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COMMISSION REGULATION (EC) No 1665/2006 of 6 November 2006 amending 
Regulation (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official controls for Trichinella 
in meat 



 
12.03.2008 306R1665.tijo 
 

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1665/2006 

av 6. november 2006 
om endring av forordning (EF) nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler for 

offentlig kontroll av trikiner i kjøtt 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 
om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 
animalsk opprinnelse beregnet på konsum(1), særlig artikkel 16, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 854/2004 fastsetter særlige regler for gjennomføringen av 
offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, særlig 
med hensyn til stempelmerking. 

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2075/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse av 
særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt(2) tillater normalt ikke at kjøtt fra 
tamsvin forlater slakteriet før resultatene fra trikinundersøkelsen har blitt oversendt til 
den offentlige veterinæren. Forordning (EF) nr.2075/2005 tillater imidlertid på visse 
strenge vilkår at stempelmerket påføres og at kjøttet frigis for transport før resultatene 
er kjent. I slike tilfeller er det av avgjørende betydning at vedkommende myndighet 
kontrollerer at dette kjøttet alltid kan spores. 

3) Forordning (EF) nr. 2075/2005 bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2075/2005 skal lyde: 

«3.  Dersom det finnes en framgangsmåte på slakteriet som sikrer at ingen deler av skrotter 
som undersøkes, forlater lokalene før resultatet av trikinundersøkelsen foreligger og prøven er 
negativ, og framgangsmåten er formelt godkjent av vedkommende myndighet, eller dersom 
unntaket i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) får anvendelse, kan stempelmerket nevnt i artikkel 5 
nr. 2 i forordning (EF) nr. 854/2004 påføres før resultatet av trikinundersøkelsen foreligger.» 

                                                 
(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206. Rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 83. Forordningen sist endret ved 

forordning (EF) nr. 2076/2005 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83). 
(2) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 60. 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er kunngjort i De Europeiske 
Fellesskaps Tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 6. november 2006. 

For Kommisjonen 

Markos KYPRIANOU 

Medlem av Kommisjonen 

 


