
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1168/2006

z dnia 31 lipca 2006 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 w odniesieniu do wspólnotowego celu
ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur niosek

gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2005

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych przenoszonych przez
żywność (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1 i art. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Celem rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 jest zapew-
nienie podjęcia właściwych i skutecznych środków
w zakresie wykrywania i zwalczania salmonelli oraz
innych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na
wszystkich stosownych etapach produkcji, przetwarzania
i dystrybucji, w szczególności na etapie produkcji pier-
wotnej, w celu ograniczenia częstości ich występowania
i zmniejszenia zagrożenia, jakie stanowią one dla
zdrowia publicznego.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 przewiduje ustano-
wienie wspólnotowego celu dotyczącego ograniczenia
częstości występowania wszystkich serotypów salmonelli
mających znaczenie dla zdrowia publicznego w stadach
kur niosek gatunku Gallus gallus na etapie produkcji
pierwotnej. Ograniczenie to jest ważne ze względu na
rygorystyczne środki, które mają zastosowanie do zaka-
żonych stad zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 2160/2003 począwszy od grudnia 2009 r.
W szczególności jaja pochodzące ze stad o nieznanym
statusie w zakresie salmonelli, w odniesieniu do których
istnieje podejrzenie zakażenia lub pochodzenia ze stad
zakażonych, mogą zostać przeznaczone do spożycia
przez ludzi tylko w przypadku poddania ich obróbce
w sposób gwarantujący wyeliminowanie wszystkich sero-
typów salmonelli o znaczeniu dla zdrowia publicznego,
zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym
higieny żywności.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 stanowi, że wspól-
notowy cel ma obejmować liczbowe wyrażenie maksy-
malnej wartości procentowej jednostek epidemiologicz-
nych z wynikiem pozytywnym i/lub minimalnej wartości
procentowej ograniczenia liczby jednostek epidemiolo-

gicznych z wynikiem pozytywnym, maksymalny termin,
w jakim cel musi zostać osiągnięty oraz określenie
systemów badawczych koniecznych do zweryfikowania,
czy cel został osiągnięty. W stosownych przypadkach ma
ono również obejmować określenie serotypów
o znaczeniu dla zdrowia publicznego.

(4) Mając na uwadze ustanowienie tego wspólnotowego celu,
zgodnie z decyzją Komisji 2004/665/WE z dnia
22 września 2004 r. dotyczącą badań podstawowych
nad występowaniem bakterii salmonella w stadach kur
niosek gatunku Gallus gallus (2) w państwach członkow-
skich zgromadzono porównywalne dane dotyczące częs-
tości występowania omawianych serotypów salmonelli
u kur niosek gatunku Gallus gallus.

(5) Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 przewiduje, że
w okresie przejściowym trwającym trzy lata wspólno-
towy cel w odniesieniu do stad kur niosek gatunku Gallus
gallus ma objąć Salmonellę enteritidis i Salmonellę typhimu-
rium.

(6) Aby zweryfikować, czy wspólnotowy cel został osiąg-
nięty, pobieranie próbek w stadach należy powtarzać.

(7) Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003
w sprawie ustanowienia wspólnotowego celu dla kur
niosek gatunku Gallus gallus skonsultowano się
z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności.

(8) Od momentu przyjęcia rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1003/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. wdrażającego
rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 w odniesieniu do
celu wspólnotowego ograniczenia powszechnego wystę-
powania niektórych serotypów salmonelli w stadach
hodowlanych gatunku Gallus gallus oraz zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 opracowano
i zatwierdzono nowe metody analityczne. Ponadto
szczepy salmonelli wykryte w stadach hodowlanych
powinny być przechowywane do celów przeprowadzenia
w przyszłości fagotypowania i oznaczania wrażliwości na
substancje antybakteryjne. W związku z tym rozporzą-
dzenie (WE) nr 1003/2005 powinno zostać odpowiednio
zmienione.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś-
ciowego i Zdrowia Zwierząt,
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(1) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1003/2005 (Dz.U. L 170
z 1.7.2005, str. 12). (2) Dz.U. L 303 z 30.9.2004, str. 30.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel wspólnotowy

1. Cel wspólnotowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozpo-
rządzenia (WE) nr 2160/2003, dotyczący ograniczenia wystę-
powania Salmonelli enteritidis i Salmonelli typhimurium
u dorosłych kur niosek gatunku Gallus gallus („cel wspólno-
towy”), jest następujący:

a) roczna minimalna wartość procentowa ograniczenia liczby
stad dorosłych kur niosek o wyniku pozytywnym jest równa
co najmniej:

i) 10 %, jeżeli chorobowość w poprzednim roku była
mniejsza niż 10 %;

ii) 20 %, jeżeli chorobowość w poprzednim roku wyniosła
od 10 do 19 %;

iii) 30 %, jeżeli chorobowość w poprzednim roku wyniosła
od 20 do 39 %;

iv) 40 %, jeżeli chorobowość w poprzednim roku była
równa 40 % lub większa;

lub

b) ograniczenie maksymalnej wartości procentowej do 2 % lub
poniżej tej wartości; jednak w przypadku państw członkow-
skich posiadających mniej niż 50 stad dorosłych kur niosek
nie więcej niż jedno dorosłe stado ma wynik pozytywny.

Pierwszy cel należy osiągnąć w 2008 r. w oparciu
o monitoring, który rozpocznie się na początku wymienionego
roku. W odniesieniu do celu w 2008 r. wyniki badania podsta-
wowego przeprowadzonego zgodnie z art. 1 ust. 1 decyzji
2004/665/WE są wykorzystywane jako odniesienie, o którym
mowa w niniejszym artykule.

2. System badawczy, za pomocą którego dokonywana jest
weryfikacja postępów w realizacji celu wspólnotowego, jest
określony w Załączniku.

Przy ocenie realizacji uwzględnia się wyniki z trzech kolejnych
lat.

Jeżeli w Załączniku nie zamieszczono ich opisu, to specyfikacje
techniczne, o których mowa w art. 5 decyzji Komisji
2004/665/WE, są uznawane za zalecenia dotyczące realizacji
tego punktu narodowych programów kontroli.

3. Komisja bierze pod uwagę przegląd systemu badawczego
opisanego w Załączniku w oparciu o doświadczenia zdobyte
w ciągu pierwszego roku kontroli programu, jak określono
w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 („narodowy
program kontroli”).

Artykuł 2

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1003/2005

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1003/2005 dodaje
się pkt 3.4 i 3.5 w następującym brzmieniu:

„3.4. Metody alternatywne

W odniesieniu do próbek pobieranych z inicjatywy przed-
siębiorcy, zamiast metod przygotowywania próbek, wykry-
wania i określania serotypów przewidzianych w pkt 3 niniej-
szego Załącznika, można zastosować metody analizy prze-
widziane w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parla-
mentu Europejskiego i Rady (*), jeżeli zostały one zatwier-
dzone zgodnie z EN ISO 16140:2003.

3.5. Przechowywanie szczepów

Przynajmniej szczepy wyizolowane w ramach urzędowych
kontroli są przechowywane do celów przeprowadzenia
w przyszłości fagotypowania lub oznaczania wrażliwości
na substancje antybakteryjne, z zastosowaniem zwykłych
metod zbioru kultury, które muszą zapewniać integralność
szczepów przez co najmniej dwa lata.
___________
(*) Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1.”.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

System badawczy konieczny do zweryfikowania realizacji wspólnotowego celu dotyczącego ograniczenia
występowania Salmonelli enteritidis i Salmonelli typhimurium u dorosłych kur niosek gatunku Gallus gallus,

o którym mowa w art. 1 ust. 2

1. POBIERANIE PRÓBEK

Pobieranie próbek obejmuje wszystkie stada dorosłych kur niosek gatunku Gallus gallus („stada kur niosek”),
o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003.

2. MONITOROWANIE STAD NIOSEK

2.1. Częstotliwość i sposób pobierania próbek

Pobieranie próbek w stadach kur niosek przeprowadza właściwy organ z inicjatywy przedsiębiorcy żywnościowego
(„przedsiębiorca”).

Pobieranie próbek z inicjatywy przedsiębiorcy odbywa się przynajmniej co piętnaście tygodni. Pierwsze pobranie
próbek jest przeprowadzane w chwili osiągnięcia przez zwierzęta wieku 24 +/– dwa tygodnie.

Pobieranie próbek przez właściwy organ odbywa się co najmniej:

a) w jednym stadzie na rok w gospodarstwie liczącym co najmniej 1 000 ptaków;

b) w wieku 24 +/– dwa tygodnie w stadach niosek trzymanych w budynkach, w których wykryto salmonellę
u poprzedniego stada;

c) w każdym przypadku podejrzenia zakażenia Salmonellą enteritidis lub Salmonellą typhimurium, będącego wyni-
kiem badania epidemiologicznego w zakresie ognisk przenoszonych przez żywność, zgodnie z art. 8 dyrektywy
2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1);

d) we wszystkich pozostałych stadach niosek w gospodarstwie w przypadku wykrycia Salmonelli enteritidis lub
Salmonelli typhimurium w jednym ze stad niosek w tym gospodarstwie;

e) w przypadku gdy właściwy organ uzna to za stosowne.

Pobranie próbek przeprowadzone przez właściwy organ może zastąpić jedno pobranie próbek z inicjatywy
przedsiębiorcy.

2.2. Procedura pobierania próbek

Aby maksymalnie zwiększyć precyzyjność próby, należy pobrać do badania zarówno próbki odchodów, jak
i próbki ze środowiska, przynajmniej zgodnie z lit. a) i b):

a) w przypadku stad trzymanych w klatkach należy pobrać 2 próbki po 150 gramów naturalnie zebranych
odchodów z taśm lub zgarniaków w danym kurniku, po jego oczyszczeniu przy pomocy systemu usuwania
obornika; jednak w przypadku klatek przesuniętych względem siebie, w których brak jest zgarniaków lub taśm,
należy pobrać 2 próbki po 150 gramów świeżych wymieszanych odchodów w 60 różnych miejscach znajdu-
jących się poniżej klatek w dołach z odchodami;

b) w przypadku kurników, w których stosowany jest chów w systemie zamkniętym lub wybiegowym, należy
wziąć dwie pary okładzin na buty lub skarpet, nie zmieniając butów ochronnych przy zmianie okładzin na
buty.

W przypadku pobierania próbek przez właściwy organ należy pobrać próbkę o objętości 250 ml zawierającą co
najmniej 100 gramów kurzu z głównych źródeł kurzu w całym kurniku. Jeżeli ilość kurzu nie jest wystarczająca,
należy pobrać 150 gramów naturalnie zebranych odchodów lub dodatkową parę okładzin na buty lub skarpet.
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(1) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31.



W przypadku pobierania próbek, o którym mowa w pkt 2.1 lit. b), c) i d), właściwy organ gwarantuje, poprzez
odpowiednie wykonywanie dalszych badań, że na wyniki badań w kierunku salmonelli u ptaków nie ma wpływu
stosowanie w stadzie substancji antybakteryjnych.

W przypadku gdy nie zostanie wykryta Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium, natomiast zostaną wykryte
substancje antybakteryjne lub efekt hamujący mnożenie się bakterii, dane stado uznaje się za zakażone na potrzeby
wspólnotowego celu, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

3. BADANIE PRÓBEK

3.1. Transport i przygotowanie próbek

Próbki są przesyłane przesyłką ekspresową lub kurierską do laboratoriów określonych w art. 11 rozporządzenia
(WE) nr 2160/2003, w dniu ich pobrania. W laboratorium próbki powinny być przechowywane w stanie schło-
dzonym aż do badania, które powinno zostać przeprowadzone do 48 godzin po ich przyjęciu.

3.1.1 Próbki z okładzin na buty:

a) Należy ostrożnie rozpakować dwie pary okładzin na buty (lub skarpet), aby uniknąć usunięcia przylegających
odchodów, zebrać je i umieścić w 225 ml zbuforowanej wody peptonowej (BPW), ogrzanej wcześniej do
temperatury pokojowej.

b) Należy wirować próbkę do pełnego nasycenia, następnie kontynuować hodowlę zgodnie z metodą wykrywania
opisaną w pkt 3.2.

3.1.2 Inne próbki odchodów i kurzu:

a) Próbki odchodów należy zebrać i dokładnie wymieszać, a następnie pobrać do celów hodowli podpróbkę
o masie 25 gramów.

b) Podpróbkę o wadze 25 gramów dodaje się do 225 ml zbuforowanej wody peptonowej, ogrzanej wcześniej do
temperatury pokojowej.

c) Hodowla próbki jest kontynuowana zgodnie z metodą wykrywania opisaną w pkt 3.2.

Jeżeli normy ISO dotyczące przygotowywania odchodów do badań na wykrycie salmonelli są uzgodnione, to mają
one zastosowanie i zastępują wyżej wymienione przepisy dotyczące przygotowania pobierania próbek.

3.2. Metoda wykrywania

Stosuje się metodę zalecaną przez Wspólnotowe Laboratorium Referencyjne Badania Salmonelli w Bilthoven
w Niderlandach. Metoda ta jest opisana w obecnej wersji projektu załącznika D do ISO 6579:2002: „Detection
of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage” (Wykrywanie Salmonelli spp.
w odchodach zwierzęcych oraz w próbkach z pierwotnego etapu produkcji). W tej metodzie w charakterze
pojedynczego ośrodka selektywnego wzbogacania stosuje się ośrodek półstały (zmodyfikowany półstały ośrodek
Rappaporta-Vassiladisa, MSRV).

3.3. Określanie serotypów

Przynajmniej jeden izolat z każdej próbki powinien zostać oznaczony przy użyciu schematu Kaufmanna-White’a.

3.4. Metody alternatywne

W odniesieniu do próbek pobieranych z inicjatywy przedsiębiorcy, zamiast metod przygotowywania próbek,
wykrywania i określania serotypów, przewidzianych w pkt 3 niniejszego Załącznika, można zastosować metody
analizy przewidziane w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 (1), jeżeli zostały one zatwierdzone zgodnie
z EN ISO 16140:2003.

3.5. Przechowywanie szczepów

Przynajmniej szczepy wyizolowane z próbek pobranych przez właściwy organ są przechowywane do celów
przeprowadzenia w przyszłości fagotypowania lub oznaczania wrażliwości na substancje antybakteryjne,
z zastosowaniem zwykłych metod zbioru kultury, które muszą zapewniać integralność szczepów przez co
najmniej dwa lata.
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(1) Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1.



4. ANALIZA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Stado kur niosek jest uważane za pozytywne na potrzeby weryfikacji realizacji celu wspólnotowego, jeśli wykryto
obecność Salmonelli enteritidis lub Salmonelli typhimurium (innych niż szczepy szczepionki) w jednej próbce pobranej
w stadzie niosek lub w ich większej ilości. Stada niosek o wyniku pozytywnym są liczone tylko raz, bez względu
na liczbę przeprowadzonych operacji pobierania próbek i badań, a informacje o nich są przekazywane tylko
w pierwszym roku wykrycia.

Sprawozdanie zawiera:

a) ogólną liczbę zbadanych stad kur niosek i liczbę stad kur niosek zbadanych z zastosowaniem każdego ze
sposobów pobierania próbek, o których mowa w pkt 2.1;

b) ogólną liczbę zarażonych stad i wyniki badań z zastosowaniem każdego ze sposobów pobierania próbek,
o których mowa w pkt 2.1;

c) komentarze do wyników, w szczególności odnoszące się do wyjątkowych przypadków.

Wyniki, o których mowa w niniejszym punkcie, i wszelkie dodatkowe istotne informacje są przekazywane
w ramach sprawozdania na temat tendencji i źródeł przewidzianego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2003/99/WE.

PLL 211/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.8.2006


