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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 artikkel 87 nr. 3, og —

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2003/85/EF er det fastsatt minstekrav til 
kontrolltiltak som skal anvendes i tilfelle et utbrudd av 
munn- og klovsyke samt visse forebyggende tiltak med 
sikte på å øke vedkommende myndigheters og landbrukets 
bevissthet og beredskap når det gjelder nevnte sykdom.

2) I henhold til artikkel 65 i direktiv 2003/85/EF skal 
medlemsstatene påse at levende munn- og klovsykevirus 
for forskning, diagnostisering eller produksjon håndteres 
bare i de godkjente laboratoriene som er oppført i 
vedlegg XI, og drives minst i samsvar med standardene 
for biosikkerhet fastsatt i vedlegg XII til 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. Del B i nevnte vedlegg 
inneholder en liste over laboratorier som håndterer 
virusantigen under vaksineproduksjon.

4) Frankrike har offisielt underrettet Kommisjonen om 
at ett av deres nasjonale referanselaboratorier og et 
vaksineproduksjonslaboratorium ikke lenger anses 
å overholde standardene for biosikkerhet fastsatt i 
artikkel 65 bokstav d) i direktiv 2003/85/EF.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 2.12.2009, s. 8, 
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) EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1.

5) Nederland har offisielt underrettet Kommisjonen 
om ytterligere ett navnebytte på deres nasjonale 
diagnoselaboratorium med tillatelse til å håndtere levende 
munn- og klovsykevirus, og at det private foretaket 
«Lelystad Biologicals BV, Lelystad» har overtatt den 
delen av det tidligere Central Institute for Animal Disease 
Control (CIDC-Lelystad) som har tillatelse til å håndtere 
levende munn- og klovsykevirus for vaksineproduksjon.

6) Listen over laboratorier som har tillatelse til å håndtere 
levende munn- og klovsykevirus i vedlegg XI til direktiv 
2003/85/EF må derfor endres.

7) I nr. 1 i vedlegg XII til direktiv 2003/85/EF fastsettes 
standarder for biosikkerhet for laboratorier som håndterer 
levende munn- og klovsykevirus. Der heter det at slike 
laboratorier minst skal oppfylle minstekravene fastsatt 
i «minstestandarder for laboratorier som arbeider med 
munn- og klovsykevirus in vitro og in vivo» — Den 
europeiske kommisjon for bekjempelse av munn- og 
klovsyke — 26. sesjon, Roma, april 1985, som endret i 
1993.

8) I henhold til nr. 1 i vedlegg XV til direktiv 2003/85/EF 
skal alle nasjonale laboratorier som håndterer levende 
munn- og klovsykevirus, arbeide under de strenge 
sikkerhetsvilkårene fastsatt i «minstestandarder for 
laboratorier som arbeider med munn- og klovsykevirus 
in vitro og in vivo» — Den europeiske kommisjon for 
bekjempelse av munn- og klovsyke — 26. sesjon, Roma, 
1985, som endret ved tillegg 6 ii) til rapporten fra den 
30. sesjon, Roma, 1993.

9) I henhold til nr. 7 i vedlegg XVI til direktiv 2003/85/
EF skal dessuten Fellesskapets referanselaboratorium 
arbeide i samsvar med anerkjente vilkår for streng 
sykdomssikkerhet som angitt i «minstestandarder for 
laboratorier som arbeider med munn- og klovsykevirus 
in vitro og in vivo» — Den europeiske kommisjon for 
bekjempelse av munn- og klovsyke — 26. sesjon, Roma, 
april 1985, som endret ved tillegg 6 ii) til rapporten fra den 
30. sesjon til Den europeiske kommisjon for bekjempelse 
av munn- og klovsyke 1993, nevnt i vedlegg XII til 
nevnte direktiv.
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10) Etter et utbrudd av munn- og klovsyke i en medlemsstat 
i 2007 som hadde sammenheng med utslipp av 
munn- og klovsykevirus fra et laboratorium, ble disse 
«minstestandarder for laboratorier som arbeider med 
munn- og klovsykevirus in vitro og in vivo» (standarder for 
biosikkerhet) endret. Etter drøftelser med medlemsstatene 
om standardene for biosikkerhet innenfor rammen av Den 
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, ble 
den endrede versjonen av disse standardene vedtatt på 
Den europeiske kommisjon for bekjempelse av munn- 
og klovsykes 38. sesjon den 29. april 2009(1), og den 
finnes i rapporten fra den 38. sesjon til Den europeiske 
kommisjon for bekjempelse av munn- og klovsyke, 
Roma, 28-30. april 2009 (heretter kalt «rapporten»). Den 
erstatter standardene for biosikkerhet som ble fastsatt i 
1985, som endret i 1993. Vedlegg XII, XV og XVI til 
direktiv 2003/85/EF bør derfor endres.

11) Direktiv 2003/85/EF bør derfor endres.

(1) Report of the 38 General Session of the European Commission for the 
control of foot-and-mouth disease, Rome 28-30 April 2009, Tillegg 10, 
s. 82, tilgjengelig på: http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/docs/
SecurityStandards_2009.pdf

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg XI, XII, XV og XVI til direktiv 2003/85/EF endres i 
samsvar med vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. november 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg XI, XII, XV og XVI gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg XI gjøres følgende endringer:

a) i del A skal oppføringen for Frankrike lyde:

«FR Frankrike Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Laboratoire 
d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-
Alfort

Frankrike»

b) i del A skal oppføringen for Nederland lyde:

«NL Nederland Centraal Veterinair Instituut, Lelystad (CVI-Lelystad) Nederland»

c) i del B utgår følgende oppføring for Frankrike:

«FR Frankrike Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon»

d) i del B skal oppføringen for Nederland lyde:

«NL Nederland Lelystad Biologicals BV, Lelystad Nederland»

2. I vedlegg XII skal nr. 1 lyde:

«1. Laboratoriene og virksomhetene som håndterer levende munn- og klovsykevirus, skal minst oppfylle 
minstekravene fastsatt i «minstestandarder for laboratorier som arbeider med munn- og klovsykevirus in vitro 
og in vivo» i tillegg 10 til rapporten vedtatt av Den europeiske kommisjon for bekjempelse av munn- og 
klovsykes 38. sesjon i Roma 29. april 2009 (standarder for biosikkerhet).»

3. I vedlegg XV skal nr. 1 lyde:

«1. Alle nasjonale laboratorier som håndterer levende munn- og klovsykevirus skal minst overholde standardene 
for biosikkerhet nevnt i nr. 1 i vedlegg XII»

4. I vedlegg XVI skal nr. 7 lyde:

«7. Fellesskapets referanselaboratorium skal minst overholde standardene for biosikkerhet nevnt i nr. 1 i 
vedlegg XII»

_____________


