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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 90/429/EØF av 26. juni 1990 
om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med rånesæd 
innenfor Fellesskapet og innførsel av rånesæd(1), særlig 
artikkel 17, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Direktiv 90/429/EØF fastsetter de kravene til dyrehelse 
som gjelder ved handel innenfor Fellesskapet med og 
innførsel fra tredjestater av rånesæd.

2)  I henhold til direktiv 90/429/EØF må sæd som er beregnet 
på handel være oppsamlet fra svin hvis helsetilstand er i 
samsvar med vedlegg B til nevnte direktiv. I vedlegg B 
kapittel I fastsettes vilkår for inntak av dyr ved godkjente 
sædstasjoner. Vedlegg B kapittel II fastsetter obligatoriske 
rutineundersøkelser av råner på en godkjent sædstasjon.

3)  Videre fastsettes det i direktiv 90/429/EØF at sæd som er 
beregnet på handel skal være oppsamlet, behandlet, lagret 
og transportert i samsvar med vedlegg C til direktivet. 
Dette vedlegget fastsetter krav til sæd oppsamlet i 
godkjente sædstasjoner med sikte på handel innenfor 
Unionen. I vedlegg C til direktiv 90/429/EØF fastsettes 
det i nr. 4 at medlemsstatene kan nekte innførsel til 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 2.3.2012, s. 1, er omhandlet 
i EØS-komiteens beslutning nr. 191/2012 av 26. oktober 2012 om endring 
av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 24.1.2013, s. 1.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 62.

sitt territorium eller deler av sitt territorium av sæd fra 
sædstasjoner som har råner vaksinert mot pseudorabies, 
når det berørte territoriet er anerkjent som fritt for 
pseudorabies.

4)  Avslutningsvis fastsettes det ved vedlegg D til direktiv 
90/429/EØF en modell for et helsesertifikat for handel 
med den aktuelle varen.

5)  I kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 om 
tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel 
med svin innenfor Fellesskapet og om kriterier for hvilke 
opplysninger som skal gis om denne sykdommen(2) er 
det fastsatt tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies 
ved handel med svin mellom medlemsstatene. For at 
Unionens regelverk skal være enhetlig, bør kravene til 
dyrehelse som fastsettes for råner og deres sæd i vedlegg 
B til direktiv 90/429/EØF, tilpasses vedtak 2008/185/EF.

6)  Likeledes skal det tilføyes en bestemmelse i nr. 4 i 
vedlegg C til direktiv 90/429/EØF som forplikter 
medlemsstatene til å underrette de andre medlemsstatene 
og Kommisjonen når de benytter seg av retten til å avvise 
rånesæd fra sædstasjoner som har råner vaksinert mot 
pseudorabies.

7)  Kommisjonen anmodet Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet (EFSA) om å vurdere egnetheten 
av den bufrede Brucella-antigenprøven (Rose Bengal-
prøve), som for tiden er den eneste godkjente prøven for 
brucellose-diagnose i vedlegg B til direktiv 90/429/EØF, 
om å avgi en vitenskapelig uttalelse om egnetheten av 
andre tilgjengelige diagnoseprøver til oppføring i nevnte 
vedlegg.

(2) EUT L 59 av 4.3.2008, s. 19.
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8)  Den 5. juni 2009 vedtok EFSA, etter anmodning fra 
Kommisjonen, en uttalelse fra Vitenskapskomiteen 
for dyrs helse og velferd (AHAW) om svinebrucellose 
(Brucella suis)(1). EFSA konkluderte med at en kompetitiv 
enzymmerket antistoffprøve (cELISA) og en indirekte 
enzymmerket antistoffprøve (iELISA) for påvisning av 
antistoffer mot en Brucella suis-infeksjon kan vurderes 
med henblikk på undersøkelse av donorrånene ved inntak 
på sædstasjonene og for obligatorisk rutineundersøkelse 
mens de befinner seg på stasjonen eller når de forlater 
denne. Slike prøver bør derfor oppføres i vedlegg B 
til direktiv 90/429/EØF sammen med den nåværende 
Brucella-antigenprøven (Rose Bengal-prøve).

9)  Videre er det nødvendig å revidere protokollen fastsatt 
i kapittel I i vedlegg B til direktiv 90/429/EØF for 
å utelukke eller bekrefte en mistanke om brucellose 
ved inntak av dyr på sædstasjonene, og for å fastsette i 
vedleggets kapittel II at gjenoppretting av helsestatusen 
til en sædstasjon skal skje under ansvar av vedkommende 
myndighet i en medlemsstat.

10)  Det er også nødvendig å tilpasse helsesertifikatmodellen 
ved handel i Unionen med rånesæd fastsatt i vedlegg 
D til direktiv 90/429/EØF med endringene i vedlegg 
B og C. Helsesertifikatmodellen bør også tilpasses 
standardoppsettet for helsesertifikater fastsatt ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004 av 30. mars 
2004 om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell 
og en inspeksjonsrapport i forbindelse med handel 
innenfor Fellesskapet med dyr og produkter av animalsk 
opprinnelse(2).

(1) EFSA Journal (2009) 1144, s. 1-112 (http://www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/doc/1144.pdf).

(2) EUT L 94 av 31.3.2004, s. 44.

11)  Vedlegg B, C og D til direktiv 90/429/EØF bør derfor 
endres.

12)  For å unngå eventuelle handelsforstyrrelser bør det i en 
overgangsperiode og på visse vilkår være tillatt å bruke 
helsesertifikater som er utstedt i samsvar med vedlegg D 
til direktiv 90/429/EØF i den utgaven som gjaldt før 
endringene innført ved denne forordning.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg B, C og D til direktiv 90/429/EØF erstattes med 
teksten i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

I en overgangsperiode fram til 31. juli 2012 kan medlemsstatene 
tillate handel med rånesæd som følges av et helsesertifikat 
som er utstedt senest 31. mai 2012 i samsvar med modellen i 
vedlegg D til direktiv 90/429/EØF i den utgaven som gjaldt før 
endringene innført ved denne beslutning.

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. juni 2012.

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

Utferdiget i Brussel, 1. mars 2012.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG

«VEDLEGG B

KAPITTEL I

Vilkår ved inntak av råner ved sædstasjoner

1.  Alle råner («dyr») som tas inn ved en sædstasjon skal før inntaket:

1.1.  ha vært i karantene i minst 30 dager i lokaler som vedkommende myndighet har godkjent særskilt for dette 
formålet, og der det bare finnes dyr som har minst like god helsetilstand (karantenelokaler),

1.2.  før oppholdet i karantenelokalet omhandlet i nr. 1.1:

1.2.1.  være utvalgt fra besetninger eller driftsenheter

a)  som er fri for brucellose i henhold til kapittelet om svinebrucellose i Verdens dyrehelseorganisasjons 
helseregelverk for landdyr (OIE),

b)  der det i løpet av de tolv foregående måneder ikke har vært dyr som er vaksinert mot munn- og klovsyke,

c)  der det ikke er påvist kliniske, serologiske eller virologiske symptomer på pseudorabies de tolv foregående 
måneder,

d)  som ikke befinner seg i et restriksjonsområde i henhold til Unionens regelverk som følge av utbrudd av en 
infeksjonssykdom eller smittsom sykdom hos tamsvin, herunder munn- og klovsyke, smittsomt blæreutslett 
hos gris, vesikulær stomatitt, klassisk svinepest og afrikansk svinepest,

1.2.2.  ikke tidligere ha oppholdt seg i andre besetninger med lavere status enn beskrevet i nr. 1.2.1,

1.3.  innen 30 dager før oppholdet i karantenelokalet omhandlet i nr. 1.1 ha gjennomgått følgende undersøkelser, utført 
i samsvar med standarder fastsatt eller nevnt i gjeldende unionsregelverk, med negativt resultat:

a)  når det gjelder brucellose, en bufret Brucella-antigenprøve (Rose Bengal-prøve), eller en cELISA eller 
iELISA,

b)  når det gjelder pseudorabies:

i)  hos uvaksinerte dyr, en ELISA-prøve for å påvise antistoffer mot hele pseudorabies-viruset eller dets 
glykoprotein B (ADV-gB) eller glykoprotein D (ADV-gD), eller en serumnøytralisasjonsprøve,

ii)  hos dyr som er vaksinert med en deletert GI-vaksine, en ELISA-prøve for å påvise antistoffer mot 
pseudorabies-virusets glykoprotein E (ADV-gE)

c)  når det gjelder klassisk svinepest, en ELISA-prøve for å påvise antistoffer eller en serumnøytralisasjonsprøve.

 Dersom noen av dyrene tester positivt for brucellose ved undersøkelsene nevnt i bokstav a), må dyr fra samme 
driftsenhet med negative resultater ikke slippes inn i karantenelokalene før det er bekreftet at driftsenheten eller 
besetningen de positive prøvene kom fra, er fri for brucellose.

 Vedkommende myndighet kan gi godkjenning til at undersøkelsene som er nevnt i dette punkt, utføres i 
karantenelokalene såfremt resultatene er kjent før begynnelsen av karanteneperioden fastsatt i nr. 1.1.

 Med hensyn til pseudorabies skal de serologiske undersøkelsene som utføres i samsvar med dette direktiv, oppfylle 
standardene fastsatt i vedlegg III til kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 om tilleggsgarantier 
med hensyn til pseudorabies ved handel med svin innenfor Fellesskapet og om kriterier for hvilke opplysninger 
som skal gis om denne sykdommen(1).

(1) EUT L 59 av 4.3.2008, s. 19.
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1.4.  ha gjennomgått følgende undersøkelser av prøver tatt i løpet av de siste 15 dagene av karanteneperioden fastsatt 
i nr. 1.1:

a)  når det gjelder brucellose, en bufret Brucella-antigenprøve (Rose Bengal-prøve), eller en cELISA eller 
iELISA,

b)  når det gjelder pseudorabies:

i)  hos uvaksinerte dyr, en ELISA-prøve for å påvise antistoffer mot hele pseudorabies-viruset eller dets 
glykoprotein B (ADV-gB) eller glykoprotein D (ADV-gD), eller en serumnøytralisasjonsprøve,

ii)  hos dyr som er vaksinert med en deletert GI-vaksine, en ELISA-prøve for å påvise antistoffer mot 
pseudorabies-virusets glykoprotein E (ADV-gE)

 Dersom noen av dyrene tester positivt for brucellose ved undersøkelsene nevnt i bokstav a) og mistanken om 
brucellose ikke er utelukket i henhold til nr. 1.5.2, må disse dyrene umiddelbart fjernes fra karantenelokalet.

 Dersom noen av dyrene tester positivt for pseudorabies ved undersøkelsene nevnt i bokstav b), må disse dyrene 
umiddelbart fjernes fra karantenelokalet.

 I tilfeller der en gruppe dyr settes i karantene, må vedkommende myndighet treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at gjenværende dyr som testet negativt ved undersøkelsene nevnt i bokstav a) og b), har tilfredsstillende 
helsestatus før de tas opp ved sædstasjonen i henhold til dette vedlegg.

1.5.  Tiltak ved mistanke om brucellose

1.5.1.  Følgende protokoll må gjennomføres med hensyn til dyr som testet positivt på brucellose ved undersøkelsen som 
er nevnt i nr. 1.4 bokstav a):

a)  positive sera underkastes minst én av de alternative undersøkelsesmetodene fastsatt i nr. 1.4 bokstav a) og 
som ikke er blitt utført på prøvene som er nevnt i nr. 1.4,

b)  det utføres en epidemiologisk undersøkelse av driftsenheten(e) de reagerende dyrene kommer fra,

c)  på dyr som har testet positivt ved undersøkelsene nevnt i nr. 1.4 bokstav a) og nr. 1.5.1 bokstav a), skal minst 
én av følgende undersøkelser utføres på prøver tatt minst sju dager etter datoen for innsamling av prøver som 
er nevnt i nr. 1.4:

i)  bufret Brucella-antigenprøve (Rose Bengal-prøve),

ii)  serumagglutinasjonsprøve,

iii)  komplementbindingsprøve,

iv)  cELISA,

v)  iELISA.

1.5.2.  Mistanken om brucellose vil bli utelukket dersom:

a)  enten den gjentatte testingen som er nevnt i nr. 1.5.1 bokstav a) gav negativt resultat, den epidemiologiske 
undersøkelsen av driftsenheten(e) dyrene kommer fra ikke viser svinebrucellose, og undersøkelsen nevnt i 
nr. 1.5.1 bokstav c) ble utført med negativt resultat, eller

b)  den epidemiologiske undersøkelsen av driftsenheten(e) dyrene kommer fra ikke viser svinebrucellose, og 
alle dyrene som testet positivt ved undersøkelsen nevnt i nr. 1.5.1 bokstav a) eller c) har gjennomgått en 
post mortem-undersøkelse og en prøve for identifisering av agens for svinebrucellose, i begge tilfeller med 
negativt resultat,

1.5.3.  Etter at mistanke om brucellose er utelukket, kan alle dyrene fra karantenelokalet det vises til i nr. 1.4 annet ledd 
tas opp ved sædstasjonen.

2.  Alle undersøkelser skal foretas i et godkjent laboratorium.
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3.  Dyr skal bare tas inn på sædstasjonen dersom stasjonsveterinæren har gitt sin uttrykkelige tillatelse til det. Alle 
forflytninger av dyr inn og ut av sædstasjonen skal registreres.

4.  Dyr som tas inn på sædstasjonen, skal ikke vise noen kliniske tegn på sykdom den dagen de mottas.

5.  Med forbehold for nr. 6 skal dyrene komme direkte fra et karantenelokale som på det tidspunkt dyrene sendes, 
oppfyller følgende krav:

a)  det ikke befinner seg i et restriksjonsområde i henhold til Unionens regelverk som følge av utbrudd av en 
infeksjonssykdom eller smittsom sykdom hos tamsvin, herunder munn- og klovsyke, smittsomt blæreutslett 
hos gris, vesikulær stomatitt, klassisk svinepest og afrikansk svinepest,

b)  ingen kliniske, serologiske, virologiske eller patologiske bevis på pseudorabies er blitt registrert i de siste 30 
dagene før dyrene sendes.

6.  Dyr kan overføres fra en godkjent sædstasjon til en annen med samme helsestatus uten isolasjon eller prøving, 
forutsatt at vilkårene fastsatt i nr. 5 er innfridd, og at de obligatoriske rutineundersøkelsene det vises til i kapittel 
II har vært utført i løpet av de 12 månedene forut for overføringen.

 Slike dyr må ikke komme i direkte eller indirekte kontakt med klovdyr med dårligere helsetilstand, og 
transportmiddelet som brukes, skal være rengjort og desinfisert før bruk.

7.  Med henblikk på nr. 6 og ved handel mellom medlemsstatene skal dyrene være fulgt av et helsesertifikat for 
avlssvin i samsvar med modell 2 i vedlegg F til direktiv 64/432/EØF, med en av følgende tilleggsgarantier, 
avhengig av deres status, noe som stadfestes ved å tilføye følgende til sertifikatets del C:

«7.  Dyrene kommer direkte fra

(1)enten [en sædstasjon i henhold til direktiv 90/429/EØF.]

(1)eller [et karantenelokale, og tilfredsstiller kravene for inntak på sædstasjoner som er fastsatt i 
kapittel I i vedlegg B til direktiv 90/429/EØF.]

(1)eller [en driftsenhet der de har gjennomgått protokollen før inntak i karantene, og tilfredsstiller 
kravene for inntak til karantene som er fastsatt i nr. 1.2 og 1.3 samt nr. 2 i kapittel I i vedlegg 
B til direktiv 90/429/EØF.]»

KAPITTEL II

Obligatoriske rutineundersøkelser av dyr på en sædstasjon

1.  Følgende obligatoriske rutineundersøkelser må utføres:

1.1.  alle dyr på sædstasjoner må gjennomgå følgende undersøkelser med negative resultater:

a)  når det gjelder brucellose, en bufret Brucella-antigenprøve (Rose Bengal-prøve), eller en cELISA eller 
iELISA,

b)  når det gjelder pseudorabies:

i)  hos uvaksinerte dyr, en ELISA-prøve for å påvise antistoffer mot hele pseudorabies-viruset eller dets 
glykoprotein B (ADV-gB) eller glykoprotein D (ADV-gD), eller en serumnøytralisasjonsprøve,

ii)  hos dyr som er vaksinert med en deletert GI-vaksine, en ELISA-prøve for å påvise antistoffer mot 
pseudorabies-virusets glykoprotein E (ADV-gE),

c)  når det gjelder klassisk svinepest, en ELISA-prøve for å påvise antistoffer, eller en serumnøytralisasjonsprøve,

1.2.  undersøkelsene beskrevet i nr. 1.1 må foretas på prøver:

a)  fra alle dyr umiddelbart før de forlater sædstasjonen, eller ved ankomst til slakteriet, og ikke i noe tilfelle 
senere enn 12 måneder etter de ble inntatt på sædstasjonen, eller
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b)  fra minst 25 % av dyrene på sædstasjonen hver tredje måned, og stasjonsveterinæren må påse at dyrene det 
tas prøve av er representative for stasjonens samlede populasjon, særlig med henblikk på aldersgrupper og 
lokaler,

1.3.  når undersøkelsene utføres i samsvar med nr. 1.2 bokstav b) må stasjonsveterinæren påse at alle dyr testes i 
samsvar med nr. 1.1 minst én gang under oppholdet på sædstasjonen, og minst hver 12. måned fra inntaket 
dersom de blir mer enn 12 måneder på stasjonen.

2.  Alle undersøkelser skal foretas i et godkjent laboratorium.

3.  Dersom noen av undersøkelsene beskrevet i nr. 1.1 er positive, må dyrene isoleres, og sæd oppsamlet fra dem 
etter siste negative prøve skal ikke bringes i handelen innenfor Unionen.

 Sæd oppsamlet fra hvert dyr på stasjonen etter det tidspunkt den siste negative prøven ble tatt av dyret, skal lagres 
atskilt, og kan ikke bringes i handelen innenfor Unionen før stasjonens helsestatus er gjenopprettet under ansvar 
av medlemsstatens vedkommende myndighet.

__________

VEDLEGG C

Krav til sæd oppsamlet på sædstasjoner med sikte på handel innenfor Unionen

1.  Sæden skal komme fra dyr som:

a)  ikke viser kliniske tegn på sykdommer på datoen for sædoppsamlingen,

b)  ikke er vaksinert mot munn- og klovsyke,

c)  oppfyller kravene i vedlegg B kapittel I,

d)  ikke brukes til naturlig bedekning,

e)  holdes på sædstasjoner som ikke befinner seg i et restriksjonsområde i henhold til Unionens regelverk som 
følge av utbrudd av en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom hos tamsvin, herunder munn- og klovsyke, 
smittsomt blæreutslett hos gris, vesikulær stomatitt, klassisk svinepest og afrikansk svinepest,

f)  har oppholdt seg i sædstasjoner der det i 30 dager umiddelbart før oppsamlingen ikke har vært registrert noen 
kliniske, serologiske, virologiske eller patologiske tegn på pseudorabies.

2.  En kombinasjon av antibiotika som er effektiv særlig mot leptospirer, må tilsettes sæden etter den endelige 
fortynning eller til fortynningsmiddelet.

 Ved frossen sæd må antibiotika tilsettes før sæden fryses.

2.1.  Virkningen av kombinasjonen av antibiotika nevnt i nr. 2 skal minst tilsvare følgende konsentrasjoner i den 
endelige fortynnede sæden:

a)  ikke mindre enn 500 μg streptomycin per ml sluttfortynning

b)  ikke mindre enn 500 IU penicillin per ml sluttfortynning

c)  ikke mindre enn 150 μg lincomycin per ml sluttfortynning

d)  ikke mindre enn 300 μg spectinomycin per ml sluttfortynning

2.2.  Umiddelbart etter at antibiotika er tilsatt, skal den fortynnede sæden oppbevares ved en temperatur på minst 
15 °C i minst 45 minutter.
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3.  Sæd beregnet på handel innenfor Unionen skal:

a)  lagres som fastsatt i vedlegg A kapittel I nr. 2 bokstav d) og kapittel II nr. 6 bokstav a), b), e) og f) før 
forsendelse,

b)  transporteres til mottakerstaten i beholdere som er rengjort og desinfisert eller sterilisert før bruk, og som er 
forseglet før de sendes fra sædstasjonen.

4.  Medlemsstatene kan nekte innførsel til sitt territorium eller deler av sitt territorium av sæd fra sædstasjoner som 
har dyr vaksinert mot pseudorabies, når det berørte territoriet er anerkjent som fritt for pseudorabies i henhold til 
artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF.

 Medlemsstater som ønsker å anvende bestemmelsene i første ledd skal underrette Kommisjonen og de øvrige 
medlemsstater om dette før tiltakene settes i verk.

____________
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VEDLEGG D

Modell for helsesertifikat ved handel med svin innenfor Unionen

DEN EUROPEISKE UNION                  Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen

D
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I.1. Avsender
 Navn
 Adresse

 Postnummer

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  Lokalt referansenummer

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet

I.4.  Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn
 Adresse

 Postnummer

I.6.  

I.7.

I.8.  Opprinnelses stat ISO-kode I.9. Opprinnelses-
region

Kode I.10. Bestemmelses stat ISO-kode I.11.  Bestemmelses-
region

Kode

I.12.  Opprinnelsessted
 Sædstasjon □

I.13.  Bestemmelsessted
 Sædstasjon □ Driftsenhet □
 
 Navn  Godkjenningsnummer
 Adresse

 Postnummer

 Navn
 Adresse 

 Postnummer 

Godkjenningsnummer

I.14.  I.15.  

I.16.  Transportmiddel
 Fly □      Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
 Identifikasjon

I.17.

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode)
 05 11 99 85

I.20.  Mengde

I.21. Produkttemperatur
 Omgivelsestemperatur □ Kjølt □ Fryst □

I.22.  Antall kolli

I.23.  Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type kolli

I.25.  Varer sertifisert til: 

 Kunstig reproduksjon □ 

I.26. Transitt gjennom tredjestat               □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode
 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.:

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater              □
 Medlemsstat  ISO-kode
 Medlemsstat  ISO-kode
 Medlemsstat  ISO-kode

I.28.  Eksport □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29.

I.30.

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art (vitenskapelig navn) Rase Identifi-
kasjon av 

donor-
dyret

Oppsamlingsdag Stasjonens godkjenningsnummer Mengde
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II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. Lokalt referansenummer

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at sæden beskrevet ovenfor:

II.1. er oppsamlet, behandlet og lagret på en sædstasjon(2) som er godkjent og står under tilsyn av vedkommende 
myndighet i samsvar med kapittel I og II i vedlegg A til direktiv 90/429/EØF

(1) enten [II.2. er oppsamlet på en sædstasjon som bare omfatter dyr som ikke er vaksinert mot pseudorabies, og som 
tilfredsstiller kravene i vedlegg B til direktiv 90/429/EØF]

(1)(3) og/eller [II.2. er oppsamlet på en sædstasjon der noen av eller alle dyrene er vaksinert mot pseudorabies med en gE-deletert 
vaksine, og som tilfredsstiller kravene i vedlegg B til direktiv 90/429/EØF]

II.3. er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert under forhold som oppfyller standardene fastsatt i vedlegg C 
til direktiv 90/429/EØF.

Merknader

Del I:

Felt I.12: Opprinnelsessted skal være sædstasjonen [som definert i artikkel 2 i direktiv 90/429/EØF] som sæden sendes fra.

Felt I.13: Bestemmelsessted skal være sædstasjonen [som definert i artikkel 2 i direktiv 90/429/EØF] eller driftsenheten som sæden 
sendes til.

Felt I.23: Identifikasjon av beholder og forseglingsnummer angis.

Felt I.31: Identifikasjon av donordyret skal omfatte dyrets offisielle identifikasjonsmerking i henhold til rådsdirektiv 2008/71/EF av 
15. juli 2008 om identifikasjon og registrering av svin (EUT L 213 av 8.8.2008, s. 31).

Oppsamlingsdag skal angis i formatet dd/mm/åååå.

Stasjonens godkjenningsnummer skal være godkjenningsnummeret til sædstasjonen der sæden ble oppsamlet.

Del II:

(1)  Stryk det som ikke passer.

(2)  Bare godkjente sædstasjoner i henhold til artikkel 5 nr. 2 i rådsdirektiv 90/429/EØF på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/food/
animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3)  Dette valget må strykes dersom bestemmelsesmedlemsstaten, eller en region av denne, er fri for pseudorabies i henhold til artikkel 10 
i direktiv 64/432/EØF, har underrettet Kommisjonen i henhold til nr. 4 i vedlegg C til direktiv 64/432/EØF, og er oppført på følgende 
nettside: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/porcine/index_en.htm

Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet.

 
Offentlig veterinær

Navn (med blokkbokstaver):       Stilling og tittel:

Lokal veterinærenhet:       LVE-nr:

Dato:         Underskrift:

Stempel:»

     
 




