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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 kontroll av 
salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som 
overføres gjennom næringsmidler(1), særlig artikkel 4 nr. 1 og 
artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

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

2) Ved forordning (EF) nr. 2160/2003 skal det fastsettes 
et fellesskapsmål for å redusere prevalensen av alle 
serotyper av salmonella hos verpehøner av arten Gallus 
gallus som er av betydning for menneskers helse på 
primærproduksjonsnivå. En slik reduksjon er viktig med 
henblikk på de strenge tiltakene som skal gjelde for 
angrepne flokker fra og med desember 2009 i henhold til 
forordning (EF) nr. 2160/2003. Særlig egg som kommer 
fra flokker med ukjent salmonellastatus, og egg 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 alle serotyper av 
salmonella som er av betydning for menneskers helse 
elimineres i samsvar med Fellesskapets regelverk for 
næringsmiddelhygiene.

3) I samsvar med 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, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 211 av 1.8.2006, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 4.

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1. Forordningen endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1003/2005 (EUT L 170 av 1.7.2005, 
s. 12).

hvilket tidspunkt målet senest skal være oppnådd og 
definisjonen av prøveprogrammene som er nødvendige 
for å kontrollere at målet er oppnådd. Det skal også 
omfatte, når det er relevant, en definisjon av serotyper 
som er av betydning for menneskers helse.

4) For å kunne fastsette fellesskapsmålet er det samlet 
inn sammenlignbare data om prevalensen av 
aktuelle serotyper av salmonella hos verpehøner av 
arten Gallus gallus i medlemsstatene i samsvar med 
kommisjonsvedtak 2004/665/EF av 22. september 
2004 om en referanseundersøkelse av prevalensen av 
salmonella i flokker av verpehøner av arten Gallus 
gallus(21).

5) Ved forordning (EF) nr. 2160/2003 er det fastsatt at 
fellesskapsmålet for verpehøner av arten Gallus gallus 
i en overgangsperiode på tre år, skal omfatte Salmonella 
enteritidis og Salmonella typhimurium.

6) For å kontrollere om fellesskapsmålet er oppnådd, er det 
nødvendig med gjentatte prøvetakinger av flokker.

7) I samsvar med artikkel 15 i forordning (EF) nr. 2160/2003, 
ble Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) rådspurt før fastsettelsen av fellesskapsmålet for 
verpehøner av arten Gallus gallus.

8) Etter vedtakelsen av kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1003/2005 av 30. juni 2005 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 
med hensyn til et fellesskapsmål for å redusere prevalensen 
av visse serotyper av salmonella i flokker av avlsfjørfe av 
arten Gallus gallus, og om endring av forordning (EF) 
nr. 2160/2003, er alternative analysemetoder utarbeidet 
og validert. Dessuten bør salmonellastammer påvist i 
flokker av avlsfjørfe oppbevares for framtidig fagtyping 
og prøving for antimikrobiell følsomhet. Forordning (EF) 
nr. 1003/2005 bør derfor endres.

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

(2) EUT L 303 av 30.9.2004, s. 30.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1168/2006

av 31. juli 2006

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til et fellesskapsmål for 
reduksjon av prevalensen av visse serotyper av salmonella hos verpehøner av arten Gallus gallus og om endring av 

forordning (EF) nr. 1003/2005(*)
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Fellesskapsmål

Fellesskapsmålet nevnt i artikkel 4 nr. 1 i forordning 1. 
(EF) nr. 2160/2003 for å redusere prevalensen av Salmonella 
enteritidis og Salmonella typhimurium hos voksne verpehøner 
av arten Gallus gallus («fellesskapsmål»), skal fastsettes i 
henhold til følgende:

a) En årlig minste prosentvis reduksjon hos positive flokker 
av voksne verpehøner som tilsvarer minst:

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

ii) 20 % dersom prevalensen i foregående år var mellom 
10 og 19 %,

iii) 30 % dersom prevalensen i foregående år var mellom 
20 og 39 %,

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

eller

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

Det første målet bør oppnås i 2008 basert på overvåkingen som 
starter ved årets begynnelse. Med hensyn til målet for 2008 
skal resultatene av referanseundersøkelsen som er gjennomført 
i samsvar med artikkel 1 nr. 1 i vedtak 2004/665/EF, utgjøre 
referansegrunnlaget angitt i denne artikkel.

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

Vurderingen av om målet er oppnådd, skal ta hensyn til 
resultatene fra tre år på rad.

Dersom de ikke er beskrevet i vedlegget, skal de tekniske 
spesifikasjonene angitt i artikkel 5 i kommisjonsvedtak 

2004/665/EF, anses å være anbefalinger for å gjennomføre 
dette nummer i de nasjonale kontrollprogrammene.

Kommisjonen skal vurdere en gjennomgåelse av 3. 
prøveprogrammet beskrevet i vedlegget, ut fra erfaringene fra 
det første året med kontrollprogrammet som angitt i artikkel 5 
nr. 1 i forordning (EF) nr. 2160/2003 («det nasjonale 
kontrollprogrammet»).

Artikkel 2

Endring av forordning (EF) nr. 1003/2005

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1003/2005 tilføyes følgende 
tekst som nr. 3.4 og 3.5:

«3.4.  Alternative metoder

For prøver som er tatt på den driftsansvarliges initiativ, 
kan analysemetodene i artikkel 11 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 882/2004(*) benyttes i stedet for 
metodene for klargjøring av prøvene, påvisningsmetodene 
og serotypebestemmelsen fastsatt i nr. 3 i dette vedlegg, 
dersom de er validert i samsvar med EN/ISO 16140/2003.

3.5.  Oppbevaring av stammer

Som et minimum skal stammer som er isolert som et 
ledd i de offentlige kontrollene, oppbevares for 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.

_________________
(*) EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.»

Artikkel 3

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 1. august 2006.

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

Utferdiget i Brussel, 31. juli 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG

Prøveprogrammet som er nødvendig for å kontrollere om fellesskapsmålet 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») som angitt i artikkel 1 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 driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket 
(driftsansvarlig) 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 salmonella 
ble påvist i den foregående flokken,

c) i alle tilfeller av mistanke om infeksjon med Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium, som 
en følge av den epidemiologiske undersøkelsen av utbrudd av næringsmiddeloverført sykdom i henhold 
til artikkel 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/99/EF(11),

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

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

En prøvetaking utført av vedkommende myndighet kan erstatte en prøvetaking utført på den driftsansvarliges 
initiativ.

2.2.  Prøvetakingsprotokoll

For å sikre høyest mulig følsomhet ved prøvetakingen, skal det tas prøver av både avføringsmateriale og av 
det omgivende miljøet, minst som fastsatt i bokstav a) og b):

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 to par sokkeprøver, uten at overtrekksskoene skiftes 
mellom sokkeprøvene.

Dersom vedkommende myndighet utfører prøvetakingen, skal 250 ml som inneholder minst 100 gram støv, 
samles inn fra viktige støvkilder i hele fjørfehuset. Dersom det ikke er tilstrekkelig støv, skal det tas en 
ytterligere prøve på 150 gram naturlig blandet avføring eller et ytterligere par sokkeprøver.

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31.
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Ved prøvetaking som nevnt i nr. 2.1 bokstav b), c) og d), skal vedkommende myndighet ved ytterligere relevant 
prøvetaking forsikre seg om at resultatene av undersøkelsene for påvisning av salmonella hos fugler, ikke 
påvirkes av bruk av antimikrobielle stoffer i flokkene.

Når forekomst av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium ikke er påvist, men derimot antimikrobielle 
stoffer eller en bakterieveksthemmende virkning, skal flokken vurderes som en angrepet flokk av verpehøner 
i forbindelse med fellesskapsmålet nevnt i artikkel 1 nr. 2.

3. UNDERSØKELSE AV PRØVENE

3.1.  Transport og klargjøring av prøvene

Prøver skal på innsamlingsdagen sendes som ekspresspost eller med kurér til laboratoriene angitt i artikkel 11 i 
forordning (EF) nr. 2160/2003. På laboratoriet skal prøvene holdes nedkjølt inntil de skal undersøkes, og dette 
skal skje innen 48 timer fra mottak.

3.1.1.   Sokkeprøve

a) De to par sokkeprøvene (eller «sokkene») skal pakkes forsiktig ut slik at avføringsmaterialet som 
sitter fast på dem, ikke faller av, og samles og legges i 225 ml bufret peptonvann som er oppvarmet til 
romtemperatur.

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

3.1.2.  Andre avførings- og støvprøver

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

b) Delprøven på 25 gram skal tilsettes 225 ml bufret peptonvann, som er oppvarmet til romtemperatur.

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

Dersom det er fastsatt ISO-standarder for klargjøring av avføringsprøver for å påvise salmonella, skal disse 
anvendes og erstatte ovennevnte bestemmelser om klargjøring av prøver.

3.2.  Påvisningsmetode

Påvisningsmetoden som er anbefalt av Fellesskapets referanselaboratorium for salmonella i Bilthoven, 
Nederland, skal benyttes. Metoden beskrives i gjeldende utgave av utkastet til vedlegg D til ISO 6579 (2002): 
«Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage». Ved denne 
metoden 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 den driftsansvarliges initiativ, kan analysemetodene fastsatt i artikkel 11 i forordning 
(EF) nr. 882/2004(11) benyttes i stedet for metodene for klargjøring av prøvene, påvisningsmetodene 
og serotypebestemmelsen fastsatt i nr. 3 i dette vedlegg, dersom de er validert i samsvar med EN/ISO 
16140/2003.

3.5.  Oppbevaring av stammer

 Som et minimum skal stammer som er isolert fra prøver innsamlet av vedkommende myndighet, oppbevares 
for framtidig fagtyping eller prøving for antimikrobiell følsomhet ved bruk av de vanlige metodene for 
kultursamling, som skal sikre at stammene forblir intakte i en periode på minst to år.

(1) EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.
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4. RESULTATER OG RAPPORTERING

 En flokk av verpehøner skal anses som positive for kontrollen av om fellesskapsmålet er oppnådd, dersom 
forekomst av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium (bortsett fra vaksinestammer) ble påvist i 
én eller flere prøver fra flokken av verpehøner. Positive flokker av verpehøner skal medregnes bare én gang, 
uavhengig av antall prøvetakinger og prøvinger, og skal bare rapporteres i det første året de ble påvist.

 Rapporteringen skal omfatte:

a) samlet antall flokker av verpehøner som det er foretatt prøving av, og antall flokker av verpehøner som 
det er foretatt prøving av oppdelt etter hver prøvetakingsstatus som angitt i nr. 2.1,

b) samlet antall angrepne flokker og resultatene av prøvingene oppdelt etter hver prøvetakingsstatus som 
angitt i nr. 2.1,

c) forklaringer til resultatene, særlig når det gjelder unntakstilfeller.

Resultatene omhandlet i dette nummer 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.

_________________


