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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/136 

av 25. januar 2018 

om utpeking av Den europeiske unions referanselaboratorium for munn- og klovsyke og om endring av 

vedlegg II til rådsdirektiv 92/119/EØF med hensyn til Den europeiske unions referanselaboratorium for 

smittsomt blæreutslett hos gris 

[meddelt under nummer K(2018) 299](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/119/EØF av 17. desember 1992 om generelle fellesskapstiltak for bekjempelse av visse 

dyresykdommer og særtiltak med hensyn til smittsomt blæreutslett hos gris(1), særlig artikkel 24 nr. 2, 

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(2), særlig 

artikkel 69 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 92/119/EØF er det fastsatt generelle bekjempelsestiltak som skal iverksettes i Unionen ved utbrudd av blant 

annet smittsomt blæreutslett hos gris. I nr. 6 i vedlegg II til direktiv 92/119/EØF angis det EU-referanselaboratoriet for 

smittsomt blæreutslett hos gris som skal ivareta de oppgaver og plikter som er fastsatt i direktivets vedlegg III. 

2) Ved direktiv 2003/85/EF er det fastsatt minstekrav til bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av munn- og 

klovsyke. 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 oppgaver og plikter som er fastsatt i direktivets vedlegg XVI. EU-referanselaboratoriet 

for munn- og klovsyke ble deretter utpekt i kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/767/EU(3). 

3) Som følge av Det forente kongerikes underretning etter artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union må laboratoriet 

som i vedlegg II til direktiv 92/119/EØF ble angitt som Den europeiske unions referanselaboratorium for smittsomt 

blæreutslett hos gris og deretter ved gjennomføringsbeslutning 2012/767/EU ble utpekt som Den europeiske unions 

referanselaboratorium for munn- og klovsyke, avslutte sine oppgaver som EU-referanselaboratorium for disse to 

sykdommene. 

4) Kommisjonen har, i nært samarbeid med medlemsstatene, gjennomført en utvelgingsprosess for å utpeke EU-referanse-

laboratoriet for munn- og klovsyke, på grunnlag av krav om teknisk og vitenskapelig kompetanse og faglig kunnskap hos 

de ansatte. 

5) Etter avsluttet utvelgingsprosess ble gruppen ANSES & CODA-CERVA bestående av Agence nationale de sécurité 

sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) i Maisons-Alfort, Frankrike, og Veterinary and 

Agrochemical Research Centre (CODA-CERVA) i Uccle, Belgia, utpekt. 

6) For å sikre kontinuitet med hensyn til virksomheten ved EU-referanselaboratoriet for munn- og klovsyke og for å gi det 

nylig utpekte EU-referanselaboratoriet tilstrekkelig tid til å komme i full drift, bør tiltakene fastsatt i denne beslutning 

gjelde fra 1. januar 2019.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 24 av 27.1.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 62 av 15.3.1991, s. 69. 

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

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/767/EU av 7. desember 2012 om utpeking av EU-referanselaboratoriet for munn- og 

klovsyke og om oppheving av vedtak 2006/393/EU (EUT L 337 av 11.12.2014, s. 54). 
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7) I sin vitenskapelige uttalelse om smittsomt blæreutslett hos gris og vesikulær stomatitt(1) fastslo Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet at smittsomt blæreutslett hos gris ikke lenger har et epidemisk potensial og raskt 

kan påvises ved laboratorieundersøkelser. Dessuten har den epidemiologiske situasjonen med hensyn til smittsomt 

blæreutslett hos gris i Den europeiske union forbedret seg betraktelig, og de siste tilfellene ble påvist bare gjennom 

laboratorieundersøkelse av prøver fra en liten region i én enkelt medlemsstat. Siden 2014 er smittsomt blæreutslett hos 

gris ikke lenger oppført som meldepliktig sykdom av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE)(2). 

8) Selv om direktiv 92/119/EØF og 2003/85/EF vil oppheves med virkning fra 21. april 2021 i samsvar med artikkel 270 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429(3), er munn- og klovsyke oppført i artikkel 5 nr. 1 i nevnte 

forordning, mens smittsomt blæreutslett hos gris er oppført i vedlegg II til forordningen. I samsvar med artikkel 275 i 

nevnte forordning skal listen over sykdommer i vedlegg II gjennomgås senest 20. april 2019. Av ovennevnte 

vitenskapelige og tekniske årsaker oppfyller ikke smittsomt blæreutslett hos gris kriteriene for listeføring i henhold til 

artikkel 5 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429. 

9) Videre inngår smittsomt blæreutslett hos gris og andre vesikulære sykdommer i visse oppgaver og plikter fastsatt for 

EU-referanselaboratoriet for munn- og klovsyke i henhold til vedlegg XVI til direktiv 2003/85/EF, særlig med hensyn 

til nasjonale referanselaboratoriers og EU-referanselaboratoriets kapasitet til å utføre differensialdiagnostisering av 

munn- og klovsyke. Alle disse faktorene tilsammen gjør det mulig å oppheve utpekingen av EU-referanselaboratoriet 

for smittsomt blæreutslett hos gris. 

10) Henvisninger til laboratoriet angitt i vedlegg II til direktiv 92/119/EØF utgår. Vedlegg II til direktiv 92/119/EF bør 

derfor endres. 

11) Av klarhetshensyn bør gjennomføringsbeslutning 2012/767/EU oppheves med virkning fra 1. januar 2019, datoen da det 

nylig utpekte EU-referanselaboratoriet for munn- og klovsyke overtar sine oppgaver og plikter. 

12) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Gruppen ANSI & CODA-CERVA bestående av Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et 

du travail (ANSES) i Maisons-Alfort, Frankrike, og Veterinary and Agrochemical Research Centre (CODA-CERVA) i Uccle, 

Belgia, utpekes til EU-referanselaboratorium for munn- og klovsyke for et ubestemt tidsrom. 

Artikkel 2 

I vedlegg II til direktiv 92/119/EØF utgår nr. 6. 

Artikkel 3 

Gjennomføringsbeslutning 2012/767/EF oppheves med virkning fra 1. januar 2019. 

Henvisninger til den opphevede gjennomføringsbeslutningen skal forstås som henvisninger til denne beslutning. 

  

(1) Uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for dyrs helse og velferd (AHAW), «Scientific Opinion on Swine Vesicular Disease and Vesicular 

Stomatitis.» EFSA Journal 2012;10(4):2631. [97 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2631. 

(2) Resolusjon nr. 31 om endringer i OIEs helseregelverk for landdyr, som ble vedtatt på den 82. generalforsamlingen for Verdens dyrehelse-

organisasjon (OIE), 25.–30. mai 2014, i Paris, Frankrike. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av 

visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseregelverket») (EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1). 
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Artikkel 4 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2019. 

Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 25. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  


