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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 6 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 2160/2003 har til formål å sikre at 
det treffes egnede og virkningsfulle tiltak for å påvise og 
bekjempe salmonella og andre zoonotiske smittestoffer 
i alle relevante ledd av produksjonen, bearbeidingen og 
distribusjonen, særlig på primærproduksjonsnivå for å 
redusere deres prevalens og den risikoen de utgjør for 
menneskers helse.

2) I henhold til nevnte forordning skal det fastsettes 
fellesskapsmål for å redusere prevalens i visse 
dyrepopulasjoner av zoonoser og andre zoonotiske 
smittestoffer oppført i vedlegg I til forordningen.

3) Ved 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(2), ble 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 28.10.2008, s. 43, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1.
(2) EUT L 151 av 13.6.2007, s. 21.

det fastsatt et fellesskapsmål for å redusere prevalensen 
av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos 
broilere på primærproduksjonsnivå.

4) For å nå fellesskapsmålet må medlemsstatene innføre 
nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella 
hos flokker av broilere av arten Gallus og framlegge 
dem for Kommisjonen i samsvar med forordning (EF) 
nr. 2160/2003.

5) Visse medlemsstater har allerede framlagt slike 
programmer, og disse er vurdert å være i samsvar med 
relevante deler av Fellesskapets veterinærregelverk, 
særlig med forordning (EF) nr. 2160/2003.

6) Disse nasjonale bekjempelsesprogrammene bør derfor 
godkjennes.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

De nasjonale programmene for bekjempelse av salmonella hos 
flokker av broilere av arten Gallus gallus som er framlagt av 
medlemsstatene oppført i vedlegget, godkjennes.

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. oktober 2008

om godkjenning av visse nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella hos flokker av 
broilere av arten Gallus gallus

[meddelt under nummer K(2008) 5699]

(2008/815/EF)(*)
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Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. desember 2008.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. oktober 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG

Belgia

Bulgaria

Den tsjekkiske republikk

Danmark

Tyskland

Estland

Irland

Hellas

Spania

Frankrike

Italia

Kypros

Latvia

Litauen

Luxembourg

Malta

Ungarn

Nederland

Østerrike

Polen

Portugal

Romania

Slovenia

Slovakia

Finland

Sverige

Det forente kongerike

__________________


