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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1223/2011

av 28. november 2011

om endring av forordning (EF) nr. 1688/2005 med hensyn til prøvetaking i flokker som egg har 
sin opprinnelse i, og mikrobiologisk undersøkelse av slike prøver og prøver av visse typer kjøtt 

beregnet på Finland og Sverige(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), 
særlig artikkel 9 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse 
for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. I 
nevnte forordning er det fastsatt særlige garantier for 
næringsmidler av animalsk opprinnelse beregnet på 
det finske og svenske markedet. Driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak som har til hensikt å markedsføre 
egg i nevnte medlemsstater, skal derfor overholde visse 
regler når det gjelder salmonella.

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1688/2005 av 
14. oktober 2005 om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til 
særlige garantier angående salmonella for forsendelser til 
Finland og Sverige av visse typer kjøtt og egg(2) er det 
fastsatt regler for prøvetaking i flokker som egg har sin 
opprinnelse i, og som er beregnet på Finland og Sverige. 
Det er også fastsatt regler for mikrobiologiske metoder 
for undersøkelser av nevnte prøver og prøver av visse 
typer kjøtt fra storfe, svin og fjærfe som er beregnet på de 
to medlemsstatene.

3) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 
av 17. november 2003 om bekjempelse av salmonella og 
andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som overføres 
gjennom næringsmidler(3), er det fastsatt regler for å sikre 
at det treffes effektive tiltak for å bekjempe salmonella 
og andre zoonotiske smittestoffer. Nevnte tiltak omfatter 
minstekrav for prøvetaking i alle flokker av verpehøner 
innenfor rammen av nasjonale kontrollprogrammer for 
salmonella.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 29.11.2011, s. 12, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2012 av 30. april 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 50 av 13.9.2012, s. 6.

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.
(2) EUT L 271 av 15.10.2005, s. 17.
(3) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1.

4) I 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(4) er det 
fastsatt regler for et prøveprogram for å kontrollere om 
unionsmålet er oppnådd for å redusere prevalensen av 
nevnte serotyper i flokker av verpehøner.

5) Kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 2160/2003 og (EU) 
nr. 517/2011 får anvendelse på alle flokker av verpehøner 
i Unionen. Av hensyn til forenkling av lovgivningen i 
Unionen og for å unngå dobbel prøvetaking, bør reglene 
for prøvetaking fastsatt i forordning (EF) nr. 2160/2003, 
(EF) nr. 1688/2005 og (EU) nr. 517/2011 harmoniseres.

6) Særlig bør reglene for prøvetaking som gjelder flokker, 
fastsatt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1688/2005, 
erstattes av tilsvarende regler fastsatt i forordning 
(EF) nr. 2160/2003 og (EU) nr. 517/2011. Ettersom 
reglene fastsatt i de to forordningene er strengere, 
medfører dette ingen negative konsekvenser for de 
særlige garantiene til Finland og Sverige. Vedlegg III til 
forordning (EF) nr. 1688/2005 bør derfor oppheves.

7) I tillegg har Den internasjonale standardiserings-
organisasjonen vedtatt en ny standard for særlig å 
oppdage Salmonella spp. i avføring fra dyr og i prøver 
fra primærproduksjonsstadiet, særlig standarden EN/
ISO 6579-2002/Amd1:2007 – Tillegg D: Påvisning 
av Salmonella spp. i avføring fra dyr og i prøver fra 
primærproduksjonsstadiet. Nevnte standard bør brukes 
i Unionen for prøver som tas i flokker som egg har 
sin opprinnelse i. Reglene for prøvetaking fastsatt i 
forordning (EF) nr. 1688/2005 bør derfor endres slik at 
den viser til nevnte standard.

8) Forordning (EF) nr. 1688/2005 bør derfor endres.

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

(4) EUT L 138 av 26.5.2011, s. 45.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1688/2005 gjøres følgende endringer:

1)  Artikkel 4 og 5 skal lyde:

«Artikkel 4

Prøvetaking i flokker som egg har sin opprinnelse i

Prøvetaking i flokker som egg har sin opprinnelse i 
beregnet på Finland og Sverige og som er underlagt en 
mikrobiologisk undersøkelse som fastsatt i artikkel 8 nr. 2 
bokstav b) i forordning (EF) nr. 853/2004, skal utføres i 
samsvar med:

a)  minstekravene til prøvetaking for flokker av verpehøner 
fastsatt i tabellen i vedlegg II del B nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 2160/2003,

b)  kravene til overvåking av flokker av verpehøner fastsatt 
i nr. 2 i vedlegget til forordning (EU) nr. 517/2011.

Artikkel 5

Mikrobiologiske metoder for undersøkelse av prøvene

1.  Mikrobiologisk undersøkelse for salmonella av 
prøvene som er tatt i samsvar med artikkel 1-4, skal foretas 
i samsvar med metodene som er beskrevet i følgende 
dokumenter:

a)  prøver av kjøtt som nevnt i artikkel 1-3:

i)  EN/ISO 6579: Mikrobiologisk undersøkelse av 
næringsmidler og fôrvarer – horisontal metode for 
påvisning av Salmonella spp.,

ii)  metode nr. 71: Salmonella, beskrevet i Nordisk 
metodikkomité for næringsmidler. Påvisning i 
næringsmidler, eller

iii)  metoder som er validert for kjøtt på grunnlag av 
metodene nevnt i i) og ii) eller andre internasjonalt 
anerkjente protokoller, forutsatt at de:

– brukes på kjøtt fra storfe, svin og fjærfe, og

– er sertifisert av en tredjepart i samsvar med 
protokollen fastsatt i standard EN/ISO 
16140 «Mikrobiologisk undersøkelse av 
næringsmidler og fôrvarer – protokoll for 
validering av alternative metoder (EN/ISO 
16140)».

b)  prøver av flokker som nevnt i artikkel 4: EN/ISO 
6579-2002/Amd1:2007 – Tillegg D: Påvisning av 
Salmonella spp. i avføring fra dyr og i prøver fra 
primærproduksjonsstadiet.

2.  Dersom det oppstår uenighet mellom medlemsstatene 
om resultatene av den mikrobiologiske undersøkelsen 
nevnt i nr. 1 bokstav a), skal den nyeste utgaven av EN/
ISO 6579 anses som referansemetode.»

2)  Vedlegg III oppheves.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. 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, 28. november 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

__________________




