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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1980 

av 31. oktober 2017 

om endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til metoden for å påvise  

paralyserende skjellgift (PSP)(*) 

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 11 nr. 4, 

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(2), særlig artikkel 18 nr. 13 

bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 854/2004 er det fastsatt særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 

animalsk opprinnelse, og i forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse. Det er i vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005(3) fastsatt tiltak for 

gjennomføring av nevnte forordninger med hensyn til anerkjente analysemetoder for påvisning av marine biotoksiner. 

2) I kapittel I nr. 2 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 2074/2005 er det fastsatt at dersom resultatene av metoden for 

påvisning av paralyserende skjellgift (PSP) bestrides, skal den biologiske metoden være referansemetoden. 

3) Ved det 36. møtet i Codex Alimentarius-komiteen for analysemetoder og prøvetakingsmetoder (Budapest, Ungarn  

23–27. februar 2015)(4) ble det stadfestet at den biologiske analysemetoden i avsnitt I-8.6.2 i kodeksen skulle beholdes 

som type IV(5). 

4) Samtlige Codex-metoder, herunder type IV-metodene, kan brukes bare til kontroll, inspeksjon og regulering 

(«Principles for the establishment of methods of analysis») og, dersom partene blir enige om det, for å løse tvister 

(«Guidelines for Settling Disputes on Analytical (Test) Results (CAC/GL 70-2009»), men ikke som referansemetoder. 

5) Ettersom en type IV-metode ikke kan brukes som referansemetode, er det viktig å tilpasse Unionens gjeldende regler til 

de internasjonale standardene. 

6) Tatt i betraktning at den såkalte Lawrence-metoden offentliggjort i AOAC Official Method 2005.06 («Paralytic 

Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish») nå brukes til å påvise innholdet av paralyserende skjellgift (PSP) i de spiselige 

delene av bløtdyr, bør denne metoden brukes som referansemetode for å påvise disse toksinene. 

7) Kapittel I i vedlegg III til forordning (EF) nr. 2074/2005 bør derfor endres. 

8) For å gi medlemsstatene mulighet til å tilpasse sine metoder til den kjemiske metoden bør den biologiske 

analysemetoden fortsatt kunne brukes som referansemetode fram til 31. desember 2018. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler  

og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 285 av 1.11.2017, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206. 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 om gjennomføringstiltak for visse produkter i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for organiseringen av offentlig kontroll i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 852/2004, og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27). 

(4) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-

proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-715-

36%252FREP15_MASe.pdf 

(5) Nr. 56 i rapporten. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 2074/2005 skal kapittel I lyde: 

«KAPITTEL I 

METODE FOR Å PÅVISE PARALYSERENDE SKJELLGIFT (PSP) 

1. Innholdet av paralyserende skjellgift (PSP) i de spiselige delene av bløtdyr (hele kroppen eller enhver del som spises 

for seg), skal bestemmes i samsvar med den biologiske analysemetoden eller enhver annen internasjonalt anerkjent 

metode. 

2. Dersom resultatene bestrides, skal den såkalte Lawrence-metoden, som offentliggjort i AOAC Official Method 2005.06 

(«Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish»), være referansemetoden.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 31. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


