
24.2.2005 Nr. 9/253EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. mars 2002

om fastsettelse av særlige helsekontroller for innhøsting og bearbeiding av visse toskallede bløtdyr med et 
innhold av ASP (hukommelsestap-toksin) som overstiger grensen fastsatt i rådsdirektiv 91/492/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2002) 1009]

(2002/226/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/492/EØF av 15. juli 1991 
om fastsettelse av helseregler ved produksjon og omsetning 
av levende toskallede bløtdyr(1), sist endret ved direktiv 
97/79/EF(2), særlig kapittel V siste ledd i vedlegget til nevnte 
direktiv, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til kapittel V nr. 7 bokstav a) i vedlegget 
til direktiv 91/492/EØF skal det samlede innholdet av 
hukommelsestap-toksin (ASP) i bløtdyrenes spiselige 
deler (hele kroppen eller enhver del som spises for seg) 
ikke overstige 20 mg domoinsyre (DA) per kg etter 
HPLC-metoden (høytrykksvæskekromatografi).

2) Når det gjelder toskallede bløtdyr av artene Pecten 
maximus og Pecten jacobaeus, har vitenskapelige 
undersøkelser vist at dersom DA-konsentrasjonen i hele 
kroppen er på mellom 20 og 250 mg per kg, vil DA-
konsentrasjonen i lukkemuskelen og/eller kjønnskjertlene 
beregnet på konsum, under visse begrensede vilkår 
normalt ligge under den tillatte grensen på 20 mg per 
kg.

3) På bakgrunn av nyere vitenskapelige undersøkelser bør 
det fastsettes et høyere ASP-innhold for hele kroppen 
enn det som er fastsatt i direktiv 91/492/EØF, bare for 
innhøstingsfasen og bare for toskallede bløtdyr av artene 
nevnt ovenfor.

4) Det er opp til vedkommende myndighet i medlemsstatene 
å godkjenne bedriftene som utfører den særlige 
bearbeidingen av disse toskallede bløtdyrene, samt 
kontrollere at de på tilfredsstillende måte gjennomfører 
de helsemessige egenkontrollene fastsatt i artikkel 6 
i rådsdirektiv 91/493/EØF av 22. juli 1991 om 
fastsettelse av helsekrav ved produksjon og omsetning 
av fiskeriprodukter, sist endret ved direktiv 97/79/EF(3).

5) Bestemmelsene i dette vedtak bør gjennomgås på nytt når 
det foreligger vitenskapelige bevis for at det er nødvendig 
å innføre andre helsekontroller, eller endre parametrene 
fastsatt for å verne folkehelsen.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Som unntak fra kapittel V nr. 7 bokstav a) i vedlegget 
til direktiv 91/492/EØF kan medlemsstatene tillate innhøsting 
av toskallede bløtdyr av artene Pecten maximus og Pecten 
jacobaeus med en konsentrasjon av domoinsyre (DA) i hele 
kroppen på over 20 mg per kg, men under 250 mg per kg, som 
oppfyller kravene i nr. 2.

2. Kravene nevnt i nr. 1 er som følger:

a) Bløtdyrene skal oppfylle kravene til innhøsting fastsatt i 
vedlegget til dette vedtak.

b) De skal transporteres i forseglede beholdere eller kjøretøyer 
etter vedkommende myndighets anvisninger, og sendes 
direkte fra produksjonsområdet til en bedrift som er 
godkjent til å utføre særlig bearbeiding av disse bløtdyrene, 
som omfatter fjerning av fordøyelseskjertelen, bløtvev 
eller alle andre kontaminerte deler som ikke er i samsvar 
med nr. 2 i vedlegget. Vedkommende myndighet skal 
oversende Kommisjonen og medlemsstatene en liste over 
særskilt godkjente bedrifter.

c) Bløtdyrene skal ledsages av et registreringsdokument som 
er utstedt av vedkommende myndighet for hvert parti, 
som angir kravene fastsatt i kapittel II nr. 6 i vedlegget til 
direktiv 91/492/EØF, og som angir hvilken eller hvilke 
anatomiske deler som kan bearbeides for konsum. Det 
er ikke tillatt å bruke en varig transporttillatelse fra 
vedkommende myndighet.

2005/EØS/9/37

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 75 av 16.3.2002, s. 65, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2003 av 14. mars 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 5.6.2003,  
s. 20.

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 1. 
(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 31.
(3) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 15. 
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d) Etter at fordøyelseskjertelen, bløtvevet og eventuelle andre 
kontaminerte deler er fjernet helt, skal ASP-innholdet 
i lukkemuskelen og/eller kjønnskjertlene beregnet på 
konsum, ikke overstige 20 mg DA per kg etter HPLC-
metoden.

Artikkel 2

1. Hvert parti av sluttproduktet skal analyseres av den 
særskilt godkjente bedriften. Dersom en prøve som definert 
i vedlegget inneholder mer enn 20 mg DA per kg, skal hele 
partiet tilintetgjøres under tilsyn av vedkommende myndighet.

2. Fordøyelseskjertelen, bløtvevet og eventuelle andre 
giftige deler som overstiger grensene fastsatt i nr. 2 i vedlegget 
(herunder sluttprodukter som overstiger grensen på 20 mg 
DA per kilo), skal tilintetgjøres under tilsyn av vedkommende 
myndighet.

3. Vedkommende myndighet skal sikre at de helsemessige 
egenkontrollene fastsatt i artikkel 6 i direktiv 91/493/EØF, 
gjelder for bearbeidingen nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) 

i dette vedtak. Produsenten skal underrette vedkommende 
myndighet om alle resultater i forbindelse med sluttproduktet 
som ikke er i samsvar med kapittel V nr. 7 bokstav a) i 
vedlegget til direktiv 91/492/EØF.

Artikkel 3

Bestemmelsene i dette vedtak skal gjennomgås på nytt på 
bakgrunn av den vitenskapelige utvikling.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. mars 2002.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

1. Når det forekommer en aktiv giftig ASP-episode i produksjonsområdenes farvann, som fastsatt i kapittel 
VI nr. 2 i vedlegget til direktiv 91/492/EØF, er det ikke tillatt å høste toskallede bløtdyr av artene Pecten 
maximus og Pecten jacobaeus.

2. Det kan iverksettes en begrenset ordning for innhøsting av bløtdyr med en DA-konsentrasjon i hele kroppen 
på over 20 mg per kg dersom to prøver etter hverandre, tatt med mellom én og høyst sju dagers mellomrom, 
viser at DA-konsentrasjonen i hele bløtdyret er på under 250 mg per kg, og at DA-konsentrasjonen i delene 
beregnet på konsum, som skal analyseres separat, er på under 4,6 mg per kg. Analysen av hele kroppen skal 
utføres på et homogenat av ti bløtdyr. Analysen av de spiselige delene skal utføres på et homogenat av ti 
enkeltdeler.

3. Vedkommende myndighet skal fastsette prøvetakingspunktene for å sikre at bløtdyrene oppfyller kravene 
nevnt i nr. 2. Når innhøsting er tillatt, skal det minst én gang per uke tas stikkprøver for DA-analyse av 
bløtdyrene (hele kroppen og lukkemuskelen og kjønnskjertlene for seg). Innhøstingen kan fortsette dersom 
resultatene er i samsvar med vilkårene angitt i nr. 2.


