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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/662 

av 27. april 2018 

om utpeking av Den europeiske unions referanselaboratorium for aviær influensa og Newcastle disease og 

om endring av vedlegg VII til rådsdirektiv 2005/94/EF 

[meddelt under nummer K(2018) 2459](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/66/EØF av 14. juli 1992 om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle 

disease(1), særlig artikkel 15 nr. 1, 

under henvisning til rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa og 

om oppheving av direktiv 92/40/EØF(2), særlig artikkel 63 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 92/66/EØF(*) fastsetter minstekrav til bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av Newcastle 

disease hos fjørfe, brevduer og andre fugler i fangenskap. I henhold til artikkel 15 i nevnte direktiv skal det utpekes et  

EU-referanselaboratorium for Newcastle disease som skal ivareta de oppgaver og plikter som er fastsatt i nevnte 

artikkel. 

2) Direktiv 2005/94/EF fastsetter bestemte forebyggende tiltak med hensyn til overvåking og tidlig påvisning av aviær 

influensa samt minstekrav til bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av aviær influensa hos fjørfe eller 

andre fugler i fangenskap. I henhold til artikkel 51 nr. 1 i nevnte direktiv skal det laboratoriet som er utpekt i direktivets 

vedlegg VII nr. 1, være EU-referanselaboratorium for aviær influensa, og det skal ivareta de oppgaver og plikter som er 

oppført i direktivets vedlegg VII nr. 2. 

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

referanselaboratoriene for aviær influensa og Newcastle disease, som for øyeblikket er utpekt i samsvar med direktiv 

92/66/EØF og direktiv 2005/94/EF, avslutte sine oppgaver og plikter som EU-referanselaboratorier for disse to 

sykdommene. 

4) Ettersom aviær influensa og Newcastle disease er svært like med hensyn til sykdomsbilde, diagnoseteknikker samt 

nødvendig fagkunnskap og utstyr, bør det utpekes ett EU-referanselaboratorium for begge sykdommene. 

5) For å sikre kontinuitet i virksomheten ved EU-referanselaboratoriet for aviær influensa og Newcastle disease og for å gi 

det nylig utpekte laboratoriet tilstrekkelig tid til å komme i full drift med sine nye oppgaver og plikter, bør tiltakene 

fastsatt i denne beslutning gjelde fra 1. januar 2019. 

6) Kommisjonen har, i nært samarbeid med medlemsstatene, gjennomført en utvelgingsprosess for å utpeke  

EU-referanselaboratoriet for aviær influensa og Newcastle disease, på grunnlag av krav om teknisk og vitenskapelig 

kompetanse og faglig kunnskap hos de ansatte. 

7) Etter at utvelgingsprosessen er avsluttet, bør det utvalgte laboratoriet, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie (IZSVe) i Legnaro, Italia, utpekes som EU-referanselaboratorium for aviær influensa og Newcastle disease for 

et ubestemt tidsrom fra og med 1 januar 2019. 

8) Tiltakene fastsatt i denne gjennomføringsbeslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 30.4.2018, s. 134, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 223/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 260 av 5.9.1992, s. 1. 

(2) EUT L 10 av 14.1. 2006, s. 16. 

(*) Rådsdirektiv 92/66/EØF er for øyeblikket i ferd med å bli tilpasset TEUV og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 (EUT  

L 95 av 7.4.2017, s. 1) om offentlig kontroll. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) i Legnaro, Italia, utpekes til EU-referanselaboratorium for aviær 

influensa og Newcastle disease. 

Artikkel 2 

I vedlegg VII til direktiv 2005/94/EF skal nr. 1 lyde: 

«1. Den europeiske unions referanselaboratorium for aviær influensa er: 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Italia.» 

Artikkel 3 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2019. 

Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 27. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  


