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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/268 

av 15. februar 2019 

om endring av forordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 

med hensyn til visse metoder for testing og prøvetaking for salmonella i fjørfe(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av 

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

ledd, artikkel 8 nr. 1 annet ledd og artikkel 13 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 2160/2003 har som formål å sikre at det treffes tiltak for å påvise og bekjempe salmonella og andre 

zoonotiske smittestoffer i alle relevante ledd av produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen, særlig på primær-

produksjonsnivå, for å redusere deres prevalens og den risikoen de utgjør for menneskers helse. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal det særlig fastsettes unionsmål for reduksjon av prevalensen av de 

zoonosene og zoonotiske smittestoffene som er oppført i vedlegg I til nevnte forordning, innenfor dyrepopulasjonene 

oppført i det samme vedlegget. Forordningen fastsetter også visse krav til disse målene. 

3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2010(2), (EU) nr. 517/2011(3), (EU) nr. 200/2012(4) og (EU) nr. 1190/2012(5) 

fastsetter krav til prøvetaking og testing som er nødvendige for å sikre harmonisert overvåking for å nå Unionens mål 

med hensyn til forekomst av salmonella hos fjørfepopulasjoner fastsatt i forordning (EF) nr. 2160/2003. 

4) Den europeiske standardiseringsorganisasjon og Den internasjonale standardiseringsorganisasjon reviderte nylig en 

rekke referansemetoder og en protokoll for å kontrollere overholdelsen av forordning (EU) nr. 200/2010, (EU)  

nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012, og disse forordningene bør derfor ajourføres. Ajourføringen 

bør særlig gjelde krav til bruk av alternative metoder i lys av den reviderte protokollen i referansestandarden EN ISO 

16140-2 (validering av alternative metoder) og den nye referansemetoden for påvisning av salmonella (EN ISO 6579-1).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 46 av 18.2.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2019 av 8. mai 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 325 av 12.12. 2003, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2010 av 10. mars 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2160/2003 med hensyn til et unionsmål for reduksjon av prevalensen av salmonellaserotyper i flokker av voksent avlsfjørfe av arten 

Gallus gallus (EUT L 61 av 11.3.2010, s. 1). 

(3) 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 (EUT L 138 av 26.5.2011, s. 45). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2012 av 8. mars 2012 om et unionsmål for reduksjon av Salmonella enteritidis og Salmonella 

typhimurium i flokker av broilere, som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 (EUT L 71 av 9.3.2012, s. 31). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1190/2012 av 12. desember 2012 om et unionsmål for reduksjon av Salmonella enteritidis og Salmonella 

typhimurium i kalkunflokker, som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 (EUT L 340 av 13.12.2012, s. 29). 
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5) Alternative metoder som er behørig validert på grunnlag av referansemetodene, skal anses som likeverdige med 

referansemetodene. Bruk av alternative metoder er i dag begrenset til driftsansvarlige for næringsmiddelforetak i 

henhold til punkt 3.4 i vedleggene til forordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU)  

nr. 1190/2012. Vedkommende myndigheter bør imidlertid også ha mulighet til å benytte alternative metoder, ettersom 

det ikke foreligger noen grunn til å begrense bruken av behørig validerte alternative metoder til driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak. 

6) Representativ prøvetaking med sikte på bekjempelse av salmonella i flokker av verpehøner og avlshøner av arten Gallus 

gallus er ikke alltid praktisk i innredede bursystemer og fleretasjes systemer uten bur med gjødselbånd mellom hver 

etasje, som stadig oftere brukes til å huse disse fuglene. Det bør derfor tillates en alternativ prøvetakingsmetode som gir 

en praktisk løsning for prøvetaking av slike flokker, og som opprettholder en følsomhet som minst tilsvarer de 

nåværende prøvetakingsmetoder. 

7) Det bør fastsettes en overgangsbestemmelse som gir driftsansvarlige for næringsmiddelforetak tilstrekkelig tid til å 

tilpasse seg de endrede eller nye CEN-/ISO-standardene. Overgangsbestemmelsen vil også gjøre det mulig for drifts-

ansvarlige for næringsmiddelforetak å redusere byrden ved validering av alternative metoder i samsvar med den nye 

standarden EN ISO 16140-2 om laboratorier og produsenter av prøvesett, ettersom noen sertifikater basert på den 

tidligere standarden ISO 16140:2003 fortsatt kan være gyldige fram til utgangen av 2021. 

8) Forordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av forordning (EU) nr. 200/2010 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 200/2010 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Endringer av forordning (EU) nr. 517/2011 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 517/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Endringer av forordning (EU) nr. 200/2012 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 200/2012 endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 4 

Endringer av forordning (EU) nr. 1190/2012 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 1190/2012 endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 5 

Overgangsbestemmelse 

Fram til 31. desember 2021 kan driftsansvarlige for næringsmiddelforetak anvende metodene nevnt i nr. 3.2 og 3.4 i vedlegget 

til forordning (EU) nr. 200/2010, i nr. 3.2 og 3.4 i vedlegget til forordning (EU) nr. 517/2011, i nr. 3.2 og 3.4 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 200/2012 og i nr. 3.2 og 3.4 i vedlegget til forordning (EU) nr. 1190/2012 som gjaldt før de ble endret ved 

artikkel 1-4 i denne forordning. 
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Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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 15. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 200/2010 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 2.2.2.1 skal nye bokstaver d) og e) lyde: 

«d) I bursystemer der det ikke samler seg en tilstrekkelig mengde avføring på gjødselskraper eller båndrensere ved den 

enden av båndene der tømmingen foretas, skal det brukes fire eller flere fuktede stoffsvabere på minst 900 cm2 per 

svabersokk, fuktet med et egnet fortynningsmiddel (for eksempel 0,8 % natriumklorid, 0,1 % pepton i sterilt 

avionisert vann, sterilt vann eller andre fortynningsmidler som er godkjent av vedkommende myndighet), til å svabre 

en så stor overflate som mulig ved den enden av båndene der tømmingen foretas, ved alle tilgjengelige bånd etter at 

de har kjørt, slik at det sikres at hver svaber er belagt på begge sider med avføring fra gjødselbånd og gjødselskraper 

eller båndrensere. 

e) I fleretasjes låvesystemer eller hus for frittgående høner der det meste av avføringsmaterialet føres ut fra fjørfehuset 

med gjødselbånd, skal det tas ett par sokkeprøver ved å gå rundt i områdene med strø i samsvar med bokstav b), og 

minst to fuktede stoffsvabere tas med håndholdte svabere fra alle tilgjengelige gjødselbånd, som i bokstav d).» 

2) I nr. 3.1 skal nytt nr. 3.1.5 lyde: 

«3.1.5. Ved innsamling av stoffsvabere i samsvar med nr. 2.2.2.1 bokstav d) eller ett par sokkeprøver og to fuktede 

stoffsvabere i samsvar med 2.2.2.1 bokstav e) skal det blandes i samsvar med nr. 3.1.3 bokstav b).» 

3) I nr. 3.2 skal første ledd lyde: 

«Påvisning av Salmonella spp. skal utføres i samsvar med EN ISO 6579-1.» 

4) Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4. Alternative metoder 

Alternative metoder kan benyttes i stedet for metodene for påvisning og serotypebestemmelse fastsatt i nr. 3.1, 3.2 og 

3.3 i dette vedlegg dersom de er validert i samsvar med EN ISO 16140-2 (for alternative påvisningsmetoder).» 

 _____   
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VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 517/2011 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. Prøvetaking utført av den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket 

a) For flokker i bur skal det tas 2 × 150 gram naturlig blandet avføring som er samlet opp på gjødselskraper eller 

båndrensere, fra alle gjødselbånd eller gjødselskraper i fjørfehuset etter utgjødsling. For bursystemer uten 

gjødselskraper eller gjødselbånd skal det samles inn 2 × 150 gram blandet fersk avføring fra 60 forskjellige 

steder under burene i gjødselrennen. 

I bursystemer der det ikke samler seg en tilstrekkelig mengde avføring på gjødselskraper eller båndrensere ved 

den enden av båndene der tømmingen foretas, skal det brukes fire eller flere fuktede stoffsvabere på minst  

900 cm2 per svabersokk, til å svabre en så stor overflate som mulig ved den enden av båndene der tømmingen 

foretas, ved alle tilgjengelige bånd etter at de har kjørt, slik at det sikres at hver svaber er belagt på begge sider 

med avføring fra gjødselbånd og gjødselskraper eller båndrensere. 

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

Svabersokkene må være tilstrekkelig absorberende til å kunne suge opp fuktighet. Svabersokkenes overflate 

må fuktes med et egnet fortynningsmiddel. 

Den som tar prøven, må gå omkring i fjørfehuset etter en rute som gir representative prøver fra alle deler av 

fjørfehuset eller den enkelte sektoren. Dette skal omfatte områder med strø og områder med spaltegulv, 

forutsatt at det er trygt å gå på spaltegulvet, men ikke områder utenfor fjørfehuset for flokker med adgang til 

utearealer. Prøvetakingen må omfatte alle innhegninger i hvert fjørfehus. Når prøvetakingen i den valgte 

sektoren er fullført, skal svabersokkene tas forsiktig av, slik at materialet som sitter fast på dem, ikke faller av. 

I fleretasjes låvesystemer eller hus for frittgående høner der det meste av avføringsmaterialet føres ut fra fjørfe-

huset med gjødselbånd, skal det tas ett par sokkeprøver ved å gå rundt i områdene med strø samt minst ett 

ytterligere par med fuktede stoffsvabere fra alle tilgjengelige gjødselbånd, som i bokstav a) annet ledd. 

De to prøvene kan samles sammen så de danner én prøve for testing.» 

2) I nr. 3.1 skal nytt nr. 3.1.3 lyde: 

«3.1.3. Ved innsamling av stoffsvabere i samsvar med nr. 2.2.1 bokstav a) annet ledd skal det blandes i samsvar med  

nr. 3.1.1.» 

3) I nr. 3.2 skal første ledd lyde: 

«Påvisning av Salmonella spp. skal utføres i samsvar med EN ISO 6579-1.» 

4) Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4. Alternative metoder 

Alternative metoder kan benyttes i stedet for metodene for påvisning og serotypebestemmelse fastsatt i nr. 3.1, 3.2 og 

3.3 i dette vedlegg dersom de er validert i samsvar med EN ISO 16140-2 (for alternative påvisningsmetoder).» 

 _____   
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VEDLEGG III 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 200/2012 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2. Påvisningsmetode 

Påvisning av Salmonella spp. skal utføres i samsvar med EN ISO 6579-1.» 

2) Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4. Alternative metoder 

Alternative metoder kan benyttes i stedet for metodene for påvisning og serotypebestemmelse fastsatt i nr. 3.1, 3.2 og 

3.3 i dette vedlegg dersom de er validert i samsvar med EN ISO 16140-2 (for alternative påvisningsmetoder).» 

 _____  

VEDLEGG IV 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 1190/2012 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2. Påvisningsmetode 

Påvisning av Salmonella spp. skal utføres i samsvar med EN ISO 6579-1.» 

2) Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4. Alternative metoder 

Alternative metoder kan benyttes i stedet for metodene for påvisning og serotypebestemmelse fastsatt i nr. 3.1, 3.2 og 

3.3 i dette vedlegg dersom de er validert i samsvar med EN ISO 16140-2 (for alternative påvisningsmetoder).» 

 __________  


