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KOMMISJONSVEDTAK

av 24. januar 2003

om endring av vedtak 2000/258/EF om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de 
kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners 

virkning, med hensyn til godkjenning av laboratorier i tredjestater(*)

[meddelt under nummer K(2003) 325]

(2003/60/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som 
skal utarbeide de kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll av 
rabiesvaksiners virkning(1), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Afssa Nancy er referanselaboratoriet for serologiske prøver som foretas etter vaksinasjon mot 
rabies, og har ansvaret for å organisere egnethetsprøver mellom laboratoriene med sikte på  
godkjenning av laboratorier som ønsker å utføre slike serologiske prøver.

2) Afssa Nancy har foreslått for Kommisjonen at laboratorier i tredjestater som har bestått egnethets-
prøven, bør godkjennes.

3) Det bør derfor fastsettes en framgangsmåte for underretning om godkjenning av laboratorier i 
tredjestater.

4) Vedtak 2000/258/EF bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmid-
delkjeden og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegg II til vedtak 2000/258 skal femte strekpunkt lyde:

«— samarbeide med laboratoriene som er ansvarlige for å utføre disse analysene i tredjestater 
og oversende til Kommisjonen listen over de laboratoriene som har bestått egnethetsprøven  
mellom laboratoriene. Disse listene vil bli offentliggjort på følgende nettsted:

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/sanco/vets/information».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. januar 2003

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 23, 28.1.2003, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2003 
av 7. november 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 7 av 12.2.2004, s. 3.

(1) EFT L 79 av 30.3.2000, s. 40.
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