
DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 stycznia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów upoważnionych do
sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt

mięsożernych

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 122)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/48/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca
2000 r. określającą specjalny instytut odpowiedzialny za usta-
nawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serolo-
gicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko
wściekliźnie (1), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja 2000/258/WE wyznacza laboratorium Agence
française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy
(laboratorium AFSSA, Nancy) we Francji jako specjalny
instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów
niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych
w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciw
wściekliźnie.

(2) Decyzja 2000/258/WE stanowi również, że laboratorium
AFSSA, Nancy przekaże Komisji wykaz laboratoriów
wspólnotowych, które należy upoważnić do wykony-
wania testów serologicznych. Zgodnie z powyższym
laboratorium AFSSA, Nancy stosuje opracowaną proce-
durę testowania biegłości w celu oceny laboratoriów
przed upoważnieniem ich do wykonywania testów sero-
logicznych.

(3) Decyzja Komisji 2004/233/WE z dnia 4 marca 2004 r.
w sprawie upoważniania laboratoriów do sprawdzania
skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie
u określonych domowych zwierząt mięsożernych (2)
ustanawia wykaz upoważnionych laboratoriów
w Państwach Członkowskich na podstawie wyników
testów biegłości podanych przez laboratorium AFSSA,
Nancy.

(4) Zgodnie z decyzją 2000/258/WE laboratorium AFSSA,
Nancy upoważniło dodatkowe laboratorium znajdujące
się w Niemczech.

(5) Laboratorium to zostanie zatem ujęte w wykazie
upoważnionych laboratoriów Państw Członkowskich
znajdującym się w załączniku do decyzji 2004/233/WE.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2004/233/WE.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do decyzji 2004/233/WE, w części dotyczącej
Niemiec dodaje się pkt 8 w następującym brzmieniu:

„8. Vet Med Labor GmbH
Mörikestr. 28/3
D-71636 Ludwigsburg”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 79 z 30.3.2000, str. 40. Decyzja zmieniona decyzją Komisji
2003/60/WE (Dz.U. L 23 z 28.1.2003, str. 30).

(2) Dz.U. L 71 z 10.3.2004, str. 30. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
2005/656/WE (Dz.U. L 241 z 17.9.2005, str. 63).


