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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 
2003 om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke, 
om oppheving av direktiv 85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF 
og 91/665/EØF, og om endring av direktiv 92/46/EØF(1), 
særlig artikkel 67 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2003/85/EF fastsettes minstekrav til 
bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av 
munn- og klovsyke samt visse forebyggende tiltak som 
har som mål å gjøre vedkommende myndigheter og 
landbrukerne mer bevisst  og bedre forberedt på nevnte 
sykdom.

2) De forebyggende tiltakene som er fastsatt i direktiv 
2003/85/EF, fastsetter blant annet at medlemsstatene 
skal sikre at håndteringen av levende munn- og 
klovsykevirus for framstilling av inaktiverte antigener 
til vaksineproduksjon eller for produksjon av bruksklare 
vaksiner og for tilknyttede forskningsformål, utføres bare 
i godkjente laboratorier oppført i del B av vedlegg XI til 
nevnte direktiv.

3) Vedkommende myndigheter i Tyskland har offisielt 
informert Kommisjonen om noen endringer i tilknytning 
til produsenter av munn- og klovsykevaksiner i denne 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 217 av 8.8.2006, s. 29, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 1.

(1) EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1. Direktivet endret ved kommisjonsvedtak 
2005/615/EF (EUT L 213 av 18.8.2005, s. 14).

medlemsstaten. Tyskland har fornyet de nødvendige 
sikkerhetsgarantiene for de laboratoriene som befinner 
seg på sitt territorium.

4) Av sikkerhetsgrunner er det viktig at listen i direktiv 
2003/85/EF over nasjonale laboratorier med tillatelse 
til å håndtere levende munn- og klovsykevirus til 
vaksineproduksjon, ajourføres.

5) Det er derfor nødvendig at listen over laboratorier som har 
tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus 
til vaksineproduksjon i del B i vedlegg XI til direktiv 
2003/85/EF, erstattes med teksten i vedlegget til dette 
vedtak.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Del B i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF erstattes med 
teksten i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 3. juli 2006.

KOMMISJONSVEDTAK

av 3. august 2006

om endring av vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF med hensyn til listen over laboratorier som  
har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus til vaksineproduksjon(*)

[meddelt under nummer K(2006) 3447]

(2006/552/EF)
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Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. august 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

__________

VEDLEGG

I vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF skal del B lyde:

«Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus til vaksineproduksjon

Medlemsstaten der laboratoriet ligger
Laboratorium

ISO-kode Navn

DE Tyskland Intervet International GmbH, Köln

FR Frankrike Merial, S.A.S., Laboratoire IFFA, Lyon

GB Det forente kongerike Merial, S.A.S., Pirbright Laboratory, Pirbright

NL Nederland CIDC-Lelystad,

Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad»


