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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 152 nr. 4 bokstav b),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse er 
oppført på listen i vedlegg I til traktaten. Husdyrhold og 
omsetning av produkter av animalsk opprinnelse utgjør 
en viktig inntektskilde for landbruksbefolkningen. For å 
sikre en rasjonell utvikling i landbrukssektoren, må det 
gjennomføres veterinære tiltak som tar sikte på å bedre 
menneskers og dyrs helse i Fellesskapet.

2) Det er ytterst viktig at menneskers helse vernes mot 
sykdommer og infeksjoner som kan overføres direkte 
eller indirekte mellom dyr og mennesker (zoonoser).

3) Zoonoser som kan overføres gjennom næringsmidler, 
kan påføre mennesker lidelser og føre til 
økonomiske tap i næringsmiddelproduksjonen og 
næringsmiddelindustrien.

(1) EFT C 304 E av 30.10.2001, s. 260.
(2) EFT C 94 av 18.4.2002, s. 18.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 15. mai 2002 (EUT C 180 E av 31.7.2003, 

s. 160), Rådets felles holdning av 20. februar 2003 (EUT C 90 E av 
15.4.2003, s. 25) og Europaparlamentets holdning av 19. juni 2003 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning av 29. september 2003.

4) Zoonoser som overføres gjennom andre kilder enn 
næringsmidler, særlig fra ville dyr og kjæledyr, er også et 
problem.

5) Zoonoser som forekommer på primærproduksjonsnivå, 
må bekjempes tilstrekkelig for å sikre at målene i denne 
forordning oppnås. Når det gjelder primærproduksjon 
der den driftsansvarlige for næringsmiddelforetak leverer 
små mengder råvarer direkte til sluttforbrukerne eller til 
lokale butikker, er det imidlertid hensiktsmessig å verne 
menneskers helse gjennom nasjonal lovgivning. I dette 
tilfellet er det et nært forhold mellom produsenten og 
forbrukeren. Slik produksjon bør ikke bidra vesentlig 
til den gjennomsnittlige prevalensen av zoonoser i 
dyrepopulasjoner i Fellesskapet som helhet. De generelle 
kravene til prøvetaking og analyse er kanskje ikke 
praktiske eller hensiktsmessige for produsenter med 
svært få dyr, som kan finnes i regioner med særlige 
geografiske begrensninger.

6) Ved rådsdirektiv 92/117/EØF av 17. desember 1992 om 
vernetiltak med hensyn til visse zoonoser og visse 
zoonotiske smittestoffer hos dyr og i produkter av 
animalsk opprinnelse med sikte på å hindre infeksjoner og 
forgiftninger gjennom næringsmidler(4) fastsettes det at 
det skal innføres overvåkingssystemer for visse zoonoser 
og bekjempelse av salmonella i visse fjørfeflokker.

7) Nevnte direktiv påla medlemsstatene å oversende 
Kommisjonen de nasjonale tiltakene de har truffet for 
å nå målene i direktivet, og å utarbeide planer for 
overvåking av salmonella hos fjørfe. I rådsdirektiv 97/22/
EF(5) om endring av direktiv 92/117/EØF oppheves 
imidlertid dette kravet i påvente av gjennomgåelsen 
fastsatt i artikkel 15a i direktiv 92/117/EØF.

(4) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 38. Direktivet sist endret ved rådsforordning (EF) 
nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(5) EFT L 113 av 30.4.1997, s. 9.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2160/2003

av 17. november 2003

om bekjempelse av salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som overføres  
gjennom næringsmidler(*)

2008/EØS/22/37

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 13.
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8) Flere medlemsstater har allerede oversendt sine planer for 
overvåking av salmonella, og Kommisjonen har godkjent 
dem. Dessuten kreves det at alle medlemsstater med 
virkning fra 1. januar 1998 oppfyller minimumstiltakene 
fastsatt for salmonella i del I i vedlegg III til direktiv 
92/117/EØF, og at de vedtar regler som angir hvilke tiltak 
som skal treffes for å unngå at salmonella innføres i en 
driftsenhet.

9) Minimumstiltakene er rettet mot overvåking og 
bekjempelse av salmonella i flokker av avlsfjørfe av arten 
Gallus gallus. Dersom serotypene Salmonella enteritidis 
eller Salmonella typhimurium påvises og bekreftes i 
prøver som er tatt, fastsettes det i direktiv 92/117/EØF 
særlige tiltak for å bekjempe infeksjonen.

10) Annen fellesskapslovgivning omfatter overvåking og 
bekjempelse av visse zoonoser i dyrepopulasjoner. Særlig 
omhandler rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin 
innenfor Fellesskapet(1) bovin tuberkulose og bovin 
brucellose. Rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 
Fellesskapet(4) omhandler brucellose hos sau og geit. 
Denne forordning bør ikke medføre noen unødvendig 
gjentakelse av de eksisterende kravene.

11) Framtidig fellesskapsregelverk for næringsmiddelhygiene 
bør dessuten omfatte særlige elementer som er nødvendige 
for å forebygge, bekjempe og overvåke zoonoser og 
zoonotiske smittestoffer, og omfatte særlige krav til 
næringsmidlenes mikrobiologiske kvalitet.

12) I henhold til direktiv 92/117/EØF skal det samles inn data 
om forekomst av zoonoser og zoonotiske smittestoffer i 
fôr, hos dyr, i næringsmidler og hos mennesker. Selv om 
datainnsamlingssystemet ikke er harmonisert, og derfor 
ikke tillater sammenligning mellom medlemsstatene, gir 
det et grunnlag for å vurdere den aktuelle situasjonen 
med hensyn til zoonoser og zoonotiske smittestoffer i 
Fellesskapet.

13) Resultatene fra datainnsamlingssystemet viser at visse 
zoonotiske smittestoffer, nemlig Salmonella spp. og 
Campylobacter spp., forårsaker de fleste tilfellene av 
zoonoser hos mennesker. Det ser ut til at antallet tilfeller 
av salmonellose hos mennesker er på vei ned, særlig 
de som skyldes Salmonella enteritidis og Salmonella 
typhimurium, noe som viser at de gjeldende tiltakene 

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1226/2002 (EFT L 179 av 9.7.2002, s. 13).

for bekjempelse som er truffet i Fellesskapet, har vært 
vellykkede. Det antas likevel at mange tilfeller ikke 
rapporteres, og at dataene som samles inn, derfor ikke 
nødvendigvis gir et fullstendig bilde av situasjonen.

14) I sin uttalelse av 12. april 2000 om zoonoser gir 
Vitenskapskomiteen for veterinære tiltak knyttet til vern 
av menneskers helse uttrykk for at tiltakene som var 
innført på dette tidspunktet for å bekjempe zoonotiske 
infeksjoner som overføres gjennom næringsmidler, var 
utilstrekkelige. Den fastslo også at de epidemiologiske 
dataene som medlemsstatene samlet inn, var ufullstendige 
og ikke uten videre sammenlignbare. Derfor anbefalte 
komiteen å forbedre overvåkingsordningene, og pekte 
også på mulige alternativer for risikohåndtering.

15) Det er derfor nødvendig å forbedre de eksisterende 
bekjempelsestiltakene for visse zoonotiske smittestoffer. 
Samtidig vil reglene fastsatt i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/99/EF av 17. november 2003 om 
overvåking av zoonoser og zoonotiske smittestoffer, om 
endring av rådsvedtak 90/424/EØF og om oppheving 
av rådsdirektiv 92/117/EØF (2) erstatte overvåkings- og 
datainnsamlingssystemene som ble opprettet ved direktiv 
92/117/EØF.

16) Bekjempelsestiltakene bør i prinsippet omfatte hele 
næringsmiddelkjeden, fra «jord til bord».

17) Reglene som er retningsgivende for slike 
bekjempelsestiltak, bør generelt være de som er 
fastsatt i Fellesskapets regelverk for fôr, dyrehelse og 
næringsmiddelhygiene.

18) For visse zoonoser og zoonotiske smittestoffer er 
det imidlertid nødvendig å fastsette særlige krav til 
bekjempelsestiltakene.

19) De særlige kravene bør være basert på mål for reduksjon 
av prevalensen av zoonoser og zoonotiske smittestoffer.

20) Det bør fastsettes mål for zoonoser og zoonotiske 
smittestoffer i dyrepopulasjoner, særlig med henblikk 
på deres hyppighet og epidemiologiske utvikling 
i dyrepopulasjoner og befolkningsgrupper, i fôr og 
næringsmidler, hvor alvorlige de er for mennesker, 
deres mulige økonomiske konsekvenser, vitenskapelige 
uttalelser og om det finnes hensiktsmessige tiltak for å 
redusere deres prevalens. Det kan fastsettes mål for andre 
deler av næringskjeden når det er nødvendig.

(2) Se EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31.
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21) For å sikre at målene oppnås i god tid bør medlemsstatene 
utarbeide særlige bekjempelsesprogrammer, som skal 
godkjennes av Fellesskapet.

22) Hovedansvaret for næringsmiddelsikkerheten bør ligge 
hos driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak. 
Medlemsstatene bør derfor oppmuntre til at det utarbeides 
bekjempelsesprogrammer som omfatter hele sektorer.

23) I forbindelse med bekjempelsesprogrammene kan 
medlemsstatene og driftsansvarlige for næringsmiddel- 
og fôrforetak ønske å bruke særlige bekjempelsesmetoder. 
Visse metoder er imidlertid kanskje ikke akseptable, 
særlig dersom de generelt hindrer at målet nås, og 
i særlig grad påvirker nødvendige prøvesystemer 
eller gir opphav til mulige trusler mot menneskers 
helse. Det bør derfor fastsettes hensiktsmessige 
framgangsmåter slik at Fellesskapet kan bestemme at 
visse bekjempelsesmetoder ikke bør brukes som en del 
av bekjempelsesprogrammene.

24) Det kan også finnes eller bli utviklet bekjempelsesmetoder 
som i seg selv ikke hører inn under noe bestemt 
fellesskapsregelverk for produktgodkjenning, men som 
kan bidra til å oppnå målene for reduksjon av prevalensen 
av spesifiserte zoonoser og zoonotiske smittestoffer. 
Det bør derfor være mulig å godkjenne bruken av slike 
metoder på fellesskapsplan.

25) Det vil være av avgjørende betydning å sikre at 
gjeninnsetting av dyr skjer fra flokker eller besetninger 
som har vært underlagt kontroller i samsvar med kravene i 
denne forordning. Når et særlig bekjempelsesprogram får 
anvendelse, bør resultatene av prøvetakingen videresendes 
til kjøpere av dyr. For dette formål bør særlige krav 
tilføyes det relevante fellesskapsregelverket for handel 
innenfor Fellesskapet og om import fra tredjestater, 
særlig med hensyn til forsendelser av levende dyr 
og rugeegg. Direktiv 64/432/EØF, rådsdirektiv 72/462/
EØF av 12. desember 1972 om helseproblemer og 
dyrehelseproblemer ved import av storfe og svin og 
ferskt kjøtt fra tredjestater(1) og rådsdirektiv 90/539/
EØF av 15. oktober 1990 om krav til dyrehelse ved 
handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og 
ved innførsel av fjørfe og rugeegg fra tredjestater(2), bør 
derfor endres.

(1) EFT L 302 av 31.12.1972, s. 28. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, 
s. 36).

(2) EFT L 303 av 31.10.1990, s. 6. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 806/2003.

26) Vedtakelsen av denne forordning bør ikke påvirke 
de tilleggsgarantiene Finland og Sverige fikk ved sin 
tiltredelse til Fellesskapet, og som er bekreftet ved 
kommisjonsvedtak 94/968/EF(3), 95/50/EF(4), 95/160/
EF(5), 95/161/EF(6), 95/168/EF(7) og ved rådsvedtak 
95/409/EF(8), 95/410/EF(9) og 95/411/EF(10). I denne 
forordning bør det fastsettes en framgangsmåte som i en 
overgangsperiode gir garantier til alle medlemsstater med 
et godkjent nasjonalt bekjempelsesprogram som overstiger 
Fellesskapets minstekrav med hensyn til salmonella. 
Resultatene av prøver på levende dyr og rugeegg som 
omsettes i en slik medlemsstat, bør oppfylle kriteriene 
som er fastsatt i det nasjonale bekjempelsesprogrammet. 
Framtidig fellesskapsregelverk for hygieneregler for 
næringsmidler av animalsk opprinnelse bør fastsette en 
tilsvarende framgangsmåte for kjøtt og egg beregnet på 
direkte konsum.

27) Tredjestater som eksporterer til Fellesskapet, må 
iverksette tilsvarende tiltak for bekjempelse av zoonoser 
samtidig som tiltakene får anvendelse i Fellesskapet.

28) Når det gjelder bekjempelse av salmonella, tyder de 
fleste tilgjengelige opplysninger på at fjørfeprodukter 
er en viktig kilde til salmonellose hos mennesker. 
Bekjempelsestiltakene bør derfor anvendes ved 
produksjon av slike produkter, slik at tiltakene som 
ble innført ved direktiv 92/117/EØF, utvides. Når det 
gjelder produksjon av egg beregnet på direkte konsum, 
er det viktig å treffe særlige tiltak for omsetning av 
produkter som stammer fra flokker som ved prøver ikke 
er bekreftet fri for relevant salmonella. Når det gjelder 
fjørfekjøtt, er målet å bringe i omsetning fjørfekjøtt som 
med rimelig sikkerhet er fritt for relevant salmonella. 
Det er nødvendig med en overgangsperiode slik at 
driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan tilpasse 
seg de planlagte tiltakene, som kan tilpasses ytterligere, 
særlig i lys av vitenskapelige risikovurderinger.

29) Det er hensiktsmessig å utpeke referanselaboratorier på 
nasjonalt plan og på fellesskapsplan for å gi veiledning og 
hjelp i spørsmål som hører inn under denne forordnings 
virkeområde.

30) For å sikre ensartet anvendelse av denne forordning 
bør det innføres bestemmelser for å organisere 
fellesskapsrevisjoner og -inspeksjoner i samsvar med 
annet fellesskapsregelverk på dette området.

(3) EFT L 371 av 31.12.1994, s. 36.
(4) EFT L 53 av 9.3.1995, s. 31.
(5) EFT L 105 av 9.5.1995, s. 40. Vedtaket sist endret ved vedtak 97/278/EF 

(EFT L 110 av 26.4.1997, s. 77).
(6) EFT L 105 av 9.5.1995, s. 44. Vedtaket sist endret ved vedtak 97/278/EF.
(7) EFT L 109 av 16.5.1995, s. 44. Vedtaket sist endret ved vedtak 97/278/EF.
(8) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 21. Vedtaket sist endret ved vedtak 98/227/EF 

(EFT L 87 av 21.3.1998, s. 14).
(9) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 25. Vedtaket sist endret ved vedtak  

98/227/EF.
(10) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 29. Vedtaket sist endret ved vedtak  

98/227/EF.
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31) Det bør fastsettes hensiktsmessige framgangsmåter for 
å endre visse bestemmelser i denne forordning, for å ta 
hensyn til den tekniske og vitenskapelige utvikling og for 
å vedta gjennomføringstiltak og overgangstiltak.

32) For å ta hensyn til den tekniske og vitenskapelige 
utvikling bør Kommisjonen og medlemsstatene ha et nært 
og effektivt samarbeid i den faste komiteen nedsatt ved 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 
av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper 
og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med 
næringsmiddeltrygghet(1).

33) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne 
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I 

Innledende bestemmelser

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Formålet med denne forordning er å sikre at det treffes 
korrekte og virkningsfulle tiltak for å påvise og bekjempe 
salmonella og andre zoonotiske smittestoffer på alle relevante 
ledd i produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen, særlig 
på primærproduksjonsnivå, herunder i fôr, for å redusere deres 
prevalens og den risikoen de utgjør for menneskers helse.

2. Denne forordning skal omfatte:

a) fastsettelse av mål for å redusere prevalensen av visse 
zoonoser i dyrepopulasjoner:

i)  på primærproduksjonsnivå, og

ii) når det er hensiktsmessig for den aktuelle zoonosen 
eller det zoonotiske smittestoffet, i andre ledd i 
næringskjeden, herunder i næringsmidler og fôr,

b) godkjenning av særlige bekjempelsesprogrammer som 
er utarbeidet av medlemsstatene og driftsansvarlige for 
næringsmiddel- og fôrforetak,

c) vedtak av særlige regler for visse bekjempelsesmetoder 
som anvendes for å redusere prevalensen av zoonoser og 
zoonotiske smittestoffer,

d) vedtak av regler for handel innenfor Fellesskapet med og 
import fra tredjestater av visse dyr og produkter av disse.

3. Denne forordning får ikke anvendelse på 
primærproduksjon:

a) til privat bruk i husholdninger, eller

(1) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

b) som fører til direkte levering fra produsenten av små 
mengder råvarer til sluttforbrukeren eller til lokale 
detaljvirksomheter som leverer råvarene direkte til 
sluttforbrukeren.

4. Medlemsstatene skal innenfor rammen av nasjonal 
lovgivning, opprette bestemmelser som regulerer aktivitetene 
nevnt i nr. 3 bokstav b). Slike nasjonale bestemmelser skal 
sikre at formålene med denne forordning oppnås.

5. Denne forordning får anvendelse uten at det berører 
nærmere fellesskapsbestemmelser om dyrehelse, fôr, 
næringsmiddelhygiene, smittsomme sykdommer hos 
mennesker, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, genteknologi 
og overførbar spongiform encefalopati.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning gjelder følgende definisjoner:

1. definisjonene fastsatt i forordning (EF) nr. 178/2002,

2. definisjonene fastsatt i direktiv 2003/99/EF, og

3. følgende definisjoner: 

a) «besetning» et dyr eller en gruppe dyr som holdes på 
en driftsenhet som én epidemiologisk enhet, og

b) «flokk» alt fjørfe med samme helsetilstand som holdes 
i samme lokale eller i samme innhegning, og som 
utgjør én epidemiologisk enhet. For fjørfe som holdes 
i bursystemer, omfatter dette alle fugler som deler 
samme luftrom.

Artikkel 3

Vedkommende myndigheter

1. Hver medlemsstat skal utpeke én eller flere vedkommende 
myndigheter for denne forordnings formål og underrette 
Kommisjonen om dette. Dersom en medlemsstat utpeker mer 
enn én vedkommende myndighet, skal den:

a) underrette Kommisjonen om hvilken vedkommende 
myndighet som skal fungere som kontaktorgan for 
Kommisjonen, og

b) sikre at vedkommende myndigheter samarbeider for å 
garantere at kravene i denne forordning gjennomføres på 
en riktig måte.

2. Vedkommende myndighet eller myndigheter skal særlig 
ha ansvar for å:

a) utarbeide programmene som er fastsatt i artikkel 5 nr. 1, 
og forberede nødvendige endringer i programmene, særlig 
i lys av dataene og resultatene som er oppnådd,
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b) samle inn alle data som er nødvendige for å vurdere 
midlene som er brukt, og resultatene som er 
oppnådd ved gjennomføringen av de nasjonale 
bekjempelsesprogrammene nevnt i artikkel 5, og for hvert 
år å sende inn disse dataene og resultatene, herunder 
resultatene av eventuelle undersøkelser som er utført, til 
Kommisjonen i samsvar med reglene fastsatt i henhold til 
artikkel 9 nr. 1 i direktiv 2003/99/EF,

c) foreta regelmessige kontroller i lokalene til 
næringsmiddelforetak og, om nødvendig, i fôrforetak, for 
å kontrollere at denne forordning overholdes.

KAPITTEL II 

FELLESSKAPSMÅL

Artikkel 4

Fellesskapsmål for å redusere prevalensen av zoonoser og 
zoonotiske smittestoffer

1. Det skal fastsettes fellesskapsmål for å redusere 
prevalensen av zoonoser og zoonotiske smittestoffer som er 
oppført i kolonne 1 i vedlegg I, i dyrepopulasjonene som er 
oppført i kolonne 2 i vedlegg I, idet det særlig tas hensyn til:

a) de erfaringene som er gjort i forbindelse med eksisterende 
nasjonale tiltak, og

b) de opplysningene som er oversendt til Kommisjonen eller 
til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
i samsvar med eksisterende fellesskapskrav, særlig 
innenfor rammen av de opplysningene som er fastsatt i 
direktiv 2003/99/EF, særlig artikkel 5 i nevnte direktiv.

Målene og alle endringer av dem skal fastsettes etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

2. Målene det vises til i nr. 1, skal minst bestå av:

a) et tall som angir:

i) den høyeste prosentandelen av epidemiologiske enheter 
som fortsatt er positive, og/eller

ii) den minste prosentvise reduksjonen i antallet 
epidemiologiske enheter som fortsatt er positive,

b) hvilket tidspunkt målet senest skal være oppnådd, 

c) definisjonen av de epidemiologiske enhetene som er nevnt 
i bokstav a),

d) definisjonen av prøveprogrammene som er nødvendige for 
å kontrollere at målet er oppnådd, og

e) definisjonen, når det er relevant, av serotyper som er av 
betydning for menneskers helse, eller av andre undertyper 
av zoonoser eller zoonotiske smittestoffer som er oppført 
i kolonne 1 i vedlegg I, idet det tas hensyn til de generelle 
kriteriene oppført i nr. 6 bokstav c), og alle spesifikke 
kriterier fastsatt i vedlegg III.

3. Fellesskapsmålene skal være fastsatt for første gang før 
de relevante datoene som er angitt i kolonne 4 i vedlegg I.

4.  a)  Når hvert fellesskapsmål defineres, skal Kommisjonen 
framlegge en nytte- og kostnadsanalyse av hvert mål. 
Denne analysen skal særlig ta hensyn til kriteriene 
fastsatt i nr. 6 bokstav c). Medlemsstatene skal på 
anmodning gi Kommisjonen all bistand som er 
nødvendig for at den skal kunne utarbeide analysen.

     b)  Før Kommisjonen foreslår hvert fellesskapsmål, skal 
den rådføre seg med medlemsstatene i den komiteen 
som er nevnt i artikkel 14 nr. 1, om resultatene av 
analysen.

     c)  I lys av resultatene av denne analysen og etter rådføring 
med medlemsstatene skal Kommisjonen foreslå 
fellesskapsmål når det er hensiktsmessig.

5. Som unntak fra nr. 2 bokstav e) og nr. 4 skal imidlertid 
følgende regler gjelde for fjørfe i en overgangsperiode.

Fellesskapsmålet som er fastsatt for flokker av avlsfjørfe 
av arten Gallus gallus for denne overgangsperioden, skal 
dekke de fem hyppigst forekommende salmonellaserotypene 
ved salmonellose hos mennesker, som skal identifiseres på 
grunnlag av dataene som er samlet inn gjennom Fellesskapets 
overvåkingssystemer. Fellesskapsmålene som er fastsatt for 
verpehøner, broilere og kalkuner for denne overgangsperioden, 
skal dekke Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium. 
Dersom det er nødvendig, kan disse målene imidlertid utvides 
til andre serotyper på grunnlag av resultatene av en analyse 
gjennomført i samsvar med nr. 4.

Overgangsperioden skal gjelde for hvert fellesskapsmål for å 
redusere prevalensen av salmonella hos fjørfe. Den skal vare 
i tre år i hvert tilfelle, og starter på datoen som er angitt i 
kolonne 5 i vedlegg I.

6.  a) Vedlegg I kan endres etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 14 nr. 2, for formålene oppført i bokstav b), 
særlig med hensyn til kriteriene som er oppført i 
bokstav c).

 b) Endringer i vedlegg I kan endre virkeområdet for 
kravene med hensyn til fastsettelse av fellesskapsmål 
ved å tilføye, innskrenke eller endre:

i) zoonoser eller zoonotiske smittestoffer,

ii) leddene i næringskjeden, og/eller

iii) de berørte dyrepopulasjonene.

    c) Kriteriene som skal tas i betraktning før vedlegg I 
endres, omfatter, med hensyn til den aktuelle zoonosen 
eller det aktuelle zoonotiske smittestoffet:

i) deres hyppighet i dyrepopulasjoner og befolk-
ningsgrupper, i fôr og næringsmidler,

ii) hvor alvorlige de er for mennesker,
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iii) de økonomiske konsekvensene for dyrehelsen og 
helsevesenet og for fôr- og næringsmiddelsekto-
ren,

iv) epidemiologisk utvikling i dyrepopulasjoner og 
befolkningsgrupper, samt fôr- og næringsmiddel-
sektoren,

v) vitenskapelige uttalelser,
vi) teknologisk utvikling, særlig i forbindelse med 

hvor praktiske de eksisterende mulighetene for 
bekjempelse er, og 

vii) krav og tendenser når det gjelder avlssystemer og 
produksjonsmetoder.

7. Vedlegg III kan endres eller suppleres etter framgangs-
måten fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

8. Kommisjonen skal gjennomgå gjennomføringen av 
fellesskapsmålene og ta denne gjennomgåelsen i betraktning 
når den foreslår ytterligere mål.

9. Tiltak som er truffet for å redusere prevalensen av 
zoonoser og zoonotiske smittestoffer oppført i vedlegg I, 
skal være gjennomført i samsvar med reglene fastsatt i denne 
forordning og alle regler som er vedtatt i henhold til den.

KAPITTEL III 

BEKJEMPELSESPROGRAMMER

Artikkel 5

Nasjonale bekjempelsesprogrammer

1. For å oppnå fellesskapsmålene som er fastsatt i artikkel 4, skal 
medlemsstatene utarbeide nasjonale bekjempelsesprogrammer 
for hver zoonose og hvert zoonotisk smittestoff oppført i 
vedlegg I. Nasjonale bekjempelsesprogrammer skal ta hensyn 
til den geografiske utbredelsen av zoonoser i hver medlemsstat 
og til de økonomiske konsekvensene av å opprette effektive 
bekjempelsestiltak for primærprodusenter og driftsansvarlige 
for næringsmiddel- og fôrforetak.

2. De nasjonale bekjempelsesprogrammene skal være 
kontinuerlige og minst vare i en sammenhengende periode på 
tre år.

3. De nasjonale bekjempelsesprogrammene skal:

a) gjøre det mulig å påvise zoonoser og zoonotiske 
smittestoffer i samsvar med kravene og minstekravene til 
prøvetaking fastsatt i vedlegg II,

b) definere de respektive ansvarsområdene for vedkommende 
myndigheter og for driftsansvarlige for næringsmiddel- og 
fôrforetak,

c) angi bekjempelsestiltakene som skal treffes etter påvisning 
av zoonoser og zoonotiske smittestoffer, særlig for å verne 
menneskers helse, herunder gjennomføringen av de særlige 
tiltakene fastsatt i vedlegg II,

d) gjøre det mulig å vurdere de framskrittene som oppnås 
som følge av bestemmelsene i programmet, og for en ny 
gjennomgåelse av disse programmene, særlig i lys av de 
resultatene som er oppnådd ved at zoonoser og zoonotiske 
smittestoffer er påvist.

4. De nasjonale bekjempelsesprogrammene skal minst 
omfatte følgende ledd i næringskjeden:

a) fôrproduksjon,

b) primærproduksjon av dyr,

c) foredling og tilberedning av næringsmidler av animalsk 
opprinnelse.

5. Som en del av de offentlige kontrollene fastsatt i del A i 
vedlegg II, skal de nasjonale bekjempelsesprogrammene, når 
det er relevant, inneholde bestemmelsene om prøvingsmetoder 
og kriterier for å vurdere resultatene av disse prøvene, med 
hensyn til prøvetaking av dyr og rugeegg som sendes innenfor 
det nasjonale territoriet.

6. Kravene og minstekravene til prøvetaking som er 
fastsatt i vedlegg II, kan endres, tilpasses eller suppleres etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2, idet det særlig tas 
hensyn til kriteriene oppført i bokstav c) i artikkel 4 nr. 6.

7. Innen seks måneder etter fastsettelsen av fellesskapsmålene 
nevnt i artikkel 4, skal medlemsstatene framlegge sine nasjonale 
bekjempelsesprogrammer for Kommisjonen og angi hvilke 
tiltak som skal gjennomføres.

Artikkel 6

Godkjenning av de nasjonale bekjempelsesprogrammene

1. Når en medlemsstat framlegger et nasjonalt 
bekjempelsesprogram i henhold til artikkel 5, skal Kommisjonen 
ha to måneder på seg til å be om ytterligere relevante og 
nødvendige opplysninger fra medlemsstaten. Medlemsstaten 
skal gi slike ytterligere opplysninger innen to måneder etter 
at den har fått anmodning om dette. Kommisjonen skal 
innen to måneder etter at den har mottatt slike ytterligere 
opplysninger, eller, dersom den ikke har bedt om ytterligere 
opplysninger, innen seks måneder etter framleggelsen av 
bekjempelsesprogrammet, fastslå om det er i samsvar med de 
relevante bestemmelsene, og særlig med denne forordning.

2. Når Kommisjonen har fastslått at et nasjonalt 
bekjempelsesprogram er i samsvar med bestemmelsene, eller 
på anmodning fra medlemsstaten som har framlagt det, skal 
programmet undersøkes uten unødig opphold, slik at det kan 
godkjennes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

3. Endringer i et program som tidligere er godkjent i 
henhold til nr. 2, kan godkjennes etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 14 nr. 2, for å ta hensyn til utviklingen i situasjonen 
i den berørte medlemsstaten, særlig i lys av resultatene nevnt i 
artikkel 5 nr. 3 bokstav d).
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Artikkel 7

Bekjempelsesprogrammer for driftsansvarlige for 
næringsmiddel- og fôrforetak

1. Driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak 
eller organisasjoner som representerer dem, kan utarbeide 
bekjempelsesprogrammer som i så stor grad som mulig omfatter 
alle ledd i produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen.

2. Dersom de driftsansvarlige for næringsmiddel- og 
fôrforetak eller organisasjonene som representerer dem, 
ønsker at bekjempelsesprogrammene deres skal utgjøre en 
del av et nasjonalt bekjempelsesprogram, skal de framlegge 
bekjempelsesprogrammene og alle endringer av dem 
for vedkommende myndighet i medlemsstaten der de er 
hjemmehørende, for godkjenning. Dersom den aktuelle 
virksomheten finner sted i forskjellige medlemsstater, skal 
programmene godkjennes hver for seg for hver medlemsstat.

3. Vedkommende myndighet kan bare godkjenne 
bekjempelsesprogrammer som er framlagt i henhold til nr. 2, 
dersom den anser det godtgjort at bekjempelsesprogrammene 
oppfyller de relevante kravene fastsatt i vedlegg II, samt 
målene for det relevante nasjonale bekjempelsesprogrammet.

4. Medlemsstatene skal føre ajourførte lister over godkjente 
bekjempelsesprogrammer som er utarbeidet av driftsansvarlige 
for næringsmiddel- og fôrforetak eller organisasjonene som 
representerer dem. Listene skal gjøres tilgjengelige for 
Kommisjonen på anmodning.

5. Driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak eller 
organisasjonene som representerer dem, skal regelmessig 
underrette vedkommende myndigheter om resultatene av sine 
bekjempelsesprogrammer.

KAPITTEL IV 

BEKJEMPELSESMETODER

Artikkel 8

Særlige bekjempelsesmetoder

1. På Kommisjonens initiativ eller når en medlemsstat ber 
om det, kan det etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 
nr. 2:

a) besluttes at særlige bekjempelsesmetoder kan eller skal 
anvendes for å redusere prevalensen av zoonoser og 
zoonotiske smittestoffer på primærproduksjonsnivå for dyr 
og i andre ledd i næringsmiddelkjeden,

b) vedtas regler om vilkårene for bruk av metodene nevnt i 
bokstav a),

c) vedtas nærmere regler om nødvendige dokumenter og 
framgangsmåter og om minstekrav for metodene nevnt i 
bokstav a), og

d) besluttes at visse særlige bekjempelsesmetoder ikke skal 
brukes som del av bekjempelsesprogrammene.

2. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c), får ikke 
anvendelse på metoder der det brukes stoffer eller teknikker 
som omfattes av fellesskapsregelverk for fôr, tilsetningsstoffer 
i næringsmidler eller veterinærpreparater.

KAPITTEL V 

HANDEL

Artikkel 9

Handel innenfor Fellesskapet

1. Senest fra datoene nevnt i kolonne 5 i vedlegg I, 
skal flokker og besetninger av de artene som er oppført i 
kolonne 2, undersøkes for de zoonosene og de zoonotiske 
smittestoffene som er oppført i kolonne 1, før det sendes 
levende dyr eller rugeegg fra det næringsmiddelforetaket 
som er opprinnelsesenhet. Prøvingsdatoen og -resultatet skal 
tas med i de relevante helsesertifikatene som er fastsatt i 
Fellesskapets regelverk.

2. Mottakermedlemsstaten kan etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 14 nr. 2, i en overgangsperiode få fullmakt 
til å kreve at prøvingsresultatene det skal vises til i de berørte 
helsesertifikatene ved forsendelse av dyr og rugeegg som 
omfattes av prøving i avsendermedlemsstaten, oppfyller de 
samme kriteriene med hensyn til salmonella som dem som 
er fastsatt i medlemsstatens godkjente nasjonale program, i 
samsvar med artikkel 5 nr. 5, for partier som sendes innenfor 
dets territorium.

Fullmakten kan trekkes tilbake etter samme framgangsmåte.

3. De særlige tiltakene med hensyn til salmonella som gjaldt 
ved forsendelse av levende dyr til Finland og Sverige før denne 
forordning trådte i kraft, skal fortsette å gjelde som om de var 
godkjent i henhold til nr. 2.

4. Det kan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2, 
fastsettes særlige regler for medlemsstatenes fastsettelse av 
kriteriene nevnt i artikkel 5 nr. 5 og i nr. 2 ovenfor, uten at det 
berører artikkel 5 nr. 6.
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Artikkel 10

Import fra tredjestater

1. For å bli oppført eller forbli på listene over tredjestater 
som er fastsatt i Fellesskapets regelverk for den relevante 
arten eller kategorien, og som medlemsstatene har tillatelse 
til å importere dyr eller rugeegg som omfattes av denne 
forordning fra, fra datoene nevnt i kolonne 5 i vedlegg I, 
skal den berørte tredjestaten framlegge for Kommisjonen et 
program som tilsvarer dem som er fastsatt i artikkel 5, og det 
skal godkjennes i samsvar med denne artikkel. Programmet 
skal inneholde nærmere opplysninger om de garantier som 
staten gir med hensyn til inspeksjoner og bekjempelse av 
zoonoser og zoonotiske smittestoffer. Disse garantiene må 
minst tilsvare garantiene som er fastsatt i denne forordning. 
Kommisjonens næringsmiddel- og veterinærkontor skal 
delta direkte i overvåkingen for å kontrollere om det finnes 
tilsvarende bekjempelsesprogrammer i tredjestater.

2. Disse programmene skal godkjennes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 14 nr. 2, forutsatt at det er objektivt godtgjort 
at tiltakene som er beskrevet i programmet, tilsvarer relevante 
gjeldende krav i fellesskapsreglene. Alternative garantier til 
dem som er fastsatt i denne forordning, kan godkjennes etter 
samme framgangsmåte, dersom de ikke er gunstigere enn dem 
som gjelder handel innenfor Fellesskapet.

3. For tredjestater som det er opprettet en regelmessig 
handelsstrøm med, får bestemmelsene i artikkel 5 nr. 7 og 
artikkel 6 nr. 1 om frister for framleggelse og godkjenning av 
programmer, anvendelse. For tredjestater som oppretter eller 
gjenopptar en handelsstrøm, får fristene fastsatt i artikkel 6, 
anvendelse.

4. Flokker og besetninger av arter oppført i kolonne 2 
i vedlegg I, skal undersøkes før det sendes levende dyr 
eller rugeegg fra det næringsmiddelforetaket som er 
opprinnelsesenhet. Flokker og besetninger skal undersøkes for 
de zoonosene og de zoonotiske smittestoffene som er oppført 
i kolonne 1 i vedlegg I, eller, dersom det er nødvendig for å 
oppnå målet om tilsvarende garantier fastsatt i nr. 1, for de 
zoonosene og zoonotiske smittestoffene som er angitt etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2. Prøvingsdatoen 
og -resultatene skal tas med i de relevante importsertifikatene, 
og importsertifikatmodellene som er fastsatt i Fellesskapets 
regelverk, bør derfor endres.

5. Den endelige bestemmelsesmedlemsstaten kan etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2, i en overgangsperiode 
få fullmakt til å kreve at prøvingsresultatene nevnt i nr. 4, 
oppfyller de samme kriteriene som dem som er fastsatt 
i medlemsstatens eget nasjonale program i samsvar med 

artikkel 5 nr. 5. Fullmakten kan trekkes tilbake, og særlige 
regler om slike kriterier kan fastsettes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 14 nr. 2, uten at det berører artikkel 5 nr. 6.

6. For å bli opptatt eller forbli på listene over tredjestater 
som er fastsatt i Fellesskapets regelverk for den relevante 
produktkategorien, og som medlemsstatene har tillatelse til å 
importere produkter som omfattes av denne forordning fra, 
skal den berørte tredjestaten framlegger garantier som tilsvarer 
dem som er fastsatt i denne forordning, for Kommisjonen.

KAPITTEL VI 

LABORATORIER

Artikkel 11

Referanselaboratorier

1. Fellesskapets referanselaboratorier for analyse og prøving 
av de zoonosene og de zoonotiske smittestoffene som er oppført 
i kolonne 1 i vedlegg I, skal utpekes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

2. Ansvarsområdene og oppgavene til Fellesskapets 
referanselaboratorier, særlig med hensyn til samordning 
av deres aktiviteter med aktivitetene til de nasjonale 
referanselaboratoriene, skal fastsettes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

3. Medlemsstatene skal utpeke nasjonale 
referanselaboratorier for analyse og prøving av de zoonosene 
og de zoonotiske smittestoffene som er oppført i kolonne 1 
i vedlegg I. Laboratorienes navn og adresser skal meddeles 
Kommisjonen.

4. Visse ansvarsområder og oppgaver for de nasjonale 
referanselaboratoriene, særlig med hensyn til samordning av 
deres aktiviteter med aktivitetene til relevante laboratorier i 
medlemsstatene som utpekes i samsvar med artikkel 12 nr. 1 
bokstav a), kan fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 14 nr. 2.

Artikkel 12

Godkjenning av laboratorier, kvalitetskrav og godkjente 
prøvingsmetoder

1. Når laboratorier som deltar i bekjempelsesprogrammer i 
henhold til artikkel 5 og 7, analyserer prøver for å undersøke 
forekomsten av de zoonosene og de zoonotiske smittestoffene 
som er angitt i kolonne 1 i vedlegg I, skal de:

a) være utpekt av vedkommende myndighet, og
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b) bruke kvalitetssikringssystemer som oppfyller kravene i den 
aktuelle EN/ISO-standarden, senest innen 24 måneder etter 
at denne forordning har trådt i kraft eller innen 24 måneder 
etter at nye zoonoser eller zoonotiske smittestoffer er 
tilføyd i kolonne 1 i vedlegg I.

2. Laboratoriene skal regelmessig delta i felles 
undersøkelser som er organisert eller samordnet av det 
nasjonale referanselaboratoriet.

3. Undersøkelser av forekomsten av zoonoser og zoonotiske 
smittestoffer nevnt i kolonne 1 i vedlegg I, skal utføres etter 
metodene og protokollene som anbefales som referansemetoder 
av internasjonale standardiseringsorganer.

Alternative metoder kan brukes dersom de er validert i henhold 
til internasjonalt anerkjente regler og gir likeverdige resultater 
som dem som oppnås med den relevante referansemetoden.

Når det er nødvendig, kan andre prøvingsmetoder godkjennes 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

KAPITTEL VII 

GJENNOMFØRING

Artikkel 13

Gjennomførings- og overgangstiltak

Det kan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2, vedtas 
passende overgangs- eller gjennomføringstiltak, herunder 
nødvendige endringer i relevante helsesertifikater.

Artikkel 14

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved forordning 
(EF) nr. 178/2002 (heretter kalt «komiteen»).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 15

Samråd med Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet

Kommisjonen skal rådspørre Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet i saker som hører inn under denne 
forordning, og som kan få betydelig innvirkning på menneskers 
helse, særlig før den foreslår fellesskapsmål i samsvar med 
artikkel 4 eller særlige bekjempelsesmetoder i samsvar med 
artikkel 8.

Artikkel 16

Rapport om finansieringsordninger

1. Kommisjonen skal innen tre år etter at denne forordning 
har trådt i kraft, framlegge en rapport for Europaparlamentet 
og Rådet.

2. Rapporten skal drøfte:

a) de gjeldende ordningene på fellesskapsplan og på nasjonalt 
plan for å finansiere tiltakene som er truffet for å bekjempe 
zoonoser og zoonotiske smittestoffer, og

b) den innvirkningen disse ordningene har på tiltakenes 
effektivitet.

3. Kommisjonens rapport skal om nødvendig ledsages av 
relevante forslag.

4. Medlemsstatene skal på anmodning gi Kommisjonen all 
den bistand som er nødvendig for at den skal kunne utarbeide 
rapporten.

KAPITTEL VIII 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG 
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 17

Fellesskapskontroller 

1. Sakkyndige fra Kommisjonen skal foreta kontroll på stedet 
i samarbeid med vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
for å sikre ensartet anvendelse av bestemmelsene i denne 
forordning, regler som er vedtatt i henhold til den, og alle 
vernetiltak. Medlemsstaten på hvis territorium det foretas 
kontroll, skal gi de sakkyndige all den bistand de trenger 
for at de skal kunne utføre sine oppgaver. Kommisjonen 
skal underrette vedkommende myndighet om resultatet av 
kontrollen.

2. Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel, 
særlig reglene om framgangsmåten for samarbeid med nasjonale 
vedkommende myndigheter, skal vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 14 nr. 2.
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Artikkel 18

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse seks måneder etter at den har trådt i kraft.

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

Utferdiget i Brussel, 17. november 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX G. ALEMANNO

 President Formann
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VEDLEGG I

Zoonoser og zoonotiske smittestoffer som det i samsvar med artikkel 4 skal fastsettes fellesskapsmål for, for å 
redusere prevalensen

1. Zoonose eller zoo-
notisk smittestoff

2. Dyre populasjon 3. Ledd i næring-
skjeden

4. Dato da målet må 
være fastsatt(*)

5. Dato da prøving må 
finne sted

Alle serotyper 
av salmonella 
av betydning for 
menneskers helse

Flokker av 
avlsfjørfe av Gallus 
gallus

Primærproduksjon 12 måneder etter 
datoen da denne 
forordning trådte 
i kraft

18 måneder etter 
datoen angitt i 
kolonne 4

Alle serotyper 
av salmonella 
av betydning for 
menneskers helse

Verpehøner Primærproduksjon 24 måneder etter 
datoen da denne 
forordning trådte i 
kraft.

18 måneder etter 
datoen angitt i 
kolonne 4

Alle serotyper 
av salmonella 
av betydning for 
menneskers helse

Broilere Primærproduksjon 36 måneder etter 
datoen da denne 
forordning trådte i 
kraft.

18 måneder etter 
datoen angitt i 
kolonne 4

Alle serotyper 
av salmonella 
av betydning for 
menneskers helse

Kalkuner Primærproduksjon 48 måneder etter 
datoen da denne 
forordning trådte i 
kraft.

18 måneder etter 
datoen angitt i 
kolonne 4

Alle serotyper 
av salmonella 
av betydning for 
menneskers helse

Besetninger av 
slaktesvin

Slakting 48 måneder etter 
datoen da denne 
forordning trådte i 
kraft.

18 måneder etter 
datoen angitt i 
kolonne 4

Alle serotyper 
av salmonella 
av betydning for 
menneskers helse

Besetninger av 
avlssvin

Primærproduksjon 60 måneder etter 
datoen da denne 
forordning trådte i 
kraft.

18 måneder etter 
datoen angitt i 
kolonne 4

(*)  Disse datoene forutsetter at det foreliggerer sammenlignbare data om prevalensen minst seks måneder før fastsettelsen av målet. 
Dersom slike data ikke foreligger, skal datoen for fastsettelse av målet utsettes tilsvarende.
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VEDLEGG II

BEKJEMPELSE AV ZOONOSER OG ZOONOTISKE SMITTESTOFFER SOM ER OPPFØRT I VEDLEGG I

A. Allmenne krav til nasjonale bekjempelsesprogrammer

Programmet må ta i betraktning den aktuelle zoonosens og/eller det zoonotiske smittestoffets art og den særlige 
situasjonen i medlemsstaten. Det må:

a) angi programmets formål samtidig som det tas hensyn til hvor alvorlig den aktuelle zoonosen eller det zoonotiske 
smittestoffet er, 

b) oppfylle minstekravene til prøvetaking fastsatt i del B,

c) oppfylle de særlige kravene fastsatt i del C-E, når det er relevant, og

d) inneholde følgende punkter:

1. Allment

1.1.  Forekomsten av den aktuelle zoonosen eller det zoonotiske smittestoffet i medlemsstaten med særlig 
henvisning til resultatene som er oppnådd innenfor rammen av overvåkningen i samsvar med artikkel 4 i 
direktiv 2003/99/EF.

1.2. Det geografiske området eller, når det er hensiktsmessig, de epidemiologiske enhetene som programmet 
skal gjennomføres i.

1.3. De berørte vedkommende myndigheters struktur og organisasjon.

1.4. Godkjente laboratorier der prøvene som blir tatt innenfor programmet, skal analyseres.

1.5. Metoder som brukes ved undersøkelse av zoonoser eller zoonotiske smittestoffer.

1.6. Offentlige kontroller (herunder prøvetakingsplaner) av fôr, flokker og/eller besetninger.

1.7. Offentlige kontroller (herunder prøvetakingsplaner) på andre ledd i næringsmiddelkjeden.

1.8. Tiltak som vedkommende myndigheter har truffet med hensyn til dyr eller produkter som det er påvist 
zoonoser eller zoonotiske smittestoffer i, særlig for å verne menneskers helse, og alle forebyggende tiltak 
som er truffet, for eksempel vaksinasjon.

1.9. Gjeldende nasjonal lovgivning, herunder alle nasjonale bestemmelser om aktivitetene nevnt i artikkel 1 
nr. 3 bokstav b).

1.10. Eventuell finansiell støtte som er gitt til næringsmiddel- og fôrforetak innenfor rammen av det nasjonale 
bekjempelsesprogrammet.

2. Angående næringsmiddel- og fôrforetak som omfattes av programmet

2.1. Produksjonsstrukturen for de gitte artene og produkter framstilt av dem.

2.2. Fôrproduksjonens struktur.

2.3. Relevante retningslinjer for godt husdyrhold eller andre retningslinjer (obligatoriske eller frivillige) som 
minst definerer:

hygienetiltak på driftsenheter,– 

tiltak for å forebygge infeksjoner som innføres via dyr, fôr, drikkevann eller personer som arbeider – 
på driftsenheter, og

hygiene ved transport av dyr til og fra driftsenheter.– 

2.4. Rutinemessig veterinærkontroll på driftsenheter.

2.5. Registrering av driftsenheter.

2.6. Føring av registre på driftsenheter.

2.7. Dokumenter som skal ledsage dyrene ved forsendelser.

2.8. Andre relevante tiltak for å sikre at dyrene kan spores.
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B. Minstekrav til prøvetaking

1.  Etter at det relevante bekjempelsesprogrammet nevnt i artikkel 5, er godkjent, skal driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak ta prøver som skal analyseres med henblikk på undersøkelser for zoonoser og zoonotiske 
smittestoffer oppført i kolonne 1 i vedlegg I, og overholde minstekravene for prøvetaking som er angitt i følgende 
tabell.

1. Zoonose eller zoonotisk smittestoff 2.  Dyrepopulasjon 3.  Produksjonsledd som prøvetakingen 
må omfatte

Alle serotyper av salmonella av 
betydning for menneskers helse

Flokker av avlsfjørfe av Gallus 
gallus:

—  oppdrettsflokker —  daggamle kyllinger

—  fire uker gamle fugler

— to uker før overflytting til 
eggleggingsfase eller eggleg-
gingsenhet

—  voksne flokker av avlsfjørfe —  annenhver uke i eggleggings-
perioden

Alle serotyper av salmonella av 
betydning for menneskers helse

Verpehøner:

—  oppdrettsflokker —  daggamle kyllinger

—  unghøner to uker før overflyt-
ting til eggleggingsfase eller 
eggleggingsenhet

—  flokker av verpehøner —  hver 15. uke i eggleggingspe-
rioden

Alle serotyper av salmonella av 
betydning for menneskers helse

Broilere —  fugler som skal sendes til slak-
ting(*)

Alle serotyper av salmonella av 
betydning for menneskers helse

Kalkuner —  fugler som skal sendes til slak-
ting(*)

Alle serotyper av salmonella av 
betydning for menneskers helse

Svinebesetninger:

—  avlssvin —  dyr som skal sendes til slak-
ting, eller skrotter på slakte-
riet

—  slaktesvin —  dyr som skal sendes til slak-
ting, eller skrotter på slakte-
riet

(∗)  Resultatene av analysen av prøvene skal være kjent før dyrene sendes til slakteriet.

2. Kravene fastsatt i nr. 1, berører ikke kravene i Fellesskapets regelverk for kontroll ante mortem.

3. Resultatene av analysen skal registreres, sammen med følgende opplysninger:

a) dato og sted for prøvetakingen, og

b) identifikasjon av flokken/besetningen.

4. Immunologisk prøving kan ikke benyttes dersom dyrene er blitt vaksinert, med mindre det er påvist at vaksinen 
som er brukt, ikke påvirker prøvingsmetoden som anvendes.
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C. Særlige krav til avlsflokker av Gallus gallus

1. Tiltakene nevnt i nr. 3-5, skal treffes når analysen av prøver som er utført i samsvar med del B, viser at det 
forekommer Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium i en avlsflokk av Gallus gallus under de 
omstendighetene som er beskrevet i nr. 2.

2. a) Dersom vedkommende myndighet har godkjent analysemetoden som brukes til prøver som tas i samsvar 
med del B, kan den kreve at tiltakene nevnt i nr. 3-5, skal treffes når analysen viser forekomst av Salmonella 
enteritidis eller Salmonella typhimurium.

 b) Ellers skal tiltakene nevnt i nr. 3-5, treffes når vedkommende myndighet bekrefter en mistanke om forekomst 
av Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium på bakgrunn av analysen av prøver utført i samsvar 
med del B.

3.  Ikke-rugede egg fra flokken må tilintetgjøres.

 Slike egg kan likevel brukes til konsum dersom de behandles på en måte som sikrer at Salmonella enteritidis og 
Salmonella typhimurium elimineres i samsvar med Fellesskapets regelverk for næringsmiddelhygiene.

4.  Alle fugler i flokken, herunder daggamle kyllinger, skal slaktes eller tilintetgjøres slik at risikoen for spredning 
av salmonella reduseres så mye som mulig. Slakting skal utføres i samsvar med Fellesskapets regelverk for 
næringsmiddelhygiene. Produkter som er framstilt av slike fugler, kan omsettes for konsum i samsvar med 
Fellesskapets regelverk for næringsmiddelhygiene, og del E når den har fått anvendelse. Dersom disse produktene 
ikke er beregnet på konsum, skal de brukes eller disponeres i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler med hensyn til animalske biprodukter som ikke er 
beregnet på konsum(1).

5.  Dersom det på et klekkeri fortsatt finnes rugeegg fra flokker der det forekommer Salmonella enteritidis eller 
Salmonella typhimurium, skal disse eggene tilintetgjøres eller behandles i samsvar med forordning (EF) 
nr. 1774/2002.

D. Særlige krav til flokker av verpehøner

1.  Med virkning fra 72 måneder etter at denne forordning har trådt i kraft, skal ikke egg brukes til direkte konsum 
(som konsumegg) med mindre de kommer fra en kommersiell flokk av verpehøner som omfattes av et nasjonalt 
program utarbeidet i henhold til artikkel 5, og som ikke er underlagt offentlige restriksjoner.

2.  Egg som kommer fra flokker med ukjent helsetilstand, som mistenkes å være infisert, eller fra infiserte flokker, 
kan bare brukes til direkte konsum dersom de behandles på en måte som sikrer at alle salmonellaserotyper som er 
av betydning for menneskers helse, elimineres, i samsvar med Fellesskapets regelverk for næringsmiddelhygiene.

3.  Når fugler fra infiserte flokker slaktes eller tilintetgjøres, skal det treffes tiltak for å redusere risikoen for 
spredning av zoonoser så mye som mulig. Slakting skal utføres i samsvar med Fellesskapets regelverk for 
næringsmiddelhygiene. Produkter som er framstilt av slike fugler, kan omsettes for konsum i samsvar med 
Fellesskapets regelverk for næringsmiddelhygiene, og når den har fått anvendelse, del E. Dersom disse produktene 
ikke er beregnet på konsum, skal de brukes eller disponeres i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002.

E. Særlige krav til ferskt kjøtt

1.  Med virkning fra 84 måneder etter at denne forordning har trådt i kraft, kan ikke ferskt fjørfekjøtt fra dyr oppført 
i vedlegg I, omsettes for konsum med mindre det oppfyller følgende kriterium:

 «Salmonella: ikke påvist i 25 gram»

2.  Innen 72 måneder etter at denne forordning har trådt i kraft, skal det fastsettes nærmere regler for dette kriteriet etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2. Disse reglene vil særlig angå prøvetakingsplaner og analysemetoder.

3.  Kriteriet fastsatt i nr. 1, gjelder ikke ferskt fjørfekjøtt beregnet på industriell varmebehandling eller annen 
behandling for å eliminere salmonella i samsvar med Fellesskapets regelverk for næringsmiddelhygiene.

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 808/2003 (EUT L 117 av 13.5.2003, 
s. 1).
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VEDLEGG III

Særlige kriterier for bestemmelse av salmonellaserotyper av betydning for menneskers helse

Når det skal bestemmes hvilke salmonellaserotyper av betydning for menneskers helse som fellesskapsmålene skal 
gjelde for, skal det tas hensyn til følgende kriterier:

1. de hyppigst forekommende salmonellaserotypene ved salmonellose hos mennesker på grunnlag av data som er 
samlet inn gjennom Fellesskapets overvåkingssystemer,

2. smitteveien (det vil si forekomsten av serotypen i relevante dyrepopulasjoner og i fôr),

3. om en serotype i den senere tid har vist en evne til hurtig å spre seg og forårsake sykdommer hos mennesker og 
dyr,

4. om en serotype har vist økt virulens, for eksempel med hensyn til spredningsmåte eller resistens overfor relevante 
behandlinger av infeksjoner hos mennesker.


