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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 210/2013

2021/EØS/17/34

av 11. mars 2013
om godkjenning av virksomheter som produserer spirer, i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 852/2004(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

næringsmidler(5),
kommisjonsforordning
(EU)
nr. 211/2013(6) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 208/2013(7) vedtatt.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(1),
særlig artikkel 6 nr. 3 bokstav c), og

5)

I tillegg til tiltakene fastsatt i nevnte rettsakter bør
virksomheter som produserer spirer, være underlagt
godkjenning i samsvar med forordning (EF)
nr. 852/2004. Slik godkjenning, som skal gis etter minst
ett besøkt på stedet, vil sikre at slike virksomheter
oppfyller relevante hygieneregler, og dermed sikre et
høyt nivå for vern av folkehelsen. Godkjenning av slike
virksomheter bør gis under forutsetning av at de
oppfyller flere krav for å sikre at risikoen for
forurensning i anlegget der spirene produseres,
reduseres.

6)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 852/2004 er det fastsatt alminnelige regler for
næringsmiddelhygiene som gjelder for driftsansvarlige
for næringsmiddelforetak, blant annet for primærproduksjon og tilknyttede aktiviteter. Ved nevnte
forordning er det fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal sikre at virksomhetene godkjennes
av den vedkommende myndighet etter minst ett besøk
på stedet dersom godkjenning kreves i henhold til
nasjonal lovgivning, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(2) eller en beslutning
vedtatt i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004.
Etter utbruddene av shigatoksinproduserende E. coli i
mai 2011 i Unionen ble konsum av spirer identifisert
som den mest sannsynlige kilden til utbruddene.
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(3). EFSA konkluderer i sin
uttalelse med at den mest sannsynlige kilden til
utbruddene som kan knyttes til spirer, er at tørre frø er
blitt forurenset med sykdomsframkallende bakterier.
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.
Av hensyn til vernet av folkehelsen i Unionen og i lys av
EFSAs uttalelse ble kommisjonsforordning (EU)
nr. 209/2013(4) om endring av forordning (EF)
nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 12.3.2013, s. 24,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 252/2015 av
30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017,
s. 32.
(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.
(3) EFSA Journal 2011; 9(11):2424.
(4) EUT L 68 av 12.3.3013, s. 19.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I denne forordning får definisjonen av «spirer» fastsatt i
artikkel 2 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 208/2013
anvendelse.

Artikkel 2
Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal sikre at
virksomheter som produserer spirer, er godkjent av den
vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 6 i forordning
(EF) nr. 852/2004. Den vedkommende myndighet skal godkjenne nevnte virksomheter bare dersom de oppfyller kravene
fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 852/2004 og i
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 3
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.
(5) EUT L 68 av 12.3.3013, s. 16.
(6) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1.
(7) EUT L 68 av 12.3.3013, s. 26.
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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
_____

VEDLEGG

Krav til godkjenning av virksomheter som produserer spirer
1. Virksomhetenes utforming og planløsning skal være slik at det er mulighet for god hygienepraksis, herunder
beskyttelse mot forurensning mellom og under arbeidsoperasjonene. Overflater (herunder overflater på utstyr) i
områder der næringsmidler håndteres, og særlig de overflatene som kommer i kontakt med næringsmidler, skal
holdes i god stand, være lette å rengjøre, og ved behov desinfisere.
2. Det skal finnes egnede innretninger for rengjøring, desinfisering og oppbevaring av arbeidsredskaper og
arbeidsutstyr. Disse innretningene skal være lette å rengjøre og ha egnet tilførsel av varmt og kaldt vann.
3. Ved behov skal det finnes egnede innretninger for vask av næringsmidler. Vasker eller lignende innretninger for
vask av næringsmidler skal ha egnet tilførsel av drikkevann og skal holdes rene, og ved behov desinfiseres.
4. Alt utstyr som frø og spirer kommer i kontakt med, skal være slik konstruert, være av slike materialer og holdes i så
god stand at risikoen for forurensning minimeres, og at det kan holdes rent og ved behov desinfiseres.
5. Det skal finnes passende prosedyrer for å sikre at:
a) virksomheten som produserer spirer, holdes ren og ved behov desinfiseres,
b) alt utstyr som frø og spirer kommer i kontakt med, rengjøres effektivt og ved behov desinfiseres. Rengjøring og
desinfisering av slikt utstyr skal finne sted tilstrekkelig ofte for å unngå enhver risiko for forurensning.
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