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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 

om oppheving av direktiv 85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF 
1

ut fra følgende betraktninger:

bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av 

har som mål å gjøre vedkommende myndigheter og 
landbrukerne mer bevisst og bedre forberedt på nevnte 
sykdom.

2) De forebyggende tiltakene fastsatt i direktiv 2003/85/EF 
omfatter bestemmelsen om at medlemsstatene skal sikre 
at håndteringen av det levende munn- og klovsykeviruset 

produksjon foregår bare i godkjente laboratorier som er 
oppført i vedlegg XI i nevnte direktiv.

3) Del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF inneholder 
en liste over nasjonale laboratorier som har tillatelse til å 
håndtere levende munn- og klovsykevirus for forsknings- 
og diagnostiseringsformål.

endringer vedrørende driften av landets nasjonale 
referanselaboratorium for munn- og klovsyke.

om at deres respektive nasjonale referanselaboratorier 
ikke lenger oppfyller sikkerhetsstandardene fastsatt i 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2009 av 29. mai 2009 om 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
(1

 artikkel 65 bokstav d) og derfor bør strykes fra listen i 
del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF.

endringer vedrørende landets nasjonale referanse-
laboratorier for munn- og klovsyke.

7) Av sikkerhetsgrunner er det viktig at listen i direktiv 
2003/85/EF over laboratorier som har tillatelse til å 

8) Listen i del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF over 
laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende 

vedlegget til dette vedtak.

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

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 25. april 2008

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

[meddelt under nummer K(2008) 1577]

(2008/339/EF)(*)

2014/EØS/56/07
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VEDLEGG

«DEL A

Nasjonale laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus

Medlemsstaten der laboratoriet 
ligger Laboratorium

Medlemsstater 
som benytter 
tjenestene til 
laboratorietISO-kode Navn

AT Østerrike Østerrike

BE Belgia Belgia

Bulgaria Bulgaria

CZ Tsjekkia Tsjekkia

DE Tyskland Tyskland
Slovakia

DK Danmark Danmark
Finland
Sverige

EL Hellas Hellas

ES Spania Spania

FR Frankrike
- 

- 

Frankrike

HU Ungarn Ungarn

IT Italia Italia
Kypros

LT Litauen Litauen

NL Nederland Nederland

PL Polen Polen

RO Romania � � Romania

UK Det forente 
kongerike

Det forente 
kongerike
Estland
Finland
Irland
Latvia
Malta
Slovenia


