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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/193 

av 7. februar 2018 

om godkjenning av laboratorier i Brasil og Den russiske føderasjon for utføring av serologiske prøver for 

kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer 

[meddelt under nummer K(2018) 593](*) 

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) Ved rådsdirektiv 92/65/EØF(2) er det, når det gjelder rabies, fastsatt en alternativ karanteneordning ved innførsel av 

visse kjøttetende husdyr til medlemsstatene. I samsvar med artikkel 16 annet ledd i nevnte direktiv krever denne 

ordningen ved import av hunder, katter og ildrer fra visse tredjestater kontroller av virkningen av vaksinasjonen av disse 

dyrene ved antistofftitrering. 

2) Slike kontroller kreves også i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav c) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 576/2013(3) ved ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer fra visse tredjestater. 

3) Ved vedtak 2000/258/EF utpekes Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy, Frankrike, som 

det særskilte instituttet som skal utarbeide de nødvendige kriteriene for å standardisere serologiske prøver for kontroll av 

rabiesvaksiners virkning. AFSSA er nå blitt en del av Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 

l'environnement et du travail (ANSES) i Frankrike. 

4) Vedtak 2000/258/EF fastsetter blant annet at ANSES skal vurdere laboratorier i tredjestater som har søkt om 

godkjenning for utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning. 

5) Vedkommende myndighet i Brasil har inngitt en søknad om godkjenning av laboratoriet TECSA LABORATÓRIOS 

LTDA i Belo Horizonte, og ANSES har utarbeidet og framlagt for Kommisjonen en positiv vurderingsrapport datert 

23. oktober 2017. 

6) Den godkjenningen som ble gitt 31. januar 2006 i samsvar med vedtak 2000/258/EF til Instituto Pasteur i São Paulo, 

Brasil, er blitt trukket tilbake i samsvar med kommisjonsbeslutning 2010/436/EU(4) etter den negative vurderings-

rapporten ANSES la fram for Kommisjonen om dette laboratoriet, datert 30. september 2011. 

7) Vedkommende myndighet i Brasil har inngitt en søknad om fornyet godkjenning av laboratoriet Instituto Pasteur i São 

Paulo, og ANSES har utarbeidet og framlagt for Kommisjonen en positiv vurderingsrapport datert 23. oktober 2017. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 9.2.2018, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2018 av 6. juli 2018 

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

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

(2) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og 

embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 

90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr og om oppheving 

av forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 av 28.6.2013, s. 1). 

(4) Kommisjonsavgjerd 2010/436/EU av 9. august 2010 om gjennomføring av rådsvedtak 2000/258/EF med omsyn til dugleiksprøvingar med 

sikte på å vidareføre godkjenninga av laboratorium som skal utføre serologiske prøver for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar (EUT 

L 209 av 10.8.2010, s. 19). 
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8) Vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon har inngitt en søknad om godkjenning av laboratoriene NoviStem 

LLC i Moskva og Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM) i Volginski, og ANSES har utarbeidet 

og framlagt for Kommisjonen en positiv vurderingsrapport datert 23. oktober 2017. 

9) Laboratoriene TECSA LABORATÓRIOS LTDA i Belo Horizonte, Instituto Pasteur i São Paulo, NoviStem LLC i 

Moskva og Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM) i Volginski bør derfor godkjennes til å utføre 

serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer. 

10) 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 

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 i vedtak 2000/258/EF godkjennes følgende laboratorier til å utføre serologiske prøver for kontroll 

av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer: 

a) TECSA LABORATÓRIOS LTDA 

Avenida do Contorno, 6226o 

Funcionários — CEP: 30110-042 

Belo Horizonte/MG 

Brasil 

b) Instituto Pasteur 

Avenida Paulista 

393 Cerqueira César 

São Paulo 

Brasil 

c) Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM) 

27 Starovskogo ulitsa 

Volginski urban locality 

Petushinski region 

Vladimir oblast 

Den russiske føderasjon 

d) NoviStem LLC 

2-oy Roshchinski Proyezd 

Block 8, Building 5, Office 2 

Moskva 

Den russiske føderasjon 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 7. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  


