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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 208/2013 

av 11. mars 2013 

om krav til sporbarhet for spirer og frø beregnet på produksjon av spirer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne 

prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse 

av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og 

om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med 

næringsmiddeltrygghet(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 178/2002 fastsettes allmenne 

prinsipper for næringsmidler og fôr i alminnelighet og 

for næringsmiddel- og fôrtrygghet i særdeleshet, på 

unionsplan og nasjonalt plan. I artikkel 18 i nevnte 

forordning er det fastsatt at næringsmidler, fôr, dyr 

bestemt til næringsmiddelproduksjon og alle andre 

stoffer som er bestemt til eller kan forventes å bli 

iblandet et næringsmiddel eller et fôr, skal kunne spores 

i alle ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon. 

2)  I nevnte artikkel er det også fastsatt at driftsansvarlige 

for næringsmiddel- og fôrforetak må kunne identifisere 

enhver person som de har mottatt et næringsmiddel fra, 

og de skal også ha ordninger og framgangsmåter for å 

kunne identifisere de andre foretakene som de har levert 

produkter til. Disse opplysningene skal gjøres 

tilgjengelige for vedkommende myndighet på 

anmodning. 

3)  Etter utbruddet av shigatoksinproduserende E. coli 

(STEC) i mai 2011 i Unionen ble konsum av spirer 

identifisert som den mest sannsynlige kilden til 

utbruddene. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) vedtok 20. oktober 2011 en vitenskapelig 

uttalelse om risikoen ved shigatoksinproduserende 

Escherichia coli (STEC) og andre sykdomsframkallende 

bakterier i frø og spirer(2). EFSA konkluderer i sin 

uttalelse med at den mest sannsynlige kilden til 

utbruddene som kan knyttes til spirer, er at tørre frø er 

blitt kontaminert med sykdomsframkallende bakterier. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 12.3.2013, s. 16, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2013 av  

13. desember 2013 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. 29 av 22.5.2014, s. 12. 

(1) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2011; 9(11):2424. 

Videre framgår det av uttalelsen at som følge av den 

høye fuktigheten og gunstige temperaturen under 

spiring, kan sykdomsframkallende bakterier på tørre frø 

formere seg under spiring og utgjøre en fare for 

folkehelsen. 

5)  Sporbarhet er et effektivt redskap for å sikre 

næringsmiddeltrygghet, ettersom dette gjør det mulig å 

spore et næringsmiddel gjennom alle ledd i produksjon, 

bearbeiding og distribusjon og dermed reagere raskt i 

tilfelle utbrudd av næringsmiddeloverført sykdom. 

Særlig kan sporbarhet når det gjelder visse 

næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse, bidra til at 

næringsmidler som ikke er trygge, fjernes fra markedet, 

og at forbrukerne dermed vernes. 

6)  For å sikre sporbarheten i henhold til artikkel 18 i 

forordning (EF) nr. 178/2002 bør navnet på og adressen 

til både den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket 

som leverer spirer eller frø beregnet på produksjon av 

spirer, og den driftsansvarlige for næringsmid-

delforetaket som slike frø eller spirer er levert til, alltid 

være tilgjengelige. Kravet bygger på prinsippet «ett 

skritt tilbake»-«ett skritt fram», som innebærer at 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak har etablert et 

system som gjør det mulig for dem å identifisere sine 

direkte leverandører og direkte kunder, bortsett fra når 

disse er sluttforbrukere. 

7)  Forholdene ved produksjon av spirer kan utgjøre en 

potensielt stor fare for folkehelsen, ettersom forholdene 

kan føre til en vesentlig økning av sykdomsfram-

kallende stoffer som overføres gjennom næringsmidler. 

I tilfelle et utbrudd av næringsmiddeloverført sykdom 

knyttet til konsum av spirer er det derfor avgjørende å 

kunne spore de berørte varene raskt for å begrense 

innvirkningen et slikt utbrudd har på folkehelsen. 

8)  Videre er handelen med frø beregnet på produksjon av 

spirer utbredt, noe som øker behovet for sporbarhet. 

9)  Særlige regler for sporbarheten av spirer og frø beregnet 

på produksjon av spirer bør derfor fastsettes i denne 

forordning. 

10)  Særlig bør det fastsettes et krav om at driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak skal framlegge tilleggsopplys-

ninger om volumet eller mengden av slike frø eller 

spirer og avsendelsesdatoen samt en referanse som 

identifiserer partiet og en detaljert beskrivelse av frøene 

eller spirene.  
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11)  For å redusere den administrative byrden for 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bør det tillates 

fleksibilitet med hensyn til hvilket format de anvender 

til å registrere og oversende de relevante opplysningene 

som inngår som en del av kravene til sporbarhet. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes regler for sporbarheten til 

partier av: 

i)  spirer, 

ii)  frø som er beregnet på produksjon av spirer. 

Denne forordning får ikke anvendelse på spirer etter at de har 

gjennomgått en behandling som fjerner mikrobiologiske farer, 

og som er i samsvar med Den europeiske unions regelverk. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «spirer» det produkt som framkommer ved spiring av frø og 

deres utvikling i vann eller et annet medium, som høstes før 

virkelige blader utvikles og som er beregnet på å spises 

helt, inklusive frøet, 

b) «parti» en mengde spirer eller frø beregnet på produksjon 

av spirer, med samme taksonomiske navn, som sendes fra 

samme virksomhet til samme bestemmelsessted på samme 

dag. Ett eller flere partier kan utgjøre en forsendelse. Frø 

med ulike taksonomiske navn som er blandet i samme 

emballasje og er beregnet på å spire sammen, samt spirer av 

slike frø, skal også betraktes som ett parti. 

I tillegg menes i denne forordning med «forsendelse» 

definisjonen fastsatt i artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 211/2013(1). 

  

(1) EUT L 68 av 12.3.2013, s. 26. 

Artikkel 3 

Krav til sporbarhet 

1.  Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal i alle ledd i 

produksjon, bearbeiding og distribusjon sikre at det føres 

registre over følgende opplysninger om partier av frø beregnet 

på produksjon av spirer eller om partier av spirer. Den 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal også sikre at 

følgende opplysninger som er nødvendige for å oppfylle disse 

bestemmelsene, oversendes til den driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetaket som frøene eller spirene blir levert til: 

a)  en nøyaktig beskrivelse av frøene eller spirene, herunder 

plantens taksonomiske navn, 

b)  volumet eller mengden av frø eller spirer som leveres, 

c)  dersom frøene eller spirene er blitt sendt fra et annet 

næringsmiddelforetak, navnet på og adressen til: 

i)  den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som 

frøene eller spirene er sendt fra, 

ii)  avsenderen (eieren) dersom denne er en annen enn den 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som frøene 

eller spirene er sendt fra, 

d)  navnet på og adressen til den driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetaket som frøene eller spirene er sendt 

til, 

e)  navnet på og adressen til mottakeren (eieren) dersom denne 

er en annen enn den driftsansvarlige for næringsmid-

delforetaket som frøene eller spirene er sendt til, 

f)  en referanse som identifiserer partiet, dersom det er 

relevant, 

g)  avsendelsesdato. 

2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 kan registreres og oversendes 

i en hvilken som helst hensiktsmessig form, forutsatt at den 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som frøene eller 

spirene leveres til, lett kan finne tilbake til dem. 

3.  Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak må daglig 

oversende de relevante opplysningene nevnt i nr. 1. Registrene 

nevnt i nr. 1 skal ajourføres daglig og være tilgjengelig i 

tilstrekkelig lang tid etter at det kan antas at spirene er 

konsumert.  
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4.  Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal på 

anmodning og uten unødig opphold framlegge for 

vedkommende myndighet opplysningene nevnt i nr. 1. 

Artikkel 4 

Krav til sporbarhet for importerte frø og spirer 

1.  Forsendelser av frø beregnet på produksjon av spirer og 

forsendelser av spirer skal, når de importeres til Unionen, 

ledsages av et sertifikat som fastsatt i artikkel 3 i forordning 

(EU) nr. 211/2013. 

2.  Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som 

importerer frø eller spirer, skal oppbevare sertifikatet nevnt i nr. 

1 i tilstrekkelig lang tid etter at det kan antas at spirene er 

konsumert. 

3.  Alle driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som 

håndterer importerte frø beregnet på produksjon av spirer, skal 

stille til rådighet kopier av sertifikatet nevnt i nr. 1 for alle 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som frøene sendes til, 

fram til produsenten av spirene har mottatt frøene. 

Dersom frø beregnet på produksjon av spirer selges i emballasje 

i detaljistleddet, skal alle driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak som håndterer de importerte frøene stille 

til rådighet kopier av sertifikatet nevnt i nr. 1 for alle 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som frøene sendes til, 

fram til de emballeres for salg i detaljistleddet. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2013. 

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

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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