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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	
(EF)	nr.	2160/2003	av	17.	november	2003	om	bekjempelse	av	
salmonella	og	andre	 spesifiserte	zoonotiske	 smittestoffer	 som	
overføres	 gjennom	 næringsmidler(1),	 særlig	 artikkel	 4	 nr.	 1,	
artikkel	8	nr.	1	og	artikkel	13,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Forordning	(EF)	nr.	2160/2003	har	som	formål	å	sikre	at	
det	treffes	korrekte	og	virkningsfulle	tiltak	for	å	påvise	og	
bekjempe	 salmonella	 og	 andre	 zoonotiske	 smittestoffer	
i	 alle	 relevante	 ledd	 i	 produksjon,	 bearbeiding	 og	
distribusjon,	 særlig	 på	 primærproduksjonsnivå,	 for	 å	
redusere	 deres	 prevalens	 og	 den	 risikoen	 de	 utgjør	 for	
folkehelsen.

2)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 2160/2003	 skal	
det	 fastsettes	 et	 fellesskapsmål	 for	 å	 redusere	
prevalensen	 av	 alle	 salmonellaserotyper	 hos	 broilere	
på	 primærproduksjonsnivå	 som	 er	 av	 betydning	 for	
folkehelsen.	En	slik	reduksjon	er	viktig	med	henblikk	på	
de	strenge	 tiltakene	som	i	henhold	 til	nevnte	forordning	
skal	gjelde	for	ferskt	kjøtt	fra	infiserte	flokker	av	broilere	
fra	og	med	12.	desember	2010.	Særlig	kan	ferskt	kjøtt	av	
fjørfe,	 herunder	 broilerkjøtt,	 markedsføres	 for	 konsum	
bare	dersom	det	 ikke	er	påvist	Salmonella	 i	25	gram	av	
dette	kjøttet.

3)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 2160/2003	 skal	
fellesskapsmålet	 omfatte	 et	 tall	 som	 angir	 den	 høyeste	
prosentandelen	 av	 epidemiologiske	 enheter	 som	 fortsatt	
er	positive,	og/eller	den	minste	prosentvise	reduksjonen	i	
antallet	epidemiologiske	enheter	som	fortsatt	er	positive,	
når	målet	 senest	 skal	 være	 oppnådd	 og	 definisjonen	 av	
prøveprogrammene	som	er	nødvendige	for	å	kontrollere	
at	målet	 er	oppnådd.	Det	 skal	også,	 når	det	 er	 relevant,	
omfatte	en	definisjon	av	serotyper	som	er	av	betydning	for	
folkehelsen.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	151	av	13.6.2007,	s.	21,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 42/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	6.

(1)	 EUT	L	325	av	12.12.2003,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	rådsforordning	
(EF)	nr.	1791/2006	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	1).

4)	 For	å	kunne	fastsette	fellesskapsmålet	er	sammenlignbare	
data	 om	 prevalensen	 av	 de	 berørte	 serotypene	 av	
Salmonella	i	flokker	av	broilere	i	medlemsstatene	samlet	
inn	i	samsvar	med	kommisjonsvedtak	2005/636/EF(2)	om	
en	referanseundersøkelse	av	prevalensen	av	Salmonella	i	
flokker	av	broilere.

5)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 2160/2003	 skal	
fellesskapsmålet	 for	 broilere	 i	 en	 overgangsperiode	
på	 tre	 år	 omfatte	 Salmonella enteritidis	 og	 Salmonella 
typhimurium.	Andre	 serotyper	 som	 er	 av	 betydning	 for	
folkehelsen,	kan	vurderes	etter	nevnte	periode.

6)	 For	 å	 kontrollere	 i	 hvilken	 grad	 fellesskapsmålet	 er	 i	
ferd	med	å	nås,	må	det	i	samsvar	med	denne	forordning	
fastsettes	gjentatte	prøvetakinger	i	flokker	av	broilere.

7)	 I	samsvar	med	artikkel	15	i	forordning	(EF)	nr.	2160/2003	
ble	Den	europeiske	myndighet	for	næringsmiddeltrygghet	
(EFSA)	 rådspurt	 om	 fastsettelsen	 av	 fellesskapsmålet	
for	 broilere.	 EFSAs	 arbeidsgruppe	 for	 innsamling	 av	
zoonotiske	 data	 godkjente	 28.	 mars	 2007	 rapporten	
«Report	 on	 the	Analysis	 of	 the	 baseline	 survey	 on	 the	
prevalence	of	Salmonella	in	broiler	flocks	of	Gallus gallus	
in	 the	 EU,	 2005-2006,	 Part	 A:	 Salmonella	 prevalence	
estimates»(3).

8)	 Kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 1091/2005	 av	 12.	 juli	
2005	 om	 gjennomføring	 av	 europaparlaments-	 og	
rådsforordning	 (EF)	 nr.	 2160/2003	 med	 hensyn	 til	
krav	 til	 bruk	 av	 særlige	 bekjempelsesmetoder	 innenfor	
rammen	 av	 nasjonale	 programmer	 for	 bekjempelse	 av	
salmonella(4)	 er	 erstattet	 med	 kommisjonsforordning	
(EF)	nr.	1177/2006	av	1.	august	2006	om	gjennomføring	
av	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	
nr.	 2160/2003	 med	 hensyn	 til	 krav	 til	 anvendelsen	 av	
særlige	 kontrollmetoder	 innenfor	 rammen	 av	 nasjonale	
programmer	for	bekjempelse	av	salmonella	hos	fjørfe(5).	
Av	 klarhetshensyn	 bør	 forordning	 (EF)	 nr.	 1091/2005	
oppheves.

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

(2)	 EUT	L	228	av	3.9.2005,	s.	14.
(3)	 The	EFSA	Journal	(2007)	98,	s.	1–85.
(4)	 EUT	L	182	av	13.7.2005,	s.	3.
(5)	 EUT	L	212	av	2.8.2006,	s.	3.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	646/2007

av	12.	juni	2007

om	 gjennomføring	 av	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 2160/2003	med	 hensyn	 til	
fellesskapsmålet	 for	å	 redusere	prevalensen	av	Salmonella enteritidis	 og	Salmonella typhimurium	

hos	broilere	og	om	oppheving	av	forordning	(EF)	nr.	1091/2005(*)
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VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Fellesskapsmål

1.	 Fellesskapsmålet	i	henhold	til	artikkel	4	nr.	1	i	forordning	
(EF)	 nr.	 2160/2003	 når	 det	 gjelder	 reduksjon	 av	 Salmonella 
enteritidis	 og	 Salmonella typhimurium	 hos	 broilere	 (heretter	
kalt	fellesskapsmålet),	er	å	redusere	den	største	prosentandelen	
av	flokker	av	broilere	som	fortsatt	er	positive	for	Salmonella 
enteritidis	 og	 Salmonella typhimurium	 til	 høyst	 1	 %	 innen	
31.	desember	2011.

2.	 Prøveprogrammet	som	er	nødvendig	for	å	kontrollere	om	
fellesskapsmålet	er	oppnådd,	er	fastsatt	i	vedlegget.

3.	 Kommisjonen	 skal	 vurdere	 en	 gjennomgåelse	 av	
prøveprogrammet	 fastsatt	 i	 vedlegget,	 ut	 fra	 erfaringene	
fra	 2009,	 som	 er	 det	 første	 året	 for	 de	 nasjonale	
bekjempelsesprogrammene	 som	 angitt	 i	 artikkel	 5	 nr.	 1	 i	
forordning	(EF)	nr.	2160/2003.

Artikkel 2

Oppheving	av	forordning	(EF)	nr.	1091/2005

Forordning	(EF)	nr.	1091/2005	oppheves	fra	1.	juli	2007.

Henvisninger	 til	 forordningen	 som	 er	 opphevet	 skal	 forstås	
som	henvisninger	til	forordning	(EF)	nr.	1177/2006.

Artikkel 3

Ikrafttredelse	og	anvendelse

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

Artikkel	1	nr.	1	og	3	får	anvendelse	fra	1.	juli	2007	og	artikkel	1	
nr.	2	får	anvendelse	fra	1.	januar	2009.

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

Utferdiget	i	Brussel,	12.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG

Prøveprogram	som	er	nødvendig	for	å	kontrollere	om	fellesskapsmålet	som	nevnt	i	artikkel	1	nr.	2	er	oppnådd

1.	 Hyppighet	og	status	for	prøvetakingen

a)		 Utvalgsgrunnlaget	 skal	 omfatte	 alle	 flokker	 av	 broilere	 som	omfattes	 av	 virkeområdet	 for	 forordning	 (EF)	
nr.	2160/2003.

b)		 Prøvetaking	i	flokker	av	broilere	skal	foretas	på	initiativ	fra	den	driftsansvarlige	for	et	næringsmiddelforetak	
eller	fra	vedkommende	myndighet.

–	 Prøvetaking	på	 initiativ	fra	den	driftsansvarlige	for	et	næringsmiddelforetak	skal	 foregå	 i	samsvar	med	
artikkel	5	nr.	3	i	forordning	(EF)	nr.	2160/2003	høyst	tre	uker	før	fuglene	sendes	til	slakteriet.

–	 Prøvetaking	på	initiativ	fra	vedkommende	myndighet	skal	hvert	år	omfatte	minst	én	flokk	av	broilere	ved	
10	%	av	de	driftsenhetene	som	har	flere	enn	5	000	fugler.	Den	skal	foretas	på	grunnlag	av	en	risikovurdering	
hver	gang	vedkommende	myndighet	anser	det	nødvendig.

En	prøvetaking	foretatt	av	vedkommende	myndighet	kan	erstatte	en	prøvetaking	foretatt	på	initiativ	fra	den	
driftsansvarlige	for	et	næringsmiddelforetak.

c)		 Vedkommende	myndighet	kan	imidlertid	som	unntak	fra	bokstav	a)	beslutte	å	ta	prøver	i	minst	én	flokk	av	
broilere	per	parti	i	driftsenheter	med	flere	flokker	dersom

i)	 det	brukes	et	alt-inn-alt-ut-system,

ii)	 alle	flokker	styres	på	samme	måte,

iii)	 alle	flokker	har	felles	fôr	og	vann,

iv)	 det	 i	 løpet	 av	 ett	 år	 og	 fra	 minst	 seks	 partier	 er	 tatt	 prøver	 for	 Salmonella	 spp	 i	 samsvar	 med	
bekjempelsesprogrammet	fastsatt	i	bokstav	b)	i	alle	flokker	i	driftsenheten,	og	vedkommende	myndighet	
har	tatt	prøver	i	alle	flokker	fra	minst	ett	parti,	og

v)	 alle	resultatene	fra	prøvingen	for	Salmonella enteritidis	eller	Salmonella typhimurium	var	negative.

2.	 Prøvetakingsprotokoll

Det	skal	 tas	minst	 to	par	prøver	med	svabersko/-sokker.	Når	det	gjelder	frittgående	flokker	av	broilere,	skal	det	
tas	prøver	bare	i	området	inne	i	fjørfehuset.	Alle	prøver	som	tas	med	svabersko/-sokker,	skal	samles	til	én	prøve.

I	flokker	med	høyst	100	broilere,	der	det	ikke	er	mulig	å	ta	vanlige	prøver	med	svabersko/-sokker	ettersom	man	ikke	
kan	komme	inn	i	fjørfehusene,	kan	det	tas	prøver	med	hendene	ved	at	svaberskoene/-sokkene	tres	utenpå	hansker	
og	gnis	over	overflater	med	fersk	avføring,	eller	dersom	dette	ikke	er	mulig,	ved	andre	egnede	prøvetakingsmetoder	
for	avføring.

Før	svaberskoene/-sokkene	tas	på,	skal	overflaten	fuktes	med	fortynningsmidler	som	sikrer	best	mulig	gjenfinning	
(0,8	%	natriumklorid,	 0,1	%	pepton	 i	 sterilt	 deionisert	 vann),	 sterilt	 vann	eller	 andre	 fortynningsmidler	 som	er	
godkjent	av	det	nasjonale	referanselaboratoriet	nevnt	i	artikkel	11	i	forordning	(EF)	nr.	2160/2003.	Det	er	forbudt	
å	 bruke	 vann	 fra	 driftsenheten,	 som	 inneholder	 antimikrobielle	 stoffer	 eller	 andre	 desinfeksjonsmidler.	 Den	
anbefalte	måten	å	fukte	svaberskoene/-sokkene	på,	er	å	helle	væsken	i	skoene/sokkene	før	de	tas	på.	Svaberskoene/-
sokkene	kan	eventuelt	autoklaveres	før	bruk	med	fortynningsmidler	i	poser	eller	glass	beregnet	på	autoklavering.	
Fortynningsmiddelet	kan	også	anbringes	med	en	sprayflaske	eller	vaskeflaske	etter	at	svaberskoene/-sokkene	er	
tatt	på.

Alle	deler	av	fjørfehuset	skal	være	representert	etter	størrelse	i	prøvetakingen.	Hvert	par	skal	dekke	ca.	50	%	av	
fjørfehusets	areal.

Etter	endt	prøvetaking	skal	svaberskoene/-sokkene	tas	forsiktig	av	slik	at	materialet	som	henger	fast	i	dem,	ikke	
faller	av.	Svaberskoene/-sokkene	kan	vrenges	slik	at	materialet	beholdes.	De	skal	plasseres	i	en	pose	eller	beholder	
og	merkes.
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Vedkommende	myndighet	skal	føre	tilsyn	med	opplæring	av	driftsansvarlige	for	næringsmiddelforetak	for	å	sikre	
at	prøvetakingsprotokollen	brukes	korrekt.

Dersom	prøvetakingen	foretas	av	vedkommende	myndighet	på	grunn	av	mistanke	om	salmonellainfeksjon,	og	i	
andre	tilfeller	det	anses	hensiktsmessig,	skal	vedkommende	myndighet	eventuelt	ta	ytterligere	prøver	for	å	forsikre	
seg	om	at	resultatene	av	undersøkelsen	for	Salmonella	i	flokker	av	broilere	ikke	er	påvirket	av	at	antimikrobielle	
stoffer	brukes	i	flokkene.

Når	 det	 ikke	 er	 påvist	 forekomst	 av	 Salmonella enteritidis	 eller	 Salmonella typhimurium,	 men	 derimot	 påvist	
antimikrobielle	 stoffer	 eller	 en	bakterieveksthemmende	virkning,	 skal	flokken	av	broilere	 anses	 som	en	 infisert	
flokk	i	henhold	til	fellesskapsmålet	nevnt	i	artikkel	1	nr.	2.

3.	 Undersøkelse	av	prøvene

3.1.  Transport og klargjøring av prøvene

Prøver	 skal	 innen	 25	 timer	 etter	 innsamling	 sendes	 som	 ekspresspost	 eller	med	 kurer	 til	 laboratoriene	 angitt	 i	
artikkel	 11	 og	 12	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 2160/2003.	 På	 laboratoriet	 skal	 prøvene	 holdes	 nedkjølt	 inntil	 de	 skal	
undersøkes,	noe	som	skal	gjøres	innen	48	timer	fra	mottak.

Paret	med	svabersko/-sokker	pakkes	forsiktig	ut	slik	at	avføringsmaterialet	som	sitter	fast	på	dem,	ikke	faller	av,	
samles	og	legges	i	225	ml	bufret	peptonvann	som	er	oppvarmet	til	romtemperatur.

Prøven	skal	blandes	til	den	er	helt	mettet,	og	deretter	dyrkes	etter	påvisningsmetoden	angitt	i	nr.	3.2.

Dersom	det	er	fastsatt	ISO-standarder	for	klargjøring	av	avføring	for	å	påvise	salmonella,	skal	disse	anvendes	og	
erstatte	bestemmelsene	om	klargjøring	av	prøver	fastsatt	i	dette	nummer.

3.2. Påvisningsmetode

Påvisningsmetoden	som	er	anbefalt	av	Fellesskapets	referanselaboratorium	for	salmonella,	i	Bilthoven,	Nederland,	
skal	benyttes.

Metoden	 er	 beskrevet	 i	 gjeldende	 utgave	 av	 utkast	 til	 vedlegg	D	 til	 ISO-standard	 6579	 (2002):	 «Detection	 of	
Salmonella	spp.	in	animal	faeces	and	in	samples	of	the	primary	production	stage».

Ved	 denne	 påvisningsmetoden	 brukes	 et	 halvfast	 medium	 (modifisert	 halvfast	 Rappaport-Vassiladis-medium,	
MSRV)	som	eneste	selektive	anrikingsmedium.

3.3.	 Serotypebestemmelse

Minst	ett	isolat	fra	hver	positive	prøve	skal	serotypebestemmes	i	henhold	til	Kaufmann-White-skjemaet.

3.4.	 Alternative metoder

For	 prøver	 som	 er	 tatt	 på	 initiativ	 fra	 den	 driftsansvarlige	 for	 et	 næringsmiddelforetak,	 kan	 analysemetodene	
fastsatt	i	artikkel	11	i	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	882/2004(1)	benyttes	i	stedet	for	metodene	for	
klargjøring	av	prøvene,	påvisningsmetodene	og	serotypebestemmelsen	fastsatt	i	nr.	3.1,	3.2	og	3.3	i	dette	vedlegg,	
dersom	de	er	validert	i	samsvar	med	EN/ISO-standard	16140/2003.

3.5.	 Lagring av stammer

Minst	én	isolert	stamme	per	fjørfehus	per	år	skal	samles	inn	av	vedkommende	myndighet	og	lagres	for	framtidig	
fagtyping	eller	prøving	for	antimikrobiell	følsomhet	ved	bruk	av	de	vanlige	metodene	for	kulturinnsamling,	som	
skal	sikre	at	stammene	forblir	intakte	i	minst	to	år.

(1)	 EUT	L	165	av	30.4.2004,	s.	1,	rettet	i	EUT	L	191	av	28.5.2004,	s.1.
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4.	 Resultater	og	rapportering

4.1.	 Beregning av prevalens for å kontrollere om fellesskapsmålet er oppnådd

En	flokk	av	broilere	skal	anses	som	positiv	med	hensyn	til	kontrollen	av	om	fellesskapsmålet	er	oppnådd	dersom	
forekomst	av	Salmonella enteritidis	og/eller	Salmonella typhimurium	(bortsett	fra	vaksinestammer)	på	et	tidspunkt	
er	påvist	i	flokken.

Positive	flokker	av	broilere	skal	medregnes	bare	én	gang	per	parti,	uavhengig	av	antall	prøvetakinger	og	prøvinger,	
og	skal	rapporteres	bare	i	det	året	den	første	positive	prøven	ble	påvist.

4.2.	 Rapportering

Rapporteringen	skal	omfatte:

a)	 Det	 samlede	 antall	 flokker	 av	 broilere	 som	 vedkommende	 myndighet	 eller	 den	 driftsansvarlige	 for	 et	
næringsmiddelforetak	har	tatt	prøver	av.

b)	 Det	samlede	antall	infiserte	flokker	av	broilere.

c)	 Alle	serotyper	av	Salmonella	som	er	isolert	(også	andre	enn	Salmonella enteritidis	og	Salmonella typhimurium).

d)	 Forklaringer	til	resultatene,	særlig	når	det	gjelder	unntakstilfeller.

Resultatene	og	alle	andre	relevante	opplysninger	skal	inkluderes	i	rapporten	om	utviklingstrekk	og	kilder	fastsatt	i	
artikkel	9	nr.	1	i	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2003/99/EF(1).

4.3.	 Utfyllende opplysninger

Minst	følgende	opplysninger	skal	framlegges	om	hver	flokk	av	broilere	som	det	er	tatt	prøver	av	for	analyse	på	
nasjonalt	plan	eller	for	analyse	av	Den	europeiske	myndighet	for	næringsmiddeltrygghet,	på	dennes	anmodning:

a)	 Prøve	tatt	av	vedkommende	myndighet	eller	den	driftsansvarlige	for	et	næringsmiddelforetak.

b)	 Permanent,	entydig	identifikasjon	av	driftsenheten.

c)	 Permanent,	entydig	identifikasjon	av	fjørfehuset.

d)	 Prøvetakingsmåned.

____________

(1)	 EUT	L	325	av	12.12.2003,	s.	31.


