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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1086/2011 

av 27. oktober 2011 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 og vedlegg I 

til kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til salmonella i ferskt fjørfekjøtt(*) 

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 5 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddel-

hygiene(2), særlig artikkel 4 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 2160/2003 har som formål å sikre 

at det treffes korrekte og virkningsfulle tiltak for å 

påvise og bekjempe salmonella og andre zoonotiske 

smittestoffer i alle relevante ledd i produksjon, 

foredling og distribusjon for å redusere deres prevalens 

og den risikoen de utgjør for folkehelsen. Forord-

ningen omfatter blant annet vedtakelse av mål for å 

redusere prevalensen av spesifiserte zoonoser i 

dyrebestander og vedtakelse av regler for handel i 

Unionen og import fra tredjestater av visse dyr og 

produkter fra dyr. 

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 646/2007 av  

12. juni 2007 om gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til 

fellesskapsmålet for å redusere prevalensen av 

Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos 

broilere og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 1091/2005(3) er det definert et unionsmål for 

reduksjon av disse to salmonellaserotypene hos 

broilere. Forordningen tar sikte på å oppnå en 

reduksjon i antall flokker av broilere som fortsatt er 

positive for Salmonella enteritidis og Salmonella 

typhimurium, til høyst 1 % innen 31. desember 2011. 

3) I kommisjonsforordning (EF) nr. 584/2008 av  

20. juni 2008 om gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 281 av 28.10.2011,  

s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 8. 

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

(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1. 

(3) EUT L 151 av 13.6.2007, s. 21. 

fellesskapsmålet for å redusere prevalensen av Salmo-

nella enteritidis og Salmonella typhimurium hos 

kalkuner(4) er det fastsatt et unionsmål for reduksjon 

av disse to salmonellaserotypene i kalkunflokker. 

Forordningen tar sikte på å oppnå en reduksjon i antall 

flokker av oppfôringskalkuner som fortsatt er positive 

for Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium 

til høyst 1 % innen 31. desember 2012. 

4) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 2160/2003 er det 

fastsatt særlige tiltak som skal treffes for å bekjempe 

zoonosene og de zoonotiske smittestoffene som er 

oppført i vedlegg I til forordningen. Mer konkret 

fastslås det i nr. 1 i del E i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 2160/2003 at ferskt fjørfekjøtt fra dyr oppført 

i vedlegg I ikke kan omsettes for konsum med mindre 

det oppfyller følgende kriterium: «Salmonella: ikke 

påvist i 25 gram». I henhold til forordningen skal det 

også fastsettes nærmere regler for kriteriet, særlig 

regler som omhandler prøvetakingsordninger og 

analysemetoder. 

5) Når det gjelder ferskt fjørfekjøtt, må det sikres at de 

nærmere reglene for kriteriet for salmonella i 

fjørfekjøtt gir rimelig sikkerhet for at det er fritt for 

relevant salmonella, og at harmonisert anvendelse av 

bestemmelsene resulterer i rettferdig konkurranse og 

like vilkår for omsetning. 

6) I kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 

15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for 

næringsmidler(5) er det fastsatt mikrobiologiske kriterier 

for visse mikroorganismer og de gjennomføringsreglene 

som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal 

overholde når de gjennomfører allmenne og særlige 

hygienetiltak nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 852/2004. 

7) Av hensyn til sammenhengen i Unionens regelverk bør 

de særlige kravene til fjørfekjøtt som er fastsatt i del E 

i vedlegg II til forordning (EF) nr. 2160/2003 endres, 

og det bør innføres nærmere regler for salmonella-

kriteriet i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005.  

  

(4) EUT L 162 av 21.6.2008, s. 3. 

(5) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1. 
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8) I samsvar med kommisjonsbeslutning 2005/636/EF av 

1. september 2005 om økonomisk bidrag fra Felles-

skapet til en referanseundersøkelse av prevalensen av 

salmonella i flokker av broilere av Gallus gallus som 

skal gjennomføres i medlemsstatene(1), kommisjons-

vedtak 2006/662/EF av 29. september 2006 om 

økonomisk bidrag fra Fellesskapet til en referanseunder-

søkelse av prevalensen av salmonella i kalkunflokker 

som skal gjennomføres i medlemsstatene(2) og 

kommisjonsvedtak 2007/516/EF av 19. juli 2007 om 

økonomisk bidrag fra Fellesskapet til en undersøkelse av 

prevalensen av antimikrobiell resistens hos Campylo-

bacter spp. i broilerflokker og prevalensen av 

Campylobacter spp. og Salmonella spp. i broilerslakt 

som skal gjennomføres i medlemsstatene(3) er det 

samlet inn opplysninger om prevalensen av salmonella i 

henholdsvis broilerflokker, kalkunflokker og 

broilerslakt. Resultatene av disse undersøkelsene og de 

midlertidige resultatene av det første året av de 

nasjonale programmene for salmonellabekjempelse hos 

broilere (2009) i samsvar med artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 2160/2003, viser av salmonellaprevalensen i 

flokker av broilere og kalkuner fortsatt er høy(4). 

Dessuten ble nasjonale bekjempelsesprogrammer for 

kalkuner i henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 

obligatorisk først fra 2010. Anvendelsen av kriteriet på 

alle salmonellaserotyper før det er påvist en merkbar 

reduksjon i prevalensen av salmonella i flokker av 

broilere og kalkuner vil kunne resultere i uforholds-

messige økonomisk konsekvenser for bransjen. 

Kapittel I i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 

bør derfor endres. 

9) I henhold til Fellesskapets sammendragsrapport om 

tendenser og kilder til zoonoser og zoonotiske 

smittestoffer og utbrudd av næringsmiddeloverførte 

sykdommer i Den europeiske union i 2008(5) fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

forårsakes ca. 80 % av salmonellose hos mennesker av 

Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium, 

hvilket tilsvarer tall fra tidligere år. Fjørfekjøtt er 

fortsatt en viktig kilde til salmonellose hos mennesker. 

10) Fastsettelse av et kriterium for Salmonella enteritidis og 

Salmonella typhimurium kan skape den beste balansen 

mellom å redusere salmonellose hos mennesker som 

skyldes konsum av fjørfekjøtt, og de økonomiske 

konsekvensene av anvendelse av kriteriet. Samtidig vil 

det oppmuntre driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

til å treffe tiltak på tidligere stadier i fjørfeproduksjonen, 

noe som kan bidra til å redusere alle serotyper av 

salmonella som er av betydning for folkehelsen. 

Fokusering på disse to serotypene er dessuten i tråd med 

unionsmålene som er fastsatt for primærproduksjon av 

fjørfe. 

  

(1) EUT L 228 av 3.9.2005, s. 14. 

(2) EUT L 272 av 3.10.2006, s. 22. 

(3) EUT L 190 av 21.7.2007, s. 25. 

(4) www.efsa.europa.eu 

(5) EFSA Journal (2010); 8(1): 1496. 

11) Prøvetakingsplaner for andre kriterier for næringsmid-

deltrygghet knyttet til salmonella er fastsatt i forordning 

(EF) nr. 2073/2005. De har vist seg å være praktiske å 

bruke for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, og 

er derfor også hensiktsmessige for prøvetaking av ferskt 

fjørfekjøtt. 

12) Den internasjonale standarden EN/ISO 6579 er den 

gjennomgående metoden for påvisning av Salmonella 

spp. i næringsmidler og fôrvarer. Videre er det i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 fastsatt at 

standarden skal være referansemetode for alle 

salmonellakriterier. Den bør derfor også fastsettes som 

referansemetode for kriteriet for ferskt fjørfekjøtt, uten 

at dette berører bestemmelsene om bruk av alternative 

metoder fastsatt i nevnte forordning. Den europeiske 

unions referanselaboratorium for salmonella anbefaler 

at White-Kaufmann-Le Minor-skjemaet brukes som 

referansemetode for serotypebestemmelse. 

13) Monofasiske stammer av Salmonella typhimurium har 

raskt blitt en av de vanligste salmonellaserotypene hos 

flere dyrearter og i kliniske isolater fra mennesker. I 

henhold til den vitenskapelige uttalelsen om overvåking 

og vurdering av risikoen for menneskers helse ved 

«Salmonella typhimurium-lignende stammer»(6) 

betraktes monofasiske Salmonella typhimurium-

stammer med antigenformel 1,4,[5],12:i:- som varianter 

av Salmonella typhimurium, og foreliggende 

dokumentasjon har vist at disse stammene utgjør en 

risiko for folkehelsen som kan sammenlignes med andre 

Salmonella typhimurium-stammer. Det bør derfor 

presiseres at bestemmelser om Salmonella typhimurium 

gjelder også for disse monofasiske stammene. 

14) I forordning (EF) nr. 2073/2005 er det fastsatt et 

prosesshygienekriterium for salmonella i fjørfeskrotter 

av broilere og kalkuner etter avkjøling i slakterier. 

Prosesshygienekriteriet har til formål å bekjempe fekal 

forurensning av fjørfeskrotter som stammer fra 

infiserte flokker eller skyldes krysskontaminering på 

slakteriet. I henhold til artikkel 10 i forordning (EF)  

nr. 2073/2005 skal kriteriene og vilkårene for 

tilstedeværelse av salmonella i fjørfeskrotter gjennom-

gås på nytt i lys av påviste endringer i salmo-

nellaprevalensen. Siden unionsmålene som er fastsatt 

for flokker av broilere i forordning (EF) nr. 646/2007 

og for kalkuner i forordning (EF) nr. 584/2008, må nås 

innen utgangen av henholdsvis 2011 og 2012, bør 

antallet prøvetakingsenheter som kan overskride den 

fastsatte grensen, reduseres. Kapittel 2 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 2073/2005 bør derfor endres. 

15) Forordning (EF) nr. 2160/2003 og (EF) nr. 2073/2005 

bør derfor endres.  

  

(6) EFSA Journal (2010); 8(10): 1826. 
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16) 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 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal nr. 1 i del E 

lyde: 

«1.  Fra 1. desember 2011 skal ferskt fjørfekjøtt fra 

dyrebestander oppført i vedlegg I oppfylle det 

relevante mikrobiologiske kriteriet fastsatt i rad 1.28 

i kapittel 1 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2073/2005(*). 

  

(*) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1.» 

Artikkel 2 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. desember 2011. 

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

Utferdiget i Brussel 27. oktober 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I kapittel 1 skal ny rad 1.28 og tilhørende fotnoter 20 og 21 lyde: 

«1.28 Ferskt fjørfekjøtt(20) Salmonella typhimurium(21) 

Salmonella enteritidis 

5 0 Ikke påvist 

i 25 g 

EN/ISO 6579 (for påvisning) 

White-Kaufmann-Le Minor-

skjema (for serotypebe-

stemmelse) 

Produkter omsatt i løpet av hold-

barhetstiden 

(20) Dette kriteriet gjelder for ferskt kjøtt fra avlsflokker av Gallus gallus, verpehøner, broilere og flokker av avls- og slaktekalkuner. 

(21) Når det gjelder monofasiske stammer av Salmonella typhimurium, tas bare 1,4,[5],12:i:- med.» 

2)  I kapittel 2 skal rad 2.1.5 log tilhørende fotnote 10 lyde: 

«2.1.5 Fjørfeskrotter 

av broilere og 

kalkuner 

Salmonella 

spp.(10) 

50(5) 7(6) 

Fra 1.1.2012: c = 5 

for broilere 

Fra 1.1.2013: c = 5 

for kalkuner 

Ikke påvist i 

25 g i en 

samleprøve 

av halsskinn 

EN/ISO 6579 

(for påvisning) 

Skrotter etter 

kjøling 

Forbedre slaktehygienen og 

gjennomgå prosesskontrollene, 

dyrenes opprinnelse og bio-

sikkerhetstiltakene i opprinnelses-

enhetene» 

(10) Dersom Salmonella spp. blir funnet, skal det utføres ytterligere serotypebestemmelse på isolatene for Salmonella typhimurium og Salmonella enteritidis for å kontrollere 

samsvar med det mikrobiologiske kriteriet fastsatt i rad 1.28 i kapittel 1.» 

3)  I kapittel 3 skal avsnitt 3.2 lyde: 

«3.2. Bakteriologisk prøvetaking i slakterier og i lokaler for produksjon av kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt, 

mekanisk utbeinet kjøtt og ferskt kjøtt 

Regler  for  p røvetak ing av skro t t er  av s t or fe,  svin ,  sau er ,  ge i t e r  og h est er  

 De destruktive og de ikke-destruktive prøvetakingsmetodene, utvelgingen av prøvetakingssteder og reglene for 

lagring og transport av prøver som skal brukes, er beskrevet i ISO-standard 17604. 

 Ved hver prøvetaking skal det tas prøver av fem tilfeldig utvalgte skrotter. Ved valg av prøvetakingssteder skal det 

tas hensyn til det enkelte anleggs slaktemetoder. 

 Ved prøvetaking for å analysere forekomsten av enterobacteriaceae og aerobe kimtall skal det tas prøver fra fire 

steder på hver skrott. Fire vevsprøver som utgjør totalt 20 cm2, tas med den destruktive metoden. Dersom den ikke-

destruktive metoden benyttes til dette, skal prøvetakingsområdet dekke minst 100 cm2 (50 cm2 for skrotter av små 

drøvtyggere) per prøvetakingssted. 

 Ved prøvetaking for å analysere salmonella skal det benyttes en svamp med ru overflate. Områder med høyest 

sannsynlighet for forurensning skal velges. Det samlede prøvetakingsområdet skal dekke minst 400 cm2. 

 Når det tas prøver fra forskjellige prøvetakingssteder på skrotten, skal prøvene samles før de analyseres. 

P rø vetak in gs reg ler  for  f jø r fesk rot t er  og fersk t  f jø r fek jø t t  

 I slakteriene skal det for å analysere for salmonella tas prøver fra hele fjørfeskrottene med halsskinn. Andre 

virksomheter som foredler ferskt fjørfekjøtt, skal ved prøvetaking for å analyse for salmonella prioritere hele 

fjørfeskrotter med halsskinn dersom dette er tilgjengelig, men skal sikre at også kyllingdeler med skinn og/eller 

kyllingdeler uten skinn eller med bare litt skinn omfattes, og at valget er risikobasert. 

 Slakterier skal i sine prøvetakingsplaner ta med fjørfeskrotter fra flokker med ukjent salmonellastatus eller med en 

status som er kjent for å være positiv for Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium.  
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 Ved prøving på grunnlag av prosesshygienekriteriet fastsatt i rad 2.1.5 i kapittel 2 for salmonella i fjørfeskrotter i 

slakterier skal det tas tilfeldige prøver fra halsskinn fra minst 15 fjørfeskrotter etter avkjøling i hver 

prøvetakingsrunde. Det skal tas en prøve på ca. 10 g av halsskinnet på hver skrott. Før undersøkelsen skal det hver 

gang samles prøver av halsskinnet fra tre fjørfeskrotter fra samme flokk, slik at det til slutt blir 5 prøver à 25 g. 

Disse prøvene skal også brukes til å kontrollere overholdelse av kriteriet for næringsmiddeltrygghet fastsatt i rad 

1.28 i kapittel 1. 

 Til analyse for salmonella av annet ferskt fjørfekjøtt enn fjørfeskrotter skal det tas fem prøver à minst 25 gram fra 

samme parti. Prøven tatt fra kyllingdeler med skinn skal inneholde skinn og en tynn skive av overflatemuskel i 

tilfelle mengden av skinn ikke er tilstrekkelig til å utgjøre en prøvetakingsenhet. En prøve som tas fra kyllingdeler 

uten skinn eller med bare en liten mengde skinn, skal inneholde én eller flere tynne skiver av overflatemuskel i 

tillegg til eventuelt skinn for å utgjøre en tilstrekkelig prøvetakingsenhet. Skivene med kjøtt skal tas på en slik måte 

at mest mulig av kjøttets overflate tas med. 

Retn in gs lin j er  for  p rø vetak ing  

 Nærmere retningslinjer for prøvetaking av skrotter, særlig med hensyn til prøvetakingssteder, kan innlemmes i 

retningslinjene for god praksis nevnt i artikkel 7 i forordning (EF) nr. 852/2004. 

P rø vetak in gs f rekven ser  for  skro t t er ,  kvern et  k jø t t ,  b ea rb eidet  k jø t t ,  mekanisk  u tb ein et  

k jø t t  og fer sk t  f jø r fek jø t t  

 Driftsansvarlige for slakterier eller virksomheter som produserer kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt, mekanisk utbeinet 

kjøtt eller ferskt fjørfekjøtt skal ta prøver til mikrobiologisk analyse minst én gang per uke. Prøvetakingsdag skal 

endres hver uke for å sikre at alle ukedager dekkes. 

 Ved prøvetaking av kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt for å analysere forekomst av E. coli og aerobe kimtall, og ved 

prøvetaking av skrotter for å analysere forekomst av enterobacteriaceae og aerobe kimtall, kan frekvensen settes 

ned til én gang hver fjortende dag dersom det oppnås tilfredsstillende resultater i seks sammenhengende uker. 

 Ved prøvetaking av kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt, skrotter og ferskt fjørfekjøtt for å analysere for forekomst av 

salmonella kan frekvensen reduseres til én gang hver fjortende dag dersom det oppnås tilfredsstillende resultater i 

30 sammenhengende uker. Prøvetakingsfrekvensen for salmonella kan reduseres også dersom det finnes et 

nasjonalt eller regionalt program for å bekjempe salmonella, og dersom dette programmet omfatter undersøkelser 

som erstatter prøvetakingen nevnt i dette avsnitt. Prøvetakingsfrekvensen kan settes ned ytterligere dersom det 

nasjonale eller regionale programmet for bekjempelse av salmonella viser at salmonellaprevalensen er lav hos dyr 

som er kjøpt av slakteriet. 

 Mindre slakterier og virksomheter som produserer kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt og ferskt fjørfekjøtt i små 

mengder, kan imidlertid unntas fra disse prøvetakingsfrekvensene dersom det er berettiget på grunnlag av en 

risikoanalyse og godkjent av vedkommende myndighet.» 

 ____________  


