
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 5 sierpnia 2009 r. 

zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do pozycji dotyczących Niemiec 
w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw 

wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6105) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/601/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 badań 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 badań serologicznych 
w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciw 
wściekliźnie. 

(2) Decyzja ta przewiduje również, że laboratorium AFSSA, 
Nancy przekaże Komisji wykaz laboratoriów wspólnoto
wych, które mają uzyskać uprawnienie do wykonywania 
badań serologicznych. Zgodnie z powyższym laborato
rium AFSSA, Nancy stosuje opracowaną procedurę 
badania biegłości w celu oceny laboratoriów przed 
upoważnieniem ich do wykonywania badań serologicz
nych. 

(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 

badań biegłości podanych przez laboratorium AFSSA, 
Nancy. 

(4) Niemcy skierowały wniosek o usunięcie jednego labora
torium z wykazu upoważnionych laboratoriów 
w załączniku I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu 
do pozycji dotyczących tego państwa członkowskiego. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do 
decyzji 2004/233/WE. 

(6) 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 skreśla się pozycję 3 
dotyczącą Niemiec. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 5 sierpnia 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji
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