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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
854/2004 frá 29. apríl 2004 um sértækar reglur um skipulag 
opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar 
til manneldis (1), einkum 9. og 10. mgr. 18. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2075/2005 
frá 5. desember 2005 um sértækar reglur um opinbert 
eftirlit með tríkínu í kjöti (2) er kveðið á um aðferðir við 
að greina tríkínu í sýnum úr skrokkum. Tilvísunaraðferðin 
sem mælt er fyrir um í I. viðauka við þá reglugerð 
útheimtir að til þess að greina Trichinella larvae í 
kjötsýnum skuli bæta 10 ± 0,2 g af pepsíni við sýnið.

2) Gefnar hafa verið út skýrslur (3) sem benda til þess 
að pepsínduft geti kallað fram ofnæmisviðbrögð hjá 
tilteknum, næmum einstaklingum.

3) Rannsóknir tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins fyrir 
rannsóknir á sníklum bentu til þess að það hafi ekki 
áhrif á næmi tilvísunaraðferðarinnar, sem notuð er til 
að greina tríkínu, að nota fljótandi pepsín, samkvæmt 
fyrirmælum framleiðandans, í stað pepsíndufts. Slíkur 
valkostur skal því standa til boða, bæði að því er varðar 
tilvísunaraðferðina og jafngilda aðferð til greiningar á 
tríkínu í kjöti.

4) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 2075/2005 til 
samræmis við það.

 5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2075/2005 er 
breytt sem hér segir:

1. Ákvæðum I. kafla er breytt sem hér segir:

a) Í stað q-liðar 1. liðar komi eftirfarandi:

„q) Pepsín, styrkleiki: 1: 10000 NF (US National 
Formulary) sem samsvarar 1: 12500 BP (British 
Pharmacopoeia) og 2000 FIP (Fédération internationale 
de pharmacie), eða stöðgað, fljótandi pepsín með að 
lágmarki 660 einingar/ml (Evrópska lyfjaskráin)“,

b) Í stað b-liðar í lið 3.I komi eftirfarandi:

„b) 10 ± 0,2 g af pepsíni eða 30 ± 0,5 ml af fljótandi 
pepsíni er bætt við.“

2. Ákvæðum II. kafla er breytt sem hér segir:

a) Í stað q-liðar í lið A.1. komi eftirfarandi:

„q) Pepsín, styrkleiki: 1: 10000 NF (US National 
Formulary) sem samsvarar 1: 12500 BP (British 
Pharmacopoeia) og 2000 FIP (Fédération 
internationale de pharmacie), eða stöðgað, fljótandi 
pepsín með að lágmarki 660 einingar/ml (Evrópska 
lyfjaskráin)“,

b) Í stað v. liðar a-liðar II. liðar í lið A.3. komi eftirfarandi:

„v. Að lokum er bætt við 6 g af pepsíni eða 18 ml 
af fljótandi pepsíni. Þessari röð verður að fylgja 
nákvæmlega til að koma í veg fyrir niðurbrot 
pepsínsins.“

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1245/2007

frá 24. október 2007

um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2075/2005 að því er varðar notkun á fljótandi pepsíni til að 
greina tríkínu í kjöti (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 281, 25.10.2007, bls. 19. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 17/2010 frá 1. mars 
2010 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 30, 
10.6.2010, bls. 1.
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bls. 1).

(2) Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 60. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1665/2006 (Stjtíð. ESB L 320, 18.11.2006, bls. 46).

(3) J Investig Allergol Clin Immunol (2006) 16, 136-137.
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 c) Í stað h-liðar I. liðar í lið C.3. komi eftirfarandi:

„h) Að lokum er bætt við 7 g af pepsíni eða 21 ml af fljótandi pepsíni. Þessari röð verður að fylgja 
nákvæmlega til að koma í veg fyrir niðurbrot pepsínsins.“

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 24. október 2007.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Markos KYPRIANOU

 framkvæmdastjóri.

____________


