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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2285 

av 8. desember 2015 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for 

gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum med hensyn til visse 

krav til levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler, og av vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 om 

mikrobiologiske kriterier for næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

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 4 nr. 4, og 

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 den innledende 

teksten og nr. 13 i artikkel 18, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 854/2004 fastsetter særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum. Medlemsstatene skal sikre at produksjon og omsetning av levende muslinger, 

levende pigghuder, levende sekkedyr og levende sjøsnegler gjennomgår offentlig kontroll som beskrevet i vedlegg II til 

nevnte forordning. 

2) I kapittel II del A nr. 2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 854/2004 er det fastsatt at vedkommende myndighet skal 

klassifisere de produksjonsområdene der det er tillatt å høste levende muslinger, i én av tre kategorier avhengig av det 

fekale forurensningsnivået. 

3) For å klassifisere produksjonsområdene bør vedkommende myndighet fastsette en undersøkelsesperiode der det skal tas 

prøver fra hvert produksjons- og gjenutleggingsområde for å fastsette samsvar med standardene angitt i nevnte 

forordning. 

4) I kapittel II del A nr. 3 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 854/2004 er det fastsatt at vedkommende myndighet kan 

klassifisere områder der det kan høstes levende muslinger til direkte konsum, som klasse A-områder. Levende 

muslinger som tas opp fra disse områdene, skal oppfylle helsestandardene for levende muslinger fastsatt i avsnitt VII 

kapittel V i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(3). 

5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005(4) fastsetter mikrobiologiske kriterier for visse mikroorganismer samt de 

gjennomføringsreglene som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal overholde når det gjelder de allmenne og 

særlige hygienekravene nevnt i forordning (EF) nr. 852/2004. Nærmere bestemt fastsettes et kriterium for 

næringsmiddeltrygghet for Escherichia coli i levende muslinger og levende pigghuder, sekkedyr og snegler.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 9.12.2015, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2016 av 18. mars 2016 

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. 66 av 19.10.2017, s. 7. 

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

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

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 

22.12.2005, s. 1). 
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6) Codex Alimentarius-kriteriet for E. coli for produkter som bringes i omsetning, er forskjellig fra kriteriet i  

EU-regelverket. Codex Alimentarius-kriteriet er en treklasseplan (n = 5, c = 1, m = 230 og M = 700 E. coli MPN/100 g 

kjøtt og kappevann), mens EU-kriteriet er en toklasseplan (n = 1, c = 0, M = 230 E. coli MPN/100 g kjøtt og 

kappevann). Forskjellen har betydning for internasjonal handel. Codex Alimentarius-kriteriet, som er basert på 

internasjonale standarder, bør også gjenspeiles i reglene for klassifisering av klasse A-områder fastsatt i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 854/2004. 

7) Med treklasseplanen til Codex Alimentarius er det større sannsynlighet for å oppdage partier som ikke overholder 

kravene, særlig i tilfeller der forurensningsnivået nærmer seg grenseverdien. Codex Alimentarius-metoden anses å være 

mer vitenskapelig nøyaktig ved testing av sluttprodukter og gir i gjennomsnitt et stort sett likeverdig helsevern. 

8) Forordning (EF) nr. 2073/2005 og forordning (EF) nr. 854/2004 bør tilpasses Codex Alimentarius når det gjelder dette 

kriteriet, og bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 854/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  I kapittel II i vedlegg II før del A: 

a) følgende setninger tilføyes: «Referansemetoden for analysen av E. coli er påvisnings- og MPN-prøven angitt i EN/ISO 

16649-3. Alternative metoder kan benyttes dersom de er validert i forhold til denne referansemetoden i samsvar med 

kriteriene i EN/ISO 16140.», 

b) følgende setninger i nr. 4 og 5 i del A utgår: «Referansemetoden for denne analysen er MPN-prøven (mest sannsynlige 

tall) angitt i EN/ISO 16649-3. Alternative metoder kan benyttes dersom de er validert i forhold til denne 

referansemetoden i samsvar med kriteriene i EN/ISO 16140.». 

2)  I del A i kapittel II skal nr. 2 lyde: 

«2.  Vedkommende myndighet skal klassifisere de produksjonsområdene der det er tillatt å høste levende muslinger, i én av 

tre kategorier avhengig av det fekale forurensningsnivået. Dette kan, når det er hensiktsmessig, gjøres i samarbeid med 

den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket. For å klassifisere produksjonsområdene må vedkommende myndighet 

fastsette en undersøkelsesperiode der det skal tas prøver fra hvert produksjons- og gjenutleggingsområde for å fastsette 

samsvar med standardene nevnt i dette nummer og i nr. 3, 4 og 5.» 

3)  I del A i kapittel II skal nr. 3 lyde: 

«3.  Vedkommende myndighet kan klassifisere områder der det kan høstes levende muslinger til direkte konsum, som 

klasse A-områder. Levende muslinger fra disse områdene som bringes i omsetning, skal oppfylle helsestandardene 

fastsatt i avsnitt VII kapittel V i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. 

 I undersøkelsesperioden skal 80 % av prøvene fra levende muslinger fra disse områdene høyst inneholde 230 E. coli 

per 100 g kjøtt og kappevann. I de resterende 20 % av prøvene skal grensen på 700 E. coli per 100 g kjøtt og 

kappevann ikke overskrides. 

 Ved evaluering av resultatene fra den fastsatte undersøkelsesperioden for opprettholdelse av et klasse A-område kan 

vedkommende myndighet, basert på en risikovurdering på grunnlag av en undersøkelse, beslutte å se bort fra et 

unormalt resultat som overskrider grenseverdien på 700 E. coli per 100 g kjøtt og kappevæske.» 
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Artikkel 2 

I kapittel 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabellen over kriterier for næringsmidler skal rad 1.25 lyde: 

«1.25 Levende muslinger og 

levende pigghuder, 

sekkedyr og sjøsnegler 

E. coli (15) 5 (16) 1 230 MPN/100 g 

kjøtt og 

kappevann 

700 MPN/100 g 

kjøtt og 

kappevann 

EN/ISO 

16649-3 

Produkter 

omsatt i løpet 

av holdbarhets-

tiden» 

2)  Fotnote 16 skal lyde: 

 «(16)  Hver stikkprøveenhet består av et minste antall dyr i henhold til EN/ISO 6887-3.» 

3) a) I avsnittet om tolkning av analyseresultatene skal «De angitte grenseverdiene viser til hver prøveenhet som er undersøkt, 

unntatt levende muslinger og levende pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler når det gjelder undersøkelse av E. coli, der 

grenseverdiene viser til en samleprøve.» 

 erstattes av følgende: 

 «De angitte grenseverdiene viser til hver prøveenhet som er undersøkt.» 

b) I avsnittet om tolkning av analyseresultatene skal oppføringen for L. monocytogenes i andre spiseferdige næringsmidler 

og E. coli i levende muslinger lyde: 

 «L. monocytogenes i andre spiseferdige næringsmidler: 

— tilfredsstillende dersom de målte verdiene er ≤ grenseverdien, 

— utilfredsstillende dersom noen av de målte verdiene er > grenseverdien, 

 E. coli i levende muslinger og levende pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler: 

— tilfredsstillende dersom alle de fem målte verdiene er ≤ 230 MPN/100 g kjøtt og kappevann eller dersom én av de 

fem målte verdiene er > 230 MPN/100 g kjøtt og kappevann, men ≤ 700 MPN/100 g kjøtt og kappevann, 

— utilfredsstillende dersom noen av de fem målte verdiene er > 700 MPN/100 g kjøtt og kappevann eller dersom minst 

to av de fem målte verdiene er > 230 MPN/100 g kjøtt og kappevann.» 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2017. 

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

Utferdiget i Brussel, 8. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


