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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 7. desember 2012 

 om utpeking av EU-referanselaboratoriet for munn- og klovsyke og om oppheving av vedtak 

2006/393/EF 

[meddelt under dokument K(2012) 8901] 

(2012/767/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

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 69 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2003/85/EF er det fastsatt minstekrav til 

bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av 

munn- og klovsyke, samt visse forebyggende tiltak som 

har som mål å gjøre vedkommende myndigheter og 

landbrukerne mer bevisst og bedre forberedt på nevnte 

sykdom. 

2)  Ved direktiv 2003/85/EF er det blant annet fastsatt at det 

skal utpekes et EU-referanselaboratorium for munn- og 

klovsyke som skal ivareta de funksjoner og oppgaver 

som er fastsatt i direktivets vedlegg XVI. 

3)  Kommisjonen har, i nært samarbeid med 

medlemsstatene, sendt ut en anbudsinnbydelse for å 

utpeke et EU-referanselaboratorium, på grunnlag av 

krav om teknisk og vitenskapelig kompetanse og faglig 

kunnskap hos de ansatte. 

4)  Framgangsmåten for utvelging er avsluttet, og Institute 

for Animal Health, Pirbright Laboratory, som er 

finansiert av Biotechnology and Biological Sciences 

Research Council (BBSRC), ble ved kommisjonsvedtak 

2006/393/EF(2) utpekt som EU-referanselaboratorium 

for munn- og klovsyke for et tidsrom på fem år fra og 

med 7. juni 2006. 

5)  Ved direktiv 2003/85/EF er det videre fastsatt at 

Kommisjonen skal foreta en ny vurdering av utpekingen 

av EU-referanselaboratoriet for munn- og klovsyke på 

bakgrunn av hvordan det har ivaretatt de funksjoner og 

oppgaver som er fastsatt i vedlegg XVI til nevnte 

direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 11.12.2012,  

s. 54, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2013 av  

8. november 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 19 av 27.3.2014, s. 3. 

(1) EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1. 

(2) EUT L 152 av 7.6, s. 31. 

6)  Vurderingen, som ble iverksatt av Kommisjonen og 

fullført i april 2011, konkluderte med at Institute for 

Animal Health, Pirbright Laboratory, oppfyller alle de 

funksjoner og oppgaver for EU-referanselaboratoriet for 

munn- og klovsyke som er fastsatt i vedlegg XVI til 

direktiv 2003/85/EF, og dekker alle ansvarsområdene 

for EU-referanselaboratorier som er fastsatt i artikkel 32 

nr. 2 og 4 i 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(3). 

7)  Utpekingen av nevnte laboratorium som et EU-

referanselaboratorium for munn- og klovsyke bør derfor 

forlenges på ubestemt tid. 

8)  Videre har Det forente kongerike offisielt meddelt 

Kommisjonen at Institute for Animal Health, Pirbright 

Laboratory, nå kalles Pirbright Institute. 

9)  For å sikre kontinuitet med hensyn til virksomheten ved 

EU-referanselaboratorium for munn- og klovsyke bør 

tiltakene fastsatt i denne beslutning gjelde med 

tilbakevirkende kraft fra 7. juni 2011. 

10)  Av klarhetshensyn og for å forenkle unionsretten bør 

vedtak 2006/393/EØF oppheves og erstattes av denne 

beslutning. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Pirbright Institute, som er en del av Biotechnology and 

Biological Sciences Research Council (BBSRC) i Det forente 

kongerike, er utpekt som EU-referanselaboratorium for munn- 

og klovsyke.  

  

(3) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 
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2.  Vedlegg XVI til direktiv 2003/85/EF inneholder de 

bestemmelser som er nevnt i nr. 1 om EU-referanselaboratoriets 

funksjoner og oppgaver. 

Artikkel 2 

Vedtak 2006/393/EF oppheves. 

Henvisninger til det opphevede vedtaket skal forstås som 

henvisninger til dette vedtak. 

Artikkel 3 

Denne beslutning får anvendelse fra 7. juni 2011. 

Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 7. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen

 __________  


