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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 786/2013 

av 16. august 2013 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004  

med hensyn til tillatte grenseverdier for yessotoksiner i levende muslinger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), 

særlig artikkel 10 nr. 1 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnel-

se for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak.  

I henhold til nevnte forordning skal driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak sikre at levende muslinger som 

bringes i omsetning for konsum ikke inneholder visse 

marine biotoksiner i samlede mengder, målt i hele 

kroppen eller i hver spiselig del for seg, som overstiger 

grenseverdiene fastsatt i avsnitt VII kapittel V nr. 2 i 

vedlegg III til nevnte forordning. I nr. 2 bokstav d) i 

nevnte kapittel fastsettes grenseverdien for yesso-

toksiner til 1 milligram yessotoksinekvivalenter per 

kilogram. 

2)  På anmodning fra Europakommisjonen vedtok Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) i desember 2008 en uttalelse fra Vitenskaps-

gruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden 

om marine biotoksiner i skjell (yessotoksingruppen)(2). 

Ifølge nevnte uttalelse ble det i forbindelse med en 

rekke undersøkelser av akutt giftighet etter oral tilførsel 

av yessotoksiner ikke observert dødelighet eller kliniske 

symptomer på giftighet. Dessuten konkluderte EFSA 

med at en porsjon skjell ikke bør inneholde mer enn 

3,75 milligram yessotoksinekvivalenter per kilogram. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 220 av 17.8.2013,  

s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 9. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(2) EFSA Journal (2009), 907, 1-62. 

Dette nivået overstiger den nåværende grenseverdien 

fastsatt i avsnitt VII kapittel V nr. 2 bokstav d) i vedlegg 

III til forordning (EF) nr. 853/2004. 

3)  På det 32. møtet i CODEX-komiteen for fisk og 

fiskevarer (1.-5. oktober 2012) ble det bekreftet at 

yessotoksiner skal fjernes fra listen over marine 

biotoksiner som bør prøves på internasjonalt plan. 

4)  I lys av uttalelsen fra EFSA og konklusjonene fra det 

32. møtet i CODEX-komiteen for fisk og fiskevarer bør 

den nåværende grenseverdien for yessotoksiner heves til 

3,75 milligram yessotoksinekvivalenter per kilogram. 

5)  Vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 bør derfor 

endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal avsnitt VII 

kapittel V nr. 2 bokstav d) lyde: 

«d)  for yessotoksiner, 3,75 milligram yessotoksinekvivalenter 

per kilogram,» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2022/EØS/40/13 

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

Utferdiget i Brussel, 16. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


