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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1978 

av 31. oktober 2017 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av 

særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til pigghuder som er høstet 

utenfor klassifiserte produksjonsområder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særlig artikkel 10 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 fastsettes særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse som gjelder 

for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. Det fastsettes blant annet at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan 

bringe produkter av animalsk opprinnelse i omsetning bare dersom de er bearbeidet og håndtert utelukkende i virksomheter 

som oppfyller visse krav, herunder de relevante kravene i forordningens vedlegg III. 

2) I avsnitt VII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 angis det at avsnittet gjelder for levende muslinger, og at det 

med unntak av bestemmelsene om rensing også gjelder for levende pigghuder, levende sekkedyr og levende sjøsnegler. 

Det angis også at særlige krav gjelder for kamskjell og sjøsnegler som ikke er næringsfiltrerende, og som er høstet 

utenfor produksjonsområder. 

3) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004(2) fastsettes særlige regler for gjennomføringen av offentlig 

kontroll av produkter av animalsk opprinnelse. I henhold til forordningen skal medlemsstatene sikre at produksjon og 

omsetning av levende muslinger, levende pigghuder, levende sekkedyr og levende sjøsnegler gjennomgår offentlig 

kontroll som beskrevet i forordningens vedlegg II. I kapittel II i vedlegg II til forordning (EF) nr. 854/2004 er det 

fastsatt at produksjonsområder skal klassifiseres etter nivået av fekal forurensning. Næringsfiltrerende dyr, for eksempel 

muslinger, kan akkumulere mikroorganismer som utgjør en risiko for menneskers helse. 

4) Pigghuder er generelt ikke næringsfiltrerende dyr. Risikoen for at slike dyr akkumulerer mikroorganismer knyttet til fekal 

forurensning, er følgelig liten. Det er heller ikke framlagt epidemiologiske opplysninger som kan knytte klassifiseringen av 

produksjonsområder fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 854/2004, til risikoer for menneskers helse i forbindelse 

med pigghuder som ikke er næringsfiltrerende. Slike pigghuder bør derfor også unntas fra bestemmelser om klassifisering 

av produksjonsområder som fastsatt i avsnitt VII kapittel II i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. 

5) I avsnitt VII kapittel IX i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 er det i tillegg fastsatt særlige krav til kamskjell og 

levende sjøsnegler som ikke er næringsfiltrerende, og som er høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder. Disse 

kravene bør også gjelde for pigghuder som ikke er næringsfiltrerende. 

6) Avsnitt VII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 bør derfor endres. 

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

fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 285 av 1.11.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6  

av 30.1.2020, s. 1. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(2) 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 (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 31. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I avsnitt VII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 gjøres følgende endringer: 

1) I innledningen skal nr. 1 lyde: 

«1. Dette avsnittet får anvendelse på levende muslinger. Med unntak av bestemmelsene om rensing får det også anvendelse på 

levende pigghuder, levende sekkedyr og levende sjøsnegler. Bestemmelsene om klassifisering av produksjonsområder i 

kapittel II del A i avsnittet får ikke anvendelse på sjøsnegler og pigghuder som ikke er næringsfiltrerende.» 

2) Kapittel IX skal lyde: 

«KAPITTEL IX: SÆRLIGE KRAV TIL KAMSKJELL, SJØSNEGLER OG PIGGHUDER SOM IKKE ER 

NÆRINGSFILTRERENDE, OG SOM ER HØSTET UTENFOR KLASSIFISERTE PRODUKSJONS-

OMRÅDER 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som høster kamskjell, sjøsnegler og pigghuder som ikke er næringsfiltrerende, 

utenfor klassifiserte produksjonsområder, eller som håndterer slike kamskjell og/eller sjøsnegler og/eller pigghuder, skal 

oppfylle følgende krav: 

1. Kamskjell, sjøsnegler og pigghuder som ikke er næringsfiltrerende, skal ikke bringes i omsetning med mindre de er 

høstet og håndtert i samsvar med kapittel II del B og oppfyller standardene fastsatt i kapittel V, som godtgjort ved en 

ordning med egenkontroll. 

2. Når opplysninger fra offentlige overvåkingsprogrammer gjør det mulig for vedkommende myndighet å klassifisere 

innhøstingsområdet – eventuelt i samarbeid med driftsansvarlige for næringsmiddelforetak – får, i tillegg til nr. 1, 

bestemmelsene i kapittel II del A tilsvarende anvendelse på kamskjell. 

3. Kamskjell, sjøsnegler og pigghuder som ikke er næringsfiltrerende, skal bare bringes i omsetning til konsum gjennom 

en fiskeauksjon, en ekspedisjonssentral eller en foredlingsvirksomhet. Når driftsansvarlige for slike virksomheter 

håndterer kamskjell og/eller slike sjøsnegler og/eller pigghuder, skal de underrette vedkommende myndighet om dette 

og, når det gjelder ekspedisjonssentraler, oppfylle de relevante kravene i kapittel III og IV. 

4. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som håndterer kamskjell, levende muslinger og levende pigghuder som ikke 

er næringsfiltrerende, skal oppfylle 

a) kravene til dokumentasjon i kapittel I nr. 3–7 når det er relevant; i så fall skal registreringsdokumentet tydelig angi 

beliggenheten til det området der kamskjellene og/eller de levende muslingene og/eller pigghudene ble høstet, eller 

b) kravene i kapittel VI nr. 2 når det gjelder lukking av alle forpakninger med levende kamskjell, levende sjøsnegler 

og levende pigghuder som er sendt til detaljsalg, og i kapittel VII når det gjelder identifikasjonsmerking og 

etiketter.» 

 __________  


