
RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 43,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1), 

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I vedlegget til rådsdirektiv 91/492/EØF av 15. juli 1991
om fastsettelse av helseregler ved produksjon og
omsetning av levende toskallede bløtdyr(4) er det fastsatt
særlige bestemmelser om bakteriologisk forurensning og
virusforurensning av levende toskallede bløtdyr.

2) I kapittel V nr. 8 i vedlegget til nevnte direktiv er det
fastsatt at helsekontroller skal baseres på telling av fekale
bakterier når det ikke finnes alminnelige teknikker for
påvisning av virus og ikke er fastlagt virologiske
standarder.

3) Den vitenskapelige utviklingen har vist at fekale
bakterier er en usikker indikator for påvisning av virus i
levende toskallede bløtdyr. For å sikre vern av
folkehelsen er det derfor nødvendig å basere
helsekontrollen på andre indikatorer.

4) Utviklingen av nye analysemetoder for påvisning av
virus og pålitelige indikatorer for forurensning av
toskallede bløtdyr krever at virksomheten til nettverket
av nasjonale laboratorier samordnes.

5) For å sikre et effektivt overvåkingssystem for påvisning
av virus og utarbeiding av standarder for bakteriologisk
forurensning og virusforurensning, og for å få innført
alminnelige teknikker og pålitelige metoder for påvisning 

av virus og bakterier bør det i hver medlemsstat utpekes
et nasjonalt referanselaboratorium som skal ha til
oppgave å samordne gjennomføringen av de nødvendige
analyser.

6) For å sikre et ensartet system i Fellesskapet bør det
utpekes et referanselaboratorium for Fellesskapet, som
skal ha til oppgave å samordne den overvåking av
bakteriologisk forurensning og virusforurensning av
toskallede bløtdyr som utføres av de enkelte nasjonale
referanselaboratorier. Oppgavene og driftsvilkårene for
Fellesskapets referanselaboratorium bør fastsettes.
Laboratoriets ledelse bør påta seg å utføre de oppgaver
som er fastsatt i dette vedtak, på de vilkår som her er
fastsatt.

7) Fellesskapets referanselaboratorium kan motta
fellesskapsstøtte i henhold til artikkel 28 i rådsvedtak
90/424/EØF av 26. juni 1990 om visse kostnader på det
veterinære området(5) —      

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Hver medlemsstat skal utpeke et nasjonalt referanse-
laboratorium for overvåking av bakteriologisk forurensning og
virusforurensning av toskallede bløtdyr. Den skal underrette
Kommisjonen, som skal offentliggjøre listen over nasjonale
referanselaboratorier og eventuelle ajourføringer i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 2

1. De enkelte nasjonale referanselaboratorier skal ha ansvar
for følgende oppgaver:

a) å samordne arbeidet ved de nasjonale laboratorier som har
ansvar for bakteriologisk analyse og virusanalyse av
toskallede bløtdyr i hver medlemsstat,
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b) å bistå vedkommende myndighet i medlemsstaten med
tilretteleggingen av systemet for overvåking av
bakteriologisk forurensning og virusforurensning av
toskallede bløtdyr,

c) å organisere med jevne mellomrom sammenlignende
forsøk mellom de ulike nasjonale laboratorier som har
ansvar for nevnte analyser,

d) å sikre formidling av opplysninger fra Fellesskapets
referanselaboratorium nevnt i artikkel 3, til vedkommende
myndigheter og til de nasjonale laboratorier som har
ansvar for nevnte analyser.

2. De nasjonale laboratorier skal samarbeide med
Fellesskapets referanselaboratorium nevnt i artikkel 3.

Artikkel 3

Laboratoriet «Centre for Environment, Fisheries and
Aquaculture Science» i Weymouth i Det forente kongerike
utpekes til Fellesskapets referanselaboratorium for overvåking
av bakteriologisk forurensning og virusforurensning av
toskallede bløtdyr.

Artikkel 4

Fellesskapets referanselaboratorium skal ha ansvar for
følgende oppgaver:

a) å formidle opplysninger om analysemetoder og
sammenlignende forsøk til de nasjonale referanse-
laboratorier,

b) å samordne de nasjonale referanselaboratoriers anvendelse
av metodene nevnt i bokstav a), ved særlig å arrangere
sammenlignende forsøk,

c) å samordne forskning i nye analysemetoder og opplyse de
nasjonale referanselaboratorier om utviklingen på dette
området,

d) å holde utdannings- og videreutdanningskurs for
personalet ved de nasjonale referanselaboratoriene,

e) å samarbeide med de laboratorier som har ansvar for
bakteriologisk analyse og virusanalyse av toskallede
bløtdyr i tredjestater,

f) å gi vitenskapelig og teknisk bistand til Kommisjonen,

særlig dersom medlemsstatene er uenige om
analyseresultatene,

g) å hjelpe de nasjonale referanselaboratoriene med å innføre
et hensiktsmessig kvalitetssikringssystem som er basert på
prinsippene for god laboratoriepraksis (GLP) og kriteriene
i EN 45 000.

Artikkel 5

Fellesskapets referanselaboratorium skal oppfylle følgende
driftsvilkår:

a) det skal ha et kvalifisert personale med nødvendig
kjennskap til de teknikker som anvendes ved
bakteriologisk analyse og virusanalyse av toskallede
bløtdyr,

b) det skal ha utstyr og stoffer som er nødvendige for å utføre
oppgavene fastsatt i artikkel 4,

c) det skal ha en hensiktsmessig administrativ infrastruktur,

d) det skal pålegge personalet taushetsplikt i forbindelse med
visse emner, resultater eller rapporter,

e) det skal overholde prinsippene for god laboratoriepraksis
på internasjonalt plan,

f) det skal ha en ajourført liste over de referansestoffer som
finnes på Fellesskapets referansekontor, samt en ajourført
liste over produsenter og leverandører av disse stoffene.

Artikkel 6

Dette vedtak trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 7

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 29. april 1999.

For Rådet

W. MÜLLER

Formann
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