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KOMMISJONSVEDTAK

av 14. november 2001

om endring av vedtak 2001/296/EF med hensyn til listen over godkjente laboratorier som skal kontrollere 
virkningen av rabiesvaksinasjon av visse kjøttetende husdyr(*)

[meddelt under nummer K(2001)3478]

(2001/808/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 2000/258/EF av 
20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som skal 
utarbeide de kriterier som er nødvendige for å standardisere 
serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksinenes virkning 
(1), særlig artikkel 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om 
fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 
Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som 
ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de 
særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til 
direktiv 90/425/EØF(2), og ved inførsel av nevnte 
dyr, sæd og embryoer til Fellesskapet, sist endret ved 
kommisjonsvedtak 2001/298/EF(3), er det fastsatt 
en alternativ ordning til karantene i forbindelse med 
innførsel av visse kjøttetende husdyr til visse rabiesfrie 
medlemsstaters territorium. Ordningen krever at offisielt 
godkjente laboratorier kontrollerer om vaksinasjonen er 
effektiv ved en antistofftitrering.

2) I henhold til vedtak 2000/258/EF ble AFSSA-laboratoriet 
i Nancy, Frankrike, utpekt til det bestemte instituttet som 
er ansvarlig for de egnethetsprøvinger som er nødvendige 
for å godkjenne laboratorier som er villige til å utføre 
disse kontrollene.

3) Ved kommisjonsvedtak 2001/296/EF av 29. mars 2001 
om godkjenning av laboratorier som skal kontrollere 
virkningen av rabiesvaksinasjon av visse kjøttetende 
husdyr(4) er det fastsatt en liste over godkjente 
laboratorier i medlemsstatene.

4) Etter anmodning fra Det forente kongerike og på 
bakgrunn av det gode resultatet av egnethetsprøvingen 
utført av AFSSA-laboratoriet i Nancy, bør det oppføres 
et nytt laboratorium på listen for Det forente kongerike.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegget til vedtak 2001/296/EF gjøres følgende endringer:

Den nåværende teksten blir nr. 1, og nr. 2 skal lyde:

«2. Biobest
 Pentland Science Park
 Bush Loan
 Penicuik
 Midlothian
 EH26OPZ
 United Kingdom.»

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. november 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2003/EØS/57/16

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 305 av 22.11.2001, s. 30, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2002 av 27. september 
2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 61 av 
12.12.2002, s. 9.
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