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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990
om visse kostnader på det veterinære området(1), sist endret
ved rådsforordning (EF) nr. 1258/99(2), særlig artikkel 14,

under henvisning til rådsvedtak 91/666/EØF av 11. desember
1991 om opprettelse av fellesskapsreserver av munn- og
klovsykevaksiner(3), sist endret ved rådsvedtak
1999/762/EF(4), særlig artikkel 3 nr. 1 tredje strekpunkt og
artikkel 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 3 i vedtak 91/666/EØF kan
Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10
i nevnte vedtak utpeke lokaler for oppbevaring av
fellesskapsreserver av munn- og klovsykeantigener,
forutsatt at de oppfyller bestemmelsene i artikkel 4 og 6 i
nevnte vedtak.

2) I artikkel 3 i kommisjonsvedtak 93/590/EF av 5.
november 1993 om Fellesskapets innkjøp av munn- og
klovsykeantigener som ledd i fellesskapstiltaket med
hensyn til reserver av munn- og klovsykevaksiner(5), sist

endret ved vedtak 95/471/EF(6), er det fastsatt at
antigenene skal oppbevares på tre angitte steder.

3) Ved kommisjonsvedtak 97/348/EF av 23. mai 1997 om
Fellesskapets innkjøp av munn- og klovsykeantigener og
om utvikling, produksjon, tapping og distribusjon av
munn- og klovsykevaksiner(7) er det fastsatt
bestemmelser om fordeling av nylig innkjøpte antigener
mellom utpekte antigenbanker.

4) Institute of Animal Health, Pirbright, Det forente
kongerike, er ikke lenger en av Fellesskapets utpekte
antigenbanker. Videre nektet den tidligere antigenbanken
i Pirbright å motta de mengder og typer antigener som
den ble tildelt ved vedtak 97/348/EF, og disse antigenene
er blitt oppbevart i lokalene til produsenten Merial S.A.S.
i Pirbright.

5) Med henblikk på de nødvendige utgifter og endring av
relevant regelverk bør produsenten av antigenene, Merial
S.A.S. i Pirbright, Det forente kongerike, utpekes som
antigenbank for Fellesskapet, og det bør derfor fastsettes
bestemmelser om overføring av antigenene som
oppbevares ved Institute for Animal Health, Pirbright,
Det forente kongerike, for oppbevaring i lokalene til
Merial S.A.S. i Pirbright.

6) Generaldirektøren for Generaldirektoratet for
Fellesskapets veterinærregelverk på dyrehelseområdet
skal ha fullmakt til å undertegne kontrakter med utpekte
antigenbanker innen privat virksomhet.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité —
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Med forbehold for artikkel 3 nr. 1 første og annet
strekpunkt i vedtak 91/666/EØF skal det opprettes en
antigenbank ved Merial S.A.S. i Pirbright, Det forente
kongerike.

2. De mengder og typer antigener som i samsvar med
vedtak 93/590/EF oppbevares i Fellesskapets antigenbank ved
Institute for Animal Health, Pirbright, Det forente kongerike,
skal overføres for oppbevaring ved Merial S.A.S. i Pirbright,
Det forente kongerike. Merial S.A.S. har ansvaret for
overføringen.

3. Antigenene som Fellesskapet har kjøpt og tildelt
Fellesskapets antigenbank ved Institute for Animal Health,
Pirbright, i samsvar med vedtak 97/348/EF, skal oppbevares
ved Merial S.A.S. i Pirbright, Det forente kongerike.

4. For å nå målene i nr. 2 og 3 skal Kommisjonen på vegne
av Det europeiske fellesskap inngå en kontrakt med Merial
S.A.S.

5. Generaldirektøren for Generaldirektoratet for
Fellesskapets veterinærregelverk på dyrehelseområdet skal på
vegne av Kommisjonen for De europeiske fellesskap ha
fullmakt til å undertegne kontrakten om overføring og
oppbevaring av de aktuelle mengder og typer antigener.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. februar 2000.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1999.
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For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen


