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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av 
regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer 
overførbar spongiform encefalopati(1), sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 260/2003(2), særlig artikkel 23 
første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det i forbindelse 
med anvendelsen av forordningen fastsatt en liste over 
nasjonale referanselaboratorier for TSE. Hellas har byttet 
nasjonalt referanselaboratorium.

2) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det også fastsatt en liste 
over hurtigprøver som er godkjent for TSE-overvåking.

3) Selskapet som markedsfører en av hurtigprøvene 
som er godkjent for TSE-overvåking, har underrettet 
Kommisjonen om at det har til hensikt å markedsføre 
prøven under et nytt handelsnavn.

4) I sin uttalelse av 6. og 7. mars anbefalte Styringskomiteen 
for vitenskapelige spørsmål at to nye prøver oppføres på 
listen over hurtigprøver som er godkjent for overvåking 
av bovin spongiform encefalopati (BSE). Produsentene  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 7.

av begge prøvene har framlagt opplysninger som viser 
at deres prøver også kan brukes til å overvåke TSE hos 
sau.

5) For å sikre at godkjente hurtigprøver holder samme 
kvalitetsnivå etter at de er godkjent, bør det fastsettes en 
framgangsmåte for eventuelle endringer av prøven eller 
prøveprotokollen.

6) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1053/2003

av 19. juni 2003

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn  
til hurtigprøver(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 20.6.2003, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2006 av 28. april 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 29.6.2006,  
s. 1.

2009/EØS/10/01

 EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 19. juni 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg X gjøres følgende endringer:

a) I kapittel A nr. 3 skal teksten som omhandler Hellas, lyde:

«Hellas Ministry of Agriculture
Veterinary Laboratory of Larisa
7th km of Larisa — Trikala Highway
GR-411 10 Larisa
(hurtigprøver og immunologiske prøver) Laboratory of Gross Pathology

Faculty of Veterinary Medicine
Aristotelian University of Thessaloniki
Giannitson & Voutyra St.
GR-546 27 Thessaloniki
(histopatologi)»

b) Kapittel C nr. 4 skal lyde:

«4. Hurtigprøver

 Med sikte på å gjennomføre prøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1, skal følgende metoder 
brukes som hurtigprøver:

– immunoblot-prøve basert på en Western blot-metode for påvisning av det proteaseresistente fragmentet 
PrPRes (Prionics-Check Western-prøve),

– ELISA-prøve med kjemiluminescens, som omfatter en ekstraksjonsmetode og en ELISA-teknikk ved 
hjelp av en forsterket kjemiluminescerende reagens (Enfer-prøve),

– immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes, gjennomført etter denaturering 
og konsentrering (Bio-Rad TeSeE-prøve, tidligere Bio-Rad Platelia-prøve). Eksisterende lagre med 
betegnelsen «Bio-Rad Platelia-prøve» kan imidlertid brukes innen ni måneder fra datoen da denne 
forordning trer i kraft,

– mikroplatebasert immunologisk analyse (ELISA) som påviser proteaseresistent PrPRes med monoklonale 
antistoffer (Prionics-Check LIA-prøve),

– automatisert bekreftelsesavhengig immunologisk analyse som sammenligner reaktiviteten hos et 
påvisningsantistoff med den hos de proteasefølsomme og proteaseresistente formene av PrPSc (en fraksjon 
av proteaseresistent PrPSc tilsvarer PrPRes) samt PrPC (InPro CDI-5-prøve).

 Produsenten av hurtigprøver må ha et kvalitetsikringssystem som er godkjent av Fellesskapets 
referanselaboratorium, og som sikrer at prøvens kvalitet ikke endres. Produsenten må framlegge 
prøveprotokollen for Fellesskapets referanselaboratorium.

 Det kan foretas endringer i hurtigprøven eller prøveprotokollen bare dersom Fellesskapets referanselaboratorium 
er underrettet på forhånd, og dersom Fellesskapets referanselaboratorium anser at endringen ikke reduserer 
hurtigprøvens følsomhet, nøyaktighet eller pålitelighet. Resultatene skal meddeles Kommisjonen og de 
nasjonale referanselaboratoriene.»


