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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

ut fra følgende betraktninger:

av medlemsstatene for handel innenfor Fellesskapet 

forskjellige framgangsmåter for registrering av disse 

overføring og offentliggjøring av lister over disse. 
Forskjellige framgangsmåter fører imidlertid til at det er 

og berørte markedsdeltakere å anvende disse listene i 
praksis.

og ensartede regler for de fem viktige fasene i disse 

___________________

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

4) Ettersom medlemsstatene dessuten har som oppgave 
å kontrollere de vilkårene som de forskjellige 
dyrehelseforetakene skal oppfylle for å bli oppført 

listene.

over berørte dyrehelseforetak og gjøre dem tilgjengelige 
for de øvrige medlemsstatene og for allmennheten. 
For å harmonisere modellen til disse listene og måten 
Fellesskapet lett skal få tilgang til ajourførte lister 

komitéframgangsmåten.

6) Av hensyn til klarhet og konsekvens i Fellesskapets 

den få anvendelse på avlsorganisasjoner som er godkjent 

på de opplysningene som medlemsstatene skal framlegge 
om konkurranser for dyr av hestefamilien i henhold til 
rådsdirektiv 90/428/EØF av 26. juni 1990 om handel med 
dyr av hestefamilien beregnet på konkurranser og om 
fastsettelse av vilkår for deltakelse i konkurranser(1).

7) I likhet med de reglene som får anvendelse på handel 

regulert på en slik måte at opprinnelsesdyrehelseforetakene 
i tredjestatene skal oppfylle visse vilkår med sikte på å 
redusere dyrehelsefaren så mye som mulig. Import av 
slikt genmateriale til Fellesskapet bør derfor bare tillates 

godkjent for eksport til Fellesskapet av vedkommende 
myndigheter i den berørte tredjestaten i samsvar med 

(1

RÅDSDIREKTIV 2008/73/EF

av 15. juli 2008

om forenkling av framgangsmåtene for utarbeiding av lister og offentliggjøring av opplysninger 

2015/EØS/10/07
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8) Avhengig av type genmateriale og hvilke arter som 

av lister over dyrehelseforetak og ajourføring av 

beslutninger som er truffet etter komitéframgangsmåten i 
samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 

gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(1

til enkelt samråd med medlemsstatene.

kan føre til forvirring og usikkerhet hos tjenestemenn 

markedsdeltakere. Ettersom det er tredjestatenes 
oppgave å kontrollere de vilkårene som de forskjellige 
dyrehelseforetakene skal oppfylle for å bli oppført på 
listene over dyrehelseforetak som er godkjent for eksport 

den gjeldende rettslige rammen for godkjenning av 
disse foretakene harmoniseres og forenkles slik at det er 

å utarbeide og ajourføre listene. Det er viktig å sikre at 
dette ikke påvirker de dyrehelsegarantiene som de berørte 

Kommisjonens rett til å treffe vernetiltak dersom det er 
nødvendig.

10) De forskjellige gjeldende framgangsmåtene bør derfor 
erstattes av en framgangsmåte som bare tillater import 
til Fellesskapet fra tredjestater der vedkommende 
myndigheter utarbeider og ajourfører listene og 
overfører dem til Kommisjonen. Kommisjonen bør 
underrette medlemsstatene om disse listene og gjøre dem 
tilgjengelige for allmennheten i informasjonsøyemed. 
Dersom det oppstår betenkeligheter med hensyn til de 

vernetiltak i samsvar med rådsdirektiv 97/78/EF av 
18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for 

innføres til Fellesskapet fra tredjestater(2).

11) Av hensyn til klarhet og konsekvens i Fellesskapets 

myndigheter i tredjestater som er godkjent til å føre 
stambøker i samsvar med Fellesskapets regelverk på det 
avlstekniske området.

fastsettelse av prinsippene for organisering av 

(1

(2

fra tredjestater(3

Den 
europeiske unions tidende. Av hensyn til klarhet og 

framgangsmåte også få anvendelse på ajourføringen av 
listen over karantenestasjoner i medlemsstatene.

å utarbeide og ajourføre listene over godkjente nasjonale 
referanselaboratorier og andre godkjente laboratorier på 
grunnlag av opplysninger fra medlemsstatene.

14) I henhold til Fellesskapets regelverk foretas endringer av 
disse listene på anmodning fra en medlemsstat og etter at 
det er truffet en beslutning etter en komitéframgangsmåte 

etter forslag fra Kommisjonen.

15) Endringer av disse listene er likevel ofte av rent formell 

om de nasjonale referanselaboratoriene eller andre berørte 
godkjente laboratorier.

periodiske ajourføringer av listene over disse laboratoriene 
for å redusere antall kommisjonsbeslutninger som må 
treffes. Denne praksisen er imidlertid ingen garanti for 
en rask ajourføring av disse listene. Dette kan skade den 
rettslige statusen til de nasjonale referanselaboratoriene 
og andre godkjente laboratorier.

17) Ettersom det er medlemsstatene som utpeker de nasjonale 
referanselaboratoriene og framlegger alle de nødvendige 

bør medlemsstatene ha ansvaret for å utarbeide lister over 
andre godkjente laboratorier.

over nasjonale referanselaboratorier og andre berørte 
godkjente laboratorier og gjøre dem tilgjengelige for de 
øvrige medlemsstatene og for allmennheten.

(3

EF.
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og offentliggjøre listene over slike laboratorier.

20) For å sikre kontinuitet med hensyn til søknader om 
godkjenning av laboratorier som medlemsstatene har sendt 
inn i henhold til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 

kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske 
prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning(1

fastsettes overgangstiltak i dette direktiv.

av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med 
storfe og svin innenfor Fellesskapet(2) er det fastsatt at 
storfe til avl og produksjon beregnet på handel innenfor 

tuberkulinprøve som er tatt i løpet av de siste 30 dagene 

medlemsstater hatt problemer med å oppfylle kravet om 

til rette for at intrakutan tuberkulinprøve kan tas et annet 

etter komitéframgangsmåten.

22) I tillegg bør visse vedlegg til direktiv 64/432/EØF 

komitéframgangsmåten for at det raskt skal kunne tas 
hensyn til ny vitenskapelig utvikling. Endring av vedlegg 

23) Siden begynnelsen av 1990-tallet har det skjedd 
en teknologisk og vitenskapelig utvikling når det 
gjelder innsamling og produksjon av genmateriale. 
Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse 
av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med 

(1

(2

3

ikke blitt ajourført for å ta hensyn til denne utviklingen og 
de nye OIE-standardene. Nevnte direktiv bør derfor endres 
slik at dets virkeområde også omfatter bestemmelser om 
handel med og import av genmateriale fra andre dyr enn 

medlemsstatene få tillatelse til å anvende nasjonale regler 

på dette området. 
tillatelse til å anvende nasjonale regler i påvente av at det 

som omfattes av nevnte direktiv.

24) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 
om bedre regelverksutforming (4) bør Rådet oppfordre 

direktiv og innarbeidingstiltakene.

5

EØF(6 7 8 9

90/426/EØF(10 11

EØF(12 13 14

92/35/EØF(15 16 17

94/28/EF(18 19

rådsdirektiv 2001/89/EF(20 21) og 2005/94/
EF(22

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

(10

EF.
(11

(12

nr. 806/2003.
(13

(14

EF.
(15

2007/729/EF.
(16

(17

(18

(19

2007/729/EF.
(20

2007/729/EF.
(21

2007/729/EF.
(22
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Artikkel 1

Endringer av direktiv 64/432/EØF

I direktiv 64/432/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 6 nr. 2 bokstav a) skal første ledd lyde:

reagert negativt på en intrakutan tuberkulinprøve som er 

enten i løpet av de siste 30 dagene før de forlater 

2. Ny artikkel 6a skal lyde:

«Artikkel 6a

referanselaboratorier eller offentlige institutter som skal 

metoder nevnt i vedlegg A-D. De skal holde ajourførte 
lister over disse og gjøre listene tilgjengelige for de øvrige 
medlemsstatene og for allmennheten.

laboratorienes og offentlige instituttenes oppgaver og 

kapittel II.

artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 17 

3. I artikkel 11 skal nr. 3 lyde:

godkjenningsnummer til hver godkjente oppsamlings-

begrenset til en bestemt art eller til avls- og produksjonsdyr 
eller slaktedyr.

en liste over godkjente oppsamlingssentraler og deres 
godkjenningsnumre og gjøre listen tilgjengelig for de 

4. I artikkel 13 skal nytt nr. 5 og 6 lyde:

liste over godkjente forhandlere og registrerte anlegg 

øvrige medlemsstatene og for allmennheten.

av artikkel 5 kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 

5. Artikkel 16 skal lyde:

«Artikkel 16

teknologiske og vitenskapelige utviklingen.

a) Nr. 4.1 skal lyde:

«4.1. Oppgaver og ansvarsområder

laboratoriene eller de offentlige instituttene som er 

reagenser nevnt i henholdsvis nr. 2 og 3 i deres 

tuberkulinene eller reagensene oppfyller de standardene 

b) Nr. 4.2 oppheves.

7.  I vedlegg C gjøres følgende endringer:

a) I nr. 4.1 skal innledningen lyde:

«Nasjonale referanselaboratorier som er utpekt i 

b) Nr. 4.2 oppheves.

8.  I vedlegg D kapittel II del A skal nr. 2 og 3 lyde:

laboratoriene eller de offentlige instituttene som i 
samsvar med artikkel 6a er utpekt til å samordne 
standarder og diagnostiske metoder for prøver 

laboratorieundersøkelser kalibreres i forhold til 



Nr. 10/52 12.2.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3. Standardantigener til laboratoriebruk skal minst 

nasjonale referanselaboratoriene eller de offentlige 

 I 
tillegg til denne standardiseringen kan det antigenet 

Artikkel 2

Endringer av direktiv 77/504/EØF

I direktiv 77/504/EØF skal ny artikkel 4a lyde:

«Artikkel 4a

over de organene som er nevnt i artikkel 1 bokstav b) 

medlemsstatene og for allmennheten.

denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 

Artikkel 3

Endringer av direktiv 88/407/EØF

I direktiv 88/407/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 5 skal nr. 2 lyde:

registreringsnumre og gjøre listen tilgjengelig for de øvrige 
medlemsstatene og for allmennheten.

denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 

2. Artikkel 9 skal lyde:

«Artikkel 9

og som vedkommende myndighet i den berørte tredjestaten 
kan garantere oppfyller følgende vilkår:

a) den oppfyller vilkårene som gjelder:

d) den inspiseres minst to ganger i året av en offentlig 

vedkommende myndighet i den tredjestaten som er oppført 

om dette.

Kommisjonen skal overføre til medlemsstatene alle nye 
og ajourførte lister som den mottar fra vedkommende 
myndighet i den berørte tredjestaten i henhold til dette 

informasjonsøyemed.

denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 

3. Artikkel 12 skal lyde:

«Artikkel 12

på organiseringen og oppfølgingen av de kontrollene som 

skal gjennomføres etter framgangsmåten nevnt i artikkel 22 

Artikkel 4

Endringer av direktiv 88/661/EØF

I direktiv 88/661/EØF gjøres følgende endringer:

1. Ny artikkel 4a skal lyde:

«Artikkel 4a

over de organene som er nevnt i artikkel 1 bokstav c) 

medlemsstatene og for allmennheten.
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artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 11 

2. Ny artikkel 7a skal lyde:

«Artikkel 7a

over de organene som er nevnt i artikkel 1 bokstav d) 

medlemsstatene og for allmennheten.

artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 11 

Artikkel 5

Endringer av direktiv 89/361/EØF

I direktiv 89/361/EØF skal artikkel 5 lyde:

«Artikkel 5

de organene som er nevnt i artikkel 2 bokstav b) første 

gjøre den tilgjengelig for de øvrige medlemsstatene og for 
allmennheten.

denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 

Artikkel 6

Endringer av direktiv 89/556/EØF

I direktiv 89/556/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 5 nr. 2 skal første ledd lyde:

registreringsnumre og gjøre listen tilgjengelig for de øvrige 

2. Artikkel 8 skal lyde:

«Artikkel 8

som sendes fra en embryooppsamlingsgruppe eller 
en embryoproduksjonsgruppe som ligger i én av de 

og som vedkommende myndighet i den berørte tredjestaten 
kan garantere oppfyller følgende vilkår:

a) den oppfyller vilkårene som gjelder:

i) for godkjenning av embryooppsamlingsgrupper og 
embryoproduksjonsgrupper oppført i kapittel I i 

av embryoer gjennomført av slike grupper oppført 

c) den inspiseres minst to ganger i året av en offentlig 

embryoproduksjonsgrupper som vedkommende myndighet 

har godkjent i samsvar med vilkårene nevnt i nr. 1 i denne 

skal meddeles Kommisjonen.

umiddelbart oppheve eller tilbakekalle godkjenningen 
av en embryooppsamlingsgruppe eller en 

underrettes om dette.

Kommisjonen skal overføre til medlemsstatene alle nye 
og ajourførte lister som den mottar fra vedkommende 
myndighet i den berørte tredjestaten i henhold til dette 

informasjonsøyemed.

denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
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3. Artikkel 11 skal lyde:

«Artikkel 11

på organiseringen og oppfølgingen av de kontrollene som 

skal gjennomføres etter framgangsmåten nevnt i artikkel 22 

Artikkel 7

Endringer av direktiv 90/426/EØF

I artikkel 7 i direktiv 90/426/EØF skal nr. 1 lyde:

«1. Dyr av hestefamilien skal snarest mulig transporteres 

direkte eller via et godkjent marked eller en godkjent 

kjøretøyer eller containere som regelmessig er blitt 

som avsendermedlemsstaten fastsetter. Kjøretøyene skal 

ikke kan sive eller falle ut av kjøretøyet under transport. 

Artikkel 8

Endringer av direktiv 90/427/EØF

Artikkel 5 i direktiv 90/427/EØF skal lyde:

«Artikkel 5

de organene som fører eller oppretter stambøker som 

godkjent eller anerkjent på grunnlag av de kriteriene som 

gjøre den tilgjengelig for de øvrige medlemsstatene og for 
allmennheten.

denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 

Artikkel 9

Endringer av direktiv 90/428/EØF

I artikkel 4 i direktiv 90/428/EØF skal nr. 2 lyde:

det arrangeres:

a) konkurranser forbeholdt dyr av hestefamilien som 
er registrert i en bestemt stambok med sikte på 

b) regionale konkurranser med sikte på utvelging av 

c) tilstelninger av historisk eller tradisjonell karakter.

medlemsstatene og allmennheten om dette og gi en 
begrunnelse.

– skal medlemsstatene for hver konkurranse eller type 

en bestemt prosentdel av gevinstene eller overskuddet 

av oppdrettsvirksomhet.

Kriteriene for fordeling av disse fondene i den berørte 
medlemsstaten skal gjøres tilgjengelig for de øvrige 

Artikkel 10

Endringer av direktiv 90/429/EØF

I direktiv 90/429/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 5 skal nr. 2 lyde:

gjøre listen tilgjengelig for de øvrige medlemsstatene og 

2. Artikkel 8 skal lyde:

«Artikkel 8

vedkommende myndighet i den berørte tredjestaten kan 
garantere oppfyller følgende vilkår:
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a) den oppfyller vilkårene som gjelder:

d) den inspiseres minst to ganger i året av en offentlig 

myndighet i den tredjestaten som er oppført på listen nevnt 

Kommisjonen skal umiddelbart underrettes om dette.

Kommisjonen skal overføre til medlemsstatene alle nye 
og ajourførte lister som den mottar fra vedkommende 
myndighet i den berørte tredjestaten i henhold til dette 

informasjonsøyemed.

denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 

3. I artikkel 15 skal nr. 2 lyde:

anvendelse på organiseringen og oppfølgingen av de 

vernetiltakene som skal gjennomføres etter framgangsmåten 

Artikkel 11

Endringer av direktiv 90/539/EØF

I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

samordne de diagnostiske metodene fastsatt i dette 

medlemsstatens territorium.

om sitt nasjonale referanselaboratorium og alle eventuelle 
senere endringer tilgjengelige for de øvrige medlemsstatene 
og for allmennheten.

artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 32 

2. Ny artikkel 6a skal lyde:

«Artikkel 6a

virksomheter som er godkjent i samsvar med artikkel 6 

listen tilgjengelig for de øvrige medlemsstatene og for 

denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 

3. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 oppheves.

ii) Nr. 2 skal lyde:

«2.  De nasjonale referanselaboratoriene for 
fjørfesykdommer som er utpekt i samsvar med 

samordne de diagnostiske metodene som er fastsatt 
i dette direktiv. For dette formål:

a) kan de levere de reagensene som er nødvendige 

b) skal de kontrollere kvaliteten på de reagensene 
som brukes av de laboratoriene som er godkjent 
til å utføre de diagnostiske prøvene fastsatt i 

c) skal de jevnlig organisere sammenlignende 
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Artikkel 12

Endringer av direktiv 91/68/EØF

I direktiv 91/68/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 8a skal nr. 3 lyde:

godkjenningsnummer til hver av de godkjente 

eller oppfôringsdyr eller til slaktedyr.

en liste over godkjente oppsamlingssentraler og deres 
entydige godkjenningsnumre og gjøre listen tilgjengelig 

2. I artikkel 8b skal nytt nr. 5 lyde:

liste over godkjente forhandlere og registrerte anlegg 

øvrige medlemsstatene og for allmennheten.

artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 15 

Artikkel 13

Endringer av direktiv 91/496/EØF

I artikkel 10 i direktiv 91/496/EØF skal nr. 4 lyde:

«4. a)  Framgangsmåten fastsatt i artikkel 22 skal følges ved 
godkjenningen og eventuell senere ajourføring av listen 
over karantenestasjoner nevnt i nr. 1 første strekpunkt. 
Kommisjonen skal offentliggjøre en liste over disse 
karantenestasjonene og eventuelle senere ajourføringer 
i Den europeiske unions tidende.

b) De karantenestasjonene som er nevnt i nr. 1 annet 

og ajourføre en liste over godkjente karantenestasjoner 
og deres godkjenningsnumre og gjøre listen tilgjengelig 
for de øvrige medlemsstatene og for allmennheten. 
Karantenestasjonene skal inspiseres som fastsatt i 
artikkel 19.

Artikkel 14

Endringer av direktiv 92/35/EØF

I direktiv 92/35/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 14 skal lyde:

«Artikkel 14

referanselaboratorium som skal foreta de 
laboratorieundersøkelsene som er fastsatt i dette 

laboratorium og alle senere endringer tilgjengelige for de 
øvrige medlemsstatene og for allmennheten.

nummer kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 19.

2. Funksjonene og oppgavene til de nasjonale 

i vedlegg I.

3. De nasjonale laboratoriene som er utpekt i 

2. I vedlegg I oppheves avsnitt A.

Artikkel 15

Endringer av direktiv 92/65/EØF

I direktiv 92/65/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 11 skal lyde:

«Artikkel 11

og dyr av hestefamilien
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fra et helsemessig synspunkt i samsvar med 

– under transport til en annen medlemsstat følges 

som skal utarbeides etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 26.

og svin skal:

vedkommende myndighet i medlemsstaten 
og oppfyller de vilkårene som skal fastsettes i 
vedlegg D kapittel I etter framgangsmåten nevnt i 

 

– under transport til en annen medlemsstat følges 

som skal utarbeides etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 26.

om svin.

Eventuelle tilleggsgarantier kan fastsettes etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 26.

registreringsnumre og gjøre listen tilgjengelig for de øvrige 
medlemsstatene og for allmennheten.

nummer kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 26.

5. Kravene til dyrehelse og de modellene til 

framgangsmåten nevnt i artikkel 26.

I påvente av at det fastsettes krav til dyrehelse og modeller 

2. I artikkel 13 nr. 2 skal bokstav d) lyde:

registreres og tildeles et godkjenningsnummer av 
vedkommende myndighet.

godkjenningsnumre og gjøre listen tilgjengelig for de øvrige 
medlemsstatene og for allmennheten.

3. I artikkel 17 skal nr. 2 og 3 lyde:

a) de skal komme fra en tredjestat som er oppført på en 
liste som skal utarbeides i samsvar med nr. 3 bokstav 

modell som skal utarbeides etter framgangsmåten nevnt 

i) dyrene

– oppfyller tilleggsvilkårene eller gir garantier 

institutter eller oppsamlingsstasjoner som gir 
garantier som minst tilsvarer garantiene fastsatt i 
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og produksjonsgrupper som gir garantier som 
minst tilsvarer de garantiene som skal fastsettes i 
vedlegg D kapittel I etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 26.

de ikke er gunstigere enn de bestemmelsene som er fastsatt 
i kapittel II.

3. Følgende skal fastsettes:

over tredjestater eller deler av tredjestater som kan gi 
medlemsstatene og Kommisjonen garantier tilsvarende 

stasjoner eller grupper som nevnt i artikkel 11 nr. 2 

som ligger i én av de tredjestatene som står oppført 

vedkommende myndighet kan gi de garantiene som er 

skal meddeles Kommisjonen.

umiddelbart oppheve eller tilbakekalle godkjenningen 
av stasjoner eller grupper dersom vilkårene i artikkel 11 

umiddelbart underrettes om dette.

Kommisjonen skal overføre til medlemsstatene alle nye 
og ajourførte lister som den mottar fra vedkommende 
myndighet i den berørte tredjestaten i henhold til 

allmennheten i informasjonsøyemed.

nummer kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 

dem som er fastsatt i dette direktiv.

4. I artikkel 20 skal første ledd lyde:

på organiseringen og oppfølgingen av de kontrollene som 

får anvendelse etter framgangsmåten nevnt i artikkel 22 i 

Artikkel 16

Endringer av direktiv 92/66/EØF

I direktiv 92/66/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 14 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 skal lyde:

b) I nr. 3 skal innledningen lyde:

og diagnostiske metodene som er fastsatt av det 
enkelte diagnoselaboratorium for Newcastle disease i 

c) Nr. 4 og nytt nr. 5 skal lyde:

samarbeide med Fellesskapets referanselaboratorium 
nevnt i artikkel 15.

gjøre listene tilgjengelige for de øvrige medlemsstatene 
og for allmennheten.

nummer kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
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Artikkel 17

Endringer av direktiv 92/119/EØF

I direktiv 92/119/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 17 skal nr. 5 lyde:

tilgjengelige for de øvrige medlemsstatene og for 

2. I vedlegg II oppheves nr. 5.

Artikkel 18

Endringer av direktiv 94/28/EF

I direktiv 94/28/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 3 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1.  En liste over de organene som for den berørte 
arten og/eller rasen er godkjent av vedkommende 
myndighet i tredjestaten med hensyn til anvendelsen av 

umiddelbart oppheve eller tilbakekalle godkjenningen 
av et organ dersom vilkårene i artikkel 3 nr. 2 

skal umiddelbart underrettes om dette.

Kommisjonen skal overføre til medlemsstatene alle nye 
og ajourførte lister som den mottar fra vedkommende 
myndighet i den berørte tredjestaten i henhold til annet 

b) I nr. 2 oppheves bokstav a).

c) Nr. 3 oppheves.

2. I artikkel 10 skal nytt ledd lyde:

«Dersom alvorlige overtredelser av bestemmelsene i 

resultatene av de kontrollene på stedet som er nevnt i nr. 1 

Artikkel 19

Endringer av direktiv 2000/75/EF

I direktiv 2000/75/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 15 skal lyde:

«Artikkel 15

1. I hver medlemsstat skal det utpekes et 
nasjonalt laboratorium som er ansvarlig for å foreta 

alle eventuelle senere endringer tilgjengelige for de øvrige 
medlemsstatene og for allmennheten.

nummer kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 20 nr. 2.

2. Oppgavene til de nasjonale laboratoriene som er 

3. De nasjonale laboratoriene som er utpekt i 

2. I vedlegg I oppheves avsnitt A.

Artikkel 20

Endringer av vedtak 2000/258/EF

I vedtak 2000/258/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 3 skal lyde:

«Artikkel 3

medlemsstaten godkjenne søkerlaboratoriet for utføring av 
serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning.

for de øvrige medlemsstatene og for allmennheten.

fra vedkommende myndighet i den tredjestaten som er 

godkjennes etter framgangsmåten nevnt i artikkel 5 
nr. 2 for utføring av serologiske prøver for kontroll av 
rabiesvaksiners virkning.



Nr. 10/60 12.2.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 

2. Ny artikkel 5a skal lyde:

«Artikkel 5a

Søknader om godkjenning av laboratorier som 
medlemsstatene inngir før 1. januar 2010 i samsvar med 

dette direktiv.

Artikkel 21

Endringer av direktiv 2001/89/EF

I direktiv 2001/89/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 17 nr. 1 skal bokstav b) lyde:

«b)  et nasjonalt laboratorium er ansvarlig for å samordne 
standarder og diagnostiske metoder i hver medlemsstat 
i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III.

nasjonale laboratorium og alle eventuelle senere endringer 
tilgjengelige for de øvrige medlemsstatene og for allmennheten 

2. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

 «Oppgaver ivaretatt av nasjonale laboratorier for 

b) Nr. 1 oppheves.

Artikkel 22

Endringer av direktiv 2002/60/EF

I direktiv 2002/60/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 18 nr. 1 skal bokstav b) lyde:

«b)  et nasjonalt laboratorium er ansvarlig for å samordne 
standarder og diagnostiske metoder i hver medlemsstat 

nasjonale laboratorium og alle eventuelle senere endringer 
tilgjengelige for de øvrige medlemsstatene og for allmennheten 

 «Oppgaver ivaretatt av nasjonale laboratorier for 

b) Nr. 1 oppheves.

Artikkel 23

Endringer av direktiv 2005/94/EF

I artikkel 51 i direktiv 2005/94/EØF skal nr. 2 lyde:

om dette og om alle eventuelle senere endringer tilgjengelige 
for de øvrige medlemsstatene og for allmennheten på en 

Artikkel 24

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 
til disse bestemmelsene.

fastsettes av medlemsstatene.

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.
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Artikkel 25

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 26

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

 For Rådet

 Formann

____________
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

 

Frankrike

________

VEDLEGG II

– vurdere de laboratoriene i medlemsstatene som har inngitt en søknad om å foreta de serologiske titreringene som er 

– vurdere de laboratoriene i tredjestater som har inngitt en søknad om å foreta de serologiske titreringene som er 

– gi alle relevante opplysninger om analysemetoder og sammenlignende undersøkelser til disse laboratoriene og 

– yte Kommisjonene og de berørte vedkommende myndighetene vitenskapelig og teknisk bistand når det gjelder de 

_______________


