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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 180/2008

2015/EØS/49/27

av 28. februar 2008
om Fellesskapets referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest og om
endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

4)

I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes de allmenne
oppgavene, pliktene og kravene til Fellesskapets
referanselaboratorier for næringsmidler og fôrvarer
samt for dyrehelse. Fellesskapets referanselaboratorier
for dyrehelse og for levende dyr er oppført i
kapittel II i vedlegg VII til nevnte forordning. Det
utpekte fellesskapsreferanselaboratoriet for andre
hestesykdommer enn afrikansk hestepest bør oppføres på
den listen.

5)

Forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor endres.

6)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —

under henvisning til Traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 90/426/EØF av 26. juni 1990
om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og
innførsel av slike dyr fra tredjestater(1), særlig artikkel 19 iv),
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre
at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene
om dyrs helse og velferd overholdes(2), særlig artikkel 32 nr. 5,
og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I direktiv 90/426/EØF fastsettes krav til dyrehelse ved
forflytning mellom medlemsstatene og innførsel fra
tredjestater av levende dyr av hestefamilien.
Kommisjonen kan i samsvar med artikkel 19 iv) i direktiv
90/426/EØF utpeke et fellesskapsreferanselaboratorium
for en eller flere av hestesykdommene oppført i vedlegg A
til nevnte direktiv. I henhold til direktivet er det dessuten
Kommisjonen som skal fastsette funksjonene, oppgavene
og framgangsmåtene når det gjelder samarbeidet
med laboratorier som har ansvaret for å diagnostisere
infeksjonssykdommer hos dyr av hestefamilien i
medlemsstatene.
Etter at framgangsmåten for utpeking er avsluttet,
bør det utvalgte laboratoriet, Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), med
forskningslaboratorium for patologi hos dyr og
zoonoser, i Maisons-Alfort i Frankrike, og for patologi
og sykdommer hos hester, i Dozulé i Frankrike, utpekes
til Fellesskapets referanselaboratorium for andre
hestesykdommer enn afrikansk hestepest, for et tidsrom
på fem år fra 1. juli 2008.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 29.2.2008, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av
3.3.2011, s. 8.
(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/
EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 352).
(2) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1, rettet ved EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.
Forordningen sist endret ved rådsforordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363
av 20.12.2006, s. 1).

HAR VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
1. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
(AFSSA) i Frankrike, med forskningslaboratorier for patologi
hos dyr og zoonoser og for patologi og sykdommer hos hester,
utpekes til Fellesskapets referanselaboratorium for andre
hestesykdommer enn afrikansk hestepest, fra 1. juli 2008 til
30. juni 2013.

2. Fellesskapets
referanselaboratoriums
funksjoner,
oppgaver og framgangsmåter når det gjelder samarbeidet
med laboratoriene som har ansvaret for å diagnostisere
infeksjonssykdommer hos dyr av hestefamilien i
medlemsstatene, er oppført i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2
I kapittel II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 skal
nytt nr. 14 lyde:
«14. Fellesskapets referanselaboratorium for
hestesykdommer enn afrikansk hestepest

andre

AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en
pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études
et de recherche en pathologie équine
F-94700 Maisons-Alfort
Frankrike.»
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Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i De europeiske fellesskaps tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 28. februar 2008.

For Kommisjonen
Markos KYPRIANOU
Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG

Funksjonene, oppgavene og framgangsmåtene til Fellesskapets referanselaboratorium for andre
hestesykdommer enn afrikansk hestepest når det gjelder samarbeidet med laboratoriene som har
ansvaret for å diagnostisere infeksjonssykdommer hos dyr av hestefamilien i medlemsstatene
Uten at det berører de allmenne funksjonene og pliktene til Fellesskapets referanselaboratorier
innenfor dyrehelse i henhold til artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004, skal Fellesskapets
referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest ha følgende plikter og funksjoner:
1. Fellesskapets referanselaboratorium skal ved behov sikre kontakten med medlemsstatenes nasjonale/
sentrale laboratorier for hestesykdommer, eller med avdelinger som jobber med sykdomsframkallende
enkeltstoffer eller grupper av sykdomsframkallende stoffer som forårsaker hestesykdommene som er
oppført i vedlegg A til direktiv 90/426/EØF og som er nevnt i kapittel IIA i vedlegg D til direktiv 92/65/
EØF, med unntak av afrikansk hestepest, særlig ved:
a) å stå i forreste rekke i hesteindustrien i nær kontakt med aktuelle strukturer for veddeløps- og
konkurransehester, for å
i) sørge for tidlig varsling, vurdere og om mulig forutse risikoer som følge av nye sykdommer og
særskilte epidemiologiske situasjoner,
ii) overvåke sykdomssituasjonen på verdensbasis og regionalt ved regelmessig å motta feltprøver
fra medlemsstatene og tredjestater som er geografisk eller kommersielt knyttet til Fellesskapet
i forbindelse med handel med dyr av hestefamilien eller produkter som er framstilt av slike dyr,
b) typebestemmelse og karakterisering av antigen og genomikk av sykdomsframkallende stoffer når
det er relevant og nødvendig, for eksempel for epidemiologisk oppfølging eller verifisering av
diagnoser på grunnlag av prøvene nevnt i bokstav a) ii), og
i) umiddelbart underrette Kommisjonen, medlemsstatene og de berørte nasjonale/sentrale
laboratorier om resultatene av slike undersøkelser,
ii) fastslå identiteten til de forårsakende sykdomsframkallende stoffene, om nødvendig i nært
samarbeid med regionale referanselaboratorier utpekt av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE),
c) å bygge opp og vedlikeholde en ajourført samling av sykdomsframkallende stoffer og deres
stammer og en ajourført samling av særlige sera mot hestesykdommer,
d) å få i oppgave å foreta en kartlegging av de metodene som for tiden benyttes ved de ulike
laboratoriene, for å
i) foreslå standardiserte prøvinger og prøvingsmetoder eller referansesera for intern
kvalitetskontroll,
ii) utvikle nye diagnostiske metoder for å gi tryggere import og mer konkurransedyktig eksport av
dyr av hestefamilien,
e) å rådgi Kommisjonen på alle områder knyttet til hestesykdommene oppført i vedlegg A til direktiv
90/426/EØF eller nevnt i kapittel IIA i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, eller som omfattes av annet
fellesskapsregelverk for dyrehelse. Denne oppgaven omfatter rådgivning om mulig vaksinering,
om de mest hensiktsmessige helseprøver som er påkrevd ved handel og import, eller vurdering av
nyutviklede vaksiner, og om spørsmål knyttet til ulike hestesykdommers epidemiologi.
2. Fellesskapets referanselaboratorium skal støtte funksjonene til de nasjonale/sentrale laboratoriene,
særlig ved å
a) oppbevare og forsyne de nasjonale/sentrale laboratoriene med reagenser og materialer som brukes
for å diagnostisere hestesykdommer, som for eksempel virus eller andre sykdomsframkallende
stoffer og/eller inaktiverte antigener, standardiserte sera, cellerekker og andre referansereagenser,
b) opprettholde sakkunnskap om hestesykdommer, herunder nye sykdommer, for å muliggjøre rask
differensialdiagnose;
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c) fremme harmonisering av diagnoser og sikre god kvalitet på prøvinger innenfor Fellesskapet ved å
legge til rette for og gjennomføre periodiske, sammenlignende forsøk og eksterne kvalitetskontroller
på fellesskapsplan når det gjelder diagnostisering av hestesykdommer og ved periodisk overføring
av resultatene av slike forsøk til Kommisjonen, medlemsstatene og den nasjonale/sentrale
laboratoriene,
d) gradvis innføre og deretter fortsette å utføre egnethetsprøvinger der flere laboratorier deltar,
e) gjennomføre forskningsundersøkelser med sikte på å utvikle bedre metoder for sykdomsbekjempelse
i samarbeid med nasjonale/sentrale laboratorier og i samsvar med referanselaboratoriets årlige
arbeidsplan, samt skaffe til veie de beste metodene for diagnose og differensialdiagnose.
3. Fellesskapets referanselaboratorium skal framlegge opplysninger og sørge for tilleggsutdanning,
særlig ved å
a) innhente data og opplysninger om de metodene for diagnose og differensialdiagnose som benyttes
i de nasjonale/sentrale laboratoriene, og formidle disse opplysningene til Kommisjonen og
medlemsstatene,
b) legge til rette for og gjennomføre de nødvendige forberedelsene til tilleggsutdanningen av
sakkyndige innen laboratoriediagnostisering med sikte på å harmonisere de diagnostiske metodene,
c) holde seg à jour med utviklingen i hestesykdommers epidemiologi,
d) arrangere et årlig møte der representanter fra de nasjonale/sentrale laboratoriene kan gjennomgå
diagnostiske metoder og samordningens framdrift.
4. Fellesskapets referanselaboratorium skal dessuten
a) i samråd med Kommisjonen utføre eksperimenter og feltforsøk med sikte på bedre bekjempelse av
spesifikke hestesykdommer,
b) på det årlige møtet til de nasjonale/sentrale referanselaboratoriene revidere kravene til prøving
fastsatt i OIEs Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals,
c) bistå Kommisjonen med å revidere OIEs anbefalinger (helseregelverket for landdyr og Manual of
Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals).

_______________

27.8.2015

