
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 22 października 2009 r. 

zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii 
w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw 

wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/779/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) W decyzji 2000/258/WE przewiduje się, że laboratorium 
AFSSA, Nancy, przekaże Komisji wykaz laboratoriów 
wspólnotowych, które mają uzyskać uprawnienie do 
wykonywania testów serologicznych. Zgodnie 
z powyższym laboratorium AFSSA, Nancy stosuje opra
cowaną procedurę badania biegłości w celu oceny labo
ratoriów przed upoważnieniem ich do wykonywania 
testów serologicznych. 

(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. Danish Institute for Food and Veterinary Research 
jest obecnie wymieniony w załączniku II do tej decyzji. 

(4) Z powodu zmian w zarządzaniu tym laboratorium, które 
nie mają wpływu na jego funkcjonowanie oraz ocenę 
i upoważnienie, Dania złożyła wniosek o zmianę 
nazwy i danych kontaktowych tego laboratorium. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
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 wpis dotyczący Danii 
otrzymuje brzmienie: 

„(DK) Dania 

Technical University of Denmark 
National Veterinary Institute 
Lindholm 
DK-4771 Kalvehave 
Telefon: +45 35 88 60 00 
Faks: +45 35 88 79 01 
E-mail: vet@vet.dtu.dk” 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 79 z 30.3.2000, s. 40. 
( 2 ) Dz.U. L 71 z 10.3.2004, s. 30.
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