
  

 

Priloga 16 

 

FUNKCIJE IN NALOGE REFERENČNEGA LABORATORIJA SKUPNOSTI  ZA SIP 

 

Funkcije in naloge CRL za SIP so naslednje: 

1. Zagotavlja povezavo med nacionalnimi laboratoriji držav članic in pripravlja optimalne 

metode za diagnostiko SIP pri rejnih živalih ter po potrebi za diferencialno diagnostiko drugih 

vezikularnih bolezni, za vsako državo članico posebej, in zlasti: 

- redno sprejema vzorce s terena, poslane iz držav članic in držav, ki so geografsko ali 

trgovsko povezane z Evropsko unijo v smislu trgovanja z dovzetnimi živalmi ali proizvodi, 

pridobljenimi od takih živali, za spremljanje stanja bolezni na globalni ali regionalni ravni, za 

oceno ter po možnosti napoved tveganj zaradi pojavljajočih se sevov virusa in posebnih 

epidemioloških razmer ter za identifikacijo virusa. Če je potrebno, CRL sodeluje s 

pooblaščenim regionalnim referenčnim laboratorijem OIE in svetovnim referenčnim 

laboratorijem (SRL); 

- izvaja tipizacijo in celotno karakterizacijo antigenov in genomov vezikularnih virusov iz 

vzorcev iz prve alinee; rezultate takih preiskav takoj sporoča Komisiji in ustrezni državi 

članici ter nacionalnemu laboratoriju; 

- razvije in vodi posodobljeno zbirko sevov vezikularnih virusov in posebnih serumov proti 

sevom vezikularnih virusov; 

- svetuje Komisiji glede vseh vprašanj v zvezi z izbiro cepnih sevov. 

2. Podpira delovanje nacionalnih laboratorijev, in zlasti: 

- shranjuje in oskrbuje nacionalne laboratorije z reagenti in materiali za uporabo v diagnostiki 

SIP, kot so virusi in/ali inaktivirani antigeni, standardizirani serumi, celične linije in drugi 

referenčni reagenti; 

- zagotavlja strokovno znanje o virusu SIP ter drugih ustreznih virusih, da je mogoče hitro 

postaviti diferencialno diagnozo; 

- pospešuje usklajevanje diagnostike in zagotavlja strokovnost izvajanja preiskav znotraj 

Skupnosti s pripravo in izvajanjem rednih primerjalnih preiskav ter zunanje presoje 

zagotavljanja kakovosti v diagnostiki SIP na ravni Skupnosti; rezultate teh testov in zunanje 

presoje v rednih časovnih presledkih pošilja Komisiji, državam članicam in nacionalnim 

laboratorijem; 

- v sodelovanju z nacionalnimi laboratoriji in v skladu z letnim operativnim načrtom,  

izvaja raziskovalne študije, namenjene razvijanju izboljšanih metod obvladovanja bolezni.  

3. Zagotavlja obveščanje in izvaja nadaljnje usposabljanje, in zlasti: 

- zbira podatke in informacije o metodah za diagnostiko in diferencialno diagnostiko, ki se 

uporabljajo v nacionalnih laboratorijih, in pošilja take podatke in informacije Komisiji in 

državam članicam; 

- z namenom usklajevanja diagnostičnih tehnik, izvaja vse potrebno za nadaljnje 

usposabljanje strokovnjakov za laboratorijsko diagnostiko; 

- spremlja razvoj epidemiologije SIP; 

- organizira letni sestanek, na katerem predstavniki nacionalnih laboratorijev pregledajo 

diagnostične tehnike in napredek usklajevanja. 

4. Po posvetovanju s Komisijo izvaja poskuse in preiskave na terenu, namenjene izboljšanju 

obvladovanja SIP. 

5. Na letnem sestanku nacionalnih referenčnih laboratorijev pregleda vsebino Priloge XIII o 

določitvi preiskav in standardnih postopkov za diagnostiko SIP znotraj Skupnosti. 

6. V skladu s to prilogo sodeluje z nacionalnimi referenčnimi laboratoriji držav kandidatk. 

7. Referenčni laboratorij Skupnosti mora delovati v skladu s priznanimi strogimi varnostnimi 

predpisi, opredeljenimi v »Minimalnih standardnih postopkih za laboratorije, ki ravnajo z 



  

 

virusom SIP in vitro ter in vivo« (Evropska komisija o obvladovanju slinavke in parkljevke – 

26. zasedanje v Rimu leta 1985, kakor je bil spremenjen z Dodatkom 6(ii) k Poročilu s 30. 

zasedanja Evropske komisije o obvladovanju slinavke in parkljevke iz leta 1993), iz Priloge 

12 tega pravilnika. 

8. Referenčni laboratorij Skupnosti pomaga Komisiji pri zagotavljanju potrebnih varnostnih 

ukrepov, ki jih morajo izvajati nacionalni laboratoriji pri diagnostiki SIP. 


