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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 
2000 om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide 
de kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske 
prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), særlig 
artikkel 3 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Vedtak 2000/258/EF utpeker Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail (ANSES) i Nancy, Frankrike (tidligere Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments, AFSSA), som 
det særskilte institutt med ansvar for utarbeiding av de 
kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske 
prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning.

2)  I det nevnte vedtak fastsettes også at ANSI skal 
dokumentere vurderingen av laboratorier i tredjestater 
som har søkt om å foreta serologiske prøver for kontroll 
av rabiesvaksiners virkning.

3)  Japans vedkommende myndighet har inngitt en søknad om 
godkjenning av et laboratorium i den gjeldende tredjestat, 
som skal utføre slike serologiske prøver. Søknaden støttes 
av en positiv rapport fra ANSES, datert 4. februar 2011, 
om evalueringen av gjeldende laboratorium.

4)  Det gjeldende laboratorium bør derfor godkjennes til å 
utføre serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners 
virkning på hunder, katter og ildrer.

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 5.7.2011, s. 51, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 191/2012 av 26. oktober 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 24.1.2013, s. 1.

(1) EFT L 79 av 30.3.2000, s. 40.

5)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen,

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 i vedtak 2000/258, godkjennes 
følgende laboratorium til å utføre serologiske prøver for 
kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer:

Laboratory Department, Animal Quarantine Service

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

11-1, Haramachi, Isogo-ku

Yokohama

Kanagawa 235-0008

JAPAN

Artikkel 2

Denne beslutning får anvendelse fra 1. august 2011.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. juli 2011.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen
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