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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

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 
annet ledd og artikkel 13 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 2160/2003 har til formål å sikre at 
det treffes tiltak for å påvise og bekjempe salmonella 
og andre zoonotiske smittestoffer i alle relevante ledd i 
produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen, 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 unionsmål for reduksjon av prevalensen 
av de zoonosene og zoonotiske smittestoffene som 
er oppført i vedlegg I til nevnte forordning, innenfor 
dyrepopulasjonene oppført i det samme vedlegget. 
Forordningen fastsetter også visse krav til disse målene. 
En slik reduksjon er viktig med henblikk på de strenge 
tiltakene som må gjelde for angrepne flokker i samsvar 
med forordning (EF) nr. 2160/2003. Særlig egg som 
kommer fra flokker med ukjent salmonellastatus, og som 
mistenkes å være angrepne, eller egg som kommer fra 
angrepne flokker, kan bare brukes til konsum dersom de 
behandles på en måte som sikrer at serotyper av salmonella 
som er av betydning for folkehelsen, elimineres i samsvar 
med Unionens regelverk for næringsmiddelhygiene.

3) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2160/2003 omhandler alle 
salmonellaserotyper som er av betydning for folkehelsen 
i flokker av verpehøner av arten Gallus gallus. Nevnte 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 26.5.2011, s. 45, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2012 av 10. februar 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 5.

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

flokker av verpehøner kan spre salmonellainfeksjon 
gjennom sine egg til forbrukeren. En reduksjon i 
prevalensen av salmonella i flokker av verpehøner bidrar 
derfor til bekjempelse av dette zoonotiske smittestoffet i 
egg, som utgjør en betydelig risiko for folkehelsen.

4) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1168/2005 av 
31. juli 2006 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 
2160/2003 med hensyn til et fellesskapsmål for reduksjon 
av prevalensen av visse salmonellaserotyper i verpehøner 
av arten Gallus gallus og om endring av forordning (EF) 
nr. 1003/2005(2) er det fastsatt et unionsmål for reduksjon 
av prevalensen av Salmonella enteritidis og Salmonella 
typhimurium i voksne verpehøner av arten Gallus gallus. 
Unionsmålet for hver medlemsstat er en årlig minste 
prosentvis reduksjon av positive flokker av voksne 
verpehøner på 10 til 40 %, avhengig av prevalensen 
det foregående år, eller en reduksjon av den høyeste 
prosentandelen til høyst 2 %.

5) I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 bør det ved 
fastsettelsen av unionsmålet tas hensyn til de erfaringer 
som er gjort i forbindelse med gjeldende nasjonale tiltak og 
til de opplysninger som er oversendt Kommisjonen eller 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) i henhold til gjeldende unionskrav, særlig i 
forbindelse med de opplysninger som er omhandlet 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/99/EF av 
17. november 2003 om overvåking av zoonoser og visse 
zoonotiske smittestoffer, om endring av rådsvedtak 
90/424/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 92/117/
EØF(3), og idet det tas særlig hensyn til artikkel 5.

6) Fellesskapets sammendragsrapport om tendenser og 
kilder til zoonoser, zoonotiske smittestoffer og utbrudd av 
næringsmiddeloverført sykdom i Den europeiske union 
i 2008(4) viste at Salmonella enteritidis og Salmonella 
typhimurium er de serovarene som oftest er forbundet 
med sykdommer hos mennesker. Tilfeller hos mennesker 
som skyldes S. enteritidis gikk merkbart ned i 2008, mens 
tilfeller av S. typhimurium økte. I samsvar med kravene 
i forordning (EF) nr. 2160/2003 er EFSA blitt rådspurt 
om fastsettelsen av det varige unionsmålet for flokker av 
verpehøner av arten Gallus gallus.

(2) EUT L 211 av 1.8.2006, s. 4.
(3) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31.
(4) EFSA Journal 2010 8(1):1496.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 517/2011

av 25. mai 2011

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til 
et unionsmål for reduksjon av prevalensen av visse salmonellaserotyper hos verpehøner av arten 
Gallus gallus og om endring av forordning (EF) nr. 2160/2003 og kommisjonsforordning (EU) 

nr. 200/2010(*)
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7) På anmodning fra Kommisjonen vedtok EFSAs 
vitenskapsgruppe for biologiske farer 10. mars 2010 
en vitenskapelig uttalelse om en kvantitativ beregning 
av virkningen på folkehelsen av fastsettelsen av et nytt 
mål for reduksjon av salmonella i verpehøner(1). Den 
konkluderer med at Salmonella enteritidis er den vanligste 
vertikalt overførte zoonotiske salmonellaserotypen 
hos fjørfe. Den konkluderer også med at Unionens 
bekjempelsestiltak for verpehøner har bidratt til å 
bekjempe salmonellainfeksjoner i produksjonsbestanden 
og redusere risikoene fra fjørfe for menneskers helse.

8) Monofasiske stammer av Salmonella typhimurium har 
raskt blitt en av de mest vanlige salmonellaserotypene 
i flere dyrearter og i kliniske isolater fra mennesker. I 
henhold til den vitenskapelige uttalelsen om overvåking 
og vurdering av risikoen for folkehelsen av Salmonella 
typhimurium-lignende stammer(2), vedtatt av EFSAs 
vitenskapsgruppe for biologiske farer 22. september 
2010, betraktes monofasiske Salmonella typhimurium-
stammer med antigenformelen 1,4,[5],12:i:- som varianter 
av Salmonella typhimurium og utgjør en risiko for 
folkehelsen tilsvarende andre Salmonella typhimurium-
stammer.

9) Av hensyn til klarheten i Unionens regelverk er det derfor 
hensiktsmessig å endre forordning (EF) nr. 2160/2003 
og kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2010 av 
10. mars 2010 om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn 
til et unionsmål for reduksjon av prevalensen av 
salmonellaserotyper i flokker av voksent avlsfjørfe 
av arten Gallus gallus(3) for å fastsette at Salmonella 
typhimurium omfatter monofasiske stammer med 
antigenformelen 1,4,[5],12:i:-.

10) Med hensyn til den vitenskapelige uttalelsen av 
22. september 2010 og med tanke på at det er behov for 
mer tid for å vurdere utviklingen av salmonella i flokker 
etter innføringen av nasjonale bekjempelsesprogrammer, 
er det hensiktsmessig å fastsette et unionsmål for 
reduksjon av salmonella i flokker av voksne verpehøner 
av arten Gallus gallus som tilsvarer målet fastsatt i 
forordning (EF) nr. 1168/2006.

11) For å kontrollere at arbeidet med unionsmålet går 
framover, er det nødvendig å fastsette gjentatte 
prøvetakinger av flokker av voksne verpehøner av arten 
Gallus gallus.

12) De tekniske endringene som innføres ved vedlegget til 
denne forordning, kommer direkte til anvendelse og er 
harmonisert i medlemsstatene, og eventuelle tilpasninger 
av nasjonale bekjempelsesprogrammer i samsvar 
med denne forordning krever ikke Kommisjonens 
godkjenning.

13) Nasjonale bekjempelsesprogrammer for å oppnå 
unionsmålet for 2011 for flokker av voksne verpehøner 

(1) EFSA Journal 2010 8(4):1546.
(2) EFSA Journal 2010 8(10):1826.
(3) EUT L 61 av 11.3.2010, s. 1.

av arten Gallus gallus har blitt framlagt med tanke på 
samfinansiering i Unionen i samsvar med rådsvedtak 
2009/470/EF av 25. mai 2009 om utgifter på 
veterinærområdet(4). Nevnte programmer var basert på 
forordning (EF) nr. 1168/2006 og godkjent i samsvar med 
kommisjonsbeslutning 2010/712/EU av 23. november 
2010 om godkjenning av årlige og flerårige programmer 
for utryddelse, bekjempelse og overvåking av visse 
dyresykdommer og zoonoser som medlemsstatene har 
framlagt for 2011 og etterfølgende år, og om Unionens 
finansielle bidrag til disse programmene(5).

14) Forordning (EF) nr. 1168/2006 bør oppheves og erstattes 
av denne forordning. Resultatene som oppnås med de 
tekniske bestemmelsene i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 1168/2006 er de samme som oppnås med vedlegget til 
denne forordning. Derfor vil medlemsstatene umiddelbart 
kunne anvende sistnevnte uten at det er behov for en 
overgangsperiode.

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 
har motsatt seg dem —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Mål

1.  Unionsmålet nevnt i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 2160/2003 for å redusere prevalensen av Salmonella 
enteritidis og Salmonella typhimurium hos voksne verpehøner 
av arten Gallus gallus («unionsmål»), skal være som følger:

a)  en årlig minste prosentvis reduksjon av positive flokker av 
voksne verpehøner som tilsvarer minst

i)  10 % dersom prevalensen det foregående år var under 
10 %,

ii)  20 % dersom prevalensen det foregående år var over 
eller lik 10 % og under 20 %,

iii)  30 % dersom prevalensen det foregående år var over 
eller lik 20 % og under 40 %,

iv)  40 % dersom prevalensen det foregående år var over 
eller lik 40 %,

eller

b)  en reduksjon av den høyeste prosentandelen til 2 % eller 
under av positive flokker av voksne verpehøner. For 
medlemsstater med under 50 flokker av voksne verpehøner, 
kan ikke mer enn én voksen flokk fortsatt være positiv.

(4) EUT L 155 av 18.6.2009, s. 30.
(5) EUT L 309 av 25.11.2010, s. 18.
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Unionsmålet skal nås hvert år basert på overvåkingen det 
foregående år. Med hensyn til målet for 2011 skal resultatene 
fra 2010, som er basert på overvåkingen utført i samsvar 
med artikkel 1 i forordning (EF) nr. 1168/2006, brukes som 
referanse.

Med hensyn til monofasisk Salmonella typhimurium skal 
serotyper med antigenformel 1,4,[5],12:i:- omfattes av 
unionsmålet.

2.  Prøveprogrammet som er nødvendig for å kontrollere 
om unionsmålet er oppnådd, er fastsatt i vedlegget 
(«prøveprogrammet»).

Artikkel 2

Ny vurdering av unionsmålet

Kommisjonen skal foreta en gjennomgang av unionsmålet der 
den tar hensyn til opplysningene som er samlet inn i samsvar 
med prøveprogrammet og kriteriene fastsatt i artikkel 4 nr. 6 
bokstav c) i forordning (EF) nr. 2160/2003.

Artikkel 3

Endring av forordning (EF) nr. 2160/2003

I del C i vedlegg II til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal nytt 
ledd lyde:

«6. Alle henvisninger i dette avsnitt til «Salmonella 
typhimurium» skal også omfatte monofasisk Salmonella 
typhimurium med antigenformel 1,4,[5],12:i:-,.»

Artikkel 4

Endring av forordning (EF) nr. 200/2010

I artikkel 1 nr. 1 skal første ledd lyde:

«1.  Fra og med 1. januar 2010 skal unionsmålet, som 
fastsatt i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2160/2003, 
for reduksjon av Salmonella spp. i avlsflokker av 
arten Gallus gallus (heretter kalt «unionsmålet») være 
som følger: Andelen av flokker av voksent avlsfjørfe 
av arten Gallus gallus som fortsatt er positiv for 
Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella 
hadar, Salmonella typhimurium, herunder monofasisk 
Salmonella typhimurium med antigenformel 1,4,[5],12,:i:-,
og Salmonella virchow (heretter kalt «de relevante 
salmonellaserotypene»), skal reduseres til høyst 1 %.»

Artikkel 5

Oppheving av forordning (EF) nr. 1168/2006

Forordning (EF) nr. 1168/2006 oppheves.

Henvisninger til forordning (EF) nr. 1168/2006 skal forstås 
som henvisninger til denne forordning.

Artikkel 6

Ikrafttredelse og anvendelse

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

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

Utferdiget i Brussel, 25. mai 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG

Prøveprogrammet som er nødvendig for å kontrollere om unionsmålet er oppnådd når det gjelder å redusere 
forekomsten av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos voksne verpehøner av arten Gallus gallus, 

som nevnt i artikkel 1 nr. 2

1.  UTVALGSGRUNNLAG

 Utvalgsgrunnlaget skal omfatte alle flokker av voksne verpehøner av arten Gallus gallus («flokker av 
verpehøner») innenfor rammen av de nasjonale bekjempelsesprogrammene fastsatt i artikkel 5 i forordning 
(EF) nr. 2160/2003.

2.  OVERVÅKING AV FLOKKER AV VERPEHØNER

2.1. Hyppighet og status for prøvetakingen

 Prøvetaking av flokker av verpehøner skal foretas på initiativ fra den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket 
og av vedkommende myndighet.

 Prøvetaking på den driftsansvarliges initiativ skal gjennomføres minst hver 15. uke. Den første prøvetakingen 
skal gjennomføres når verpehønene er 24 uker gamle +/– 2 uker.

 Prøvetaking utført av vedkommende myndighet skal minst gjennomføres

a)  på én flokk per år, per driftsenhet som omfatter minst 1 000 fugler,

b)  når fuglene er 24 uker gamle +/– 2 uker i flokker av verpehøner som holdes i bygninger der relevant 
salmonella ble påvist i den foregående flokken,

c)  i alle tilfeller av mistanke om salmonellainfeksjon ved undersøkelser av utbrudd av næringsmiddeloverført 
sykdom i samsvar med artikkel 8 i direktiv 2003/99/EF eller i alle tilfeller der vedkommende myndighet 
mener det er hensiktsmessig, ved bruk av prøvetakingsprotokollen fastsatt i nr. 4 bokstav b) i del D i 
vedlegg II til forordning (EF) nr. 2160/2003,

d)  på alle andre flokker av verpehøner på driftsenheten dersom Salmonella enteritidis eller Salmonella 
typhimurium er påvist i én flokk av verpehøner på driftsenheten,

e)  i tilfeller der vedkommende myndighet mener det er hensiktsmessig.

 En prøvetaking utført av vedkommende myndighet kan erstatte en prøvetaking på initiativ fra den driftsansvarlige 
for næringsmiddelforetaket.

2.2. Prøvetakingsprotokoll

 For å sikre høyest mulig følsomhet ved prøvetakingen og at prøvetakingsprotokollen brukes riktig, skal 
vedkommende myndighet eller den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket sikre at prøvene tas av personer 
som har fått opplæring.

2.2.1. Prøvetaking utført av den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket

a)  For flokker i bur skal det samles inn 2 × 150 gram naturlig blandet avføring fra alle gjødselbånd eller 
gjødselskraper i fjørfehuset etter utgjødsling. For trappebursystemer uten gjødselskraper eller gjødselbånd 
skal det samles inn 2 × 150 gram blandet fersk avføring fra 60 forskjellige steder under burene i 
gjødselrennen.

b)  På låver eller i hus for frittgående høner skal det tas prøver med to par svabersokker.

Svabersokkene må være tilstrekkelig absorberende til å kunne suge opp fuktighet. Svabersokkenes overflate 
må fuktes med et egnet fortynningsmiddel.

Den som tar prøven, må gå omkring i fjørfehuset etter en rute som gir representative prøver fra alle deler av 
fjørfehuset eller den enkelte sektoren. Dette skal omfatte arealer dekket med strø og arealer med spaltegulv, 
forutsatt at det er trygt å gå på spaltegulvet. Prøvetakingen må omfatte alle innhegninger i hvert fjørfehus. 
Når prøvetakingen i den valgte sektoren er fullført, skal svabersokkene tas forsiktig av, slik at materialet 
som sitter fast på dem, ikke faller av.



23.6.2016 Nr. 35/445EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.2.2. Prøvetaking utført av vedkommende myndighet

 I tillegg til prøvene nevnt i nr. 2.2.1 må minst én prøve samles inn ved bruk av prøvetakingsprotokollen. 
Ytterligere prøver skal tas for å sikre representativ prøvetaking dersom det er nødvendig ut i fra flokkens 
fordeling eller størrelse. 

 Ved prøvetaking som nevnt i nr. 2.1 bokstav b), c), d) og e) skal vedkommende myndighet ved ytterligere 
relevant prøvetaking, dvs. laboratorieundersøkelser og/eller dokumentkontroll, forsikre seg om at resultatene 
av undersøkelsene for påvisning av salmonella hos fugler ikke påvirkes av bruk av antimikrobielle stoffer i 
flokkene.

 Der forekomst av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium ikke er påvist, men det er påvist 
antimikrobielle stoffer eller en bakterieveksthemmende virkning, skal flokken vurderes og regnes som en 
angrepet flokk av verpehøner i forbindelse med unionsmålet.

 Vedkommende myndighet kan beslutte å tillate erstatning av én avføringsprøve eller ett par svabersokker med 
en støvprøve på 100 gram som samles inn fra overflater med synlig støv på flere steder i fjørfehuset. Som et 
alternativ kan en eller flere fuktede stoffsvabere med et samlet overflateareal på minst 900 cm2 brukes for å 
samle støv fra flere overflater i fjørfehuset, idet det sikres at hver svaber er godt dekket med støv på begge sider.

 Vedkommende myndighet kan på grunnlag av en vurdering i hvert enkelt tilfelle av epidemiologiske parametrer, 
dvs. biosikkerhet, flokkens fordeling eller størrelse eller andre relevante forhold, beslutte å øke minsteantallet 
prøver for å sikre representativ prøvetaking.

3.  UNDERSØKELSE AV PRØVENE

3.1. Transport og klargjøring av prøvene

 Prøver skal helst sendes innen 24 timer etter innsamling som ekspresspost eller med kurer til laboratoriene angitt 
i artikkel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 2160/2003. Dersom de ikke sendes innen 24 timer, skal de oppbevares 
nedkjølt. Prøvene kan transporteres ved omgivelsestemperatur, forutsatt at for høy varme (over 25 °C) eller 
eksponering for sollys unngås. På laboratoriet skal prøvene holdes nedkjølt inntil de skal undersøkes, noe som 
må skje innen 48 timer fra mottak og innen 4 dager etter prøvetaking.

 Svabersokkene og støv- eller stoffsvaberen skal klargjøres hver for seg for prøver som utføres av vedkommende 
myndighet, men for prøver som utføres av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, kan de forskjellige 
prøvene kombineres i én prøve.

3.1.1. Svabersokker og stoffsvaberprøver

a)  De to parene svabersokker («sokker») eller støvprøver skal pakkes forsiktig ut, slik at avføringsmaterialet 
ikke faller av, og samles og legges i 225 ml bufret peptonvann som er oppvarmet til romtemperatur, 
alternativt må 225 ml fortynningsmiddel tilsettes direkte i de to parene med svabersokker i beholderen som 
laboratoriet mottok dem i. Svabersokkene eller stoffsvaberen skal være helt dekket av bufret peptonvann, 
slik at det er tilstrekkelig med væske rundt prøven til at salmonellaen fritt kan bevege seg bort fra prøven, 
og det kan derfor tilsettes mer bufret peptonvann om nødvendig.

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

3.1.2. Annet avføringsmateriale og støv

a)  Avføringsprøvene skal samles og blandes grundig, og en delprøve på 25 gram tas ut til dyrking.

b)  Delprøven på 25 gram (eller 50 ml av en suspensjon som inneholder 25 gram av utgangsprøven) skal 
tilsettes 225 ml bufret peptonvann som er oppvarmet til romtemperatur.

c)  Prøven skal deretter dyrkes etter påvisningsmetoden fastsatt i nr. 3.2.

 Dersom det er fastsatt ISO-standarder for klargjøring av relevante prøver for påvisning av salmonella, skal disse 
anvendes i stedet for bestemmelsene fastsatt i nr. 3.1.1 og 3.1.2.
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3.2. Påvisningsmetode

 Påvisning av salmonella skal utføres i henhold til endringsblad 1 i EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007 
«Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the detection of Salmonella spp. –
Amendment 1: Annex D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the 
primary production stage» fra Den internasjonale standardiseringsorganisasjon.

 Etter inkuberingen skal prøvene i bufret peptonvann ikke rystes, dreies rundt eller beveges på annen måte.

3.3. Serotypebestemmelse

 Minst ett isolat fra hver positive prøve som er tatt av vedkommende myndighet, skal serotypebestemmes i 
henhold til Kaufmann-White-Le Minor-skjemaet. I isolater tatt av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 
skal det minst utføres serotypebestemmelse for Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium.

3.4. Alternative metoder

 For prøver som er tatt på initiativ fra den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket, kan alternative metoder 
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 den nyeste utgaven av EN/ISO 16140.

3.5. Prøving for antimikrobiell resistens

 Isolatene skal prøves for antimikrobiell resistens i samsvar med artikkel 2 i kommisjonsvedtak 2007/407/EF(1).

3.6. Oppbevaring av stammer

 Vedkommende myndighet skal garantere at minst én isolert stamme av de relevante salmonellaserotypene fra 
prøvetakingen innenfor rammen av offentlig kontroll per fjørfehus og per år lagres for mulig framtidig fagtyping 
eller prøving for antimikrobiell følsomhet ved bruk av de vanlige metodene for kultursamling, som skal sikre at 
stammene forblir intakte i minst to år.

 Dersom vedkommende myndighet beslutter det, skal isolater fra prøvetaking foretatt av driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak også lagres for dette formål.

4.  RESULTATER OG RAPPORTERING

4.1. I forbindelse med kontroll av at unionsmålet er oppnådd, skal en flokk av verpehøner anses som positiv 
dersom

a)  forekomsten av de relevante salmonellaserotypene (bortsett fra vaksinestammer) er påvist i en eller flere 
prøver som er tatt i flokken, også dersom de relevante salmonellaserotypene bare er påvist i støvprøven eller 
støvsvaberen, eller

b)  antimikrobielle stoffer eller bakterieveksthemmere er påvist i flokken.

 Denne regelen får ikke anvendelse i unntakstilfellene nevnt i vedlegg II D nr. 4 i forordning (EF) nr. 2160/2003, 
der det opprinnelige positive resultatet for salmonella ikke ble bekreftet av gjeldende prøvetakingsprotokoll.

4.2. En positiv flokk av verpehøner skal bare telles én gang, uavhengig av

a)  hvor mange ganger den aktuelle salmonellaserotypen er påvist i nevnte flokk i produksjonsperioden,

eller

b)  hvorvidt prøvingen ble utført på initiativ fra driftsansvarlig for næringsmiddelforetaket eller vedkommende 
myndighet.

 Dersom prøvetaking i løpet av produksjonsperioden går over to kalenderår, skal resultatene for hvert år 
framlegges hver for seg.

(1) EUT L 153 av 14.6.2007, s. 26.
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4.3. Rapporteringen skal omfatte

a)  det samlede antall flokker av voksne verpehøner som det ble tatt prøver av minst én gang i løpet av 
rapporteringsåret,

b)  resultatene av prøvene, herunder

i)  det samlede antallet flokker av verpehøner som er positive for enhver salmonellaserotype i 
medlemsstaten,

ii)  antallet flokker av verpehøner som minst én gang er positive for Salmonella enteritidis og Salmonella 
typhimurium,

iii)  antallet flokker av verpehøner som er positive for hver enkelt salmonellaserotype eller for en uspesifisert 
salmonella (isolater som ikke kan typebestemmes eller som ikke er serotypebestemt),

c)  forklaringer på resultatene, særlig i forbindelse med unntakstilfeller eller vesentlige endringer i antall 
flokker som det er foretatt prøving av og/eller som er påvist å være positive.

 Resultatene og eventuelle ytterligere relevante opplysninger skal tas med i rapporten om tendenser og kilder 
som fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i direktiv 2003/99/EF.

____________


