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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i rådsdirektiv 85/511/EØF
av 18. november 1985 om innføring av fellesskapstiltak
for å bekjempe munn- og klovsyke(3), kan det gjøres
vedtak om å foreta nødvaksinering i en begrenset sone
når nedslakting av hele besetningen kan være
utilstrekkelig for å utrydde viruset.

2) Ved rådsvedtak 91/666/EØF(4) ble det opprettet
fellesskapsreserver av munn- og klovsykevaksiner, basert
på forråd av konsentrerte, inaktiverte antigener som raskt
kan omdannes til vaksiner for bruk i nødstilfeller, og som
oppbevares i utpekte lokaler.

3) Siden nevnte vedtak ble gjort, har to antigenbanker som
ble utpekt til å oppbevare en del av fellesskapsreserven
av munn- og klovsykeantigener, frasagt seg sin
forpliktelse til å yte denne tjenesten til Fellesskapet.

4) Av ulike årsaker kan det for å overholde artikkel 3 nr. 3 i
ovennevnte vedtak være behov for å utpeke egnede
lokaler i Fellesskapet hvor reservene av munn- og
klovsykeantigener skal leveres eller omplasseres.

5) I henhold til artikkel 14 nr. 3 i direktiv 85/511/EØF har
Kommisjonen siden 1. april 1991 ikke lenger mulighet til
å foreslå for Rådet at det opprettes fellesskapsreserver av
munn- og klovsykevaksiner.

6) For straks å kunne imøtekomme behovet for å utlevere
eller omplassere fellesskapsreserver av munn- og
klovsykeantigener til oppbevaring på forskjellige steder,
er det nødvendig å endre vedtak 91/666/EØF, særlig med
hensyn til framgangsmåten for utpeking av antigen- og
vaksinebanker —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 3 nr. 1 i vedtak 91/666/EØF:

a) utgår første og tredje strekpunkt,

b) skal nytt strekpunkt lyde:

«— alle andre virksomheter som utpekes etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 10.»

RÅDSVEDTAK

av 15. november 1999

om endring av vedtak 91/666/EØF om opprettelse av fellesskapsreserver av munn- og 
klovsykevaksiner(*)

(1999/762/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 301 av 24.11.1999, s. 6, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2001 av 23. november 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 6 av
24.1.2002, s. 6.

(1) Uttalelse avgitt 6. oktober 1999 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(2) Uttalelse avgitt 20. oktober 1999 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT L 315 av 26.11.1985, s. 11. Direktivet sist endret ved vedtak

92/380/EØF (EFT L 198 av 17.7.1992, s. 54).
(4) EFT L 368 av 31.12. 1991, s. 21.
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Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. november 1999.

For Rådet

K. HEMILÄ
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