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EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

den behöriga myndigheten kontrollerar att detta kött alltid
kan spåras.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

Förordning (EG) nr 2075/2005 bör därför ändras i enlighet
med detta.

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av
särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll
av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som
livsmedel (1), särskilt artikel 16, och

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I förordning (EG) nr 854/2004 fastställs särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter
av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, särskilt beträffande kontrollmärkning.
Enligt kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av
den 5 december 2005 om fastställande av särskilda
bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött (2)
får kött från tamsvin normalt inte avlägsnas från slakteriet
innan den officiella veterinären har underrättats om
resultatet av trikinundersökningen. På vissa stränga villkor
får dock enligt samma förordning kontrollmärkningen
anbringas och köttet släppas för transport innan resultatet
föreligger. Under sådana omständigheter är det viktigt att

Artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2075/2005 skall ersättas med
följande:
”3. Om det på slakteriet finns ett förfarande för att säkerställa
att inga delar av slaktkroppar som undersökts avlägsnas från
lokalerna förrän resultatet av trikinundersökningen har visat sig
vara negativt och detta förfarande har godkänts formellt av den
behöriga myndigheten eller om undantaget enligt artikel 2.2 b
gäller, får det kontrollmärke som avses i artikel 5.2 i förordning
(EG) nr 854/2004 anbringas innan resultatet av trikinundersökningen föreligger.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 november 2006.
På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU
Ledamot av kommissionen
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