
Nr. 18/42 26.3.2015

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(1), 
særlig artikkel 13 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 852/2004 er det fastsatt alminnelige 
hygieneregler for næringsmidler for driftsansvarlige 
for næringsmiddelforetak. Driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak som utøver virksomhet i et 
ledd i produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen 
av næringsmidler etter primærproduksjonsfasen skal 
oppfylle de alminnelige hygienekravene fastsatt i 
vedlegg II til nevnte forordning.

2) Når det gjelder vannforsyning, framgår det av kapittel VII 
i nevnte vedlegg at drikkevann skal benyttes når det er 
nødvendig for å sikre at næringsmidler ikke forurenses, 

framgår dessuten at rent sjøvann kan anvendes til levende 
muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler, og at rent 
vann kan anvendes til utvendig rengjøring av disse.

utvendig rengjøring av levende muslinger, pigghuder, 
sekkedyr og sjøsnegler utgjør ingen risiko for menneskers 
helse, så lenge driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 
har utarbeidet og innført framgangsmåter for kontroll etter 
prinsippene for risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter
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utgjør en forurensningskilde.

4) Forordning (EF) nr. 852/2004 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelsen fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

Artikkel 1

I kapittel VII i vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004 skal 
nr. 1 bokstav b) lyde:

Rent sjøvann kan benyttes til levende muslinger, 
pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler. Rent vann kan 
også benyttes til utvendig rengjøring.

og egnede framgangsmåter for vannforsyningen for å 
sikre at anvendelsen dette vannet ikke utgjør en kilde 
til forurensning av næringsmidler.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 10. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

___________


