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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1206 

av 12. juli 2019 

om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til helsesertifikat til bruk ved handel med 

hunder, katter og ildrer 

[meddelt under nummer C(2019) 5210](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 

Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler 

oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet(1), 

særlig artikkel 22 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 92/65/EØF er det fastsatt krav til dyrehelse ved handel innenfor Unionen og ved import til Unionen av visse 

dyr. I henhold til artikkel 10 i nevnte direktiv er kravene til dyrehelse ved handel med hunder, katter og ildrer de som er 

fastsatt i artikkel 6 og eventuelt i artikkel 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013(2). 

2) I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det at når antallet hunder, katter eller ildrer som forflyttes for ikke-

kommersielle formål i en enkelt forflytning, overstiger fem, skal disse kjæledyrene oppfylle kravene til dyrehelse 

fastsatt i direktiv 92/65/EØF for den berørte arten, med unntak for visse kategorier av dyr som det er gitt unntak for på 

visse vilkår i artikkel 5 nr. 2 i nevnte forordning. 

3) Etter den obligatoriske gjennomgåelsen av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011(3) vedtok Kommisjonen 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772(4), som blant annet fastsetter regler for kategorisering av medlemsstater 

eller deler av medlemsstater med henblikk på deres rett til å anvende forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon 

med Echinococcus multilocularis hos hunder. Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772 ble delegert 

forordning (EU) nr. 1152/2011 opphevet med virkning fra 1. juli 2018. 

4) Listen over medlemsstater som overholder reglene for kategorisering fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2018/772 for hele eller deler av territoriet, er angitt i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/878(5). 

5) Det er derfor hensiktsmessig å erstatte henvisningene til delegert forordning (EU) nr. 1152/2011 med henvisninger til 

delegert forordning (EU) 2018/772 og til gjennomføringsforordning (EU) 2018/878 i malen for helsesertifikatet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 16.7.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2020 av 14. juli 2020 

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

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr og om oppheving 

av forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 av 28.6.2013, s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011 av 14. juli 2011 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 998/2003 med hensyn til forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder (EUT L 296 

av 15.11.2011, s. 6). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772 av 21. november 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 576/2013 med hensyn til forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder, og om 

oppheving av delegert forordning (EU) nr. 1152/2011 (EUT L 130 av 28.5.2018, s. 1). 

(5) Kommisjonenes gjennomføringsforordning (EU) 2018/878 av 18. juni 2018 om vedtakelse av listen over medlemsstater eller deler av 

medlemsstaters territorium som overholder reglene for kategorisering fastsatt i artikkel 2 nr. 2 og 3 i delegert forordning (EU) 2018/772 

med hensyn til anvendelse av forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder (EUT L 155 

av 19.6.2018, s.1). 

2021/EØS/45/01 
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6) Del 1 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF bør derfor endres. 

7) For å unngå handelsforstyrrelser ved handel med hunder, katter eller ildrer er det nødvendig å fastsette en 

overgangsperiode for på visse vilkår å tillate bruk av maler for helsesertifikater som er utstedt i henhold til direktiv 

92/65/EØF, som endret ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/518/EU(6), fram til 31. desember 2019. 

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

fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Del 1 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

I en overgangsperiode fram til 31. desember 2019 skal medlemsstatene tillate, når det gjelder handel med hunder, katter og 

ildrer, bruk av et helsesertifikat som er utstedt senest 30. november 2019 i samsvar med malen angitt i del 1 i vedlegg E til 

direktiv 92/65/EØF, som endret ved gjennomføringsbeslutning 2013/518/EU. 

Artikkel 3 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 12. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/518/EU av 21. oktober 2013 om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF 

med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter (EUT L 281 av 23.10.2013, s. 14). 
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VEDLEGG 

Del 1 — Helsesertifikat ved handel med dyr fra driftsenheter (hovdyr, fugler vaksinert mot aviær influensa, haredyr, hunder, 

katter og ildrer) - 92/65 EI 

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 

D
e
l 

I:
 O

p
p
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s
n

in
g

e
r 

o
m

 f
o

rs
e
n

d
e
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e
n

 

l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a.  Lokalt referanse-
nummer 

l.3.  Vedkommende sentrale 
myndighet 

 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse  

Postnummer 

l.6.  Nr. på tilhørende 
opprinnelige sertifikater 

Nr. på følgedokumenter 

l.7. 

l.8.
 Oppri
nnel-
sesstat 

ISO-kode l.9.  Opprinnel-
sesregion 

Kode l.10.  Bestemmelses-
stat 

ISO-
kode 

l.11.  Bestemmelses-
region 

Kode 

        

l.12. Opprinnelsessted  

Driftsenhet  

l.13.  Bestemmelsessted 

Driftsenhet  Virksomhet  Godkjent organ  

Navn  Godkjennings-/registrerings-
nummer  

Adresse 

Navn Godkjenningsnr.  

Adresse 

Postnummer Postnummer 

l.14.  Lastested  

Postnummer 

l.15.  Dato og klokkeslett for avsending 

 l.16.  Transportmiddel 

Fly  Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

l.17.  Transportør 

Navn  Godkjenningsnr.  

Adresse 

Postnummer 

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varenummer (KN-kode) 

 l.20.  Mengde 
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l.21.  l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnr./containernr. l.24. 

l.25.  Varer sertifisert med henblikk på 

Avl  Produksjon   Kunstig reproduksjon   Slakting   Kjæledyr   Godkjent organ  

l.26.  Transitt gjennom tredjestat 

Tredjestat 

Utførselssted  

Innførselssted 

 

ISO-kode 

Kode  

Grensekontrollstasjon nr.: 

l.27.  Transitt gjennom medlems-
statene  

Medlemsstat  

Medlemsstat  

Medlemsstat 

 

ISO-kode 

ISO-kode 

ISO-kode 

l.28.  Eksport   

Tredjestat  

Utførselssted 

ISO-kode  

Kode 

l.29.  Beregnet transporttid  

l.30.  Reiseplan  

Ja  Nei  

l.31. Identifikasjon av varene 

Art 
(vitenskapelig 

navn) 

Identifikasjons-
system 

Identifikasjons-
nummer 

Passnummer Kjønn Alder Mengde 
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 DEN EUROPEISKE UNION  92/65 EI  Dyr fra driftsenheter (hovdyr, fugler(2), haredyr, 

hunder, katter og ildrer) 

 II. Helseopplysninger  ll.a. Sertifikatets referansenummer ll.b. 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
te

ri
n

g
 

 Undertegnede offentlige veterinær(1) / veterinær med ansvar for opprinnelsesenheten og godkjent av vedkommende 

myndighet(1) attesterer at: 

 ll.1. Dyrene beskrevet i rubrikk I.31 overholder vilkårene i artikkel 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF og var på 
tidspunktet for inspeksjon skikket til å bli transportert på fastsatt måte i samsvar med bestemmelsene i 
rådsforordning (EF) nr. 1/2005. 

(1) enten [II.2. drøvtyggerne(1)/dyrene av svinefamilien(1), som ikke omfattes av rådsdirektiv 64/432/EØF(1) eller 

rådsdirektiv 91/68/EØF(1), 

  (a) tilhører arten  ..................................................................... , 

  (b) viste på undersøkelsestidspunktet ikke kliniske tegn på sykdommer de er mottakelige for, 

  (c) kommer fra en offisielt tuberkulosefri(1)/offisielt brucellosefri(1) eller brucellosefri(1) 

besetning(1)/driftsenhet(1) som ikke er omfattet av svinepestrestriksjoner, eller fra en driftsenhet 

der dyrene med negativt resultat har gjennomgått testene fastsatt i artikkel 6 nr. 2 bokstav 
b)(1)/testen fastsatt i artikkel 6 nr. 3 bokstav d)(1) i rådsdirektiv 92/65/EØF.] 

(1) (2) 

eller 

[II.2. fuglene, som ikke omfattes av rådsdirektiv 2009/158/EF, 

  (a) viste på undersøkelsestidspunktet ikke kliniske tegn på sykdommer dyrene er mottakelige for, 

  (b) oppfyller kravene i artikkel 7 i rådsdirektiv 92/65/EØF, 

   (c) oppfyller kravene i kommisjonsvedtak 2007/598/EF og ble vaksinert mot aviær influensa 
………………… (dato) med vaksinen  ....................  (navn) og kommer fra en driftsenhet der 
vaksinasjon mot aviær influensa er utført i løpet av de siste tolv månedene.] 

 (1) eller [II.2. Haredyrene 

   (a) viste på undersøkelsestidspunktet ikke kliniske tegn på sykdommer dyrene er mottakelige for, 

   (b) oppfyller kravene i artikkel 9 i rådsdirektiv 92/65/EØF.] 

 (1) eller [II.2. Hundene 

   (a) viste på tidspunktet for undersøkelse høyst 48 timer før avreise, ved en veterinær godkjent av 
vedkommende myndighet, ikke tegn på sykdom, 

   (b) er merket i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 576/2013, 

  (1) enten [(c) var minst 12 uker gamle på tidspunktet for rabiesvaksinasjonen, og minst 21 dager har gått 
siden fullføringen av grunnvaksinasjonen mot rabies utført i samsvar med gyldighetskravene 
fastsatt i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013, og eventuell 
revaksinasjon ble utført innenfor den forrige vaksinasjonens gyldighetstid], 

  (1) eller [(c) er yngre enn 12 uker og er ikke vaksinert mot rabies, eller er mellom 12 og 16 uker og er 
vaksinert mot rabies, uten at det er gått minst 21 dager siden fullføringen av grunnvaksinasjonen 
mot rabies utført i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 576/2013, og 

    (i) bestemmelsesmedlemsstaten har underrettet offentligheten i samsvar med artikkel 37 
nr. 2 bokstav b) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 om at den 
tillater forflytning av disse dyrene til sitt territorium og at dyrene ledsages av 
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DEN EUROPEISKE UNION 92/65 EI Dyr fra driftsenheter (hovdyr, fugler(2), haredyr, hunder, 

katter og ildrer) 

II. Helseopplysninger ll.a. Sertifikatets referansenummer ll.b. 

  (1) enten [ii) en erklæring fra eieren(3), vedlagt dette sertifikatet, om at dyrene fra fødselen fram til 

tidspunktet for forsendelsen ikke har hatt kontakt med ville dyr av arter som er mottakelige 
for rabies], 

  (1) eller [ii) moren, som de fortsatt er avhengige av, og det framgår av passet som ledsager moren, at 
moren, før de ble født, ble vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i 
vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013], 

   (d) ledsages av et pass utarbeidet i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  
nr. 577/2013 

 (1) og [e) er på grunn av sitt planlagte bestemmelsessted(4) i henhold til rubrikk I.10, eller rubrikk I.11 

dersom det anvendes regionalisering, behandlet mot Echinococcus multilocularis i samsvar med 
delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772]]. 

(1) eller [II.2. Kattene(1)/ildrene(1)   

   (a) viste på tidspunktet for undersøkelse høyst 48 timer før avreise, ved en veterinær godkjent av 
vedkommende myndighet, ikke tegn på sykdom, 

   (b) er merket i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 576/2013, 

 (1) enten [(c) var minst 12 uker gamle på tidspunktet for rabiesvaksinasjonen, og minst 21 dager har gått siden 
fullføringen av grunnvaksinasjonen mot rabies utført i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i 
vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013, og eventuell revaksinasjon 
ble utført innenfor den forrige vaksinasjonens gyldighetstid], 

 (1) eller [(c) er yngre enn 12 uker og er ikke vaksinert mot rabies, eller er mellom 12 og 16 uker og er 
vaksinert mot rabies, uten at det er gått minst 21 dager siden fullføringen av grunnvaksinasjonen 
mot rabies utført i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 576/2013, og 

    (i) bestemmelsesmedlemsstaten har underrettet offentligheten i samsvar med artikkel 37 
nr. 2 bokstav b) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 om at den 
tillater forflytning av disse dyrene til sitt territorium og at dyrene ledsages av 

  (1) enten [ii) en erklæring fra eieren(3), vedlagt dette sertifikatet, om at dyrene fra fødselen fram til 

tidspunktet for forsendelsen ikke har hatt kontakt med ville dyr av arter som er mottakelige 
for rabies], 

  (1) eller [ii) moren, som de fortsatt er avhengige av, og det framgår av passet som ledsager moren, at 
moren, før de ble født, ble vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i 
vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013], 

   (d) ledsages av et pass utarbeidet i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  
nr. 577/2013.] 

(1) eller [II.2.  Hundene(1)/kattene(1)/ildrene(1) skal sendes til et organ, et institutt eller en stasjon som beskrevet i 

rubrikk I.13 og som er godkjent i samsvar med vedlegg C til rådsdirektiv 92/65/EØF, og 

   (a) viste på tidspunktet for undersøkelse høyst 48 timer før avreise, ved en veterinær godkjent av 
vedkommende myndighet, ikke tegn på sykdom, 

   (b) er merket i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 576/2013, 
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DEN EUROPEISKE UNION  92/65 EI  Dyr fra driftsenheter (hovdyr, fugler(2), haredyr, hunder, 

katter og ildrer) 

II. Helseopplysninger ll.a. Sertifikatets referansenummer ll.b. 

   (c) ledsages av et pass utarbeidet i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  
nr. 577/2013.] 

  II.3. Tilleggsgarantiene for sykdommer oppført i vedlegg B(5) til rådsdirektiv 92/65/EØF er følgende:(1) 

   Sykdom  Beslutning 

   Sykdom  Beslutning 

   Sykdom  Beslutning 

Merkna
der 

    

Del I:     

Rubrikk l.6: Nummer på følgedokumenter: angi eventuelt CITES-nummer. 

Rubrikk l.19: Rubrikk I.19: Bruk relevant KN-kode: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39. 

Rubrikk l.31: Identifikasjonssystem: Når det er mulig, skal det foretas individuell identifikasjon, men når det gjelder små dyr, 
er det tilstrekkelig bare å identifisere partiet. For hunder, katter og ildrer velges pass. 

  Identifikasjonsnummer: For hunder, katter og ildrer angis signalgiverens eller tatoveringens alfanumerisk kode. 

  Passnummer: For hunder, katter og ildrer angis passets entydige alfanumeriske kode. 

Del II: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Kravene til utstedelse av helsesertifikat gjelder bare for fugler som er vaksinert mot aviær influensa i henhold til en plan for 
forebyggende vaksinasjon godkjent ved kommisjonsvedtak 2007/598/EF. 

(3) Erklæringen nevnt i nr. II.2 som skal vedlegges sertifikatet, skal utarbeides i samsvar med vedlegg I til Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. 

(4) Medlemsstater eller deler av medlemsstater oppført på listen i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 
2018/878. 

(5) På anmodning fra en medlemsstat som drar nytte av tilleggsgarantier i henhold til Unionens regelverk. 

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

Dette sertifikat er gyldig i ti dager fra datoen for underskrift av den offentlige veterinæren eller av veterinæren som har ansvar for 
opprinnelsesenheten og er godkjent av vedkommende myndighet. 

Offentlig veterinær 

 Navn (med blokkbokstaver):  Stilling og tittel: 

 Lokal veterinærenhet:  Den lokale veterinærenhetens 
nummer: 

 Dato:  Underskrift: 

 Stempel:»   
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1293 

av 29. juli 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 med hensyn til listen over territorier og tredjestater i 

vedlegg II og malen for helsesertifikat for hunder, katter og ildrer i vedlegg IV(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning 

av kjæledyr og om oppheving av forordning (EF) nr. 998/2003(1), særlig artikkel 13 nr. 2 og artikkel 25 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013(2) inneholder blant annet listene over territorier og 

tredjestater nevnt i artikkel 13 i forordning (EU) nr. 576/2013 og helsesertifikatet som kreves for ikke-kommersiell 

forflytning av hunder, katter og ildrer til en medlemsstat fra territorier og tredjestater. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 ble innlemmet i avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS) ved EØS-komiteens beslutning nr. 66/2016(3), og får anvendelse fullt ut for Norge på samme 

måte som for medlemsstatene. 

3) Norge er oppført i del 1 i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. EØS-komiteens beslutning  

nr. 66/2016 regulerer ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra Norge av hunder, katter og ildrer. Det er derfor 

nødvendig å stryke Norge fra listen over territorier og tredjestater i del 1 i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 577/2013. 

4) Det er også nødvendig at det nye navnet på Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia framgår av listen over 

territorier og tredjestater i del 2 i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) No 577/2013. 

5) I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det blant annet at hunder, katter og ildrer som forflyttes til en medlemsstat fra 

et territorium eller en tredjestat for ikke-kommersielle formål, skal overholde eventuelle forebyggende helsetiltak mot 

andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies som er vedtatt i henhold til forordningens artikkel 19 nr. 1, og skal 

ledsages av et identifikasjonsdokument i form av et helsesertifikat. Del 1 i vedlegg IV til kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 inneholder malen for helsesertifikatet. 

6) Etter den obligatoriske gjennomgåelsen av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011(4) vedtok Kommisjonen 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772(5), som blant annet fastsetter regler for kategorisering av medlemsstater 

eller deler av medlemsstater med henblikk på om de har rett til å anvende forebyggende helsetiltak for å bekjempe 

infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772 opphevet 

delegert forordning (EU) nr. 1152/2011 med virkning fra 1. juli 2018. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 2.8.2019, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2020 av 14. juli 2020 

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

(1) EUT L 178 av 28.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 av 28. juni 2013 om modellen for identifikasjonsdokumentene for ikke-

kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer, om fastsettelse av lister over territorier og tredjestater og om krav til formatet til, 

utformingen av og språket i erklæringene som godtgjør samsvar med visse vilkår fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 576/2013 (EUT L 178 av 28.6.2013, s. 109). 

(3) EØS-komiteens beslutning nr. 66/2016 av 29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 

[2017/2017] (EUT L 300 av 16.11.2017, s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011 av 14. juli 2011 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 998/2003 med hensyn til forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder (EUT L 296 

av 15.11.2011, s. 6). 

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772 av 21. november 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 576/2013 med hensyn til forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder, og om 

oppheving av delegert forordning (EU) nr. 1152/2011 (EUT L 130 av 28.5.2018, s. 1). 

2021/EØS/45/02 
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7) Listen over medlemsstater som overholder reglene for kategorisering som er fastsatt i delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2018/772, på hele eller deler av deres territorium, er fastsatt i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) 2018/878(1). 

8) Det er derfor hensiktsmessig å erstatte henvisninger til delegert forordning (EU) nr. 1152/2011 med henvisninger til 

delegert forordning (EU) 2018/772 og til gjennomføringsforordning (EU) 2018/878 i malen for helsesertifikatet i 

vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. 

9) Vedlegg II og IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 bør derfor endres. 

10) For å unngå eventuelle forstyrrelser i forflytningene av hunder, katter og ildrer bør det være tillatt å bruke 

helsesertifikater utstedt i samsvar med del 1 i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, endret ved 

kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/561(2), til 28. februar 2020. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 gjøres følgende endringer: 

1) Del 1 i vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

2) Del 2 i vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

3) Del 1 i vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordningen. 

Artikkel 2 

I en overgangsperiode fram til 28. februar 2020 skal medlemsstatene tillate innførsel av hunder, katter og ildrer som forflyttes 

til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat for ikke-kommersielle formål, og som ledsages av et helsesertifikat som 

er utstedt senest 31. oktober 2019 i samsvar med malen angitt i del 1 i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 577/2013, endret ved gjennomføringsforordning (EU) 2016/561. 

Artikkel 3 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. november 2019. 

  

(1) Kommisjonenes gjennomføringsforordning (EU) 2018/878 av 18. juni 2018 om vedtakelse av listen over medlemsstater eller deler av 

medlemsstaters territorium som overholder reglene for kategorisering fastsatt i artikkel 2 nr. 2 og 3 i delegert forordning (EU) 2018/772 

med hensyn til anvendelse av forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder (EUT L 155 

av 19.6.2018, s.1). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/561 av 11. april 2016 om endring av vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 577/2013 med hensyn til modellen for helsesertifikat for hunder, katter og ildrer som forflyttes til en medlemsstat fra et territorium eller 

en tredjestat for ikke-kommersielle formål (EUT L 96 av 12.4.2016, s. 26). 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

«DEL 1 

Liste over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 576/2013 

ISO-kode Territorium eller tredjestat 

AD Andorra 

CH Sveits 

FO Færøyene 

GI Gibraltar 

GL Grønland 

IS Island 

LI Liechtenstein 

MC Monaco 

SM San Marino 

VA Vatikanstaten» 
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VEDLEGG II 

«DEL 2 

Liste over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

ISO-kode Territorium eller tredjestat Omfattede territorier 

AC Ascension  

AE De forente arabiske emirater  

AG Antigua og Barbuda  

AR Argentina  

AU Australia  

AW Aruba  

BA Bosnia-Hercegovina  

BB Barbados  

BH Bahrain  

BM Bermuda  

BQ Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-øyene)  

BY Hviterussland  

CA Canada  

CL Chile  

CW Curaçao  

FJ Fiji  

FK Falklandsøyene  

HK Hongkong  

JM Jamaica  

JP Japan  

KN Saint Kitts og Nevis  

KY Caymanøyene  

LC Saint Lucia  

MS Montserrat  

MK Nord-Makedonia  

MU Mauritius  

MX Mexico  

MY Malaysia  
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ISO-kode Territorium eller tredjestat Omfattede territorier 

NC Ny-Caledonia  

NZ New Zealand  

PF Fransk Polynesia  

PM Saint Pierre og Miquelon  

RU Russland  

SG Singapore  

SH St. Helena  

SX Sint Maarten  

TT Trinidad og Tobago  

TW Taiwan  

US De forente stater AS – Amerikansk Samoa 

GU – Guam 

MP – Nord-Marianene 

PR – Puerto Rico 

VI – De amerikanske jomfruøyene» 

VC Saint Vincent og Grenadinene  

VG De britiske jomfruøyene  

VU Vanuatu  

WF Wallis- og Futunaøyene  
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VEDLEGG III 

«DEL 1 

Mal for helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat av 

hunder, katter eller ildrer i samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

STAT: Veterinærattest ved import til EU 

D
e
l 

I:
 O

p
p

ly
s
n

in
g

e
r 

o
m

 f
o

rs
e
n

d
e
ls

e
n

 

I.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

I.2.  Sertifikatets 

referansenr. 

I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Tlf. 

I.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO-

kode 

I.8. Opprinnelses-

region 

Kode I.9.  Bestemmelses-

stat 

ISO-

kode 

I.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted  I.12.  Bestemmelsessted 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel I.16.  Grensekontrollstasjon ved import til EU 

I.17.  CITES-nr.  

I.18.  Varebeskrivelse I.19.  Varekode (HS-kode) 

010619 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur I.22.  Samlet antall kolli 

I.23.  Forseglingsnr./containernr. I.24.  Type emballasje 
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STAT: Veterinærattest ved import til EU 

 I.25.  Varer sertifisert til 

Kjæledyr 
 

    

 I.26.  For transitt til tredjestat  I.27.  For import eller innførsel til EU 

 I.28.  Identifikasjon av varene      

 Art 

(vitenskapelig 

navn) 

Kjønn Farge Rase Identifikasjonsnummer Identifikasjonssystem Fødselsdato 

[dd/mm/åååå] 
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STAT 

 Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et 

territorium eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i 

samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

 II.  Helseopplysninger  II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
te

ri
n

g
 

Undertegnede offentlig veterinær(1) / veterinær godkjent av vedkommende myndighet(1) i ............................................. 

(sett inn navn på territorium eller tredjestat) bekrefter følgende: 

Forsendelsens formål/art som attestert av eieren: 

II.1.  Ifølge vedlagte erklæring(2) fra eieren eller den fysiske personen som har skriftlig tillatelse fra eieren til å 

foreta den ikke-kommersielle forflytningen av dyrene på eierens vegne, som er dokumentert(3), vil dyrene 

beskrevet i felt I.28 ledsage eieren eller den fysiske personen som har skriftlig tillatelse fra eieren til å foreta 

den ikke-kommersielle forflytningen av dyrene på eierens vegne, innen høyst fem dager fra dennes 

forflytning, og de er ikke gjenstand for en forflytning med salg eller overdragelse av eiendomsretten som 

formål, og ansvaret for dyrene under den ikke-kommersielle forflytningen forblir under ansvar av 

(1) enten  [eieren.] 

(1) eller [den fysiske personen som har skriftlig tillatelse fra eieren til å foreta den ikke-kommersielle forflytningen av 

dyrene på eierens vegne.] 

(1) eller  [den fysiske personen utpekt av en transportør som eieren har inngått avtale med om å foreta den ikke-

kommersielle forflytningen av dyrene på eierens vegne.] 

(1) enten [II.2. Dyrene beskrevet i felt I.28 forflyttes i grupper på høyst fem.] 

(1) eller [II.2. Dyrene beskrevet i felt I.28 forflyttes i grupper på mer enn fem, er over seks måneder og skal delta i 

konkurranser, utstillinger eller idrettsarrangementer eller trening til slike, og eieren eller den fysiske personen 

nevnt i nr. II.1 har framlagt bevis(3) på at dyrene er registrert 

(1) enten  [for å delta på et slikt arrangement.] 

(1) eller  [i en forening som arrangerer slike arrangementer.] 

 Attestering av rabiesvaksinasjon og test med rabies-antistofftitrering: 

 

(1) enten [II.3. Dyrene beskrevet i felt I.28 er yngre enn 12 uker og er ikke vaksinert mot rabies, eller er mellom 12 og 16 

uker og er vaksinert mot rabies, uten at det er gått minst 21 dager siden fullføringen av grunnvaksinasjonen 

mot rabies utført i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III til forordning (EU) nr. 576/2013(4), og 

 

  II.3.1. dyrenes opprinnelsesterritorium eller -tredjestat som angitt i felt I.1 er oppført på en liste i 

vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, og bestemmelsesmedlemsstaten 

angitt i felt I.5 har underrettet offentligheten om at den tillater forflytning av disse dyrene til dens 

territorium, og at dyrene ledsages av 

 

(1) enten  [II.3.2. den vedlagte erklæringen(5) fra eieren eller den fysiske personen nevnt i nr. II.1 om at dyrene fra 

fødselen fram til tidspunktet for den ikke-kommersielle forflytningen ikke har hatt noen kontakt 

med ville dyr av arter som er mottakelige for rabies.] 

 

(1) eller  [II.3.2. moren, som de fortsatt er avhengige av, og det kan fastslås at moren, før de ble født, ble 

vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III til forordning (EU)  

nr. 576/2013.]] 

 

(1) eller/og [II.3. Dyrene beskrevet i felt I.28 var minst 12 uker på tidspunktet for rabiesvaksinasjonen, og minst 21 dager har 

gått siden fullføringen av grunnvaksinasjonen mot rabies(4) utført i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i 

vedlegg III til forordning (EU) nr. 576/2013, og eventuell revaksinasjon ble utført innenfor den forrige 

vaksinasjonens gyldighetstid(6), og 

 

(1) enten  [II.3.1. dyrene beskrevet i felt I.28 kommer fra et territorium eller en tredjestat oppført på en liste i 

vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, direkte, gjennom et territorium eller en 

tredjestat oppført på en liste i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 eller 

gjennom et annet territorium eller en annen tredjestat enn dem oppført på en liste i vedlegg II til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 i samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 576/2013(7), og nærmere opplysninger om den nåværende 

rabiesvaksinasjonen er angitt i tabellen under.] 
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STAT 

 Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et 

territorium eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i 

samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

 II.  Helseopplysninger  II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 (1) eller [II.3.1.  dyrene beskrevet i felt I.28 kommer fra eller er beregnet på transitt gjennom et annet territorium 

eller en annen tredjestat enn dem oppført på en liste i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 577/2013, og en test med rabies-antistofftitrering(8) som er utført på en blodprøve tatt på 

datoen angitt i tabellen under av en veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet, 

minst 30 dager etter den forutgående vaksinasjonen og minst tre måneder før utstedelsesdatoen 

for dette sertifikatet, viste et antistofftiter på minst 0,5 IU/ml(9), og eventuell etterfølgende 

revaksinasjon ble utført innenfor den forrige vaksinasjonens gyldighetstid(6), og nærmere 

opplysninger om den gjeldende rabiesvaksinasjonen og tidspunktet for prøvetaking for testing av 

immunrespons er angitt i tabellen under. 

 Signalgiver eller tatovering 

Vaksinasjons-

dato 

[dd/mm/åååå] 

Vaksinens 

navn og 

produsent 

Parti-

nummer 

Vaksinasjonens 

gyldighet 

Dato for 

blodprøve-

takingen 

[dd/mm/åååå]  

Dyrets 

alfanumeriske 

kode 

Dato for 

implantasjon 

og/eller 

avlesing(10) 

[dd/mm/åååå] 

F
ra

 

[d
d

/m
m

/å
å
å
å
] 

ti
l 

[d
d

/m
m

/å
å
å
å
] 

         

         

         

         

         

  ]] 

Attestering av parasittbehandling: 

(1) enten [II.4.  Hundene beskrevet i felt I.28 er beregnet på å sendes til en medlemsstat som er oppført på en 

liste i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/878, og er behandlet mot 

Echinococcus multilocularis, og nærmere opplysninger om behandlingen som er gitt av 

veterinæren i samsvar med artikkel 6 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772(11)(12)(13), er 

angitt i tabellen under.] 

 (1) eller [II.4.  Hundene beskrevet i felt I.28 er ikke blitt behandlet mot Echinococcus multilocularis(11).] 

 

Hundens signalgiver- eller 

tatoveringsnummer 

Behandling mot Echinococcus Veterinær som har gitt 

behandlingen 

 Produktets navn og 

produsent 

Dato [dd/mm/åååå] og 

klokkeslett for behandling 

[00:00] 

Navn med blokkbokstaver, 

stempel og underskrift 

     

     

     

     

     

 ]] 
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STAT 

 Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et 

territorium eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i 

samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

 II.  Helseopplysninger  II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 Merknader   

 (a) Dette sertifikatet er beregnet for hunder (Canis lupus familiaris), katter (Felis silvestris catus) og ildrer (Mustela 

putorius furo). 

 (b) Dette sertifikatet er gyldig i ti dager fra datoen for den offentlige veterinærens utstedelse fram til datoen for 

dokument- og identitetskontrollene på de reisendes utpekte innreisesteder i Unionen (tilgjengelig på 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm). 

  Ved sjøtransport forlenges denne tidagersperioden med en tilleggsperiode som tilsvarer sjøreisens varighet. 

  Med henblikk på videre forflytning til andre medlemsstater er dette sertifikatet gyldig i til sammen fire måneder fra 

datoen for dokument- og identitetskontroller, eller fram til utløpsdatoen for rabiesvaksinasjonens gyldighet eller fram 

til vilkårene som gjelder dyr som er yngre enn 16 uker, som nevnt i nr. II.3, opphører å gjelde, etter hva som 

inntreffer først. Merk at visse medlemsstater har underrettet om at forflytning til deres territorium av dyr som er 

yngre enn 16 uker, som nevnt i nr. II.3, ikke er tillatt. Ytterligere opplysninger fås på http://ec.europa.eu/food/ 

animal/liveanimals/pets/index_en.htm. 

 Del I:   

 Felt I.5:  Mottaker: Angi den første bestemmelsesmedlemsstaten.  

 Felt I.28:  Identifikasjonssystem: Velg enten signalgiver eller tatovering.  

  Identifikasjonsnummer: Angi signalgiverens eller tatoveringens alfanumeriske kode.  

  Fødselsdato/rase: Som angitt av eieren.   

 Del II:   

 (1) Stryk det som ikke passer.   

 (2) Erklæringen nevnt i nr. II.1 skal vedlegges sertifikatet og være i samsvar med malen og tilleggskravene angitt i del 3 i 

vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. 

 (3) Beviset nevnt i nr. II.1 (f. eks. ombordstigningskort, flybillett) og i nr. II.2 (f. eks. kvittering for inngangsbillett til arrangement, 

bevis på medlemskap) skal framvises på anmodning fra vedkommende myndighet med ansvar for kontrollene nevnt i 

bokstav b) i merknadene. 

 (4) En revaksinasjon skal anses som en grunnvaksinasjon dersom den ikke ble foretatt innenfor gyldighetstiden for en tidligere 

vaksinasjon. 

 (5) Erklæringen nevnt i nr. II.3.2 som skal vedlegges sertifikatet, oppfyller kravene til format, utforming og språk fastsatt i del 1 

og 3 i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. 

 (6) En bekreftet kopi av det berørte dyrets identifikasjons- og vaksinasjonsopplysninger skal være vedlagt sertifikatet. 

 (7) Den tredje muligheten forutsetter at eieren eller den fysiske personen nevnt i nr. II.1, på anmodning fra vedkommende 

myndigheter med ansvar for kontrollene nevnt i bokstav b), framlegger en erklæring om at dyrene ikke har vært i kontakt 

med dyr av arter som er mottakelige for rabies, og at de er holdt i sikker forvaring i et transportmiddel eller ikke har forlatt en 

internasjonal lufthavns område under transitt gjennom et annet territorium eller en annen tredjestat enn dem som er oppført 

i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. Denne erklæringen skal oppfylle kravene til format, utforming og 

språk fastsatt i del 2 og 3 i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm
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STAT 

 Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et 

territorium eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i 

samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

 II.  Helseopplysninger  II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 (8) Testen med rabies-antistofftitrering nevnt i nr. II.3.1  

 — skal foretas på en prøve tatt av en veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet, minst 30 dager etter 

vaksinasjonsdatoen og tre måneder før importdatoen, 

 — skal påvise minst 0,5 IU/ml rabiesvirus-nøytraliserende antistoffer i serum, 

 — skal foretas i et laboratorium som er godkjent i samsvar med artikkel 3 i rådsvedtak 2000/258/EF (liste over godkjente 

laboratorier er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm), 

 — behøver ikke å gjentas på et dyr som etter nevnte test med tilfredsstillende resultater er blitt revaksinert mot rabies innenfor 

gyldighetstiden for en tidligere vaksinasjon. 

  En bekreftet kopi av den offisielle rapporten fra det godkjente laboratoriet om resultatene av testen med rabies-

antistofftitrering nevnt i nr. II.3.1 skal være vedlagt sertifikatet. 

 (9) Ved å bekrefte dette resultatet bekrefter den offentlige veterinæren at han/hun etter beste evne og om nødvendig etter 

kontakt med laboratoriet angitt i rapporten har kontrollert ektheten av laboratorierapporten om resultatene av testen med 

rabies-antistofftitrering nevnt i nr. II.3.1. 

 (10) Sammenholdt med fotnote 6 skal merkingen av de berørte dyrene ved implantasjon av en signalgiver eller med en lett 

leselig tatovering som er utført før 3. juli 2011, kontrolleres før noen opplysninger registreres i dette sertifikatet, og denne 

kontrollen skal alltid skje før eventuelle vaksiner eller, dersom det er aktuelt, tester som utføres på dyrene. 

 (11) Behandlingen mot Echinococcus multilocularis nevnt i nr. II.4 skal 

 — foretas av en veterinær høyst 120 timer og minst 24 timer før tidspunktet for den planlagte innførselen av hundene til en 

medlemsstat eller deler av en medlemsstat oppført på listen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/878, 

 — bestå av et godkjent legemiddel som inneholder en tilstrekkelig dose praziquantel eller farmakologisk aktive stoffer som 

alene eller i kombinasjon har vist seg å redusere angrepet av kjønnsmodne og ikke kjønnsmodne, tarmlevende former av 

Echinococcus multilocularis hos den berørte vertsarten. 

 (12) Tabellen nevnt i nr. II.4 skal brukes til å dokumentere nærmere opplysninger om en ytterligere behandling, dersom en slik 

er foretatt etter den datoen sertifikatet ble underskrevet og før den planlagte innførselen til en medlemsstat eller deler av en 

medlemsstat oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/878. 

 (13) Tabellen nevnt i nr. II.4 skal brukes til å dokumentere nærmere opplysninger om behandlinger, dersom slike er foretatt etter 

den datoen sertifikatet ble underskrevet, med henblikk på videre forflytning til andre medlemsstater beskrevet i bokstav b) i 

merknadene og sammenholdt med fotnote 11. 

 Offentlig veterinær / godkjent veterinær   

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Adresse   

  Telefon:   

  Dato: Underskrift:  

  Stempel:   

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
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STAT 

 Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et 

territorium eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i 

samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

 II.  Helseopplysninger  II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 Vedkommende myndighets påtegning (ikke nødvendig når sertifikatet er underskrevet av en offentlig veterinær) 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Adresse   

 Telefon:   

 Dato: Underskrift:  

 Stempel:   

 Tjenestemann på reisendes innreisested (for videre forflytning til andre medlemsstater) 

 Navn (med blokkbokstaver): Tittel:  

 Adresse   

 Telefon:   

 E-postadresse:   

 Dato for gjennomføring av dokument- og identitetskontroller: Underskrift: Stempel:» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1970 

av 26. november 2019 

om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til status som offisielt fri for brucellose  

(B. melitensis), av vedlegg II til vedtak 2003/467/EF med hensyn til status for visse regioner i Spania som  

offisielt frie for brucellose samt av vedlegg I og II til vedtak 2008/185/EF med hensyn til status for visse  

regioner i Italia som frie for pseudorabies og godkjenning av programmer for utryddelse av  

pseudorabies i disse regionene 

[meddelt under nummer C(2019) 8378](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 

Fellesskapet(1), særlig vedlegg A kapittel 1 avsnitt II, 

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(2), særlig artikkel 9 nr. 2, artikkel 10 nr. 2 og vedlegg A avsnitt II nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 91/68/EØF fastsetter krav til dyrehelse ved handel med sau og geit i Unionen. Det fastsetter vilkårene for at 

medlemsstater eller regioner i disse kan anerkjennes som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) med hensyn til saue- 

og geitebesetninger. 

2) Kommisjonsvedtak 93/52/EØF(3) fastsetter at de regionene i medlemsstatene som er oppført i vedlegg II til vedtaket, er 

anerkjent som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) med hensyn til saue- og geitebesetninger, i samsvar med 

vilkårene fastsatt i direktiv 91/68/EØF. 

3) Spania har framlagt dokumentasjon for Kommisjonen som viser at det autonome området Murcia, provinsen Toledo i 

det autonome området Castilla-La Mancha og provinsene Huelva, Sevilla og Cordoba i det autonome området 

Andalusia oppfyller vilkårene fastsatt i direktiv 91/68/EØF for å bli anerkjent som offisielt frie for brucellose  

(B. melitensis) med hensyn til saue- og geitebesetninger. 

4) Etter vurdering av den framlagte dokumentasjonen bør det autonome området Murcia, provinsen Toledo i det autonome 

området Castilla-La Mancha og provinsene Huelva, Sevilla og Cordoba i det autonome området Andalusia anerkjennes 

som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) med hensyn til saue- og geitebesetninger. 

5) Vedlegg II til vedtak 93/52/EØF bør derfor endres. 

6) Direktiv 64/432/EØF får anvendelse på handel med storfe og svin innenfor Unionen. Det fastsetter på hvilke vilkår en 

medlemsstat eller en region i en medlemsstat kan erklæres som offisielt fri for brucellose med hensyn til 

storfebesetninger. 

7) I artikkel 2 i vedtak 2003/467/EF(4) er det fastsatt at de regionene i medlemsstatene som er angitt i kapittel 2 i vedlegg II 

til vedtaket, er erklært offisielt frie for brucellose med hensyn til storfebesetninger.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.11.2019, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2020 av  

14. juli 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. 

(2) EFT P 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 

(3) Kommisjonsvedtak 93/52/EØF av 21. desember 1992 om konstatering av at visse medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med 

hensyn til brucellose (B. melitensis), og om anerkjenning av deres status som medlemsstater eller regioner offisielt fri for denne 

sykdommen (EFT L 13 av 21.1.1993, s. 14). 

(4) Kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i 

medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose (EUT L 156 av 25.6.2003, s. 74). 

2021/EØS/45/03 
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8) Spania har framlagt dokumentasjon for Kommisjonen som viser at det autonome området Aragon og provinsen Leon i 

det autonome området Castilla Y Leon oppfyller vilkårene fastsatt i direktiv 64/432/EØF for å bli anerkjent som offisielt 

frie for brucellose med hensyn til storfebesetninger. 

9) Etter vurdering av dokumentasjonen bør den autonome regionen Aragon og provinsen Leon i den autonome regionen 

Castilla Y Leon anerkjennes som offisielt frie for brucellose med hensyn til storfebesetninger. 

10) Vedlegg II til vedtak 2003/467/EF bør derfor endres. 

11) Artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF fastsetter at en medlemsstat som mener at hele eller deler av dens territorium er fritt 

for pseudorabies, skal framlegge behørig bevis for dette for Kommisjonen. Det fastsettes også at det kan kreves 

tilleggsgarantier i forbindelse med handel med svin innenfor Unionen. 

12) Artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF fastsetter at en medlemsstat som har et obligatorisk nasjonalt program for bekjempelse 

av pseudorabies for deler av sitt territorium, kan framlegge sitt program for Kommisjonen for godkjenning. Det 

fastsettes også at det kan kreves tilleggsgarantier i forbindelse med handel med svin innenfor Unionen. 

13) I kommisjonsvedtak 2008/185/EF(5) er det fastsatt tilleggsgarantier i forbindelse med forflytning av svin mellom 

medlemsstater. Disse garantiene er knyttet til klassifiseringen av medlemsstatene eller regioner i disse etter deres status 

med hensyn til pseudorabies. 

14) Vedlegg I til vedtak 2008/185/EF inneholder en liste over medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for 

pseudorabies. 

15) Italia har framlagt dokumentasjon for Kommisjonen som viser at regionen Friuli Venezia Giulia oppfyller vilkårene 

fastsatt i vedtak 2008/185/EØF for å bli anerkjent som fri for pseudorabies. 

16) På grunnlag av vurderingen av denne dokumentasjonen bør regionen Friuli Venezia Giulia anerkjennes som fri for 

pseudorabies. 

17) Vedlegg I til vedtak 2008/185/EF bør derfor endres. 

18) I vedlegg II til vedtak 2008/185/EF angis de medlemsstater eller de regionene i disse der det er iverksatt godkjente 

nasjonale programmer for bekjempelse og utryddelse av pseudorabies. 

19) Italia har framlagt dokumentasjon for Kommisjonen med henblikk på godkjenning av sine programmer for bekjempelse 

og utryddelse av pseudorabies i regionene Piemonte og Umbria, og med henblikk på behørig oppføring av disse 

regionene i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF. 

20) På grunnlag av vurderingen av denne dokumentasjonen bør programmene for bekjempelse og utryddelse av 

pseudorabies når det gjelder regionene Piemonte og Umbria godkjennes. 

21) Vedlegg II til vedtak 2008/185/EF bør derfor endres. 

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

fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til vedtak 93/52/EØF endres i samsvar med vedlegg I til denne beslutningen. 

  

(5) 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 (EUT L 59 av 4.3.2008, s. 19). 
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Artikkel 2 

Vedlegg II til vedtak 2003/467/EF endres i samsvar med vedlegg II til denne beslutningen. 

Artikkel 3 

Vedlegg I og II til vedtak 2008/185/EF erstattes med teksten i vedlegg III til denne beslutningen. 

Artikkel 4 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 26. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 
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VEDLEGG I 

I vedlegg II til vedtak 93/52/EØF skal posten for Spania lyde: 

«I Spania: 

— Det autonome området Aragon 

— Det autonome området Andalusia: Provinsene Cadiz, Cordoba, Huelva og Sevilla 

— Det autonome området Asturias 

— Det autonome området Balearene 

— Det autonome området Kanariøyene 

— Det autonome området Cantabria 

— Det autonome området Castilla-La Mancha 

— Det autonome området Castilla y León 

— Det autonome området Katalonia 

— Det autonome området Extremadura 

— Det autonome området Galicia 

— Det autonome området La Rioja 

— Det autonome området Madrid 

— Det autonome området Murcia 

— Det autonome området Navarra 

— Det autonome området Pais Vasco 

— Det autonome området Valencia.» 
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VEDLEGG II 

I kapittel 2 i vedlegg II til vedtak 2003/467/EØF skal posten for Spania lyde: 

«I Spania: 

— Det autonome området Andalusia: Provinsene Almería, Granada og Jaen 

— Det autonome området Aragon 

— Det autonome området Asturias 

— Det autonome området Balearene 

— Det autonome området Kanariøyene 

— Det autonome området Castilla-La Mancha 

— Det autonome området Castilla y León: Provinsene Burgos, León, Soria, Valladolid og Zamora 

— Det autonome området Katalonia 

— Det autonome området Galicia 

— Det autonome området La Rioja 

— Det autonome området Madrid 

— Det autonome området Murcia 

— Det autonome området Navarra 

— Det autonome området Pais Vasco 

— Det autonome området Valencia.» 
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VEDLEGG III 

«VEDLEGG I 

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for pseudorabies, og som ikke tillater vaksinasjon 

ISO-kode Medlemsstat Regioner 

BE Belgia Alle regioner 

CZ Tsjekkia Alle regioner 

DK Danmark Alle regioner 

DE Tyskland Alle regioner 

IE Irland Alle regioner 

FR Frankrike Departementene Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, 

Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, 

Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, 

Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-

d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, 

Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, 

Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-

Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, 

Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, 

Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, 

Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-

Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, 

Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, 

Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, 

Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, 

Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, 

Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines 

IT Italia Den autonome provinsen Bolzano 

Regionen Friuli Venezia Giulia 

CY Kypros Alle regioner 

LU Luxembourg Alle regioner 

HU Ungarn Alle regioner 

NL Nederland Alle regioner 

AT Østerrike Alle regioner 

PL Polen Følgende regioner i voivodskapet podlaskie: augustowski, 

białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, 

siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki 

SI Slovenia Alle regioner 

SK Slovakia Alle regioner 

FI Finland Alle regioner 

SE Sverige Alle regioner 

UK Det forente kongerike Alle regioner 
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VEDLEGG II 

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater der det er iverksatt godkjente nasjonale programmer for bekjempelse og 

utryddelse av pseudorabies 

ISO-kode Medlemsstat Regioner 

ES Spania Alle regioner 

IT Italia Regionen Emilia-Romagna 

Regionen Lombardia 

Regionen Piemonte 

Regionen Umbria 

Regionen Veneto 

LT Litauen Alle regioner 

PL Polen Voivodskapet dolnośląskie: alle regioner 

Voivodskapet kujawsko-pomorskie: alle regioner 

Voivodskapet lubelskie: alle regioner 

Voivodskapet lubuskie: alle regioner 

Voivodskapet łódzkie: alle regioner 

Voivodskapet małopolskie: alle regioner 

Voivodskapet mazowieckie: alle regioner 

Voivodskapet opolskie: alle regioner 

Voivodskapet podkarpackie: alle regioner 

Følgende regioner i voivodskapet podlaskie: grajewski, kolneński, 

łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski 

Voivodskapet pomorskie: alle regioner 

Voivodskapet śląskie: alle regioner 

Voivodskapet świętokrzyskie: alle regioner 

Voivodskapet warmińsko-mazurskie: alle regioner 

Voivodskapet wielkopolskie: alle regioners 

Voivodskapet zachodniopomorskie: alle regioner» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1972 

av 26. november 2019 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU om dyrehelsetiltak for å bekjempe  

klassisk svinepest i visse medlemsstater 

[meddelt under nummer C(2019) 8396](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet 

med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særlig artikkel 9 nr. 4, 

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll ved handel med visse levende dyr og 

produkter innenfor Unionen med sikte på gjennomføring av det indre marked(2), særlig artikkel 10 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU(3) er det fastsatt dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk 

svinepest i visse medlemsstater. Disse tiltakene omfatter forbud mot sending av forsendelser av tamsvin og 

svineprodukter fra visse områder. Dyrehelsetiltakene fastsatt i nevnte gjennomføringsbeslutning får anvendelse parallelt 

med tiltakene fastsatt i rådsdirektiv 2001/89/EF(4), og er beregnet på å bekjempe spredningen av klassisk svinepest, 

særlig på unionsplan. 

2) I gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU er det også fastsatt unntak fra forbudet mot sending av levende svin fra visse 

områder, under forutsetning av at en rekke vilkår oppfylles. 

3) I anvendelsesperioden for tiltakene fastsatt i gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU bør det tas hensyn til 

epidemiologien hos klassisk svinepest samt effekten av de dyrehelsetiltak som gjennomføres av medlemsstatene oppført 

i vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU i samsvar med Unionens regelverk. I lys av den nåværende 

epidemiologiske situasjonen i Unionen og i nabotredjestater og den innsatsen som er nødvendig for å bekjempe 

sykdommen, uten samtidig å innføre unødvendige handelsrestriksjoner, bør anvendelsesperioden for gjennomførings-

beslutning 2013/764/EU derfor forlenges. 

4) Ettersom kontinuitet er viktig i tiltakene mot klassisk svinepest i lys av den aktuelle epidemien, bør forlengelsen av 

anvendelsesperioden for gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU ta hensyn til at europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2016/429(5), som inneholder bestemmelser om beskyttelsestiltak ved dyresykdommer, får anvendelse fra  

21.april 2021. 

5) I det det tas hensyn til effektiviteten av de samlede tiltakene som anvendes i Kroatia i samsvar med direktiv 2001/89/EF, 

samt overvåkingen og tiltakene som er truffet, som framlagt for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr, 

bør alle områder i Kroatia som nå er oppført i vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU, fjernes fra nevnte 

vedlegg på bakgrunn av den gunstige epidemiologiske situasjonen når det gjelder sykdommen i denne medlemsstaten. 

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

fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.11.2019, s. 56, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2020 av  

14. juli 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. 

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU av 13. desember 2013 om dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse 

medlemsstater (EUT L 338 av 17.12.2013, s. 102). 

(4) Rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest (EFT L 316 av 1.12.2001, s. 5). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av 

visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseregelverket») (EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1). 

2021/EØS/45/04 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU gjøres følgende endringer: 

I artikkel 10 endres datoen «31. desember 2019» til «21. april 2021». 

Artikkel 2 

I vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU utgår nr. 2. 

Artikkel 3 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 26. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1664 

av 30. september 2019 

om godkjenning av et laboratorium i Ukraina til å utføre serologiske prøver for kontroll av  

rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer 

[meddelt under nummer C(2019) 6906](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de 

kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), særlig artikkel 3 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved vedtak 2000/258/EF ble Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy, Frankrike, utpekt 

som instituttet med ansvar for å utarbeide de nødvendige kriteriene for å standardisere serologiske prøver for kontroll av 

rabiesvaksiners virkning. AFSSA er nå blitt en del av Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail (ANSES) i Frankrike. 

2) Vedtak 2000/258/EF fastsetter blant annet at ANSES skal vurdere laboratorier i tredjestater som har søkt om 

godkjenning til å utføre serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning. 

3) Vedkommende myndighet i Ukraina har inngitt en søknad om godkjenning av laboratoriet «NeoVetlab Ukraine Ltd» i 

Kiev, og ANSES har utarbeidet og framlagt for Kommisjonen en positiv vurderingsrapport om dette laboratoriet datert 

14. september 2018. 

4) Laboratoriet «NeoVetlab Ukraine Ltd» i Kiev bør derfor godkjennes til å utføre serologiske prøver for kontroll av 

rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer. 

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

fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 i vedtak 2000/258/EF godkjennes følgende laboratorium til å utføre serologiske prøver for 

kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer: 

NeoVetlab Ukraine Ltd 

11, Akademika Viliamsa str., apt.101 

Kiev, 03191 

Ukraina 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 2.10.2019, s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2020 av 14. juli 2020 

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

(1) EFT L 79 av 30.3.2000, s. 40. 
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Artikkel 2 

Denne beslutningen får anvendelse fra 1. oktober 2019. 

Artikkel 3 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 30. september 2019. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1992 

av 27. november 2019 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsetiltak for å bekjempe  

lumpy skin disease i visse medlemsstater ved å forlenge beslutningens anvendelsesperiode 

[meddelt under nummer C(2019) 8571](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet 

med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særlig artikkel 9 nr. 4, 

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll ved handel med visse levende dyr og 

produkter innenfor Unionen med sikte på gjennomføring av det indre marked(2), særlig artikkel 10 nr. 4, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/119/EØF av 17. desember 1992 om generelle fellesskapstiltak for bekjempelse av visse 

dyresykdommer og særtiltak med hensyn til smittsomt blæreutslett hos gris(3), særlig artikkel 14 nr. 2, artikkel 19 nr. 1 

bokstav a), artikkel 19 nr. 3 bokstav a) og artikkel 19 nr. 4 og 6, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, 

bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(4), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 92/119/EØF er det fastsatt generelle bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av visse 

dyresykdommer, herunder lumpy skin disease (LSD). Disse tiltakene omfatter opprettelse av verne- og 

overvåkingssoner rundt den infiserte driftsenheten og nødvaksinasjon i tilfelle utbrudd av LSD, i tillegg til andre 

bekjempelsestiltak. 

2) I Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008(5) er det fastsatt dyrehelsetiltak som skal treffes ved 

utbrudd av LSD i de medlemsstatene eller de delene av disse som er oppført i beslutningens vedlegg I, herunder 

minstekravene til vaksinasjonsprogrammer mot nevnte sykdom som medlemsstatene framlegger for Kommisjonen for 

godkjenning. I gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 er «smittesone» definert som de delene av en medlemsstats 

territorium som er oppført i del II i vedlegg I til beslutningen, samt alle verne- og overvåkingssoner opprettet i samsvar 

med direktiv 92/119/EØF, og der det kan gjennomføres vaksinasjon mot LSD etter godkjenning av 

vaksinasjonsprogrammene. Dessuten er «sykdomsfri sone med vaksinasjon» definert som den delen av en medlemsstats 

territorium som er oppført i del I i vedlegg I til beslutningen, og som omfatter områdene utenfor smittesonen der det 

gjennomføres forebyggende vaksinasjon mot LSD etter at vaksinasjonsprogrammene er godkjent. 

3) I august 2015 ble LSD bekreftet i Hellas for første gang. I 2016 var det tilfeller av LSD i Bulgaria og ytterligere tilfeller 

i Hellas samt i en rekke nabotredjeland. I 2017 var LSD mindre utbredt i Sørøst-Europa, med et nytt stort utbrudd i 

Albania og noen få sporadiske utbrudd i Hellas og Nord-Makedonia.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 29.11.2019, s. 107, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2020 av  

14. juli 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. 

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(3) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 69. 

(4) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11. 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 av 15. november 2016 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i 

visse medlemsstater (EUT L 310 av 17.11.2016, s. 51). 
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4) Som svar på utbruddene av LSD har både de berørte medlemsstatene Hellas og Bulgaria og de berørte 

nabotredjelandene gjennomført massevaksinasjonsprogrammer av storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap. 

Kroatia, der LSD hittil ikke har forekommet, gjennomførte også et massevaksinasjonsprogram mot LSD i 2016 og 2017, 

som et forebyggende tiltak i lys av den epidemiologiske situasjonen i nabomedlemsstater og nabotredjeland. Ved 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2009(6) ble de ulike vaksinasjonsprogrammene mot LSD i 

medlemsstatene godkjent. 

5) I 2018 og hittil i 2019 har det skjedd en stadig forbedring av den epidemiologiske situasjonen med hensyn til LSD, og 

ingen tilfeller av LSD er rapportert i noen medlemsstat eller noe nabotredjeland i Sørøst-Europa, bortsett fra Tyrkia. I 

den samme perioden har årlig massevaksinasjon mot LSD fortsatt i alle medlemsstater og nabotredjeland i Sørøst-

Europa som har vært rammet av sykdommen. 

6) På grunn av den gunstige epidemiologiske situasjonen avsluttet Kroatia forebyggende vaksinasjon mot LSD i 

begynnelsen av 2018 og erstattet tiltaket med systematisk sykdomsovervåking. Overvåkingen bekreftet at LSD ikke 

hadde forekommet i 2018. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 ble derfor endret ved Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/81(7) for å fjerne medlemsstaten fra listen over medlemsstater med «sykdomsfrie 

soner med vaksinasjon» i vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008. Videre ble gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2016/2009 endret ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2019/82(8) for å fjerne Kroatia fra listen over 

medlemsstater med et godkjent vaksinasjonsprogram mot LSD. 

7) Når vaksinasjon mot LSD opphører i et land eller i en sone av landet, tar det i henhold til regelverket til Verdens 

dyrehelseorganisasjon (OIE) minst åtte måneder å gjenopprette status som fri for LSD dersom det foretas forebyggende 

vaksinasjon, eller minst fjorten måneder ved vaksinasjon som reaksjon på et utbrudd av LSD. Tiltakene fastsatt i 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 bør derfor gjelde i minst 8 eller 14 måneder, avhengig av sonen, innen status 

som fri for LSD kan gjenopprettes. 

8) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 gjelder fram til 31. desember 2019, og nåværende tiltak når det gjelder LSD 

i Hellas og Bulgaria fastsatt i nevnte rettsakt får derfor ikke anvendelse etter nevnte dato. På bakgrunn av den aktuelle 

epidemiologiske situasjonen og minsteperioden som kreves for å gjenopprette status som fri for LSD, er det nødvendig å 

forlenge anvendelsesperioden for disse tiltakene med et passende tidsrom. 

9) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429(9) ble det opprettet en ny rettslig ramme for dyrehelse i 

Unionen. I forordningen fastsettes det bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer, 

herunder LSD. Ettersom nevnte forordning får anvendelse fra 21. april 2021, bør anvendelsesperioden for 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 forlenges til 20. april 2021. 

10) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 bør derfor endres. 

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

fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 15 i gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 endres datoen «31. desember 2019» til «20. april 2021». 

  

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2009 av 15. november 2016 om godkjenning av vaksinasjonsprogrammene mot 

lumpy skin disease framlagt av medlemsstatene (EUT L 310 av 17.11.2016, s. 66). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/81 av 17. januar 2019 om endring av vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2008 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater (EUT L 18 av 21.1.2019, s. 43). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/82 av 17. januar 2019 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2009 om godkjenning av vaksinasjonsprogrammene mot lumpy skin disease framlagt av medlemsstatene (EUT L 18 av 21.1.2019, 

s. 48). 

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av 

visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseregelverket») (EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1). 
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Artikkel 2 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 27. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/2164 

av 17. desember 2019 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med 

hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 16 nr. 1 og nr. 3 bokstav a) samt artikkel  

21 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 16 nr. 3 bokstav b) i forordning (EF) nr. 834/2007 har flere medlemsstater oversendt 

saksdokumenter om visse stoffer til Kommisjonen og de andre medlemsstatene med sikte på å få disse stoffene godkjent 

og oppført i vedlegg I, II , VI og VIII til kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(2). Disse saksdokumentene er 

gjennomgått av ekspertgruppen for teknisk rådgivning om økologisk produksjon («EGTOP») og Kommisjonen. 

2) I sine anbefalinger med hensyn til gjødsel(3) konkluderte EGTOP blant annet med at stoffene «biokull», «avfall fra 

bløtdyr og eggeskall» og «humin- og fulvinsyrer» er forenlige med målene og prinsippene for økologisk produksjon. 

Disse stoffene bør derfor oppføres i vedlegg I til forordning (EF) nr. 889/2008. EGTOP anbefalte også å presisere 

definisjonen av «kalsiumkarbonat» fastsatt i nevnte vedlegg. 

3) I sine anbefalinger med hensyn til plantevernmidler(4) konkluderte EGTOP blant annet med at stoffene «maltdekstrin», 

«hydrogenperoksid», «terpener (eugenol, geraniol og tymol)», «natriumklorid», «cerevisan» og pyretriner fra andre 

planter enn Chrysanthemum cinerariaefolium er forenlige med målene og prinsippene for økologisk produksjon. Disse 

stoffene bør derfor oppføres i vedlegg II til forordning (EF) nr. 889/2008. Videre gav EGTOP anbefalinger om 

oppbygningen av nevnte vedlegg. 

4) I sine anbefalinger med hensyn til fôr(5) konkluderte EGTOP blant annet med at stoffene «guarkjernemel» som 

tilsetningsstoff i fôrvarer, «ekte kastanje (ekstrakt)» som sensorisk tilsetningsstoff og «vannfritt betain» til dyr med én 

mage, og bare av naturlig eller økologisk opprinnelse, er forenlige med målene og prinsippene for økologisk 

produksjon. Disse stoffene bør derfor oppføres i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 889/2008. I nevnte vedlegg er 

henvisningen til visse tilsetningsstoffer i ensilasje uklare og bør klargjøres for å unngå forvirring.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 18.12.2019, s. 61, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2020 av 

14. juli 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og 

kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 

(3) Final report on fertilisers III https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/final-report-egtop-

fertilizers-iii_en.pdf 

(4) Final report on plant protection products IV https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en 

(5) Final report on feed III and food V https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en 

2021/EØS/45/07 
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5) I sine anbefalinger med hensyn til næringsmiddeltrygghet(6) konkluderte EGTOP blant annet med at stoffene «glyserol» 

som fuktighetsbevarer i gelkapsler og til overflatebehandling av tabletter, «bentonitt» som teknisk hjelpestoff, «L(+)-

melkesyre og natriumhydroksid» som teknisk hjelpestoff ved ekstraksjon av planteproteiner og «tarakjernemel» som 

fortykningsmiddel samt «humleekstrakt og ekstrakt fra kolofonium fra furu» i sukkerproduksjon er forenlige med 

målene og prinsippene for økologisk produksjon. Disse stoffene bør derfor oppføres i vedlegg VIII til forordning (EF) 

nr. 889/2008. Videre anbefalte EGTOP at det kreves at tarakjernemel, lecitiner, glyserol, johannesbrødkjernemel, 

gellangummi, gummi arabicum, guarkjernemel og karnaubavoks fremstilles etter økologiske metoder. For å gi 

driftsansvarlige tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye kravene bør det fastsettes en treårig overgangsperiode. 

6) I vedlegg VIIIa til forordning (EF) nr. 889/2008 er noen av henvisningene til navnene på tilsetningsstoffer upresise og 

bør klargjøres for å unngå forvirring. 

7) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

2) Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

3) Vedlegg VI erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordningen. 

4) Vedlegg VIII erstattes med teksten i vedlegg IV til denne forordningen. 

5) Vedlegg VIIIa erstattes med teksten i vedlegg V til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 17. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

  

  

(6) Final report on food IV og Final report on feed III and food V https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en 
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG I 

Gjødsel, jordforbedringsmidler og næringsstoffer nevnt i artikkel 3 nr. 1 og artikkel 6d nr. 2 

Merknader: 

A: Godkjent i henhold til forordning (EØF) nr. 2092/91 og videreført ved artikkel 16 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) 

nr. 834/2007 

B: Godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 

Godkjenning 

Navn 

Sammensatte produkter eller produkter som 

inneholder bare materialene oppført nedenfor 

Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Husdyrgjødsel Produkt bestående av en blanding av dyreekskrementer og 

vegetabilsk materiale (dyrestrø) 

Ikke fra industrilandbruk 

A Tørket husdyrgjødsel og dehydrert 

hønsegjødsel 

Ikke fra industrilandbruk 

A Komposterte dyreekskrementer, herunder 

hønsegjødsel og kompostert husdyrgjødsel 

Ikke fra industrilandbruk 

A Flytende dyreekskrementer Bruk etter kontrollert gjæring og/eller passende fortynning 

Ikke fra industrilandbruk 

B Kompostert eller gjæret blandet 

husholdningsavfall 

Produkt framstilt av kildesortert husholdningsavfall som er 

kompostert eller har gjennomgått anaerob gjæring med henblikk 

på biogassproduksjon 

Bare vegetabilsk og animalsk husholdningsavfall 

Bare når det er produsert i et lukket og overvåket 

innsamlingssystem godkjent av medlemsstaten 

Høyeste tillatte konsentrasjoner i mg/kg tørrstoff: 

Kadmium: 0,7; kobber: 70; nikkel: 25; bly: 45; sink: 200; 

kvikksølv: 

0,4; krom (totalt): 70; krom (VI): Ikke påviselig 

A Torv Bruk begrenset til hagebruk (kommersielt hagebruk, 

blomsterdyrking, tredyrking, planteskoler) 

A Kompost fra soppdyrking Det opprinnelige dyrkingsmediet kan bare være framstilt av 

produkter i dette vedlegget 

A Ekskrementer fra marker (markkompost) og 

insekter 

 

A Guano  

A Kompostert eller gjæret blanding av 

vegetabilsk materiale 

Produkt framstilt av blandinger av vegetabilsk materiale som er 

kompostert eller har gjennomgått anaerob gjæring med henblikk 

på biogassproduksjon 

B Biorester fra biogassproduksjon som 

inneholder animalske biprodukter, og som er 

nedbrutt sammen med materiale av 

vegetabilsk eller animalsk opprinnelse, som 

oppført i dette vedlegg 

Animalske biprodukter (herunder biprodukter fra ville dyr) i 

kategori 3 og mage- og tarminnhold i kategori 2 (kategori 2 og 3 

som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1069/2009(1)) må ikke stamme fra industrilandbruk. 

Prosessene må være i samsvar med kommisjonsforordning (EU)  

nr. 142/2011. 

Skal ikke anvendes på spiselige deler av avlingen 
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Godkjenning 

Navn 

Sammensatte produkter eller produkter som 

inneholder bare materialene oppført nedenfor 

Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

B Følgende produkter eller biprodukter av 

animalsk opprinnelse: 

Blodmel 

Hovmel 

Hornmel 

Beinmel eller degelatinert beinmel 

Fiskemel 

Kjøttmel 

Fjør- og hårmel 

Ull 

Pels (1) 

Hår 

Melkeprodukter 

Hydrolyserte proteiner (2) 

1) Høyeste tillatte konsentrasjoner av krom (VI) i mg/kg 

tørrstoff: Ikke påviselig 

2) Skal ikke anvendes på spiselige deler av avlingen 

A Produkter og biprodukter av vegetabilsk 

opprinnelse til gjødsling 

Eksempler: Mel av oljekaker, kakaoskall, maltspirer 

B Hydrolyserte proteiner av vegetabilsk 

opprinnelse 

 

A Makroalger og produkter av makroalger Når de er framkommet direkte gjennom 

i) fysiske prosesser, herunder dehydrering, frysing og maling 

ii) ekstraksjon med vann eller vandig sur og/eller basisk løsning 

iii) gjæring 

A Sagflis og treflis Trevirke som ikke er kjemisk behandlet etter felling 

A Kompostert bark Trevirke som ikke er kjemisk behandlet etter felling 

A Treaske Fra trevirke som ikke er kjemisk behandlet etter felling 

A Bløtt råfosfat Produkt angitt i nr. 7 i vedlegg I A.2 til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 2003/2003(2) 

Kadmiuminnhold på høyst 90 mg/kg av P205 

A Aluminiumkalsiumfosfat Produkt angitt i nr. 6 i vedlegg I A.2 til forordning (EF) 

nr. 2003/2003 

Kadmiuminnhold på høyst 90 mg/kg av P205 

Kan bare brukes på basisk jord (pH > 7,5) 

A Thomasfosfat Produkt angitt i nr. 1 i vedlegg IA.2 til forordning (EF) 

nr. 2003/2003 

A Kaliumråsalt eller kainitt Produkt angitt i nr. 1 i vedlegg IA.3 til forordning (EF) 

nr. 2003/2003 

A Kaliumsulfat, eventuelt med innhold av 

magnesiumsalt 

Produkt framstilt av kaliumråsalt ved fysisk ekstraksjon, eventuelt 

med innhold av magnesiumsalt 
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Godkjenning 

Navn 

Sammensatte produkter eller produkter som 

inneholder bare materialene oppført nedenfor 

Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Vinasse og vinasseekstrakt Unntatt vinasse fra salmiakkproduksjon 

A Kalsiumkarbonat, for eksempel kritt, mergel, 

kalksteinsmel, kalkholdige havalger (maerl), 

fosfatholdig kritt) 

Bare naturlig forekommende 

B Avfall fra bløtdyr Bare fra bærekraftige fiskerier, som definert i artikkel 4.1.7 i 

forordning (EU) nr. 1380/2013, eller økologisk akvakultur 

B Eggeskall Ikke fra industrilandbruk 

A Magnesium- og kalsiumkarbonat Bare naturlig forekommende 

f.eks. dolomittkalk, malt magnesium, kalkstein 

A Magnesiumsulfat (kiseritt) Bare naturlig forekommende 

A Kalsiumkloridløsning Behandling av blader på epletrær etter påvist kalsiummangel 

A Kalsiumsulfat (gipsstein) Produkter angitt i nr. 1 i vedlegg I D til forordning (EF)  

nr. 2003/2003 

Bare naturlig forekommende 

A, B Kalkslam fra sukkerproduksjon Biprodukt fra sukkerproduksjon fra sukkerbete og sukkerrør 

A Kalkslam fra produksjon av vakuumsalt Biprodukt fra produksjon av vakuumsalt fra saltlake som finnes i 

fjell 

A Rent svovel Produkter angitt i vedlegg ID.3 til forordning (EF) nr. 2003/2003 

A Mikronæringsstoffer Uorganiske mikronæringsstoffer oppført i del E i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 2003/2003 

A Natriumklorid  

A Steinmel og leire  

B Leonarditt (ubehandlet organisk sediment rikt 

på huminsyrer) 

Bare dersom det er framstilt som et biprodukt av gruvedrift 

B Humin- og fulvinsyrer Bare dersom det er framstilt fra uorganiske salter/løsninger 

unntatt ammoniumsalter, eller fra rensing av drikkevann 

B Xylitt Bare dersom det er framstilt som et biprodukt av gruvedrift (f.eks. 

biprodukt fra utvinning av brunkull) 

B Kitin (polysakkarid framstilt av skall av 

krepsdyr) 

Bare dersom det stammer fra bærekraftige fiskerier, som definert i 

artikkel 4.1.7 i forordning (EF) nr. 1380/2013, eller økologisk 

akvakultur 

B Sedimenter som er rike på organisk materiale 

fra ferskvannsmasser som er dannet under 

anaerobe forhold 

(f.eks. sapropel) 

Bare organiske sedimenter som er biprodukter av forvaltning av 

ferskvannsmasser eller utvunnet fra tidligere ferskvannsområder 

Når det er relevant, bør utvinningen skje på en måte som gir minst 

mulig påvirkning av vannsystemet 

Bare sedimenter fra kilder som ikke er forurenset av pesticider, 

persistente organiske forurensende stoffer og bensinlignende 

stoffer 

Høyeste tillatte konsentrasjoner i mg/kg tørrstoff: Kadmium: 0,7; 

kobber: 70; nikkel: 25; bly: 45; sink: 200; kvikksølv: 0,4; krom 

(totalt): 70; krom (VI): Ikke påviselig 
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Godkjenning 

Navn 

Sammensatte produkter eller produkter som 

inneholder bare materialene oppført nedenfor 

Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

B Biokull – pyrolyseprodukt framstilt av en 

rekke organiske materialer av vegetabilsk 

opprinnelse og anvendt som 

jordforbedringsmiddel 

Bare fra plantematerialer, ubehandlet eller behandlet med 

produkter som er oppført i vedlegg II 

Høyeste verdi på 4 mg polysykliske aromatiske hydrokarboner 

(PAH) per kg tørrstoff (DM). Denne verdien skal vurderes på nytt 

annethvert år, idet det tas hensyn til risikoen for akkumulering 

som følge av gjentatt bruk 

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold 

til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 av 13. oktober 2003 om gjødsel (EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1).» 
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG II 

Pesticider – plantevernmidler nevnt i artikkel 5 nr. 1 

Alle stoffer angitt i dette vedlegget skal minst overholde bruksvilkårene angitt i vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(1). Mer restriktive bruksvilkår for økologisk produksjon er angitt i kolonne 

nummer to i hver tabell. 

1. Stoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse 

Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

Allium sativum (hvitløkekstrakt)  

Azadiraktin utvunnet av Azadirachta indica 

(Neem-tre) 

 

Bivoks Bare som sårbalsam/sårbeskyttelse ved beskjæring/poding 

COS-OGA  

Hydrolyserte proteiner, unntatt gelatin  

Laminarin Tare skal enten dyrkes økologisk i samsvar med artikkel 6d eller høstes på 

en bærekraftig måte i samsvar med artikkel 6c 

Maltdekstrin  

Feromoner Bare i feller og dispensere 

Vegetabilske oljer Alle bruksområder er tillatt, unntatt som ugressmiddel 

Pyretriner Bare av vegetabilsk opprinnelse 

Kvassia utvunnet av Quassia amara Bare som insektmiddel, repellent 

Repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk 

opprinnelse / sauefett 

Bare på ikke-spiselige deler av avlingen og når avlingsmaterialet ikke 

spises av sau eller geit 

Salix spp. Cortex (ekstrakt av bark av Salix-

arter) 

 

Terpener (eugenol, geraniol og tymol)  

2. Basisstoffer 

Basisstoffer basert på næringsmidler (herunder 

lecitiner, sukrose, fruktose, eddik, myse, 

kitosanhydroklorid(1) og Equisetum arvense) 

Bare basisstoffer som definert i artikkel 23 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009(2) som er næringsmidler som definert i artikkel 2 i 

forordning (EF) nr. 178/2002 og som er av vegetabilsk eller animalsk 

opprinnelse 

Stoffene skal ikke brukes som ugressmidler 

(1) Stammer fra bærekraftige fiskerier eller økologisk akvakultur. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 309 av 

24.11.2009, s. 1). 
  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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3. Mikroorganismer eller stoffer som produseres eller framstilles av mikroorganismer 

Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

Mikroorganismer Ikke av genmodifiserte organismer 

Spinosad  

Cerevisan  

4. Andre stoffer enn dem nevnt i avsnitt 1, 2 og 3 

Navn 
Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår eller 

bruksrestriksjoner 

Aluminiumsilikat (kaolin)  

Kalsiumhydroksid Når det brukes som soppdrepende middel, bare til frukttrær, 

herunder i planteskoler, for å bekjempe Nectria galligena 

Karbondioksid  

Kobberforbindelser i form av kobberhydroksid, 

kobberoksyklorid, kobberoksid, Bordeaux-væske og 

trebasisk kobbersulfat 

 

Diammoniumfosfat Bare som lokkemiddel i feller 

Etylen  

Fettsyrer Alle bruksområder er godkjent, unntatt som ugressmiddel 

Jernfosfat (jern(III)ortofosfat) Preparater til overflatespredning mellom dyrkede planter 

Hydrogenperoksid  

Kiselgur (diatoméjord)  

Svovelkalk (kalsiumpolysulfid)  

Parafinolje  

Kalium- og natriumhydrogenkarbonat (også kjent som 

kalium-/natriumbikarbonat) 

 

Pyretroider (bare deltametrin eller lambdacyhalotrin) Bare i feller med særlige lokkemidler, bare mot Bactrocera 

oleae og Ceratitis capitata Wied 

Kvartssand  

Natriumklorid Alle bruksområder er godkjent, unntatt som ugressmiddel 

Svovel»  
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VEDLEGG III 

«VEDLEGG VI 

Tilsetningsstoffer i fôrvarer nevnt i artikkel 22 bokstav g), artikkel 24 nr. 2 og artikkel 25m nr. 2 

Tilsetningsstoffer i fôrvarer som er oppført i dette vedlegget, skal godkjennes i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

1. TEKNOLOGISKE TILSETNINGSSTOFFER 

a) Konserveringsmidler 

ID-numre eller funksjonsgrupper Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

 E 200 Sorbinsyre  

 E 236 Maursyre  

 E 237 Natriumformiat  

 E 260 Eddiksyre  

 E 270 Melkesyre  

 E 280 Propionsyre  

 E 330 Sitronsyre  

b) Antioksidanter 

ID-numre eller funksjonsgrupper Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

 1b306(i) Tokoferolekstrakter fra 

vegetabilske oljer 

 

 1b306(ii) Tokoferolrike ekstrakter fra 

vegetabilske oljer (deltarike) 

 

c) Emulgatorer, stabilisatorer, fortykningsmidler og geleringsmidler 

ID-numre eller funksjonsgrupper Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

 1c322 Lecitiner Bare dersom de er framstilt av økologiske 

råvarer 

   Bare til bruk som fôr til akvakulturdyr 

d) Bindemidler og antiklumpemidler 

ID-numre eller funksjonsgrupper Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

 E 412 Guarkjernemel  

 E 535 Natriumferrocyanid Høyeste dosering: 20 mg/kg NaCl 

beregnet som ferrocyanidanion 
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ID-numre eller funksjonsgrupper Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

 E 551b Kolloidal silisiumoksid  

 E 551c Kiselgur (diatoméjord, renset)  

 1m558i Bentonitt  

 E 559 Kaolinleire, asbestfri  

 E 560 Naturlige blandinger av steatitt og 

kloritt 

 

 E 561 Vermikulitt  

 E 562 Sepiolitt  

 E 566 Natrolitt-fonolitt  

 1g568 Klinoptilolitt av sedimentær 

opprinnelse 

 

 E 599 Perlitt  

e) Tilsetningsstoffer i ensilasje 

ID-numre eller 

funksjonsgrupper 
Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

1k 

1k236 

Enzymer, mikroorganismer 

Maursyre 

Bruk begrenset til produksjon av ensilasje når 

værforholdene ikke tillater tilstrekkelig gjæring 

Bruken av maursyre, propionsyre deres natriumsalter i 

produksjonen av ensilasje er tillatt bare når 

værforholdene ikke tillater tilstrekkelig gjæring 

1k237 Natriumformiat 

1k280 Propionsyre 

1k281 Natriumpropionat 

2. SENSORISKE TILSETNINGSSTOFFER 

ID-numre eller 

funksjonsgrupper 
Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

2b Aromastoffer Bare ekstrakter fra landbruksprodukter 

 Castanea sativa Mill.: Ekte kastanje 

(ekstrakt) 

 

3. ERNÆRINGSMESSIGE TILSETNINGSSTOFFER 

a) Vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning 

ID-numre eller 

funksjonsgrupper 
Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

3a Vitaminer og provitaminer Framstilt av landbruksprodukter 

Ved syntetisk framstilte vitaminer kan bare de som er 

identiske med vitaminer framstilt av landbruksprodukter, 

brukes til dyr med én mage og akvakulturdyr 
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ID-numre eller 

funksjonsgrupper 
Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

  Ved syntetisk framstilte vitaminer kan bare vitamin A, D 

og E som er identiske med vitaminer framstilt av 

landbruksprodukter, brukes til drøvtyggere, etter 

forhåndsgodkjenning fra medlemsstaten basert på en 

vurdering av mulighetene for økologiske drøvtyggere til å 

få i seg de nødvendige mengder av disse vitaminene 

gjennom sine fôrrasjoner 

3a920 Betain, vannfritt Bare til dyr med én mage 

Bare av naturlig opprinnelse og om mulig av økologisk 

opprinnelse 

b) Forbindelser av mikronæringsstoffer 

 
ID-numre eller 

funksjonsgrupper 
Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

 E1 Jern   

 3b101 Jern(II)karbonat (jernspat)  

 3b103 Jern(II)sulfatmonohydrat  

 3b104 Jern(II)sulfatheptahydrat  

 3b201 Kaliumjodid  

 3b202 Kalsiumjodat, vannfritt  

 3b203 Overtrukket granulert 

kalsiumjodat, vannfritt 

 

 3b301 Kobolt(II)acetattetrahydrat  

 3b302 Kobolt(II)karbonat  

 3b303 Kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)

monohydrat 

 

 3b304 Overtrukket granulert 

kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)m

onohydrat 

 

 3b305 Kobolt(II)sulfatheptahydrat  

 3b402 Kobber(II)karbonatdihydroksymon

ohydrat 

 

 3b404 Kobber(II)oksid  

 3b405 Kobber(II)sulfatpentahydrat  

 3b409 Dikobberkloridtrihydroksid 

(TBCC) 

 

 3b502 Mangan(II)oksid  

 3b503 Mangan(II)sulfat, monohydrat  

 3b603 Sinkoksid  

 3b604 Sinksulfatheptahydrat  



Nr. 45/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.7.2021 

 

 
ID-numre eller 

funksjonsgrupper 
Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

 3b605 Sinksulfatmonohydrat  

 3b609 Sinkkloridhydroksidmonohydrat 

(TBZC) 

 

 3b701 Natriummolybdatdihydrat  

 3b801 Natriumselenitt  

 3b810, 3b811, 

3b812, 

3b813 og 3b817 

Inaktivert selenberiket gjær  

4. AVLSTEKNISKE TILSETNINGSSTOFFER 

ID-numre eller funksjonsgrupper Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

4a, 4b, 4c og 4d Enzymer og mikroorganismer i kategorien 

«Avlstekniske tilsetningsstoffer»» 
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VEDLEGG IV 

«VEDLEGG VIII 

Visse produkter og stoffer som brukes ved produksjon av foredlede økologiske næringsmidler, gjær og gjærprodukter 

nevnt i artikkel 27 nr. 1 bokstav a) og artikkel 27a bokstav a) 

DEL A – NÆRINGSMIDDELTILSETNINGER, HERUNDER BÆRERE 

Ved beregning av prosentandelen nevnt i artikkel 23 nr. 4 bokstav a) ii) i forordning (EF) nr. 834/2007 skal 

næringsmiddeltilsetninger som er merket med en asterisk i kolonnen for kodenummer, anses som ingredienser av 

landbruksopprinnelse. 

Kode Navn 

Bearbeiding av næringsmidler av 
Særlige vilkår og begrensninger i tillegg til forordning (EF) 

 nr. 1333/2008 vegetabilsk 

opprinnelse 

animalsk 

opprinnelse 

E 153 Vegetabilsk karbon  X Geitost i aske 

Morbier-ost 

E 160b* Annattoekstrakter, 

bixin, norbixin 

 X Red Leicester-ost 

Double Gloucester-ost 

Cheddar 

Mimolette-ost 

E 170 Kalsiumkarbonat X X Skal ikke brukes til farging eller tilsetning av kalsium i 

produkter 

E 220 Svoveldioksid X X (bare til 

mjød) 

I fruktviner (vin framstilt av annen frukt enn druer, 

herunder eplesider og pæresider) og mjød med og uten 

tilsatt sukker: 100 mg/l (maksimalt innhold fra alle 

kilder, uttrykt som SO2 i mg/l) 

E 223 Natriumdisulfitt  X Krepsdyr 

E 224 Kaliumdisulfitt X X (bare til 

mjød) 

I fruktviner (vin framstilt av annen frukt enn druer, 

herunder eplesider og pæresider) og mjød med og uten 

tilsatt sukker: 100 mg/l (maksimalt innhold fra alle 

kilder, uttrykt som SO2 i mg/l) 

E250 Natriumnitritt  X For kjøttprodukter. Kan brukes bare dersom det er 

godtgjort overfor vedkommende myndighet at det ikke 

finnes noe teknologisk alternativ tilgjengelig som gir 

samme garanti og/eller gjør det mulig å bevare 

produktets særlige egenskaper. Ikke i kombinasjon med 

E252. Veiledende tilsatt mengde uttrykt som NaNO2: 80 

mg/kg, grenseverdi for restmengde uttrykt som NaNO2 

50 mg/kg 

E252 Kaliumnitrat  X For kjøttprodukter. Kan brukes bare dersom det er 

godtgjort overfor vedkommende myndighet at det ikke 

finnes noe teknologisk alternativ tilgjengelig som gir 

samme garanti og/eller gjør det mulig å bevare 

produktets særlige egenskaper. Ikke i kombinasjon med 

E250. Veiledende tilsatt mengde uttrykt som NaNO3: 

80 mg/kg, grenseverdi for restmengde uttrykt som 

NaNO3 50 mg/kg 
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Kode Navn 

Bearbeiding av næringsmidler av 
Særlige vilkår og begrensninger i tillegg til forordning (EF) 

 nr. 1333/2008 vegetabilsk 

opprinnelse 

animalsk 

opprinnelse 

E 270 Melkesyre X X  

E 290 Karbondioksid X X  

E 296 Eplesyre X   

E 300 Askorbinsyre X X Med hensyn til næringsmidler av animalsk opprinnelse: 

Kjøttprodukter 

E 301 Natriumaskorbat  X Med hensyn til næringsmidler av animalsk opprinnelse: 

Kjøttprodukter i forbindelse med nitrater eller nitritter 

E 306(*) Tokoferolrikt ekstrakt X X Antioksidant 

E 322(*) Lecitiner X X Med hensyn til næringsmidler av animalsk opprinnelse: 

Melkeprodukter 

Bare dersom det stammer fra økologisk produksjon. Får 

anvendelse fra 1. januar 2022. Til nevnte dato bare 

dersom de er framstilt av økologiske råvarer 

E 325 Natriumlaktat  X Melkebaserte produkter og kjøttprodukter 

E 330 Sitronsyre X X  

E 331 Natriumsitrater X X  

E 333 Kalsiumsitrater X   

E 334 Vinsyre (L(+)-) X X (bare til 

mjød) 

Med hensyn til næringsmidler av animalsk opprinnelse: 

Mjød 

E 335 Natriumtartrater X   

E 336 Kaliumtartrater X   

E 341 (i) Monokalsiumfosfat X  Hevemiddel for selvhevende mel 

E 392* Ekstrakter av rosmarin X X Bare dersom det stammer fra økologisk produksjon 

E 400 Alginsyre X X Med hensyn til næringsmidler av animalsk opprinnelse: 

Melkebaserte produkter 

E 401 Natriumalginat X X Med hensyn til næringsmidler av animalsk opprinnelse: 

Melkebaserte produkter 

E 402 Kaliumalginat X X Med hensyn til næringsmidler av animalsk opprinnelse: 

Melkebaserte produkter 

E 406 Agar X X Med hensyn til næringsmidler av animalsk opprinnelse: 

Melkebaserte produkter og kjøttprodukter 

E 407 Karragenan X X Med hensyn til næringsmidler av animalsk opprinnelse: 

Melkebaserte produkter 

E 410* Johannesbrødkjerne-

mel 

X X Bare dersom det stammer fra økologisk produksjon. Får 

anvendelse fra 1. januar 2022 
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Kode Navn 

Bearbeiding av næringsmidler av 
Særlige vilkår og begrensninger i tillegg til forordning (EF) 

 nr. 1333/2008 vegetabilsk 

opprinnelse 

animalsk 

opprinnelse 

E 412* Guarkjernemel X X Bare dersom det stammer fra økologisk produksjon. Får 

anvendelse fra 1. januar 2022 

E 414* Gummi arabicum X X Bare dersom det stammer fra økologisk produksjon. Får 

anvendelse fra 1. januar 2022 

E 415 Xantangummi X X  

E 417 Tarakjernemel X X Fortykningsmiddel 

Bare dersom det stammer fra økologisk produksjon. Får 

anvendelse fra 1. januar 2022 

E 418 Gellangummi X X Bare med høyt innhold av acyl 

Bare dersom det stammer fra økologisk produksjon. Får 

anvendelse fra 1. januar 2022 

E 422 Glyserol X X Bare av vegetabilsk opprinnelse 

Bare dersom det stammer fra økologisk produksjon. Får 

anvendelse fra 1. januar 2022 

For planteekstrakter, aromaer, fuktighetsbevarer i 

gelkapsler, overflatebehandling av tabletter 

E 440 (i)* Pektin X X Med hensyn til næringsmidler av animalsk opprinnelse: 

Melkebaserte produkter 

E 464 Hydroksypropylme-

tylcellulose 

X X Innkapslingsmateriale for kapsler 

E 500 Natriumkarbonater X X  

E 501 Kaliumkarbonater X   

E 503 Ammoniumkarbonater X   

E 504 Magnesiumkarbonater X   

E 509 Kalsiumklorid  X Koagulering av melk 

E 516 Kalsiumsulfat X  Bærer 

E 524 Natriumhydroksid X  Overflatebehandling av «Laugengebäck» og regulering 

av surhetsgraden i økologiske aromaer 

E 551 Silisiumdioksid X X Til tørkede urter og krydder i pulverform, aromaer og 

propolis 

E 553b Talkum X X Med hensyn til næringsmidler av animalsk opprinnelse: 

Overflatebehandling av pølser 

E 901 Bivoks X  Bare som overflatebehandlingsmiddel for sukkervarer 

Bivoks fra økologisk produksjon 

E 903 Karnaubavoks X  Som overflatebehandlingsmiddel for sukkervarer 

Som risikoreduserende metode for obligatorisk ekstrem 

kuldebehandling av frukt som et karantenetiltak mot 

skadelige organismer (Kommisjonens gjennom-

føringsdirektiv (EU) 2017/1279)(1) 

Bare dersom det stammer fra økologisk produksjon. Får 

anvendelse fra 1. januar 2022. Til nevnte dato bare 

dersom de er framstilt av økologiske råvarer 
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Kode Navn 

Bearbeiding av næringsmidler av 
Særlige vilkår og begrensninger i tillegg til forordning (EF) 

 nr. 1333/2008 vegetabilsk 

opprinnelse 

animalsk 

opprinnelse 

E 938 Argon X X  

E 939 Helium X X  

E 941 Nitrogen X X  

E 948 Oksygen X X  

E 968 Erytritol X X Bare dersom det stammer fra økologisk produksjon uten 

bruk av ionebytterteknologi 

(1) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2017/1279 av 14. juli 2017 om endring av vedlegg I–V til rådsdirektiv 2000/29/EF om 

beskyttelsestiltak mot innføring til Fellesskapet av organismer som er skadelige for planter eller planteprodukter, og spredning av dem i 

Fellesskapet (EUT L 184 av 15.7.2017, s. 33). 

DEL B – TEKNISKE HJELPESTOFFER OG ANDRE PRODUKTER SOM KAN BRUKES VED FOREDLING AV ØKOLOGISK 

FRAMSTILTE INGREDIENSER AV LANDBRUKSOPPRINNELSE 

Navn 

Bearbeiding av alle 

næringsmidler av 

vegetabilsk 

opprinnelse 

Bearbeiding av alle 

næringsmidler av 

animalsk opprinnelse 

Særlige vilkår og begrensninger i tillegg til forordning 

(EU) nr. 1333/2008 

Vann X X Drikkevann som definert i rådsdirektiv 98/83/EF 

Kalsiumklorid X  Koaguleringsmiddel 

Kalsiumkarbonat X   

Kalsiumhydroksid X   

Kalsiumsulfat X  Koaguleringsmiddel 

Magnesiumklorid (eller nigari) X  Koaguleringsmiddel 

Kaliumkarbonat X  Med hensyn til næringsmidler av vegetabilsk 

opprinnelse: Tørking av druer 

Natriumkarbonat X X  

Melkesyre  X Med hensyn til næringsmidler av animalsk 

opprinnelse: Til regulering av pH-verdien i saltlaken 

som brukes i osteproduksjon 

L(+)-melkesyre fra gjæring X  Med hensyn til næringsmidler av vegetabilsk 

opprinnelse: Ved framstilling av vegetabilske 

proteinekstrakter 

Sitronsyre X X  

Natriumhydroksid X  Med hensyn til næringsmidler av vegetabilsk 

opprinnelse: Til produksjon av sukker; til 

produksjon av olje, unntatt olivenolje; ved 

framstilling av vegetabilske proteinekstrakter 

Svovelsyre X X Produksjon av gelatin 

Produksjon av sukker 

Humleekstrakt X  Med hensyn til næringsmidler av vegetabilsk 

opprinnelse: Bare for antimikrobielle formål i 

produksjon av sukker 

Om mulig fra økologisk produksjon 
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Navn 

Bearbeiding av alle 

næringsmidler av 

vegetabilsk 

opprinnelse 

Bearbeiding av alle 

næringsmidler av 

animalsk opprinnelse 

Særlige vilkår og begrensninger i tillegg til forordning 

(EU) nr. 1333/2008 

Ekstrakt fra kolofonium fra 

furu 

X  Med hensyn til næringsmidler av vegetabilsk 

opprinnelse: Bare for antimikrobielle formål i 

produksjon av sukker 

Om mulig fra økologisk produksjon 

Saltsyre  X Med hensyn til næringsmidler av animalsk 

opprinnelse: Produksjon av gelatin; til regulering av 

pH-verdien i saltlaken som brukes ved framstilling 

av ostene Gouda, Edamer, Maasdammer, 

Boerenkaas, Friese og Leidse Nagelkaas 

Ammoniumhydroksid  X Med hensyn til næringsmidler av animalsk 

opprinnelse: Produksjon av gelatin 

Hydrogenperoksid  X Med hensyn til næringsmidler av animalsk 

opprinnelse: Produksjon av gelatin 

Karbondioksid X X  

Nitrogen X X  

Etanol X X Løsemiddel 

Garvesyre X  Filtreringshjelpemiddel 

Eggalbumin X   

Kasein X   

Gelatin X   

Fiskelim X   

Vegetabilske oljer X X Smøremiddel, slippmiddel eller skumdempende 

middel 

Bare dersom det stammer fra økologisk produksjon 

Silisiumdioksid i form av gel 

eller kolloidal løsning 

X   

Aktivt karbon X   

Talkum X  I samsvar med spesifikke renhetskriterier for 

tilsetningsstoffet E 553b 

Bentonitt X X Med hensyn til næringsmidler av animalsk 

opprinnelse: Som fortykningsmiddel for mjød 

Cellulose X X Med hensyn til næringsmidler av animalsk 

opprinnelse: Produksjon av gelatin 

Kiselgur X X Med hensyn til næringsmidler av animalsk 

opprinnelse: Produksjon av gelatin 

Perlitt X X Med hensyn til næringsmidler av animalsk 

opprinnelse: Produksjon av gelatin 

Hasselnøttskall X   

Rismel X   

Bivoks X  Slippmiddel 

Bivoks fra økologisk produksjon 
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Navn 

Bearbeiding av alle 

næringsmidler av 

vegetabilsk 

opprinnelse 

Bearbeiding av alle 

næringsmidler av 

animalsk opprinnelse 

Særlige vilkår og begrensninger i tillegg til forordning 

(EU) nr. 1333/2008 

Karnaubavoks X  Slippmiddel 

Bare dersom det stammer fra økologisk produksjon. 

Får anvendelse fra 1. januar 2022. Til nevnte dato 

bare dersom de er framstilt av økologiske råvarer 

Eddiksyre/eddik  X Bare dersom det stammer fra økologisk produksjon. 

Bare til fiskeforedling. Fra naturlig gjæring, skal 

ikke framstilles av genmodifiserte organismer 

Tiaminhydroklorid X X Bare til bearbeiding av fruktviner, herunder 

eplesider, pæresider og mjød 

Diammoniumfosfat X X Bare til bearbeiding av fruktviner, herunder 

eplesider, pæresider og mjød 

Trefiber X X Tømmerets opprinnelse bør begrenses til sertifisert, 

bærekraftig avvirket trevirke 

Trevirke som brukes, må ikke inneholde giftige 

stoffer (behandling etter avvirkning, naturlig 

forekommende giftstoffer eller giftstoffer fra 

mikroorganismer) 

AVSNITT C – TEKNISKE HJELPESTOFFER VED PRODUKSJON AV GJÆR OG GJÆRPRODUKTER 

Navn Primærgjær 
Gjærtilberedninger/-

sammensetninger 
Særlige vilkår 

Kalsiumklorid X   

Karbondioksid X X  

Sitronsyre X  Til regulering av pH-verdien i gjærproduksjon 

Melkesyre X  Til regulering av pH-verdien i gjærproduksjon 

Nitrogen X X  

Oksygen X X  

Potetstivelse X X Til filtrering 

Bare dersom det stammer fra økologisk produksjon 

Natriumkarbonat X X Til regulering av pH-verdien 

Vegetabilske oljer X X Smøremiddel, slippmiddel eller skumdempende 

middel. Bare dersom det stammer fra økologisk 

produksjon» 
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VEDLEGG V 

«VEDLEGG VIIIa 

Produkter og stoffer som er godkjent for bruk eller tilsetting i økologiske vinprodukter omhandlet i artikkel 29c 

Type behandling i samsvar med vedlegg I 

A til forordning (EF) nr. 606/2009 
Produktenes eller stoffenes navn 

Særlige vilkår og restriksjoner innenfor rammen 

av de grensene og vilkårene som er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1234/2007 og (EF)  

nr. 606/2009 

Nr. 1: Bruk til lufting eller 

oksygenering 

— Luft 

— Gassformig oksygen 

 

Nr. 3: Sentrifugering og filtrering — Perlitt 

— Cellulose 

— Kiselgur 

Bare til bruk som inaktivt 

filtreringshjelpemiddel 

Nr. 4: Bruk for å skape en inaktiv 

atmosfære og håndtere produktet 

atskilt fra luft 

— Nitrogen 

— Karbondioksid 

— Argon 

 

Nr. 5, 15 og 21: Bruk — Gjær(1), gjærskorpe  

Nr. 6: Bruk — Diammoniumfosfat 

— Tiaminhydroklorid 

— Gjærautolysater 

 

Nr. 7: Bruk — Svoveldioksid 

— Kaliumbisulfitt eller kaliumdisulfitt 

a) Det høyeste svoveldioksidinnholdet 

skal ikke overstige 100 milligram per 

liter for rødvin i henhold til del A nr. 1 

bokstav a) i vedlegg I B til forordning 

(EF) nr. 606/2009, med et 

restsukkerinnhold under 2 gram per 

liter. 

b) Det høyeste svoveldioksidinnholdet 

skal ikke overstige 150 mg per liter for 

hvitvin og rosévin i henhold til del A 

nr. 1 bokstav b) i vedlegg I B til 

forordning (EF) nr. 606/2009, med et 

restsukkerinnhold under 2 gram per 

liter. 

c) For alle andre viner skal det høyeste 

svoveldioksidinnholdet som anvendes 

1. august 2010 i henhold til vedlegg I 

B til forordning (EF) nr. 606/2009, 

reduseres med 30 milligram per liter. 

Nr. 9: Bruk — Trekull til ønologisk bruk  

Nr. 10: Klaring — Gelatin til konsum(2) 

— Planteproteiner fra hvete eller erter(2) 

— Fiskelim(2) 

— Eggalbumin(2) 

— Tanniner(2) 

— Potetproteiner(2) 

— Gjærproteinekstrakter(2) 

— Kasein 

— Kitosan framstilt fra Aspergillus niger 

— Kaliumkaseinater 

— Silisiumdioksid 

— Bentonitt 

— Pektolytiske enzymer 
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Type behandling i samsvar med vedlegg I 

A til forordning (EF) nr. 606/2009 
Produktenes eller stoffenes navn 

Særlige vilkår og restriksjoner innenfor rammen 

av de grensene og vilkårene som er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1234/2007 og (EF)  

nr. 606/2009 

Nr. 12: Bruk til syrning — Melkesyre 

— L(+)-vinsyre 

 

Nr. 13: Bruk til avsyrning — L(+)-vinsyre 

— Kalsiumkarbonat 

— Nøytralt kaliumtartrat 

— Kaliumhydrogenkarbonat 

 

Nr. 14: Tilsetting — Aleppofuruharpiks  

Nr. 17: Bruk — Melkebakterier  

Nr. 19: Tilsetting — L-askorbinsyre  

Nr. 22: Bruk til gjennomblåsing — Nitrogen  

Nr. 23: Tilsetting — Karbondioksid  

Nr. 24: Tilsetting for å stabilisere 

vinen 

— Sitronsyre  

Nr. 25: Tilsetting — Tanniner(2)  

Nr. 27: Tilsetting — Metavinsyre  

Nr. 28: Bruk — Gummi arabicum(2) (akasiegummi)  

Nr. 30: Bruk — Kaliumbitartrat  

Nr. 31: Bruk — Kobbersitrat  

Nr. 35: Bruk — Mannoproteiner av gjærsopp  

Nr. 38: Bruk — Eikeflis  

Nr. 39: Bruk — Kaliumalginat  

Nr. 44: Bruk — Kitosan framstilt fra Aspergillus niger  

Nr. 51: Bruk — Inaktivert gjær  

Type behandling i samsvar med 

avsnitt A nr. 2 bokstav b) i vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 606/2009 

— Kalsiumsulfat Bare for «vino generoso» eller «vino 

generoso de licor» 

(1) For de enkelte gjærstammene: Om mulig framstilt av økologiske råvarer. 

(2) Om mulig framstilt av økologiske råvarer.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/769 

av 14. mai 2019 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU om opprettelse av en liste over tredjestater med rammeregler 

som får anvendelse på virksomme stoffer for legemidler for mennesker, samt tilhørende virksomhet for kontroll og 

håndheving som sikrer et vernenivå for folkehelsen som tilsvarer Unionens(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et 

fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(1), særlig artikkel 111b nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 111b nr. 1 i direktiv 2001/83/EF kan en tredjestat anmode Kommisjonen om å vurdere om denne 

statens rammeregler som får anvendelse på virksomme stoffer som eksporteres til Unionen, samt den tilhørende 

virksomheten for kontroll og håndheving, sikrer et vernenivå for folkehelsen som tilsvarer Unionens, slik at den kan 

føres opp på listen over tredjestater som sikrer et tilsvarende vernenivå for folkehelsen. 

2) Ved brev av 22. januar 2015 anmodet Republikken Korea om å bli ført opp på listen i samsvar med artikkel 111b nr. 1 i 

direktiv 2001/83/EF. På grunnlag av en gjennomgang av relevant dokumentasjon og to vurderinger på stedet og 

samtidig som det ble tatt hensyn til den tiltaksplanen vedkommende koreanske myndigheter, departementet for 

næringsmiddel- og legemiddeltrygghet, foreslo 12. februar 2019, konkluderte Kommisjonen i sin vurdering av 

likeverdighet med at kravene i nevnte artikkel var oppfylt. 

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU(2) bør derfor endres. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 14. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 126 av 15.5.2019, s. 70, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2020 av  

14. juli 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU av 22. november 2012 om opprettelse av en liste over tredjestater med 

rammeregler som får anvendelse på virksomme stoffer for legemidler for mennesker, samt tilhørende virksomhet for kontroll og 

håndheving som sikrer et vernenivå for folkehelsen som tilsvarer Unionens, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF 

(EUT L 325 av 23.11.2012, s. 15). 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Liste over tredjestater med rammeregler som får anvendelse på virksomme stoffer for legemidler for mennesker, samt 

tilhørende virksomhet for kontroll og håndheving som sikrer et vernenivå for folkehelsen som tilsvarer Unionens 

Tredjestat Merknader 

Australia  

Brasil  

Israel(1)  

Japan  

Republikken Korea  

Sveits  

De forente stater  

(1) I det følgende forstått som staten Israel unntatt de territoriene som har vært under israelsk administrasjon siden juni 1967, dvs. 

Golanhøydene, Gazastripen, Øst-Jerusalem og resten av Vestbredden.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/11 

av 29. oktober 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av 

stoffer og stoffblandinger med hensyn til opplysninger knyttet til reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking 

og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring 

av forordning (EF) nr. 1907/2006(1), særlig artikkel 45 nr. 4 og artikkel 53 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble endret ved kommisjonsforordning (EU) 2017/542(2) for å tilføye visse krav om 

framlegging av opplysninger knyttet til reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner, og å oppføre en entydig 

formelidentifikasjon (UFI) i feltet for tilleggsopplysninger på etiketten til en farlig stoffblanding. Endringene får 

uttrykkelig anvendelse fra 1. januar 2020, men det kreves bare at importører og etterfølgende brukere begynner å 

overholde de nye reglene etappevis i henhold til en rekke overholdelsesdatoer, alt etter hvilken hva er hensikten med at 

stoffblandingen bringes i omsetning. Den første slike overholdelsesdatoen er 1. januar 2020. 

2) Etter at forordning (EU) 2017/542 ble vedtatt, ble det framsatt flere forslag under drøftingene med nasjonale 

myndigheter og andre berørte parter med sikte på å lette gjennomføringen av de nye reglene som ble innført ved nevnte 

forordning, og klargjøre hva de betyr. De nye reglene som ble innført ved nevnte forordning, bør derfor endres for å 

muliggjøre en tydeligere fortolkning av dem, bedre den innbyrdes sammenhengen og å bøte på noen utilsiktede 

konsekvenser som er blitt tydelige først etter at forordningen ble vedtatt. Ettersom den entydige formelidentifikasjonen 

(UFI) kan måtte ajourføres ofte, bør de nye reglene særlig innebære at UFI-koden vises på etiketten til den farlige 

stoffblandingen eller på emballasjen nær etiketten. Artikkel 31 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1272/2008 omfatter allerede 

en mulighet for å anbringe alle merkingselementer på emballasjen i stedet for på en etikett. Dessuten omhandler artikkel 

29 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1272/2008 situasjoner der en stoffblanding leveres uten noen form for emballasje. 

3) I tillegg til de redaksjonelle forslagene har nasjonale myndigheter og andre berørte parter reist enkelte innvendinger som 

gjelder gjennomførbarheten av de nye reglene som ble innført ved forordning (EU) 2017/542, for eksempel virkningene 

av den store variasjonen i blandingens sammensetning som følge av bestanddelenes naturlige opprinnelse, 

vanskeligheten med å kjenne produktenes nøyaktige sammensetning i tilfeller som omfatter en kompleks 

forsyningskjede, og konsekvensene av å ha flere leverandører av bestanddeler i stoffblandingene med samme tekniske 

egenskaper og farer. Når det er utviklet løsninger for å håndtere disse problemene er utviklet, må eventuelle endringer i 

de nye reglene gjøres før den første overholdelsesdatoen, da det kreves at importører og etterfølgende brukere begynner 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 6 av 10.1.2020, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2020 av 14. juli 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/542 av 22. mars 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger ved å tilføye et vedlegg om harmoniserte opplysninger knyttet til 

reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner (EUT L 78 av 23.3.2017, s. 1). 

2021/EØS/45/09 
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å overholde de nye reglene for stoffblandinger til bruk for forbrukere. Første overholdelsesdato bør derfor utsettes fra  

1. januar 2020 til 1. januar 2021, slik at det er tilstrekkelig tid til å utvikle nødvendige løsninger og å foreta de 

nødvendige endringer av de nye reglene. Denne utsettelsen betyr ikke at medlemsstatene ikke skal ha sine systemer i 

drift i god tid før 1. januar 2021, slik at importører og etterfølgende brukere har tilstrekkelig tid til å forberede sine 

innsendinger før nevnte dato. 

4) Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor endres. 

5) Anvendelsesdatoen for denne forordningen bør utsettes og tilpasses anvendelsesdatoen for forordning (EU)  

nr. 2017/542. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 25 nr. 7 skal lyde: 

«7. Dersom innsenderen i henhold til vedlegg VIII oppretter en entydig formelidentifikasjon (UFI), skal denne angis blant 

tilleggsopplysningene på etiketten i samsvar med bestemmelsene i del A nr. 5 i nevnte vedlegg.» 

2) I artikkel 29 skal nytt nummer lyde: 

«4a. Dersom innsenderen i henhold til vedlegg VIII oppretter en entydig formelidentifikasjon (UFI), kan innsenderen, i 

stedet for å inkludere denne i tilleggsopplysningene på etiketten, velge å vise den på annen måte som er tillatt i henhold til 

del A nr. 5 i nevnte vedlegg.» 

3) Vedlegg VIII endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 29. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I del A gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.1 skal lyde: 

«1,1. Importører og etterfølgende brukere som bringer i omsetning stoffblandinger til bruk for forbrukere, som definert 

i del A nr. 2.4 i dette vedlegg, skal oppfylle kravene i dette vedlegg fra 1. januar 2021.» 

b) Nr. 2.3 skal lyde: 

«2.3. Når det gjelder stoffblandinger som bringes i omsetning bare til industriell bruk, kan innsenderne velge en 

begrenset innsending av opplysninger som alternativ til de generelle kravene til innsending, i samsvar med 

nr. 3.1.1 i del B, forutsatt at det raskt gis tilgang til ytterligere opplysninger om produktet i samsvar med nr. 1.3 i 

nevnte del.» 

c) Nr. 4.1 skal lyde: 

«4.1 Én enkelt innsending, heretter kalt «gruppeinnsending», kan innleveres for flere enn én stoffblanding dersom alle 

stoffblandingene i en gruppe har samme klassifisering av helsefare og fysiske farer.» 

d) Nr. 4.3 skal lyde: 

«4.3. Som unntak fra nr. 4.2 er gruppeinnsending tillatt også dersom forskjellen i sammensetningen mellom 

forskjellige stoffblandinger i gruppen bare gjelder parfyme, forutsatt at den samlede konsentrasjonen av de 

forskjellige parfymene i hver stoffblanding ikke overstiger 5 %.» 

e) I nr. 5.1 skal tredje ledd lyde: 

Som unntak fra annet ledd er en ny UFI-kode ikke påkrevd for stoffblandinger i en gruppeinnsending som inneholder 

parfymer, forutsatt at endringen i sammensetningen bare gjelder disse parfymene eller tilsetting av nye parfymer.» 

f) Nr. 5.2 skal lyde: 

«5.2. Istedenfor å inkludere UFI-koden i tilleggsopplysningene på etiketten kan innsenderen velge å trykke eller 

påsette den på den indre emballasjen sammen med de andre merkingselementene. 

Dersom den indre emballasjen er i en slik form eller er så liten at det er umulig å påsette UFI-koden, kan 

innsenderen trykke eller påsette UFI sammen med de andre merkingselementene på den ytre emballasjen. 

Når det gjelder stoffblandinger som ikke er emballert, skal UFI-koden angis i sikkerhetsdatabladet eller inngå i 

en kopi av merkingselementene nevnt i artikkel 29 nr. 3., alt etter hva som er relevant. 

UFI-koden skal innledes med akronymet «UFI» med store bokstaver etterfulgt av kolon («UFI:») og skal være 

godt synlig, lett leselig og ikke kunne fjernes.» 

g) Nr. 5.3 skal lyde: 

«5.3. Når det gjelder stoffblandinger som leveres til bruk i industrianlegg, kan UFI-koden som unntak fra nr. 5.2 første 

ledd alternativt angis i sikkerhetsdatabladet.»  
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2) I del B gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1.1 skal annet ledd lyde: 

«Stoffblandingens fullstendige handelsnavn skal angis, herunder, dersom det er relevant, varenavn, produktnavn og 

navn på varianter slik de forekommer på etiketten, uten forkortelser og slik at en spesifikk identifisering er mulig.» 

b) Nr. 1.2 skal lyde: 

«1.2. Opplysninger om innsenderen og kontaktpunkt 

Innsenderens navn, fullstendige adresse, telefonnummer og e-postadresse skal angis, og dersom de avviker fra 

disse kontaktopplysningene, betegnelse på, fullstendig adresse til og telefonnummer og e-postadresse for et 

kontaktpunkt som skal brukes til å innhente ytterligere opplysninger som er relevante for reaksjoner i 

helsemessige nødssituasjoner.» 

c) Nr. 1.3 skal lyde: 

«1.3. Navn, telefonnummer og e-postadresse for rask tilgang til tilleggsopplysninger om produktet 

Ved en begrenset innsending som fastsatt i del A nr. 2.3 skal et navn, et telefonnummer og en e-postadresse angis 

for rask tilgang til detaljerte tilleggsopplysninger om produktet som er relevant for reaksjoner i helsemessige 

nødssituasjoner, på det språket som er fastsatt i del A nr. 3.3. Telefonnummeret skal være tilgjengelig døgnet 

rundt, sju dager i uken.» 

d) I nr. 2.4 skal tredje strekpunkt lyde: 

«— pH, dersom den er tilgjengelig, for stoffblandingen som levert eller, dersom stoffblandingen er et fast stoff, 

pH for en vandig væske eller løsning ved en gitt konsentrasjon. Testblandingens konsentrasjon i vann skal 

angis. Dersom pH ikke er tilgjengelig, skal årsakene til dette angis.» 

e) I nr. 3.1 skal tredje og fjerde ledd lyde: 

«Som unntak fra annet ledd skal parfymebestanddeler i stoffblandinger være til stede i minst én av stoffblandingene i 

en gruppeinnsending. 

Ved gruppeinnsendinger der parfymene varierer mellom stoffblandingene i gruppen, skal det framlegges en liste over 

stoffblandingene og parfymene i disse, herunder deres klassifisering.» 

f) Nr. 3.1.1 skal lyde: 

«3.1.1. Krav til stoffblandinger til industriell bruk 

Når det gjelder en begrenset innsending som fastsatt i del A nr. 2.3 kan de opplysningene som skal sendes inn 

om sammensetningen av en stoffblanding til industriell bruk, begrenses til opplysningene i sikkerhetsdatabladet 

i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006, forutsatt at tilleggsopplysninger om 

sammensetningen på anmodning raskt er tilgjengelige i samsvar med nr. 1.3.» 

g) Overskriften til nr. 3.2 skal lyde: 

«Identifikasjon av stoffblandingens bestanddeler» 

h) I nr. 3.2 innsettes følgende ledd før nr. 3.2.1: 

«En stoffblandings bestanddel er enten et stoff eller en stoffblanding i stoffblandingen (mixture in mixture, MIM).»  
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i) I nr. 3.2.2 skal annet ledd lyde: 

«Opplysninger om de stoffene som inngår i en MIM, skal gis i samsvar med kriteriene i nr. 3.2.1, med mindre 

innsenderen ikke har tilgang til opplysninger om den fullstendige sammensetningen av MIM. I sistnevnte tilfelle skal 

MIM identifiseres ved hjelp av produktidentifikatoren i samsvar med artikkel 18 nr. 3 bokstav a), sammen med 

konsentrasjonen og UFI-koden, dersom denne foreligger, og dersom det utpekte organet har mottatt opplysningene om 

MIM i en tidligere innsending. I mangel av en UFI eller dersom det utpekte organet har ikke mottatt opplysningene om 

MIM i en tidligere innsending, skal MIM identifiseres ved hjelp av sin produktidentifikator i samsvar med artikkel  

18 nr. 3 bokstav a), sammen med dens konsentrasjon og opplysningene om sammensetningen i sikkerhetsdatabladet for 

MIM og alle andre kjente bestanddeler samt navnet, e-postadressen og telefonnummeret til MIM-leverandøren.» 

j) Nr. 3.2.3 skal lyde: 

«3.2.3. Generiske produktidentifikatorer 

Som unntak fra nr. 3.2.1 og 3.2.2 kan de generiske produktidentifikatorene «parfyme» eller «fargestoffer» 

brukes for bestanddeler i stoffblandingen som utelukkende brukes til å tilsette parfyme eller farge, dersom 

følgende vilkår er oppfylt: 

— Stoffblandingens bestanddeler er ikke klassifisert som noen helsefare. 

— Konsentrasjonen av stoffblandingens bestanddeler som er angitt ved hjelp av en bestemt generisk 

produktidentifikator, overstiger til sammen ikke 

a) 5 % for mengden av parfyme, og 

b) 25 % for mengden av fargestoffer.» 

k) Nr. 3.3 skal lyde: 

«3.3 Bestanddeler i stoffblandingen som er omfattet av krav til innsending 

Følgende bestanddeler i en stoffblanding skal angis: 

1) Bestanddeler i stoffblandingen som er klassifisert som farlige på grunnlag av sine helsevirkninger eller 

fysiske virkninger, og som 

— forekommer i konsentrasjoner som er lik eller høyere enn 0,1 %, 

— er identifisert, selv i konsentrasjoner som er lavere enn 0,1 %, med mindre innsenderen kan dokumentere 

at disse bestanddelene er irrelevante med hensyn til reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner og 

forebyggende tiltak. 

2) Bestanddeler i stoffblandingen som ikke er klassifisert som farlige på grunnlag av sine helsevirkninger eller 

fysiske virkninger, og som er identifisert og forekommer i konsentrasjoner som er lik eller høyere enn 1 %.» 

l) Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4. Konsentrasjon og konsentrasjonsområder for stoffblandingens bestanddeler 

Innsenderne skal framlegge opplysningene fastsatt i nr. 3.4.1 og 3.4.2 med hensyn til den konsentrasjonen av 

stoffblandingens bestanddeler som er identifisert i samsvar med nr. 3.3.» 

m) I nr. 3.4.1 skal tittelen på tabell 1 lyde: 

«Konsentrasjonsområder som gjelder for farlige bestanddeler av vesentlig betydning for reaksjoner i 

helsemessige nødssituasjoner» 
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n) Nr. 3.4.2 skal lyde: 

«3.4.2. Andre farlige bestanddeler og bestanddeler som ikke er klassifisert som farlige 

Konsentrasjonen av farlige bestanddeler i en stoffblanding som ikke er klassifisert i noen av de farekategoriene 

som er oppført i nr. 3.4.1, og av de identifiserte bestanddelene som ikke er klassifisert som farlige, skal i 

samsvar med tabell 2 uttrykkes som prosentområder i synkende rekkefølge etter masse eller volum. Alternativt 

kan nøyaktige prosentandeler angis. 

Som unntak fra første ledd skal innsenderne ikke pålegges å framlegge opplysninger om parfymebestanddeler 

som ikke er klassifisert, eller som bare er klassifisert som hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B eller 

giftige ved aspirasjon, forutsatt at den samlede konsentrasjonen av dem ikke overstiger 5 %. 

Tabell 2 

Konsentrasjonsområder som gjelder for andre farlige bestanddeler og bestanddeler som ikke er 

klassifisert som farlige 

Konsentrasjonsområde for bestanddelen i stoffblandingen 

(%) 

Største tillatte konsentrasjonsområde som skal brukes ved 

innsending av opplysninger 

≥ 25 - < 100 20 prosentpoeng 

≥ 10 - < 25 10 prosentpoeng 

≥ 1 - < 10 3 prosentpoeng 

> 0 - < 1 1 prosentpoeng» 

o) Nr. 3.5 skal lyde: 

«3.5. Klassifisering av stoffblandingens bestanddeler 

Klassifiseringen av en stoffblandings bestanddeler når det gjelder helsefarer og fysiske farer (fareklasser, 

farekategorier og faresetninger), skal angis. Dette omfatter klassifiseringen av minst alle stoffer som er nevnt i 

nr. 3.2.1 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006 om krav til utarbeiding av sikkerhetsdatablader. Når det 

gjelder en MIM som er identifisert ved hjelp av dens produktidentifikator og dens UFI-kode i samsvar med del B 

nr. 3.2.2, skal bare klassifiseringen av MIM med henblikk på helsefarer og fysiske farer framlegges.» 

p) I nr. 4.1 skal tittelen på tabell 3 lyde: 

«Endringer i konsentrasjonen av bestanddeler som krever innsending av ajourførte opplysninger» 

q) I nr. 4.1 skal siste ledd lyde: 

«Når parfymene i en gruppeinnsending endres, skal listen over stoffblandinger og parfymer i disse blandingene som 

påkrevd i nr. 3.1 ajourføres.» 

3) I del C gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.2 skal lyde: 

«1.2 Identifikasjon av stoffblandingen og innsenderen 

Produktidentifikator 

— Produktets fullstendige handelsnavn (ved gruppeinnsending skal alle produktidentifikatorer oppføres) 

— Andre navn, synonymer 

— Entydig(e) formelidentifikator(er) (UFI) 

— Andre identifikatorer (godkjenningsnummer, selskapets produktkoder) 
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Kontaktopplysninger for innsenderen og eventuelt kontaktpunkt 

— Navn 

— Fullstendig adresse 

— Telefonnummer 

— E-postadresse 

Kontaktopplysninger for rask tilgang til tilleggsopplysninger om produktet (døgnet rundt, sju dager i uken). Bare 

for begrenset innsending. 

— Navn 

— Telefonnummer (tilgjengelig døgnet rundt, sju dager i uken) 

— E-postadresse» 

b) I nr. 1.3 skal listen over «Tilleggsopplysninger om stoffblandingen» lyde: 

«Tilleggsopplysninger om stoffblandingen 

— Farge(r) 

— pH, dersom den er tilgjengelig, for stoffblandingen som levert eller, dersom stoffblandingen er et fast stoff, pH for 

en vandig væske eller løsning ved en gitt konsentrasjon. Testblandingens konsentrasjon i vann skal angis. Dersom 

pH ikke er tilgjengelig, skal årsakene til dette angis 

— Fysisk tilstand 

— Emballasje (type(r) og størrelse(r)) 

— Beregnet bruk (produktkategori) 

— Bruk (for forbrukere, yrkesmessig, industriell)» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1971 

av 26. november 2019 

om anerkjennelse av «Universal Feed Assurance Scheme» som en ordning for dokumentasjon av samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(1), særlig artikkel 7c nr. 4 annet ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

kilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(2), særlig artikkel 18 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF 

fastsettes ensartede bærekraftskriterier for biodrivstoffer og flytende biobrensler samt lignende framgangsmåter for å 

kontrollere at biodrivstoffer og flytende biobrensler oppfyller disse kriteriene. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a), b) og c) 

i direktiv 2009/28/EF, bør medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at biodrivstoffene og de flytende 

biobrenslene oppfyller bærekraftskriteriene i artikkel 17 nr. 2–5 i samme direktiv. 

3) Kommisjonen kan beslutte at frivillige nasjonale eller internasjonale ordninger med standarder for produksjon av 

biomasseprodukter, inneholder nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og/eller viser at 

partier med biodrivstoff eller flytende biobrensel oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3–5 og/eller at 

ingen materialer med hensikt er blitt endret eller kassert for at partiet eller en del av det skal omfattes av vedlegg IX. 

Dersom en markedsdeltaker framlegger dokumentasjon eller data som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning 

som er anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, bør en medlemsstat 

ikke kreve at leverandøren framlegger ytterligere dokumentasjon på samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Anmodningen om å anerkjenne at ordningen «Universal Feed Assurance Scheme» dokumenterer at partier av 

biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, ble inngitt til 

Kommisjonen 14. juni 2019. Ordningen, som har sete i Confederation House, East of England Showground, 

Peterborough, PE2 6XE i Det forente kongerike, omfatter fôringredienser og fôrblandinger samt vekster somer egnet for 

samdyrking. Denne ordningen omfatter handels-, transport- og lagringsstadiet for landbruksråstoffer fra de forlater 

driftsenheten til de ankommer den første bearbeidingsvirksomheten, og bygger i de andre stadiene på andre frivillige 

ordninger som er anerkjent av Kommisjonen. Ordningen «Universal Feed Assurance Scheme» må derfor sikre at 

Kommisjonens anerkjennelse av de ordningene det drives samarbeid med, forblir gyldig så lenge samarbeidet varer. 

Den anerkjente ordningen bør gjøres tilgjengelig på den åpenhetsplattformen som er opprettet i samsvar med direktiv 

2009/28/EF. 

5) Kommisjonens vurdering av ordningen «Universal Feed Assurance Scheme» viste at den i tilstrekkelig grad oppfyller 

bærekraftskriteriene i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, unntatt artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 2 i 

direktiv 2009/28/EF. Den gir imidlertid nøyaktige data om elementer som markedsdeltakere i etterfølgende ledd i 

produktkjeden krever for å dokumentere samsvar med artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 2 i direktiv 

2009/28/EF, og det brukes en massebalansemetode i samsvar med kravene i artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og 

artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.11.2019, s. 54, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2020 av  

14. juli 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 
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6) Vurderingen av ordningen «Universal Feed Assurance Scheme» viste at den overholder egnede standarder for 

pålitelighet, åpenhet og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metodekravene i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og 

vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende 

biobrenslers bærekraft. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Ordningen «Universal Feed Assurance Scheme» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for Kommisjonen for 

anerkjennelse 14. juni 2019, dokumenterer at partier av biodrivstoffer og flytende biobrensler som er produsert i samsvar med 

standardene for produksjon av biodrivstoffer og flytende biobrensler i ordningen, oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i 

artikkel 7b nr. 3–5 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF. 

Ordningen inneholder også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 

98/70/EF, ettersom den sikrer at alle relevante opplysninger fra markedsdeltakere i forutgående ledd i produktkjeden overføres 

til markedsdeltakerne i de etterfølgende leddene i produktkjeden. 

Artikkel 2 

Dersom innholdet i ordningen som framlagt for Kommisjonen for anerkjennelse 14. juni 2019 endres på en måte som kan 

påvirke grunnlaget for denne beslutningen, skal endringene snarest meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de 

meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt i tilstrekklig grad oppfyller de bærekraftskriteriene som den er 

anerkjent for. 

Artikkel 3 

Kommisjonen kan oppheve denne beslutningen blant annet under følgende omstendigheter: 

a) Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne 

beslutningen, eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på disse elementene. 

b) Dersom ordningen unnlater å framlegge årlige rapporter for Kommisjonen i henhold til artikkel 7c nr. 6 i direktiv 98/70/EF 

og artikkel 18 nr. 6 i direktiv 2009/28/EF. 

c) Dersom ordningen unnlater å gjennomføre standardene for uavhengig revisjon fastsatt i gjennomføringsrettsakter som 

nevnt i artikkel 7c nr. 5 tredje ledd i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 5 tredje ledd i direktiv 2009/28/EF eller 

forbedringer av andre elementer i ordningen som anses å ha avgjørende betydning for fortsatt anerkjennelse. 

Artikkel 4 

Denne beslutningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse til 30. juni 2021. 

Utferdiget i Brussel 26. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/515 

av 19. mars 2019 

om gjensidig godkjenning av varer som omsettes lovlig i en annen medlemsstat, og om oppheving av forordning (EF)  

nr. 764/2008(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det indre marked utgjør et område uten indre grenser, der fritt varebytte er sikret i samsvar med traktatenes 

bestemmelser. Kvantitative importrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virkning er forbudt mellom 

medlemsstatene. Forbudet omfatter alle nasjonale tiltak som direkte eller indirekte, faktisk eller potensielt, kan hindre 

varehandel innenfor Unionen. Harmonisering av regler på unionsplan sikrer fritt varebytte på det indre marked gjennom 

felles krav til omsetning av visse varer, eller ved at prinsippet om gjensidig godkjenning anvendes på varer eller 

aspekter av varer som ikke fullt ut omfattes av Unionens harmoniseringsregler, som definert av Den europeiske unions 

domstol. 

2) Et velfungerende prinsipp om gjensidig godkjenning er et viktig supplement til harmoniseringen av regler på 

unionsplan, særlig ettersom mange varer omfatter både harmoniserte og ikke-harmoniserte aspekter. 

3) Ulovlige hindringer for det frie varebyttet mellom medlemsstatene kan oppstå dersom vedkommende myndighet i en 

medlemsstat, i mangel av EU-harmoniseringsregler for varer eller visse aspekter av varer, anvender nasjonale regler på 

varer som omsettes lovlig i en annen medlemsstat, med, i henhold til de nasjonale reglene, visse tekniske krav som 

varene må oppfylle, for eksempel krav til betegnelse, form, størrelse, vekt, sammensetning, presentasjon, merking eller 

emballering. Anvendelse av slike regler på varer som omsettes lovlig i en annen medlemsstat, kan være i strid med 

artikkel 34 og 36 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV), selv om reglene får lik anvendelse på alle 

varer. 

4) Prinsippet om gjensidig godkjenning bygger på relevant rettspraksis ved Den europeiske unions domstol. I samsvar med 

nevnte prinsipp kan medlemsstatene ikke forby salg på sitt territorium av varer som omsettes lovlig i en annen 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 91 av 29.3.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2020 av 14. juli 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 283 av 10.8.2018, s. 19. 

(2) Europaparlamentets holdning av 14. februar 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 5. mars 2019. 
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medlemsstat, selv om varene, også varer som ikke er resultat av en fabrikasjonsprosess, er produsert i samsvar med 

andre tekniske forskrifter. Prinsippet om gjensidig godkjenning er imidlertid ikke absolutt. Medlemsstatene kan 

begrense omsetningen av varer som omsettes lovlig i en annen medlemsstat, dersom begrensningene er begrunnet ut fra 

hensynene nevnt artikkel 36 i TEUV eller ut fra andre tvingende allmenne hensyn som anerkjennes i rettspraksis ved 

Den europeiske unions domstol i spørsmål som gjelder fritt varebytte, såframt begrensningene står i forhold til det målet 

som søkes oppnådd. Denne forordningen gir en forpliktelse til å begrunne tydelig hvorfor markedsadgangen er 

begrenset eller nektet. 

5) Begrepet «tvingende allmenne hensyn» bygger på rettspraksis ved Den europeiske unions domstol med hensyn til 

artikkel 34 og 36 i TEUV. Dersom det er legitime forskjeller mellom medlemsstatene, kan slike tvingende hensyn 

berettige at vedkommende myndigheter anvender nasjonale tekniske forskrifter. Forvaltningsvedtak skal imidlertid alltid 

være behørig begrunnet for å være berettigede, hensiktsmessige og i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet, og 

vedkommende myndighet skal gjøre det vedtaket som er minst mulig restriktivt. For å bedre virkemåten til det indre 

marked for varer bør de nasjonale tekniske forskriftene være egnet til formålet og ikke skape uforholdsmessige ikke-

tollbaserte hindringer. Videre må det ikke gjøres forvaltningsvedtak som begrenser eller nekter markedsadgang for varer 

som omsettes lovlig i en annen medlemsstat, bare av den grunn at varene som vurderes, oppfyller det rettmessige 

allmenne formålet som medlemsstaten etterstreber, på en annen måte enn varer i denne medlemsstaten oppfyller dette 

formålet på. For å bistå medlemsstatene bør Kommisjonen utarbeide ikke-bindende retningslinjer om rettspraksis ved 

Den europeiske unions domstol når det gjelder begrepet «tvingende allmenne hensyn», og angi hvordan prinsippet om 

gjensidig godkjenning skal anvendes. Vedkommende myndigheter bør få anledning til å bidra til retningslinjene og 

komme med tilbakemeldinger. 

6) I sine konklusjoner om politikken for det indre marked fra desember 2013 konstaterte Rådet (konkurranseevne) at for å 

forbedre rammevilkårene for foretak og forbrukere i det indre marked bør alle relevante instrumenter benyttes, herunder 

gjensidig godkjenning. Rådet oppfordret Kommisjonen til å rapportere om tilfeller der prinsippet om gjensidig 

godkjenning fremdeles ikke fungerer tilfredsstillende eller fortsatt er problematisk. I sine konklusjoner om politikken for 

det indre marked fra februar 2015 oppfordret Rådet (konkurranseevne) Kommisjonen til å treffe tiltak for å sikre at 

prinsippet om gjensidig godkjenning fungerte effektivt, og til å legge fram forslag for det formålet. 

7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 764/2008(3) ble vedtatt for å lette anvendelsen av prinsippet om gjensidig 

godkjenning gjennom å fastsette framgangsmåter som reduserer risikoen for at det skapes ulovlige hindringer for fritt 

bytte av varer som allerede omsettes lovlig i en annen medlemsstat. Til tross for vedtakelsen av nevnte forordning 

gjenstår det en rekke problemer i forbindelse med anvendelse av prinsippet om gjensidig godkjenning. Evalueringen 

som ble utført mellom 2014 og 2016, viste at prinsippet om gjensidig godkjenning ikke fungerer som det skal, og at 

forordning (EF) nr. 764/2008 bare i begrenset grad har lettet anvendelsen av dette prinsippet. De verktøyene og 

garantiene for rett saksbehandling som ble innført ved nevnte forordning, har ikke oppfylt målet om å forbedre 

anvendelsen av prinsippet om gjensidig godkjenning. For eksempel er det nettverket av varekontaktpunkter som ble 

innført for å gi markedsdeltakerne informasjon om gjeldende nasjonale regler og anvendelsen av prinsippet om 

gjensidig godkjenning, knapt kjent og nesten ikke brukt av markedsdeltakerne. Nasjonale myndigheter samarbeider 

heller ikke i tilstrekkelig grad innenfor dette nettverket. Kravet om å underrette om forvaltningsvedtak som begrenser 

eller nekter markedsadgang, blir sjelden fulgt. Derfor finnes det fortsatt hindringer for det frie varebyttet i det indre 

marked. 

8) Forordning (EF) nr. 764/2008 har flere mangler og bør derfor revideres og forbedres. Av klarhetshensyn bør forordning 

(EF) nr. 764/2008 erstattes med denne forordningen. Denne forordningen bør fastsette klare framgangsmåter for å sikre 

fritt bytte av varer som omsettes lovlig i en annen medlemsstat, og for å sikre at det frie varebyttet bare kan begrenses 

dersom det tjener rettmessige allmenne hensyn i medlemsstatene, og dersom begrensningene er berettigede og 

forholdsmessige. Denne forordningen bør også sikre at både markedsdeltakere og nasjonale myndigheter respekterer 

gjeldende rettigheter og forpliktelser som følger av prinsippet om gjensidig godkjenning. 

9) Denne forordningen bør ikke være til hinder for at vilkårene for å bringe varer i omsetning harmoniseres ytterligere med 

sikte på å bedre det indre markeds virkemåte.  

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 764/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av framgangsmåter for anvendelsen av visse 

nasjonale tekniske forskrifter på produkter som er lovlig markedsført i en annen medlemsstat, og om oppheving av vedtak nr. 3052/95/EF 

(EUT L 218 av 13.8.2008, s. 21). 
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10) Det kan også oppstå handelshindringer som følge av andre typer tiltak som faller inn under virkeområdet for artikkel  

34 og 36 i TEUV. Slike tiltak kan for eksempel være tekniske spesifikasjoner som er utarbeidet til framgangsmåter ved 

tildeling av offentlige kontrakter, eller krav om å bruke offisielle språk i medlemsstatene. Imidlertid bør ikke slike tiltak 

utgjøre nasjonale tekniske forskrifter i henhold til denne forordningen, og bør ikke omfattes av den. 

11) Nasjonale tekniske forskrifter blir noen ganger gjennomført i en medlemsstat gjennom en forhåndsgodkjen-

ningsprosedyre der det kreves at en vedkommende myndighet gir sitt formelle samtykke før varene kan bringes i 

omsetning der. En slik forhåndsgodkjenningsprosedyre er i seg selv en begrensning av det frie varebyttet. For at en slik 

forhåndsgodkjenningsprosedyre skal være berettiget etter det grunnleggende prinsippet om fritt varebytte i det indre 

marked, må den derfor tjene et allment hensyn som er anerkjent i unionsretten, og være forholdsmessig og ikke-

diskriminerende. Vurderingen av om en slik prosedyre er i samsvar med unionsretten, bør gjøres på bakgrunn av de 

betraktningene som følger av rettspraksis ved Den europeiske unions domstol. Derfor bør forvaltningsvedtak som 

begrenser eller nekter markedsadgang utelukkende fordi varene mangler gyldig forhåndsgodkjenning, være utelukket fra 

denne forordningens virkeområde. Når det søkes om obligatorisk forhåndsgodkjenning av varer, bør imidlertid ethvert 

forvaltningsvedtak om å avslå søknaden på grunnlag av en nasjonal teknisk forskrift i den aktuelle medlemsstaten, bare 

gjøres i samsvar med denne forordningen, slik at søkeren kan nyte godt av det prosedyremessige vernet som denne 

forordningen gir. Dette gjelder også ved eventuell frivillig forhåndsgodkjenning av varer. 

12) Det er viktig å presisere at landbruksvarer hører inn under varetypene som omfattes av denne forordningen. Begrepet 

«landbruksvarer» omfatter produkter fra fiske, som fastsatt i artikkel 38 nr. 1 i TEUV. For å gjøre det enklere å 

identifisere hvilke typer varer som omfattes av denne forordningen, bør Kommisjonen vurdere muligheten for og 

fordelene ved å videreutvikle en veiledende vareliste for gjensidig godkjenning. 

13) Det er også viktig å presisere at begrepet «produsent» ikke bare omfatter fabrikanter av varer, men også personer som 

produserer varer som ikke er resultat av en fabrikasjonsprosess, herunder landbruksvarer, samt personer som opptrer 

som produsentene av varer. 

14) Nasjonale domstolsavgjørelser om lovligheten i tilfeller der varer som omsettes lovlig i én medlemsstat, ikke gis adgang 

til markedet i en annen medlemsstat på grunn av anvendelsen av en nasjonal teknisk forskrift, og nasjonale 

domstolsavgjørelser om ilegging av sanksjoner bør være utelukket fra virkeområdet for denne forordningen. 

15) Varer som skal omfattes av prinsippet om gjensidig godkjenning, må omsettes lovlig i en annen medlemsstat. Det bør 

presiseres at for at varer skal anses for å omsettes lovlig i en annen medlemsstat, må de være i samsvar med de 

gjeldende reglene i den medlemsstaten og gjøres tilgjengelige for sluttbrukere i den medlemsstaten. 

16) For å øke bevisstheten hos nasjonale myndigheter og markedsdeltakere om prinsippet om gjensidig godkjenning bør 

medlemsstatene vurdere å fastsette klare og entydige bestemmelser om det indre marked i sine nasjonale tekniske 

forskrifter, slik at det blir lettere å anvende dette prinsippet. 

17) Hvilken dokumentasjon som kreves for å bevise at varer omsettes lovlig i en annen medlemsstat, varierer betydelig fra 

medlemsstat til medlemsstat. Dette påfører markedsdeltakere unødige byrder, forsinkelser og tilleggskostnader og 

hindrer nasjonale myndigheter i å innhente de opplysningene de trenger for å vurdere varene i rett tid. Dette kan hindre 

anvendelsen av prinsippet om gjensidig godkjenning. Det er derfor viktig å gjøre det lettere for markedsdeltakerne å 

dokumentere at varene deres omsettes lovlig i en annen medlemsstat. Markedsdeltakerne bør kunne benytte en 

egenerklæring som gir vedkommende myndigheter alle nødvendige opplysninger om varene og om varenes samsvar 

med gjeldende regler i den andre medlemsstaten. Bruk av frivillige erklæringer bør imidlertid ikke hindre nasjonale 

myndigheter i å treffe forvaltningsvedtak som begrenser eller nekter markedsadgang, forutsatt at slike vedtak er 

forholdsmessige, berettigede, forenlige med prinsippet om gjensidig godkjenning og i samsvar med denne forordningen. 

18) Produsenten, importøren eller distributøren bør kunne utferdige en erklæring om lovlig omsetning av varer med 

henblikk på gjensidig godkjenning («erklæring om gjensidig godkjenning»). Produsenten er best i stand til å fylle ut 

erklæringen om gjensidig godkjenning, ettersom produsenten kjenner varene best og har den dokumentasjonen som er 

nødvendig for å verifisere opplysningene i erklæringen. Produsenten bør ha anledning til å gi en representant fullmakt til 
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å utferdige slike erklæringer på produsentens vegne og under produsentens ansvar. Dersom en markedsdeltaker bare kan 

fylle ut den delen av erklæringen som gjelder lovligheten av omsetningen av varene, bør det imidlertid være mulig for 

en annen markedsdeltaker å gi opplysningene om at varene gjøres tilgjengelige for sluttbrukere i den berørte 

medlemsstaten, forutsatt at denne markedsdeltakeren påtar seg ansvaret for opplysningene den gir i erklæringen om 

gjensidig godkjenning, og kan framlegge den dokumentasjonen som er nødvendig for å verifisere dem. 

19) Erklæringen om gjensidig godkjenning skal alltid inneholde nøyaktige og fullstendige opplysninger om 

varene. Erklæringen bør derfor ajourføres for å gjenspeile endringer, for eksempel endringer i de relevante nasjonale 

tekniske forskriftene. 

20) For å sikre at opplysningene som gis i en erklæring om gjensidig godkjenning, er fullstendige, bør det fastsettes en 

harmonisert mal som kan brukes av markedsdeltakere som ønsker å avgi slike erklæringer. 

21) Det er viktig å sikre at erklæringen om gjensidig godkjenning fylles ut sannferdig og nøyaktig. Derfor må det være et 

krav at markedsdeltakere er ansvarlige for opplysningene de gir i erklæringen om gjensidig godkjenning. 

22) For å forbedre effektiviteten og konkurranseevnen til foretak som driver virksomhet med varer som ikke omfattes av 

Unionens harmoniseringsregelverk, bør det kunne brukes ny informasjonsteknologi for å forenkle utfyllingen av 

erklæringen om gjensidig godkjenning. Markedsdeltakerne bør derfor ha mulighet til å offentliggjøre sine erklæringer 

om gjensidig godkjenning på internett, forutsatt at erklæringene er lett tilgjengelige og i et sikkert format. 

23) Kommisjonen bør sørge for at en mal for erklæringen om gjensidig godkjenning samt retningslinjer for utfylling av den 

stilles til rådighet på den felles digitale portalen på alle de offisielle språkgodkjenningene i Unionen. 

24) Denne forordningen bør også få anvendelse på varer der bare noen av aspektene omfattes av Unionens 

harmoniseringsregelverk. Dersom en markedsdeltaker er pålagt i henhold til Unionens harmoniseringsregelverk å 

utferdige en EU-samsvarserklæring for å dokumentere samsvar med nevnte regelverk, bør det være tillatt for 

markedsdeltakeren å vedlegge erklæringen om gjensidig godkjenning omhandlet i denne forordningen, til  

EU-samsvarserklæringen. 

25) Dersom en markedsdeltaker velger å ikke bruke erklæringen om gjensidig godkjenning, bør vedkommende myndigheter 

i bestemmelsesstaten komme med klart definerte anmodninger om spesifikke opplysninger som de finner nødvendige 

for å vurdere varene, under overholdelse av forholdsmessighetsprinsippet. 

26) Markedsdeltakeren bør få tilstrekkelig tid til å framlegge dokumenter eller andre opplysninger som vedkommende 

myndighet i bestemmelsesstaten etterspør, eller til å framsette eventuelle argumenter eller merknader i forbindelse med 

vurderingen av de aktuelle varene. 

27) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535(4) pålegges medlemsstatene å oversende Kommisjonen og de 

øvrige medlemsstatene alle utkast til nasjonale tekniske forskrifter om ethvert produkt, herunder landbruks- og 

fiskerivarer, med angivelse av grunnene til at det er nødvendig å innføre forskriften. Etter vedtakelsen av en slik 

nasjonal teknisk forskrift er det imidlertid nødvendig å sikre at prinsippet om gjensidig godkjenning anvendes korrekt på 

bestemte varer i enkelttilfeller. Denne forordningen bør fastsette framgangsmåter for anvendelsen av prinsippet om 

gjensidig godkjenning i enkelttilfeller, for eksempel ved å kreve at medlemsstatene opplyser om hvilken nasjonal 

teknisk forskrift forvaltningsvedtaket bygger på, og de rettmessige allmenne hensynene som ligger til grunn for 

anvendelsen av nevnte nasjonale tekniske forskrift på en vare som omsettes lovlig i en annen medlemsstat. Den 

nasjonale tekniske forskriftens forholdsmessighet utgjør grunnlaget for å påvise at forvaltningsvedtaket som er basert på 

forskriften, er forholdsmessig. På hvilken måte det skal påvises at forvaltningsvedtaket er forholdsmessig, bør imidlertid 

fastsettes i hvert enkelt tilfelle. 

28) Ettersom forvaltningsvedtak som begrenser eller nekter markedsadgang for varer som allerede omsettes lovlig i en 

annen medlemsstat, bør være unntak fra det grunnleggende prinsippet om fritt varebytte, må det sikres at de eksisterende 

  

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535 av 9. september 2015 om en informasjonsprosedyre for tekniske forskrifter og regler 

for informasjonssamfunnstjenester (EUT L 241 av 17.9.2015, s. 1). 
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forpliktelsene som følger av prinsippet om gjensidig godkjenning, overholdes når det gjøres slike vedtak. Det bør derfor 

fastsettes en klar framgangsmåte for å fastslå om varene omsettes lovlig i den andre medlemsstaten, og i så fall om de 

rettmessige allmenne hensynene som omfattes av den gjeldende nasjonale tekniske forskriften i bestemmelsesstaten, har 

tilstrekkelig vern i samsvar med artikkel 36 i TEUV og rettspraksis ved Den europeiske unions domstol. En slik 

framgangsmåte bør sikre at alle forvaltningsvedtak som gjøres, er forholdsmessige og i samsvar med prinsippet om 

gjensidig godkjenning og denne forordningen. 

29) Når en vedkommende myndighet vurderer varer før den beslutter om den skal begrense eller nekte markedsadgang, bør 

den ikke kunne treffe beslutninger om å oppheve markedsadgang midlertidig med mindre det er nødvendig med rask 

inngripen for å hindre at menneskers sikkerhet eller helse settes i fare, for å hindre skade på miljøet eller for å hindre at 

varene gjøres tilgjengelige når de er omfattet av et generelt forbud mot tilgjengeliggjøring av hensyn til offentlig moral 

eller offentlig sikkerhet, herunder for eksempel forebygging av kriminalitet. 

30) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(5) ble det innført en akkrediteringsordning som sikrer 

gjensidig godkjenning av samsvarsvurderingsorganenes kompetansenivå. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

bør derfor ikke nekte å godta prøvingsrapporter eller sertifikater utstedt av et akkreditert samsvarsvurderingsorgan av 

årsaker knyttet til vedkommende organs kompetanse. For i størst mulig grad å unngå at prøvinger og framgangsmåter 

som allerede er gjennomført i en annen medlemsstat, må gjentas, bør medlemsstatene heller ikke nekte å godta 

prøvingsrapporter eller sertifikater utstedt av andre samsvarsvurderingsorganer i samsvar med unionsretten. 

Vedkommende myndigheter bør ta behørig hensyn til innholdet i prøvingsrapporter eller sertifikater som er framlagt. 

31) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF(6) slås det fast at bare sikre produkter kan bringes i omsetning, og det 

fastsettes forpliktelser for produsenter og distributører med hensyn til produktsikkerhet. Det gir vedkommende 

myndigheter rett til å forby alle farlige produkter med umiddelbar virkning eller til å midlertidig forby produkter som 

kan være farlige, i tilstrekkelig lang tid til å gjennomføre de ulike sikkerhetsvurderingene, undersøkelsene og 

kontrollene. Direktivet beskriver også framgangsmåten som vedkommende myndigheter skal anvende for å treffe 

egnede tiltak dersom produktene utgjør en risiko, for eksempel tiltakene nevnt i artikkel 8 nr. 1 bokstav b)–f), og 

pålegger medlemsstatene å underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om tiltakene. Vedkommende 

myndigheter bør derfor kunne fortsette å anvende nevnte direktiv, særlig artikkel 8 nr. 1 bokstav b)–f) og  

artikkel 8 nr. 3. 

32) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(7) ble det blant annet innført et hurtigvarslingssystem for 

meldinger om direkte eller indirekte helserisikoer for mennesker på grunn av næringsmidler eller fôr. I henhold til 

nevnte forordning skal medlemsstatene straks underrette Kommisjonen via hurtigvarslingssystemet om alle tiltak de 

vedtar for å begrense omsetningen av næringsmidler og fôr, eller tiltak som medfører tilbaketrekking eller tilbakekalling 

av næringsmidler og fôr fra markedet, der hensikten er å verne menneskers helse i situasjoner som krever rask handling. 

Vedkommende myndigheter bør kunne fortsette å anvende nevnte forordning, særlig artikkel 50 nr. 3 og artikkel 54. 

33) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625(8) ble det opprettet en harmonisert unionsramme for 

organisering av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som ikke er tilknyttet offentlig kontroll, i hele den 

  

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4). 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter 

i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som 

gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og 

plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) 

nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) 

nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 

96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1). 
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landbruksbaserte næringsmiddelkjeden, under hensyn til reglene for offentlig kontroll fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 882/2004(9) og i relevant sektorregelverk i Unionen. I forordning (EU) 2017/625 er det fastsatt 

en særlig framgangsmåte for å sikre at markedsdeltakere retter opp brudd på fôrvare- og næringsmiddelregelverket og 

bestemmelsene om dyrs helse og velferd. Vedkommende myndigheter bør kunne fortsette å anvende forordning (EU) 

2017/625, særlig artikkel 138. 

34) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1306/2013(10) ble det opprettet en harmonisert unionsramme for 

utføring av kontroller knyttet til forpliktelsene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013(11) i 

samsvar med kriteriene fastsatt i forordning (EF) nr. 882/2004, og det presiseres at medlemsstatene skal sikre at enhver 

markedsdeltaker som oppfyller disse forpliktelsene, har rett til å bli omfattet av en kontrollordning. Vedkommende 

myndigheter bør kunne fortsette å anvende forordning (EU) nr. 1306/2013, særlig artikkel 90. 

35) Det bør framgå av forvaltningsvedtak som er gjort av vedkommende myndigheter i medlemsstatene i henhold til denne 

forordningen, hvilken klageadgang markedsdeltakerne har, slik at en markedsdeltaker etter nasjonal rett kan påklage 

avgjørelsen eller bringe saken inn for vedkommende nasjonale domstol. Det bør også framgå av forvaltningsvedtaket at 

markedsdeltakerne kan benytte seg av problemløsningsnettverket for det indre marked (SOLVIT) og framgangsmåten 

for problemløsning fastsatt i denne forordningen. 

36) Effektive løsninger for markedsdeltakere som ønsker et forretningsvennlig alternativ når de bestrider et 

forvaltningsvedtak som begrenser eller nekter markedsadgang, er viktig for å sikre at prinsippet om gjensidig 

godkjenning anvendes på en riktig og ensartet måte. For å sikre slike løsninger og unngå saksomkostninger, særlig for 

små og mellomstore bedrifter (SMB), bør markedsdeltakerne ha tilgang til en utenomrettslig problemløsningsprosedyre. 

37) SOLVIT er en tjeneste som tilbys av den nasjonale forvaltningen i hver enkelt medlemsstat, og formålet med tjenesten 

er å bidra til å finne løsninger for enkeltpersoner og foretak når deres rettigheter er blitt krenket av offentlige 

myndigheter i en annen medlemsstat. Prinsippene for SOLVITs virkemåte er fastsatt i kommisjonsrekommandasjon 

2013/461/EU(12), som fastsetter at hver medlemsstat skal ha et SOLVIT-senter med tilstrekkelige personalressurser og 

økonomiske ressurser til å sikre SOLVIT-senterets deltakelse i SOLVIT-nettverket. Kommisjonen bør gjøre SOLVIT og 

dets fordeler bedre kjent, særlig blant foretak. 

38) SOLVIT er en effektiv utenomrettslig problemløsningstjeneste som stilles vederlagsfritt til rådighet. Den fungerer 

innenfor korte tidsfrister og tilbyr praktiske løsninger for privatpersoner og foretak som opplever vanskeligheter med å 

få anerkjent sine unionsrettigheter av offentlige myndigheter. Dersom markedsdeltakeren, det aktuelle SOLVIT-senteret 

og de berørte medlemsstatene kommer til enighet om en egnet løsning, bør det ikke være nødvendig med ytterligere 

tiltak. 

39) Dersom den uformelle framgangsmåten i regi av SOLVIT ikke fører fram, og det fortsatt hersker tvil om hvorvidt 

forvaltningsvedtaket er i tråd med prinsippet om gjensidig godkjenning, bør imidlertid Kommisjonen gis myndighet til å 

undersøke saken på anmodning fra et av de berørte SOLVIT-sentrene. Etter at Kommisjonen har foretatt sin vurdering, 

skal den avgi en uttalelse som skal meddeles den berørte markedsdeltakeren og vedkommende myndigheter via det 

aktuelle SOLVIT-senteret, og som det bør tas hensyn til under SOLVIT-prosedyren. Kommisjonen bør gripe inn innen 

45 virkedager, ikke medregnet den tiden som er nødvendig for at Kommisjonen skal motta eventuelle 

tilleggsopplysninger og dokumenter som den anser som nødvendige. Dersom saken løses i løpet av denne perioden, bør 

Kommisjonen ikke være forpliktet til å avgi uttalelse. Slike SOLVIT-saker bør håndteres i en egen arbeidsflyt i 

SOLVIT-databasen og ikke inngå i den ordinære SOLVIT-statistikken.  

  

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og 

næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

(10) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1306/2013 av 17. desember 2013 om finansiering, forvaltning og overvåking av den felles 

landbrukspolitikk og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF)  

nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 549). 

(11) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for 

landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT 

L 347 av 20.12.2013, s. 671). 

(12) Kommisjonsrekommandasjon 2013/461/EU av 17. september 2013 om prinsippene for SOLVIT (EUT L 249 av 19.09.2013, s. 10). 



Nr. 45/72 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.7.2021 

 

40) Kommisjonens uttalelse om et forvaltningsvedtak som begrenser eller nekter markedsadgang, bør bare dreie seg om 

hvorvidt forvaltningsvedtaket er forenlig med prinsippet om gjensidig godkjenning og med kravene i denne 

forordningen. Dette berører ikke Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 258 i TEUV eller medlemsstatenes 

plikt til å overholde unionsretten når de skal løse systemrelaterte problemer som er påvist i forbindelse med anvendelsen 

av prinsippet om gjensidig godkjenning. 

41) Det er viktig for det indre marked for varer at foretak, særlig små og mellomstore bedrifter, kan innhente pålitelig og 

håndfast informasjon om gjeldende lovgivning i en gitt medlemsstat. Varekontaktpunktene bør spille en viktig rolle i å 

lette kommunikasjonen mellom nasjonale myndigheter og markedsdeltakere ved å formidle informasjon om bestemte 

regler for varer, og om hvordan prinsippet om gjensidig godkjenning anvendes på deres medlemsstats territorium. Det er 

derfor nødvendig å styrke varekontaktpunktenes rolle som den fremste kilden til informasjon om alle varerelaterte 

regler, herunder nasjonale tekniske forskrifter som omfattes av gjensidig godkjenning. 

42) For å lette det frie varebyttet bør varekontaktpunktene vederlagsfritt utlevere en rimelig mengde informasjon om sine 

nasjonale tekniske forskrifter og om anvendelsen av prinsippet om gjensidig godkjenning. Varekontaktpunktene bør ha 

tilstrekkelig med utstyr og ressurser. I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1724(13) bør de 

stille denne informasjonen til rådighet via et nettsted og være underlagt kvalitetskriteriene fastsatt i nevnte forordning. 

Varekontaktpunktenes oppgaver knyttet til å gi enhver slik informasjon, herunder elektroniske kopier av eller nettbasert 

tilgang til nasjonale tekniske forskrifter, bør utføres med forbehold for nasjonale regler om distribusjon av nasjonale 

tekniske forskrifter. Videre bør varekontaktpunktene ikke pålegges å utlevere kopier av eller gi nettbasert tilgang til 

standarder som omfattes av immaterialrettigheter eid av standardiseringsorganer eller -organisasjoner. 

43) Samarbeid mellom vedkommende myndigheter er avgjørende for at prinsippet om gjensidig godkjenning skal være 

velfungerende, og for at det kan skapes en kultur for gjensidig godkjenning. Varekontaktpunktene og vedkommende 

nasjonale myndigheter bør derfor samarbeide og utveksle informasjon og sakkunnskap for å sikre korrekt og ensartet 

anvendelse av prinsippet om gjensidig godkjenning og av denne forordningen. 

44) Med tanke på underretning om forvaltningsvedtak som begrenser eller nekter markedsadgang, og for å muliggjøre 

kommunikasjon mellom varekontaktpunktene og sikre administrativt samarbeid, er det nødvendig å gi medlemsstatene 

tilgang til et informasjons- og kommunikasjonssystem. 

45) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av denne forordningen bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(14). 

46) Dersom behandling av personopplysninger er nødvendig for formålene i denne forordningen, bør slik behandling utføres 

i samsvar med unionsretten om vern av personopplysninger. Behandling av personopplysninger i henhold til denne 

forordningen omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(15) eller europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/1725(16). 

47) Det bør innføres pålitelige og effektive overvåkingsordninger for å innhente informasjon om anvendelsen av denne 

forordningen og dens innvirkning på det frie varebyttet. Slike ordninger bør ikke gå lenger enn det som er nødvendig for 

å nå disse målene.  

  

(13) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1724 av 2. oktober 2018 om opprettelse av en felles digital portal for å gi tilgang til 

opplysninger, prosedyrer og støtte- og problemløsingstjenester, og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 (EUT L 295 av 

21.11.2018, s. 1). 

(14) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

(15) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(16) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av 

forordning (EF) nr. 45/2001 og beslutning nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 av 21.11.2018, s. 39). 
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48) For å øke bevisstheten om prinsippet om gjensidig godkjenning og sikre at denne forordningen anvendes riktig og 

konsekvent, bør det fastsettes bestemmelser om unionsfinansiering av opplysningskampanjer, opplæring, utveksling av 

tjenestemenn og lignende aktiviteter som kan øke og opprettholde tilliten og samarbeidet mellom vedkommende 

myndigheter, varekontaktpunkter og markedsdeltakere. 

49) For å bøte på mangelen på nøyaktige data om virkemåten til prinsippet om gjensidig godkjenning og dets innvirkning på 

det indre marked for varer, bør Unionen finansiere innsamling av slike data. 

50) Unionens økonomiske interesser bør vernes gjennom forholdsmessige tiltak gjennom hele utgiftssyklusen, herunder 

forebygging, avdekking og etterforskning av uregelmessigheter, inndrivelse av tapte, urettmessig utbetalte eller feilaktig 

anvendte midler og eventuelt administrative og økonomiske sanksjoner. 

51) Anvendelsen av denne forordningen bør utsettes for å gi vedkommende myndigheter og markedsdeltakerne tilstrekkelig 

tid til å tilpasse seg kravene fastsatt i forordningen. 

52) Kommisjonen bør foreta en evaluering av denne forordningen i lys av målene den søker å oppnå. Kommisjonen bør 

bruke de innsamlede dataene om virkemåten til prinsippet om gjensidig godkjenning og dets innvirkning på det indre 

marked, sammen med opplysningene som er tilgjengelige i informasjons- og kommunikasjonssystemet, ved 

evalueringen av denne forordningen. Kommisjonen bør kunne anmode medlemsstatene om å framlegge ytterligere 

opplysninger som er nødvendige for evalueringen. I henhold til nr. 22 i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 

om bedre regelverksutforming(17) bør evalueringen av denne forordningen, som skal bygge på effektivitet, relevans, 

sammenheng og merverdi, danne grunnlaget for konsekvensanalyser av ulike valgmuligheter for ytterligere tiltak. 

53) Ettersom målet for denne forordningen, som er å sikre en smidig, ensartet og korrekt anvendelse av prinsippet om 

gjensidig godkjenning, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av forordningens omfang 

og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 

denne forordningen ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

1. Formålet med denne forordningen er å styrke det indre markeds virkemåte ved å bedre anvendelsen av prinsippet om 

gjensidig godkjenning og fjerne uberettigede handelshindringer. 

2. Denne forordningen fastsetter regler og framgangsmåter for medlemsstatenes anvendelse av prinsippet om gjensidig 

godkjenning i enkelttilfeller i forbindelse med varer som omfattes av artikkel 34 i TEUV, og som omsettes lovlig i en annen 

medlemsstat, idet det tas hensyn til artikkel 36 i TEUV og rettspraksis ved Den europeiske unions domstol. 

3. Denne forordningen fastsetter også bestemmelser om innføring og opprettholdelse av varekontaktpunkter i 

medlemsstatene og om samarbeid og utveksling av informasjon innenfor rammen av prinsippet om gjensidig godkjenning. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Denne forordningen får anvendelse på alle typer varer, herunder landbruksvarer i henhold til artikkel 38 nr. 1 annet ledd i 

TEUV, og på forvaltningsvedtak som en vedkommende myndighet i en bestemmelsesstat har gjort eller skal gjøre med hensyn 

til varer som omsettes lovlig i en annen medlemsstat, dersom forvaltningsvedtaket oppfyller følgende kriterier: 

a) Forvaltningsvedtaket bygger på en nasjonal teknisk forskrift som gjelder i bestemmelsesstaten. 

b) Forvaltningsvedtakets direkte eller indirekte virkning er å begrense eller nekte markedsadgang i bestemmelsesstaten.  

  

(17) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 
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Forvaltningsvedtak omfatter ethvert administrativt tiltak som er basert på en nasjonal teknisk forskrift, og som har samme eller i 

all vesentlighet samme rettsvirkning som virkningen nevnt i bokstav b). 

2. I denne forordningen menes med «nasjonal teknisk forskrift» enhver lovbestemmelse eller administrativ bestemmelse i en 

medlemsstat som har følgende særtrekk: 

a) Den omfatter varer eller aspekter av varer som ikke er underlagt harmonisering på unionsplan. 

b) Den enten forbyr at varer eller en bestemt type varer gjøres tilgjengelige på markedet i den aktuelle medlemsstaten, eller 

den gjør det faktisk eller rettslig obligatorisk å overholde bestemmelsen når varer eller en bestemt type varer gjøres 

tilgjengelige på dette markedet. 

c) Den oppfyller minst ett av følgende kriterier: 

i) Den fastsetter krav som varer eller en bestemt type varer må oppfylle, f.eks. med hensyn til kvalitet, yteevne, sikkerhet 

eller dimensjoner, herunder krav til varebetegnelser, terminologi, symboler, prøving og prøvingsmetoder, emballering, 

merking eller etikettering, og framgangsmåter for samsvarsvurdering. 

ii) For å verne forbrukerne eller miljøet stiller den andre krav som varer eller en bestemt type varer må oppfylle, og som 

påvirker varenes livssyklus etter at de er gjort tilgjengelige på markedet i den aktuelle medlemsstaten, f.eks. vilkår for 

bruk, gjenvinning, ombruk eller sluttbehandling, der slike vilkår kan ha betydelig innvirkning enten på disse varenes 

sammensetning eller art, eller på tilgjengeliggjøringen av dem på markedet i den aktuelle medlemsstaten. 

3. Nr. 2 bokstav c) i) i denne artikkelen omfatter også produksjonsmetoder og -prosesser som brukes til landbruksvarer som 

nevnt i artikkel 38 nr. 1 annet ledd i TEUV og til produkter beregnet på konsum eller fôr, samt produksjonsmetoder og  

-prosesser som brukes til andre produkter, dersom disse påvirker produktenes egenskaper. 

4. En forhåndsgodkjenningsprosedyre utgjør ikke i seg selv en nasjonal teknisk forskrift i henhold til denne forordningen, 

men et vedtak om å nekte forhåndsgodkjenning på grunnlag av en nasjonal teknisk forskrift skal anses for å være et 

forvaltningsvedtak som omfattes av denne forordningen, dersom vedtaket oppfyller de øvrige kravene i nr. 1 første ledd. 

5. Denne forordningen får ikke anvendelse på 

a) avgjørelser av rettslig art truffet av nasjonale domstoler, 

b) avgjørelser av rettslig art truffet av rettshåndhevende myndigheter i forbindelse med etterforskning eller rettsforfølgning av 

et straffbart forhold som gjelder terminologi, symboler eller annen innholdsmessig henvisning til forfatningsstridige eller 

kriminelle organisasjoner eller straffbare forhold av rasistisk, diskriminerende eller fremmedfiendtlig art. 

6. Artikkel 5 og 6 berører ikke anvendelsen av følgende bestemmelser: 

a) Artikkel 8 nr. 1 bokstav b)–f) og artikkel 8 nr. 3 i direktiv 2001/95/EF. 

b) Artikkel 50 nr. 3 bokstav a) og artikkel 54 i forordning (EF) nr. 178/2002. 

c) Artikkel 90 i forordning (EU) nr. 1306/2013. 

d) Artikkel 138 i forordning (EU) 2017/625. 

7. Denne forordningen berører ikke forpliktelsen i henhold til direktiv (EU) 2015/1535 til å underrette Kommisjonen og 

medlemsstatene om utkast til nasjonale tekniske forskrifter før de vedtas. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «omsettes lovlig i en annen medlemsstat» at varene eller varetypen er i samsvar med de gjeldende reglene i den aktuelle 

medlemsstaten, eller ikke omfattes av noen slike regler i den medlemsstaten, og at de gjøres tilgjengelige for sluttbrukere i 

den medlemsstaten, 

2) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av varer for distribusjon, forbruk eller bruk på markedet på en 

medlemsstats territorium i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller vederlagsfritt,  
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3) «begrense markedsadgang» å sette vilkår som må oppfylles før varene kan gjøres tilgjengelige på markedet i 

bestemmelsesstaten, eller vilkår for å beholde varer på dette markedet, noe som i begge tilfeller krever endring av én eller 

flere av varenes egenskaper i samsvar med artikkel 2 nr. 2 bokstav c) i) eller gjennomføring av ytterligere prøving, 

4) «nekte markedsadgang» enten å 

a) forby at varer gjøres tilgjengelige på markedet i bestemmelsesstaten eller fortsatt gjøres tilgjengelige på dette 

markedet, eller å 

b) kreve tilbaketrekking eller tilbakekalling av disse varene fra dette markedet, 

5) «tilbaketrekking» alle tiltak som har som formål å hindre at varer i omsetningskjeden gjøres tilgjengelige på markedet, 

6) «tilbakekalling» alle tiltak som har som formål å oppnå retur av varer som allerede er gjort tilgjengelige for sluttbrukeren, 

7) «forhåndsgodkjenningsprosedyre» en administrativ prosedyre i henhold til lovgivningen i en medlemsstat som innebærer 

at vedkommende myndighet i den medlemsstaten på grunnlag av en søknad fra en markedsdeltaker må gi sitt formelle 

samtykke før varer kan gjøres tilgjengelige på markedet i den medlemsstaten, 

8) «produsent» 

a) enhver fysisk eller juridisk person som fabrikkerer varer eller får varer utformet eller fabrikkert, eller som produserer 

varer som ikke er resultat av en fabrikasjonsprosess, herunder landbruksvarer, og som omsetter varene i eget navn 

eller under eget varemerke, 

b) enhver fysisk eller juridisk person som endrer varer som allerede omsettes lovlig i en medlemsstat, på en måte som 

kan få følger for etterlevelsen av gjeldende regler i den medlemsstaten, eller 

c) enhver annen fysisk eller juridisk person som ved å sette sitt navn, varemerke eller andre kjennetegn på varene eller 

dokumentene som følger varene, opptrer som produsent av disse varene, 

9) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til å 

gjøre varene tilgjengelige på det aktuelle markedet på produsentens vegne, 

10) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som for første gang gjør varer fra en tredjestat 

tilgjengelige på markedet i Unionen, 

11) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, med unntak av produsenten eller importøren, som 

gjør varer tilgjengelige på markedet i en medlemsstat, 

12) «markedsdeltaker» enhver av følgende i forbindelse med varer: produsenten, produsentens representant, importøren eller 

distributøren, 

13) «sluttbruker» enhver fysisk eller juridisk person bosatt eller etablert i Unionen som varene er blitt gjort tilgjengelige for 

eller gjøres tilgjengelige for, enten som forbruker uten tilknytning til noen handels-, foretaks-, håndverks- eller 

yrkesvirksomhet, eller som yrkesbruker under utøvelsen av sin nærings- eller yrkesvirksomhet, 

14) «rettmessige allmenne hensyn» hensynene nevnt i artikkel 36 i TEUV eller andre tvingende allmenne hensyn, 

15) «samsvarsvurderingsorgan» et samsvarsvurderingsorgan som definert i artikkel 2 nr. 13 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

KAPITTEL II 

FRAMGANGSMÅTER FOR ANVENDELSE AV PRINSIPPET OM GJENSIDIG GODKJENNING I ENKELTTILFELLER 

Artikkel 4 

Erklæring om gjensidig godkjenning 

1. Produsenten av varer eller en bestemt type varer som gjøres tilgjengelige eller skal gjøres tilgjengelige på markedet i 

bestemmelsesstaten, kan utferdige en frivillig erklæring om lovlig omsetning av varer med henblikk på gjensidig godkjenning 

(«erklæring om gjensidig godkjenning») for å dokumentere overfor vedkommende myndigheter i bestemmelsesstaten at varene 

eller varetypen omsettes lovlig i en annen medlemsstat. 

Produsenten kan gi en representant fullmakt til å utferdige erklæringen om gjensidig godkjenning på sine vegne.  
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Erklæringen om gjensidig godkjenning skal følge malen i del I og del II i vedlegget og skal inneholde alle opplysninger som er 

angitt der. 

Produsenten, eller dennes representant dersom den nødvendige fullmakten er gitt, kan velge å fylle ut erklæringen om gjensidig 

godkjenning bare med de opplysningene som er angitt i del I i vedlegget. I så fall skal opplysningene angitt i del II i vedlegget 

fylles ut av importøren eller distributøren. 

Alternativt kan begge delene av erklæringen om gjensidig godkjenning utferdiges av importøren eller distributøren, forutsatt at 

underskriveren kan framlegge dokumentasjonen nevnt i artikkel 5 nr. 4 bokstav a). 

Erklæringen om gjensidig godkjenning skal utferdiges på et av Unionens offisielle språk. Dersom dette språket ikke er det 

språket som kreves av bestemmelsesstaten, skal markedsdeltakeren oversette erklæringen om gjensidig godkjenning til et språk 

som kreves av bestemmelsesstaten. 

2. Markedsdeltakere som undertegner erklæringen om gjensidig godkjenning eller en del av den, skal være ansvarlige for 

innholdet i og nøyaktigheten av opplysningene de gir i erklæringen om gjensidig godkjenning, herunder for at oversettelsen av 

opplysningene er korrekt. Ved anvendelsen av dette nummeret skal markedsdeltakerne være ansvarlige i samsvar med nasjonal 

lovgivning. 

3. Markedsdeltakerne skal sikre at erklæringen om gjensidig godkjenning til enhver tid er ajourført og gjenspeiler eventuelle 

endringer i de opplysningene de har gitt i erklæringen. 

4. Erklæringen om gjensidig godkjenning kan framlegges for vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten med henblikk 

på en vurdering i henhold til artikkel 5. Den kan framlegges i papirform eller elektronisk eller gjøres tilgjengelig på internett i 

samsvar med kravene i bestemmelsesstaten. 

5. Dersom markedsdeltakerne gjør erklæringen om gjensidig godkjenning tilgjengelig på internett, gjelder følgende vilkår: 

a) Varetypen eller -serien som erklæringen om gjensidig godkjenning gjelder, skal lett kunne identifiseres. 

b) De tekniske løsningene som brukes, skal sikre enkel navigering og skal overvåkes for å sikre tilgjengeligheten av og 

tilgangen til erklæringen om gjensidig godkjenning. 

6. Dersom varene som erklæringen om gjensidig godkjenning gjelder, også omfattes av en unionsrettsakt som krever en  

EU-samsvarserklæring, kan erklæringen om gjensidig godkjenning vedlegges EU-samsvarserklæringen. 

Artikkel 5 

Vurdering av varer 

1. Dersom en vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten har til hensikt å vurdere varer som omfattes av denne 

forordningen, for å fastslå om varene eller varetypen omsettes lovlig i en annen medlemsstat, og i så fall om de rettmessige 

allmenne hensynene som omfattes av bestemmelsesstatens gjeldende nasjonale tekniske forskrift, har tilstrekkelig vern i 

betraktning av de aktuelle varenes egenskaper, skal den straks kontakte den berørte markedsdeltakeren. 

2. Når vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten kontakter den berørte markedsdeltakeren, skal den underrette 

markedsdeltakeren om vurderingen, opplyse om hvilke varer som skal vurderes, og angi den gjeldende nasjonale tekniske 

forskriften eller forhåndsgodkjenningsprosedyren. Vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten skal også underrette 

markedsdeltakeren om muligheten til å framlegge en erklæring om gjensidig godkjenning i forbindelse med denne vurderingen, 

i samsvar med artikkel 4. 

3. Markedsdeltakeren skal ha mulighet til å gjøre varene tilgjengelige på markedet i bestemmelsesstaten mens vedkommende 

myndighet foretar vurderingen i henhold til nr. 1 i denne artikkelen, og kan fortsette å gjøre varene tilgjengelige med mindre 

markedsdeltakeren får et forvaltningsvedtak mot seg som begrenser eller nekter markedsadgang for varene. Dette gjelder 

imidlertid ikke dersom vurderingen utføres innenfor rammen av en forhåndsgodkjenningsprosedyre, eller dersom 

vedkommende myndighet midlertidig opphever tilgjengeliggjøringen på markedet av varer som omfattes av denne vurderingen, 

i samsvar med artikkel 6.  
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4. Dersom en erklæring om gjensidig godkjenning framlegges for en vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten i 

samsvar med artikkel 4, gjelder følgende for vurderingen i henhold til nr. 1 i denne artikkelen: 

a) Erklæringen om gjensidig godkjenning, sammen med den underlagsdokumentasjonen som er nødvendig for å verifisere 

opplysningene i den, og som er framlagt etter anmodning fra vedkommende myndighet, skal aksepteres av vedkommende 

myndighet som tilstrekkelig bevis på at varene omsettes lovlig i en annen medlemsstat. 

b) Vedkommende myndighet skal ikke kreve noen ytterligere opplysninger eller dokumentasjon fra noen markedsdeltaker 

som bevis på at varene omsettes lovlig i en annen medlemsstat. 

5. Dersom det ikke framlegges en erklæring om gjensidig godkjenning for en vedkommende myndighet i 

bestemmelsesstaten i samsvar med artikkel 4, kan vedkommende myndighet med henblikk på vurderingen i henhold til nr. 1 i 

denne artikkelen be de berørte markedsdeltakerne om å framlegge dokumentasjon og opplysninger som er nødvendig for 

vurderingen, om følgende: 

a) De aktuelle varenes eller den aktuelle varetypens egenskaper. 

b) Lovlig omsetning av varene i en annen medlemsstat. 

6. Den berørte markedsdeltakeren skal etter å ha mottatt anmodningen fra vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten ha 

minst 15 virkedager på seg til å framlegge dokumentene og opplysningene nevnt i nr. 4 bokstav a) eller nr. 5 eller til å framsette 

eventuelle argumenter eller merknader. 

7. Med henblikk på vurderingen nevnt i nr. 1 i denne artikkelen kan vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten i 

samsvar med artikkel 10 nr. 3 kontakte vedkommende myndigheter eller varekontaktpunktene i medlemsstaten der en 

markedsdeltaker hevder å omsette varene sine lovlig, dersom det er nødvendig for vedkommende myndighet å verifisere noen 

av opplysningene som markedsdeltakeren har framlagt. 

8. Ved vurderingen nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndigheter i bestemmelsesstatene ta behørig hensyn til innholdet i 

prøvingsrapporter eller sertifikater utstedt av et samsvarsvurderingsorgan som en markedsdeltaker har framlagt som en del av 

vurderingen. Vedkommende myndigheter i bestemmelsesstatene skal ikke avvise prøvingsrapporter eller sertifikater utstedt av 

et samsvarsvurderingsorgan som er akkreditert for samsvarsvurdering på det aktuelle området i samsvar med forordning (EF) 

nr. 765/2008, av årsaker knyttet til vedkommende organs kompetanse. 

9. Dersom vedkommende myndighet i en bestemmelsesstat etter å ha foretatt en vurdering i henhold til nr. 1 i denne 

artikkelen gjør et forvaltningsvedtak med hensyn til varene den har vurdert, skal den straks meddele vedtaket til 

markedsdeltakeren nevnt i nr. 1 i denne artikkelen. Vedkommende myndighet skal også underrette Kommisjonen og de øvrige 

medlemsstatene om forvaltningsvedtaket senest 20 virkedager etter at vedtaket er gjort. For dette formålet skal den bruke 

systemet nevnt i artikkel 11. 

10. Forvaltningsvedtaket nevnt i nr. 9 skal inneholde en begrunnelse som er tilstrekkelig detaljert og velfundert til at det kan 

foretas en vurdering av vedtakets forenlighet med prinsippet om gjensidig godkjenning og med kravene i denne forordningen. 

11. Særlig skal forvaltningsvedtaket nevnt i nr. 9 inneholde følgende opplysninger: 

a) Den nasjonale tekniske forskriften som forvaltningsvedtaket bygger på. 

b) De rettmessige allmenne hensynene som ligger til grunn for anvendelsen av den nasjonale tekniske forskriften som 

forvaltningsvedtaket bygger på. 

c) Den tekniske eller vitenskapelige dokumentasjonen som vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten har vurdert, 

herunder eventuell ny teknisk utvikling som har skjedd etter at den nasjonale tekniske forskriften trådte i kraft. 

d) Et sammendrag av eventuelle argumenter framsatt av den berørte markedsdeltakeren som er relevante for vurderingen i 

henhold til nr. 1. 

e) Dokumentasjon på at forvaltningsvedtaket er egnet til å nå målet som etterstrebes, og at forvaltningsvedtaket ikke går 

lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

12. I forvaltningsvedtaket nevnt i nr. 9 i denne artikkelen skal det opplyses om klageadgangen i henhold til nasjonal rett i 

bestemmelsesstaten og om hvilke klagefrister som gjelder. Vedtaket skal også inneholde en henvisning til markedsdeltakernes 

mulighet til å bruke SOLVIT og framgangsmåten nevnt i artikkel 8. 

13. Forvaltningsvedtaket nevnt i nr. 9 skal ikke tre i kraft før det er meddelt den berørte markedsdeltakeren i henhold til 

nevnte nummer.  
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Artikkel 6 

Midlertidig oppheving av markedsadgang 

1. Når vedkommende myndighet i en medlemsstat foretar en vurdering av varer i henhold til artikkel 5, kan den midlertidig 

oppheve tilgjengeliggjøringen på markedet av disse varene i denne medlemsstaten bare dersom 

a) varene under normale bruksforhold eller bruksforhold som rimelig kan forventes, utgjør en alvorlig risiko for menneskers 

sikkerhet eller helse eller for miljøet, herunder en risiko der virkningene ikke er umiddelbare, som krever rask inngripen fra 

vedkommende myndighet, eller 

b) det er et generelt forbud mot å gjøre varene eller varer av den typen tilgjengelige på markedet i medlemsstaten av hensyn til 

offentlig moral eller offentlig sikkerhet. 

2. Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal straks underrette den berørte markedsdeltakeren, Kommisjonen og de 

øvrige medlemsstatene om enhver midlertidig oppheving i henhold til nr. 1 i denne artikkelen. Underretningen av Kommisjonen 

og de øvrige medlemsstatene skal skje ved hjelp av systemet nevnt i artikkel 11. I tilfeller som omfattes av nr. 1 bokstav a) i 

denne artikkelen, skal underretningen inneholde en detaljert teknisk eller vitenskapelig begrunnelse som angir hvorfor tilfellet 

faller inn under virkeområdet for nevnte bokstav. 

Artikkel 7 

Melding via RAPEX eller RASFF 

Dersom forvaltningsvedtaket nevnt i artikkel 5 eller den midlertidige opphevingen nevnt i artikkel 6 også utgjør et tiltak som 

skal meldes via systemet for rask utveksling av opplysninger (RAPEX) i samsvar med direktiv 2001/95/EF, eller via 

hurtigvarslingssystem for næringsmidler og fôr (RASFF) i samsvar med forordning (EF) nr. 178/2002, skal det ikke kreves 

separat underretning til Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene i henhold til denne forordningen, forutsatt at følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Det framgår av RAPEX- eller RASFF-meldingen at meldingen om tiltaket også gjelder som underretning i henhold til 

denne forordningen. 

b) RAPEX- eller RASFF-meldingen inneholder den underlagsdokumentasjonen som kreves for forvaltningsvedtaket i henhold 

til artikkel 5, eller for den midlertidige opphevingen i henhold til artikkel 6. 

Artikkel 8 

Framgangsmåte for problemløsning 

1. Dersom en markedsdeltaker som berøres av et forvaltningsvedtak, har forelagt vedtaket for SOLVIT, og Kommisjonen 

mottar en anmodning fra hjemmesenteret eller hovedsenteret om å avgi en uttalelse for å bistå med å løse saken under  

SOLVIT-framgangsmåten, skal hjemmesenteret eller hovedsenteret framlegge for Kommisjonen alle relevante dokumenter 

knyttet til det aktuelle forvaltningsvedtaket. 

2. Etter at Kommisjonen har mottatt anmodningen nevnt i nr. 1, skal den vurdere om forvaltningsvedtaket er forenlig med 

prinsippet om gjensidig godkjenning og med kravene i denne forordningen. 

3. Med henblikk på vurderingen nevnt i nr. 2 i denne artikkelen skal Kommisjonen ta hensyn til forvaltningsvedtaket som er 

meddelt i samsvar med artikkel 5 nr. 9, samt dokumentene og opplysningene som er inngitt under SOLVIT-framgangsmåten. 

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger eller dokumenter med henblikk på vurderingen nevnt i nr. 2 i denne 

artikkelen, skal Kommisjonen straks anmode det relevante SOLVIT-senteret om å ta kontakt med den berørte 

markedsdeltakeren eller med vedkommende myndigheter som gjorde forvaltningsvedtaket, for å innhente slike ytterligere 

opplysninger eller dokumenter. 

4. Kommisjonen skal fullføre sin vurdering og avgi uttalelse senest 45 virkedager etter å ha mottatt anmodningen nevnt i  

nr. 1. Dersom det er hensiktsmessig, skal Kommisjonen i sin uttalelse peke på eventuelle spørsmål som bør behandles i 

forbindelse med SOLVIT-saken, eller komme med anbefalinger for å bidra til å løse saken. Perioden på 45 virkedager omfatter 

ikke den tiden som er nødvendig for at Kommisjonen skal motta de ytterligere opplysningene og dokumentene omhandlet i  

nr. 3. 

5. Dersom Kommisjonen under vurderingen nevnt i nr. 2 er blitt underrettet om at saken er løst, skal den ikke være forpliktet 

til å avgi uttalelse. 

6. Kommisjonens uttalelse skal meddeles den berørte markedsdeltakeren og de berørte vedkommende myndighetene via det 

relevante SOLVIT-senteret. Kommisjonen skal underrette alle medlemsstatene om uttalelsen via systemet nevnt i  

artikkel 11. Uttalelsen skal tas i betraktning under SOLVIT-framgangsmåten nevnt i nr. 1 i denne artikkelen.  
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KAPITTEL III 

ADMINISTRATIVT SAMARBEID, OVERVÅKING OG KOMMUNIKASJON 

Artikkel 9 

Varekontaktpunktenes oppgaver 

1. Medlemsstatene skal utpeke og opprettholde varekontaktpunkter på sitt territorium og sikre at disse kontaktpunktene har 

tilstrekkelig myndighet og egnede ressurser til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. De skal sørge for at 

varekontaktpunktene yter sine tjenester i samsvar med forordning (EU) 2018/1724. 

2. Varekontaktpunktene skal stille følgende informasjon til rådighet på internett: 

a) Opplysninger om prinsippet om gjensidig godkjenning og anvendelsen av denne forordningen på medlemsstatenes 

territorium, samt opplysninger om framgangsmåten fastsatt i artikkel 5. 

b) Kontaktopplysninger for direkte kontakt med vedkommende myndigheter i den aktuelle medlemsstaten, herunder nærmere 

opplysninger om de myndighetene som har ansvaret for å overvåke gjennomføringen av de nasjonale tekniske forskriftene 

på sin medlemsstats territorium. 

c) Klageadgangen og de tilgjengelige framgangsmåtene på deres medlemsstats territorium i tilfelle en tvist mellom 

vedkommende myndighet og en markedsdeltaker, herunder framgangsmåten fastsatt i artikkel 8. 

3. Dersom det er nødvendig å utfylle opplysningene som er stilt til rådighet på internett i henhold til nr. 2, skal 

varekontaktpunktene på anmodning fra en markedsdeltaker eller en vedkommende myndighet i en annen medlemsstat stille all 

relevant informasjon til rådighet, for eksempel elektroniske kopier av, eller nettbasert tilgang til, de nasjonale tekniske 

forskriftene og nasjonale administrative prosedyrene for bestemte varer eller varer av en bestemt type på territoriet der 

varekontaktpunktet er etablert, eller informasjon om hvorvidt varene eller varetypen er underlagt forhåndsgodkjenning etter 

nasjonal rett. 

4. Varekontaktpunktene skal svare innen 15 virkedager etter å ha mottatt en anmodning i henhold til nr. 3. 

5. Varekontaktpunktene skal ikke kreve gebyr for å gi informasjon i henhold til nr. 3. 

Artikkel 10 

Administrativt samarbeid 

1. Kommisjonen skal sikre effektivt samarbeid mellom vedkommende myndigheter og varekontaktpunktene i de ulike 

medlemsstatene ved å 

a) legge til rette for og samordne utveksling og innsamling av opplysninger og beste praksis knyttet til anvendelsen av 

prinsippet om gjensidig godkjenning, 

b) støtte varekontaktpunktenes virksomhet og styrke deres samarbeid over landegrensene, 

c) legge til rette for og samordne utveksling av tjenestemenn mellom medlemsstatene og organisere felles opplæring og 

opplysningsprogrammer for myndigheter og foretak. 

2. Medlemsstatene skal sikre at deres vedkommende myndigheter og varekontaktpunkter deltar i virksomheten nevnt i nr. 1. 

3. På anmodning fra en vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten i samsvar med artikkel 5 nr. 7 skal vedkommende 

myndigheter i medlemsstaten der en markedsdeltaker hevder å omsette varene sine lovlig, innen 15 virkedager framlegge for 

vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten alle opplysninger om disse varene som er relevante for å verifisere data og 

dokumenter som er framlagt av markedsdeltakeren under vurderingen i henhold til artikkel 5. Varekontaktpunktene kan brukes 

til å lette kontakten mellom de berørte vedkommende myndighetene i samsvar med fristen for framlegging av de etterspurte 

opplysningene som fastsatt i artikkel 9 nr. 4. 

Artikkel 11 

Informasjons- og kommunikasjonssystem 

1. Ved anvendelse av artikkel 5, 6 og 10 i denne forordningen skal informasjons- og kommunikasjonssystemet fastsatt i 

artikkel 23 i forordning (EF) nr. 765/2008 benyttes, unntatt i tilfellene omhandlet i artikkel 7 i denne forordningen. 

2. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter detaljene og funksjonene i systemet nevnt i nr. 1 i denne 

artikkelen, med henblikk på anvendelsen av denne forordningen. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 15 nr. 2.  
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KAPITTEL IV 

FINANSIERING 

Artikkel 12 

Finansiering av aktiviteter til støtte for denne forordningen 

1. Unionen kan finansiere følgende aktiviteter til støtte for denne forordningen: 

a) Opplysningskampanjer. 

b) Utdanning og opplæring. 

c) Utveksling av tjenestemenn og av beste praksis. 

d) Samarbeid mellom varekontaktpunkter og vedkommende myndigheter samt teknisk og logistisk støtte til dette samarbeidet. 

e) Innsamling av data om hvordan prinsippet om gjensidig godkjenning fungerer, og om dets innvirkning på det indre marked 

for varer. 

2. Unionens finansiering av aktiviteter til støtte for denne forordningen skal gjennomføres i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EU, Euratom) 2018/1046(18), enten direkte eller ved å overlate budsjettgjennomføringsoppgaver til enhetene 

angitt i artikkel 62 nr. 1 bokstav c) i nevnte forordning. 

3. Bevilgningene til aktiviteter som omhandles i denne forordningen, skal fastsettes hvert år av budsjettmyndigheten 

innenfor den gjeldende finansielle rammen. 

Artikkel 13 

Vern av Unionens økonomiske interesser 

1. Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å sikre at Unionens økonomiske interesser vernes ved gjennomføring av 

aktiviteter som finansieres i henhold til denne forordningen, gjennom forebyggende tiltak mot bedrageri, korrupsjon og annen 

ulovlig virksomhet, gjennom effektive kontroller og, dersom det avdekkes uregelmessigheter, gjennom inndrivelse av 

urettmessig utbetalte beløp og eventuelt gjennom administrative og økonomiske sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold 

til overtredelsen og virker avskrekkende. 

2. Kommisjonen eller dens representanter og Revisjonsretten skal ha myndighet til å utføre revisjon, på grunnlag av 

dokumenter og kontroller på stedet, av alle tilskuddsmottakere, leverandører og underleverandører som har mottatt 

unionsmidler i henhold til denne forordning. 

3. Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) kan i samsvar med bestemmelsene og framgangsmåtene fastsatt 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013(19) og rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96(20) 

gjennomføre undersøkelser, herunder kontroller og inspeksjoner på stedet, med sikte på å fastslå hvorvidt det har forekommet 

bedrageri, korrupsjon eller annen ulovlig virksomhet som påvirker Unionens økonomiske interesser i forbindelse med en avtale 

eller beslutning om tilskudd eller en kontrakt som finansieres i henhold til denne forordning. 

4. Uten at det berører nr. 1, 2 og 3, skal samarbeidsavtaler med tredjestater og internasjonale organisasjoner, kontrakter, 

tilskuddsavtaler og tilskuddsbeslutninger som følger av gjennomføringen av denne forordningen, inneholde bestemmelser som 

uttrykkelig gir Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF myndighet til å gjennomføre slike revisjoner og undersøkelser, i 

samsvar med sine respektive ansvarsområder. 

  

(18) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 18. juli 2018 om finansielle regler for Unionens alminnelige budsjett, 

om endring av forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU)  

nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og beslutning nr. 541/2014/EU og om oppheving av forordning (EU, Euratom)  

nr. 966/2012 (EUT L 193 av 30.7.2018, s. 1). 

(19) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 av 11. september 2013 om undersøkelser som foretas av Det europeiske 

kontor for bedrageribekjempelse (OLAF), og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 og rådsforordning 

(Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 av 18.9.2013, s. 1). 

(20) Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 av 11. november 1996 om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen for å 

verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot bedrageri og andre uregelmessigheter (EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2). 
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KAPITTEL V 

EVALUERING OG KOMITÉPROSEDYRE 

Artikkel 14 

Evaluering 

1. Kommisjonen skal senest 20. april 2025 og deretter hvert fjerde år foreta en evaluering av denne forordningen på 

bakgrunn av målene som søkes oppnådd med den, og framlegge en rapport om dette for Europaparlamentet, Rådet og Den 

europeiske økonomiske og sosiale komité. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 i denne artikkelen skal Kommisjonen bruke opplysningene som er tilgjengelige i systemet nevnt 

i artikkel 11, og eventuelle data som er samlet inn i forbindelse med aktivitetene nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav e). 

Kommisjonen kan også anmode medlemsstatene om å framlegge eventuelle opplysninger som er relevante for å evaluere det 

frie byttet av varer som omsettes lovlig i en annen medlemsstat, eller for å evaluere hvor virkningsfull denne forordningen er, 

samt om å framlegge en vurdering av hvordan varekontaktpunktene fungerer. 

Artikkel 15 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummeret, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 16 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 764/2008 oppheves med virkning fra 19. april 2020. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordningen. 

Artikkel 17 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 19. april 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 19. mars 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Erklæring om gjensidig godkjenning i henhold til artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/515(1) 

Del I 

1. Entydig identifikasjon av varene eller varetypen: … [Merknad: Oppgi varenes identifikasjonsnummer eller andre 

referansebetegnelser som entydig identifiserer varene eller varetypen] 

2. Markedsdeltakerens navn og adresse: … [Merknad: Oppgi navn og adresse til den som underskriver del I av erklæringen 

om gjensidig godkjenning, enten produsenten og eventuelt dennes representant, eller importøren eller distributøren] 

3. Beskrivelse av varene eller varetypen som omfattes av erklæringen om gjensidig godkjenning: … [Merknad: Beskrivelsen 

bør være tilstrekkelig til at varene kan identifiseres av hensyn til sporbarhet. Et fotografi kan eventuelt vedlegges] 

4. Erklæring og opplysninger om lovligheten av omsetningen av varene eller varetypen 

4.1. Varene eller varetypen beskrevet ovenfor, herunder deres egenskaper, er i samsvar med følgende forskrifter i … 

[Merknad: Angi medlemsstaten der det hevdes at varene eller varetypen omsettes lovlig]: … [Merknad: Angi tittelen 

på og en henvisning til den offisielle kunngjøringen av hver enkelt relevant forskrift som gjelder i denne 

medlemsstaten, samt en henvisning til godkjenningsvedtaket dersom varene har vært underlagt en forhåndsgodkjen-

ningsprosedyre], 

eller 

Varene eller varetypen beskrevet ovenfor omfattes ikke av noen relevante forskrifter i … [Merknad: Angi 

medlemsstaten der det hevdes at varene eller varetypen omsettes lovlig]. 

4.2. Henvisning til den framgangsmåten for samsvarsvurdering som gjelder for varene eller varetypen, eller henvisning 

til prøvingsrapporter fra eventuelle prøvinger utført av et samsvarsvurderingsorgan, herunder organets navn og 

adresse (dersom en slik framgangsmåte eller slike prøvinger er utført): … 

5. Eventuelle tilleggsopplysninger som anses relevante for å vurdere om varene eller varetypen omsettes lovlig i 

medlemsstaten angitt i nr. 4.1: … 

6. Denne delen av erklæringen om gjensidig godkjenning er utferdiget under eneansvar av markedsdeltakeren angitt i nr. 2. 

Undertegnet for og på vegne av: 

(sted og dato): 

(navn, stilling) (underskrift): 

Del II 

7. Erklæring og opplysninger om omsetningen av varene eller varetypen 

7.1. Varene eller varetypen beskrevet i del I gjøres tilgjengelige for sluttbrukere på markedet i medlemsstaten angitt i  

nr. 4.1. 

7.2. Opplysninger om at varene eller varetypen gjøres tilgjengelige for sluttbrukere i medlemsstaten angitt i  

nr. 4.1, herunder datoen da varene første gang ble gjort tilgjengelige for sluttbrukere på markedet i denne 

medlemsstaten: … 

8. Eventuelle tilleggsopplysninger som anses relevante for å vurdere om varene eller varetypen omsettes lovlig i 

medlemsstaten angitt i nr. 4.1: … 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/515 av 19. mars 2019 om gjensidig godkjenning av varer som omsettes lovlig i en annen 

medlemsstat, og om oppheving av forordning (EF) nr. 764/2008 (EUT L 91 av 29.3.2019, s. 1). 
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9. Denne delen av erklæringen om gjensidig godkjenning er utferdiget under eneansvar av … [Merknad: Oppgi navn og 

adresse til den som underskriver del II av erklæringen om gjensidig godkjenning, enten produsenten og eventuelt dennes 

representant, eller importøren eller distributøren] 

Undertegnet for og på vegne av: 

(sted og dato): 

(navn, stilling) (underskrift): 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/855 

av 7. mai 2020 

om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 

med hensyn til å tilføye Bahamas, Barbados, Botswana, Kambodsja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, 

Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama og Zimbabwe til tabellen i punkt I i vedlegget og å slette Bosnia-Hercegovina, 

Etiopia, Guyana, Den demokratiske folkerepublikk Laos, Sri Lanka og Tunisia fra denne tabellen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet 

brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF(1), særlig 

artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Unionen skal sikre et effektivt vern av finanssystemets og det indre markeds integritet og ordnede virkemåte mot 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. I henhold til direktiv (EU) 2015/849 skal Kommisjonen derfor 

identifisere stater som har strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering 

av terrorisme som utgjør en vesentlig trussel mot Unionens finanssystem. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1675(2) identifiserte tredjestater med høy risiko og strategiske mangler. Den 

forordningen bør på passende tidspunkter gjennomgås i lys av de framskrittene som gjøres i disse tredjestatene med høy 

risiko når det gjelder å avhjelpe strategiske mangler i ordningene for bekjempelse av hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme. Kommisjonen bør i sine vurderinger ta hensyn til nye opplysninger fra internasjonale 

organisasjoner og standardsettere, for eksempel de som offentliggjøres av Den internasjonale innsatsgruppen for 

finansielle tiltak til bekjempelse av hvitvasking av penger (FATF). I lys av disse opplysningene bør Kommisjonen også 

identifisere ytterligere stater som har strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme. 

3) Med tanke på det internasjonale finanssystemets høye integrasjonsnivå, den nære forbindelsen mellom 

markedsoperatørene, det store antallet transaksjoner over landegrensene til og fra Unionen samt graden av markedets 

åpenhet anses derfor enhver trussel mot det internasjonale finanssystemet når det gjelder hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme, også som en trussel mot Unionens finanssystem.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 195 av 19.6.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2020 av 14. juli 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1675 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 

gjennom identifisering av tredjestater med høy risiko og strategiske mangler (EUT L 254 av 20.9.2016, s. 1). 

2021/EØS/45/12 
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4) Det er derfor viktig å ta hensyn til det relevante arbeidet som allerede er utført på internasjonalt plan for å identifisere 

stater, særlig FATFs arbeid. For å sikre integriteten til det globale finanssystemet er det svært viktig at Unionen på 

unionsplan tar behørig hensyn til de statene som FATF anser har strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. I samsvar med kriteriene fastsatt i direktiv (EU) 2015/849 har 

Kommisjonen tatt hensyn til de seneste tilgjengelige opplysningene, særlig FATFs seneste offentlige erklæringer, 

FATF-dokumentene «Improving Global AML/CFT Compliance: Ongoing Process Statement» og FATF-rapporter fra 

tilsynsgruppen for internasjonalt samarbeid («International Cooperation Review Group»), når det gjelder hvilken risiko 

den enkelte tredjestat utgjør, i tråd med artikkel 9 nr. 4 i direktiv (EU) 2015/849. 

5) Enhver tredjestat som i henhold til FATF utgjør en risiko for det internasjonale finanssystemet, antas å utgjøre en risiko 

for det indre marked. Denne antakelsen gjelder alle stater som er offentlig identifisert i FATFs offentlige erklæringer og 

i FATF-dokumentene «Improving Global AML/CFT Compliance: Ongoing Process Statement». 

6) For å kunne foreta en selvstendig vurdering og trekke en konklusjon har Kommisjonen sett på tilgjengelige opplysninger 

fra FATF og eventuelt andre informasjonskilder. Etter denne vurderingen har Kommisjonens analyse bekreftet de 

respektive strategiske manglene som er beskrevet i betraktning 8–19. 

7) I oktober 2018 identifiserte FATF Bahamas som en jurisdiksjon med strategiske mangler i sin bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og Bahamas har i samarbeid med FATF utarbeidet en 

handlingsplan. Kommisjonen har vurdert de seneste opplysningene som er mottatt fra FATF med hensyn til disse 

manglene, og andre relevante opplysninger. Bahamas har truffet tiltak for å forbedre sin ordning for bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og i februar 2020 fastslo FATF i sin innledende vurdering at 

Bahamas i vesentlig grad har fullført sin handlingsplan og er berettiget til en vurdering på stedet for å kontrollere at 

gjennomføringen av reformene for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme har begynt og 

pågår, og at den nødvendige politiske viljen fortsatt er til stede for å fortsette gjennomføringen i framtiden. FATF har 

ennå ikke foretatt en slik vurdering for å bekrefte sin innledende vurdering. Kommisjonen er derfor ikke i besittelse av 

opplysninger som vil gjøre det mulig på dette tidspunktet å bekrefte at de strategiske manglene faktisk er rettet opp. Den 

framtidige vurderingen vil fokusere på å 1) utvikle et omfattende elektronisk saksbehandlingssystem for internasjonalt 

samarbeid, 2) dokumentere risikobasert tilsyn med finansinstitusjoner som ikke er banker, 3) sikre rettidig tilgang til 

tilstrekkelige, nøyaktige og aktuelle opplysninger om juridiske og reelle eiere, 4) øke kvaliteten på produktene til 

enheten for finansiell etterretning for å bistå rettshåndhevingsmyndighetene i arbeidet med å etterforske hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme, særlig komplekse saker om hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og 

enkeltstående hvitvaskingssaker, 5) dokumentere at myndighetene etterforsker og rettsforfølger alle typer hvitvasking av 

penger, herunder komplekse hvitvaskingssaker, enkeltstående hvitvaskingssaker og tilfeller som omfatter utbytte fra 

utenlandske lovovertredelser, 6) dokumentere at det innledes og avsluttes konfiskeringsprosedyrer for alle typer 

hvitvaskingssaker, og 7) håndtere hull i rammene for målrettede sanksjoner knyttet til finansiering av terrorisme og 

finansiering av våpenspredning og dokumentere gjennomføring. På grunnlag av dette bør Bahamas anses som en stat 

som har strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i 

henhold til artikkel 9 i direktiv (EU) 2015/849. 

8) I februar 2020 identifiserte FATF Barbados som en jurisdiksjon med strategiske mangler i sin bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og Barbados har i samarbeid med FATF utarbeidet en 

handlingsplan. Kommisjonen har vurdert de seneste opplysningene som er mottatt fra FATF med hensyn til disse 

manglene, og andre relevante opplysninger. Manglene omfatter 1) mangel på effektivt risikobasert tilsyn med 

finansinstitusjoner og utpekte ikke-finansielle foretak og yrker, 2) mangler knyttet til tiltak for å hindre at juridiske 

personer og ordninger misbrukes for kriminelle formål, og mangler med hensyn til å sikre at nøyaktige og aktuelle 

opplysninger om juridiske og reelle eiere er tilgjengelig til rett tid, 3) mangler knyttet til kapasiteten til enheten for 

finansiell etterretning med hensyn til å bidra med finansiell informasjon for å bistå rettshåndhevingsmyndighetene i 

arbeidet med å etterforske hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, 4) mangler knyttet til etterforskning og 

rettsforfølgelse av hvitvasking av penger som ikke er i samsvar med landets risikoprofil, og etterslep med hensyn til 

rettsforfølgelse, 5) mangler ved konfiskering i forbindelse med hvitvasking av penger, herunder begrenset begjæring om 

bistand fra utenlandske motparter. På grunnlag av dette bør Barbados anses som en stat som har strategiske mangler i sin 

ordning for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i henhold til artikkel 9 i direktiv (EU) 

2015/849.  
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9) I oktober 2018 identifiserte FATF Botswana som en jurisdiksjon med strategiske mangler i sin bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og Botswana har i samarbeid med FATF utarbeidet en 

handlingsplan. Kommisjonen har vurdert de seneste opplysningene som er mottatt fra FATF med hensyn til disse 

manglene, og andre relevante opplysninger. Manglene omfatter 1) mangler i vurderingen av risikoer knyttet til juridiske 

personer, rettslige ordninger og ideelle organisasjoner, 2) manglende gjennomføring av håndbøker for risikobasert tilsyn 

knyttet til bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 3) nivået på analyse og formidling av 

finansiell etterretning fra enheten for finansiell etterretning, 4) mangler i gjennomføringen av en strategi for bekjempelse 

av finansiering av terrorisme og manglende kapasitet hos håndhevingsapparatet i forbindelse med etterforskning av 

finansiering av terrorisme, 5) manglende evne til å sikre umiddelbar gjennomføring av målrettede finansielle 

sanksjonstiltak knyttet til finansiering av terrorisme og finansiering av våpenspredning og 6) mangler ved anvendelsen 

av en risikobasert metode for overvåking av ideelle organisasjoner. På grunnlag av dette bør Botswana anses som en stat 

som har strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i 

henhold til artikkel 9 i direktiv (EU) 2015/849. 

10) I februar 2019 identifiserte FATF Kambodsja som en jurisdiksjon med strategiske mangler i sin bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og Kambodsja har i samarbeid med FATF utarbeidet en 

handlingsplan. Kommisjonen har vurdert de seneste opplysningene som er mottatt fra FATF med hensyn til disse 

manglene, og andre relevante opplysninger. Manglene omfatter 1) mangel på et bredt rettslig grunnlag for gjensidig 

juridisk bistand og relevant opplæring for rettshåndhevingsmyndigheter, 2) manglende gjennomføring av risikobasert 

tilsyn med eiendomssektoren og kasinoer, 3) manglende gjennomføring av risikobasert tilsyn med banker, herunder 

gjennom raske, forholdsmessige og avskrekkende håndhevingstiltak, alt etter hva som er relevant, 4) manglende teknisk 

overholdelse av loven for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 5) nivået på analyse av 

rapporter om mistenkelige transaksjoner og tilhørende formidling av opplysninger til rettshåndhevingsmyndigheter,  

6) utilstrekkelige resultater med hensyn til etterforskning og rettsforfølgelse av hvitvasking av penger, 7) utilstrekkelige 

resultater med hensyn til frysing og konfiskering av utbytte fra kriminell virksomhet, hjelpemidler og eiendom av 

tilsvarende verdi, 8) mangel på rettslige rammer og gjennomføring av FNs målrettede finansielle sanksjoner knyttet til 

finansiering av våpenspredning samt utilstrekkelig forståelse for sanksjonsunndragelse. På grunnlag av dette bør 

Kambodsja anses som en stat som har strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme i henhold til artikkel 9 i direktiv (EU) 2015/849. 

11) I oktober 2018 identifiserte FATF Ghana som en jurisdiksjon med strategiske mangler i sin bekjempelse av hvitvasking 

av penger og finansiering av terrorisme, og Ghana har i samarbeid med FATF utarbeidet en handlingsplan. 

Kommisjonen har vurdert de seneste opplysningene som er mottatt fra FATF med hensyn til disse manglene, og andre 

relevante opplysninger. Manglene omfatter 1) manglende gjennomføring av en samlet nasjonal politikk for bekjempelse 

av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme basert på risikoene identifisert i den nasjonale risikovurderingen, 

herunder tiltak for å redusere den risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som er forbundet med 

juridiske personer, 2) mangler ved risikobasert tilsyn, herunder utilstrekkelig kapasitet hos tilsynsmyndighetene og 

utilstrekkelig bevissthet i privat sektor, 3) mangler med hensyn til å sikre rettidig tilgang til tilstrekkelige, nøyaktige og 

aktuelle opplysninger om juridiske og reelle eiere, 4) mangler med hensyn til behovet for å sikre at enheten for finansiell 

etterretning fokuserer sin virksomhet på de risikoene som er identifisert i den nasjonale risikovurderingen, og at 

tilstrekkelige ressurser tildeles til enheten for finansiell etterretning, og 5) mangler ved anvendelsen av en risikobasert 

metode for overvåking av ideelle organisasjoner. På grunnlag av dette bør Ghana anses som en stat som har strategiske 

mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i henhold til artikkel 9 i 

direktiv (EU) 2015/849. 

12) I februar 2020 identifiserte FATF Jamaica som en jurisdiksjon med strategiske mangler i sin bekjempelse av hvitvasking 

av penger og finansiering av terrorisme, og Jamaica har i samarbeid med FATF utarbeidet en handlingsplan. 

Kommisjonen har vurdert de seneste opplysningene som er mottatt fra FATF med hensyn til disse manglene, og andre 

relevante opplysninger. Manglene omfatter 1) mangel på en samlet forståelse for risikoen for hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme, 2) manglende inkludering av alle finansinstitusjoner og utpekte ikke-finansielle foretak og 

yrker i ordningen for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og mangel på tilstrekkelig 

risikobasert tilsyn i alle sektorer, 3) mangel på egnede tiltak for å hindre at juridiske personer og ordninger misbrukes 

for kriminelle formål, og mangler med hensyn til å sikre at nøyaktige og aktuelle opplysninger om juridiske og reelle 

eiere er tilgjengelig til rett tid, 4) mangel på egnede tiltak for å øke bruken av finansiell informasjon og mangler knyttet 

til økt etterforskning og rettsforfølgelse av hvitvasking av penger i overensstemmelse med landets risikoprofil,  

5) manglende dokumentasjon på umiddelbar framlegging av målrettede finansielle sanksjoner for finansiering av 

terrorisme og 6) mangler ved gjennomføringen av en risikobasert metode for tilsyn med sektoren for ideelle 

organisasjoner for å hindre misbruk i forbindelse med finansiering av terrorisme. På grunnlag av dette bør Jamaica anses 

som en stat som har strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme i henhold til artikkel 9 i direktiv (EU) 2015/849.  
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13) I februar 2020 identifiserte FATF Mauritius som en jurisdiksjon med strategiske mangler i sin bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og Mauritius har i samarbeid med FATF utarbeidet en 

handlingsplan. Kommisjonen har vurdert de seneste opplysningene som er mottatt fra FATF med hensyn til disse 

manglene, og andre relevante opplysninger. Manglene omfatter 1) manglende dokumentasjon på at tilsynsmyndighetene 

for den globale virksomhetssektoren og utpekte ikke-finansielle foretak og yrker gjennomfører risikobasert tilsyn,  

2) mangler med hensyn til å sikre tilgang til nøyaktige opplysninger fra vedkommende myndigheter om juridiske og 

reelle eiere til rett tid, 3) manglende dokumentasjon på at rettshåndhevingsmyndighetene har kapasitet til å utføre 

etterforskning av hvitvasking av penger, herunder parallelle finansielle etterforskninger og komplekse saker,  

4) manglende gjennomføring av en risikobasert metode for tilsyn med sektoren for ideelle organisasjoner for å hindre 

misbruk i forbindelse med finansiering av terrorisme og 5) manglende dokumentasjon på tilfredsstillende gjennomføring 

av målrettede finansielle sanksjoner gjennom oppsøkende virksomhet og tilsyn. På grunnlag av dette bør Mauritius 

anses som en stat som har strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme i henhold til artikkel 9 i direktiv (EU) 2015/849. 

14) I oktober 2019 identifiserte FATF Mongolia som en jurisdiksjon med strategiske mangler i sin bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og Mongolia har i samarbeid med FATF utarbeidet en 

handlingsplan. Kommisjonen har vurdert de seneste opplysningene som er mottatt fra FATF med hensyn til disse 

manglene, og andre relevante opplysninger. Selv om Mongolia har truffet tiltak for å forbedre sin ordning for 

bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, gjenstår mangler som omfatter 1) mangler i 

forståelsen av den sektorspesifikke risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme fra 

tilsynsmyndighetene for utpekte ikke-finansielle foretak og yrker og mangler ved anvendelsen av en risikobasert metode 

for tilsyn, særlig når det gjelder forhandlere av edelmetaller og edelsteiner, 2) behov for å dokumentere økt 

etterforskning og rettsforfølgning av ulike typer hvitvasking av penger i samsvar med identifiserte risikoer og  

3) utilstrekkelig overvåking av finansinstitusjoners og utpekte ikke-finansielle foretak og yrkers overholdelse av sine 

forpliktelser til målrettede finansielle sanksjoner knyttet til finansiering av våpenspredning og utilstrekkelig anvendelse 

av forholdsmessige og avskrekkende sanksjoner. På grunnlag av dette bør Mongolia anses som en stat som har 

strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i henhold til 

artikkel 9 i direktiv (EU) 2015/849. 

15) I februar 2020 identifiserte FATF Myanmar/Burma som en jurisdiksjon med strategiske mangler i sin bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og Myanmar/Burma har i samarbeid med FATF utarbeidet en 

handlingsplan. Kommisjonen har vurdert de seneste opplysningene som er mottatt fra FATF med hensyn til disse 

manglene, og andre relevante opplysninger. Manglene omfatter 1) manglende dokumentasjon på en bedre forståelse av 

risikoen for hvitvasking av penger på sentrale områder, 2) mangler med hensyn til å sikre at tilsynsorganet for utpekte 

ikke-finansielle foretak og yrker har tilstrekkelige ressurser, at inspeksjoner på/utenfor stedet er risikobaserte, og at 

hundi-operatører er registrert og underlagt tilsyn, 3) manglende dokumentasjon på forbedringer i bruken av finansiell 

etterretning i rettshåndhevingsmyndighetenes etterforskning og manglende operasjonell analyse og formidling av 

opplysninger fra enheten for finansiell etterretning, 4) behov for å sikre at hvitvasking av penger 

etterforskes/rettsforfølges i overensstemmelse med risikoene, 5) manglende dokumentasjon på etterforskning av 

tverrnasjonale hvitvaskingssaker med internasjonalt samarbeid, 6) manglende dokumentasjon på en økning i 

frysing/konfiskering av utbytte fra kriminell virksomhet, hjelpemidler og/eller eiendom av tilsvarende verdi, 7) mangler 

ved håndteringen av beslaglagte eiendeler for å bevare verdien av beslaglagte varer inntil konfiskering og 8) manglende 

dokumentasjon på gjennomføring av målrettede finansielle sanksjoner knyttet til finansiering av våpenspredning, 

herunder opplæring om sanksjonsunndragelse. På grunnlag av dette bør Myanmar/Burma anses som en stat som har 

strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i henhold til 

artikkel 9 i direktiv (EU) 2015/849. 

16) I februar 2020 identifiserte FATF Nicaragua som en jurisdiksjon med strategiske mangler i sin bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og Nicaragua har i samarbeid med FATF utarbeidet en 

handlingsplan. Kommisjonen har vurdert de seneste opplysningene som er mottatt fra FATF med hensyn til disse 

manglene, og andre relevante opplysninger. Manglene omfatter 1) mangel på en samlet forståelse for risikoen for 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 2) mangel med hensyn til proaktivt å søke internasjonalt samarbeid 

for å støtte etterforskning av hvitvasking av penger, særlig med sikte på å identifisere og spore eiendeler for 

konfiskerings- og tilbakeføringsformål, 3) mangler med hensyn til gjennomføring av et effektivt risikobasert tilsyn,  

4) mangel på egnede tiltak for å hindre at juridiske personer og ordninger misbrukes for kriminelle formål, og mangler 

med hensyn til å sikre at nøyaktige og aktuelle opplysninger om juridiske og reelle eiere er tilgjengelig til rett tid. På 

grunnlag av dette bør Nicaragua anses som en stat som har strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i henhold til artikkel 9 i direktiv (EU) 2015/849.  
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17) I juni 2019 identifiserte FATF Panama som en jurisdiksjon med strategiske mangler i sin bekjempelse av hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme, og Panama har i samarbeid med FATF utarbeidet en handlingsplan. Kommisjonen 

har vurdert de seneste opplysningene som er mottatt fra FATF med hensyn til disse manglene, og andre relevante 

opplysninger. Manglene omfatter 1) en begrenset forståelse av den nasjonale og sektorspesifikke risikoen for 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og tilhørende mangler med hensyn til å informere om de tilknyttede 

resultatene av landets nasjonale politikk med sikte på å redusere de identifiserte risikoene, 2) mangler med hensyn til 

proaktiv identifisering av ikke-lisensierte pengeoverførere, anvendelse av en risikobasert metode for tilsyn med sektoren 

for utpekte ikke-finansielle foretak og yrker og anvendelse av effektive, forholdsmessige og avskrekkende sanksjoner 

mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 3) ansvarlige enheters mangel på tilstrekkelig kontroll med og 

oppdatering av opplysninger om reelle eiere, mangel på effektive ordninger for å overvåke virksomheten til utenlandske 

foretak, mangler ved vurderingen av eksisterende risiko for misbruk av juridiske personer og av ordninger for å definere 

og gjennomføre særlige tiltak for å hindre misbruk av nominelle aksjeeiere og styremedlemmer og mangler med hensyn 

til å sikre rettidig tilgang til tilstrekkelige og nøyaktige opplysninger om reelle eiere og 4) mangler med hensyn til 

effektiv bruk av produktene til enheten for finansiell etterretning til etterforskning av hvitvasking av penger, med 

hensyn til evnen til å etterforske og rettsforfølge hvitvasking av penger som omfatter utenlandske skattelovbrudd, og 

med hensyn til å sikre et konstruktivt og rettidig internasjonalt samarbeid i forbindelse med slike overtredelser samt 

utilfredsstillende fokus på etterforskning av hvitvasking av penger på høyrisikoområder som er identifisert i den 

nasjonale risikovurderingen og den gjensidige evalueringsrapporten. På grunnlag av dette bør Panama anses som en stat 

som har strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i 

henhold til artikkel 9 i direktiv (EU) 2015/849. 

18) I oktober 2019 identifiserte FATF Zimbabwe som en jurisdiksjon med strategiske mangler i sin bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og Zimbabwe har i samarbeid med FATF utarbeidet en 

handlingsplan. Kommisjonen har vurdert de seneste opplysningene som er mottatt fra FATF med hensyn til disse 

manglene, og andre relevante opplysninger. Manglene omfatter 1) utilstrekkelig forståelse av de viktigste risikoene for 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme blant de berørte partene og manglende gjennomføring av den 

nasjonale politikken for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme på grunnlag av de 

identifiserte risikoene, 2) mangel på gjennomføring av risikobasert tilsyn med finansinstitusjoner og utpekte ikke-

finansielle foretak og yrker, herunder utilstrekkelig kapasitetsbygging hos tilsynsmyndigheten, 3) mangel på 

tilstrekkelige risikoreduserende tiltak hos finansinstitusjoner og utpekte ikke-finansielle foretak og yrker som medfører 

anvendelse av forholdsmessige og avskrekkende sanksjoner for overtredelser, 4) mangler i den rettslige rammen og 

ordningen for å samle inn og opprettholde nøyaktige og oppdaterte opplysninger om reelle eiere for juridiske personer 

og ordninger og for å sikre rettidig tilgang for vedkommende myndigheter og 5) mangler i rammen for og 

gjennomføringen av målrettede finansielle sanksjoner knyttet til finansiering av terrorisme og finansiering av 

våpenspredning. På grunnlag av dette bør Zimbabwe anses som en stat som har strategiske mangler i sin ordning for 

bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i henhold til artikkel 9 i direktiv (EU) 2015/849. 

19) I samsvar med de seneste relevante opplysningene har Kommisjonen i sin vurdering konkludert med at Bahamas, 

Barbados, Botswana, Kambodsja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama og 

Zimbabwe bør anses som tredjestater med strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme som utgjør en vesentlig trussel mot Unionens finanssystem i henhold til kriteriene i 

artikkel 9 i direktiv (EU) 2015/849. Det skal bemerkes at disse landene på høyt politisk plan skriftlig har forpliktet seg 

til å avhjelpe de påviste manglene, og at de i samarbeid med FATF har utarbeidet en handlingsplan. 

20) Det skal videre bemerkes at FATF identifiserte Uganda som en jurisdiksjon med strategiske mangler i sin bekjempelse 

av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og at Uganda i februar 2020 utarbeidet en handlingsplan i 

samarbeid med FATF. Kommisjonen har vurdert de seneste opplysningene som er mottatt fra FATF med hensyn til 

disse manglene, og andre relevante opplysninger. Manglene omfatter 1) mangel på en nasjonal strategi for bekjempelse 

av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 2) mangler med hensyn til å søke internasjonalt samarbeid i 

overensstemmelse med landets risikoprofil, 3) manglende utvikling og gjennomføring av risikobasert tilsyn med 

finansinstitusjoner og utpekte ikke-finansielle foretak og yrker, 4) mangler med hensyn til å sikre at vedkommende 

myndigheter har rettidig tilgang til nøyaktige opplysninger om juridiske og reelle eiere for juridiske enheter,  

5) manglende dokumentasjon på at rettshåndhevingsmyndighetene og rettsmyndighetene behandler hvitvasking av 

penger på en konsekvent måte i overensstemmelse med de påviste risikoene, 6) manglende fastsettelse og 

gjennomføring av retningslinjer og framgangsmåter for å identifisere, spore, beslaglegge og konfiskere utbytte fra og 

hjelpemidler til kriminalitet, 7) manglende dokumentasjon på at rettshåndhevingsmyndighetene etterforsker og 

rettsforfølgelser finansiering av terrorisme i samsvar med Ugandas risikoprofil for finansiering av terrorisme,  

8) tekniske mangler i den rettslige rammen for å gjennomføre målrettede finansielle sanksjoner knyttet til finansiering 
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av våpenspredning og mangler i gjennomføringen av en risikobasert metode for tilsyn med sektoren for ideelle 

organisasjoner for å hindre misbruk i forbindelse med finansiering av terrorisme. Uganda har på høyt politisk plan 

skriftlig forpliktet seg til å rette opp påviste mangler og har i samarbeid med FATF utarbeidet en handlingsplan. Uganda 

er allerede oppført i delegert forordning (EU) 2016/1675. Derfor bør statusen og de gjeldende tiltakene som anvendes 

med hensyn til Uganda, forbli uendret. 

21) Det er ytterst viktig at Kommisjonen løpende overvåker tredjestater og vurderer utviklingen av deres rettslige og 

institusjonelle rammer, vedkommende myndigheters fullmakter og framgangsmåter samt hvor effektive deres ordninger 

for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er, for å oppdatere vedlegget til delegert 

forordning (EU) 2016/1675. 

22) Kommisjonen har vurdert framdriften med hensyn til å håndtere strategiske mangler i stater i vedlegget til delegert 

forordning (EU) 2016/1675 som er blitt strøket fra listen av FATF siden juli 2016, på grunnlag av kravene i direktiv 

(EU) 2015/849. Kommisjonen avsluttet vurderingen av framskrittene som er gjort av Bosnia-Hercegovina, Etiopia, 

Guyana, Den demokratiske folkerepublikk Laos, Sri Lanka og Tunisia. 

23) FATF berømmet de betydelige framskrittene som er gjort av Bosnia-Hercegovina, Etiopia, Guyana, Den demokratiske 

folkerepublikk Laos, Sri Lanka og Tunisia for å forbedre ordningene for bekjempelse av hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme, og bemerket at disse landene har fastsatt de rettslige rammene for å oppfylle forpliktelsene i 

sine handlingsplaner med hensyn til de strategiske manglene som FATF hadde påvist. Disse landene er derfor ikke 

lenger underlagt FATFs overvåkingsprosess i henhold til den løpende globale overholdelsesprosessen for bekjempelse 

av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Disse landene vil fortsette å arbeide sammen med de regionale 

FATF-lignende organene for ytterligere å forbedre sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme. 

24) Kommisjonen vurderte opplysningene om framdriften med hensyn til å håndtere strategiske mangler i disse 

tredjestatene. 

25) Kommisjonen konkluderte i sin vurdering basert på tilgjengelige opplysninger med at Bosnia-Hercegovina og Guyana 

på dette tidspunktet ikke har strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme. Disse landene har nylig truffet en rekke tiltak for å styrke sine ordninger for bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og Kommisjonen vil fortsette å overvåke den effektive 

gjennomføringen av slike tiltak. Kommisjonen vil vurdere disse landene når nye informasjonskilder blir tilgjengelige. 

Bosnia-Hercegovina og Guyana bør derfor ikke anses å ha strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

26) På samme måte konkluderte Kommisjonen i sin vurdering basert på tilgjengelige opplysninger med at Tunisia ikke 

lenger har strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

Tunisia har styrket sin ordning for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og rettet opp 

tilknyttede tekniske mangler for å oppfylle forpliktelsene i sin handlingsplan med hensyn til de strategiske manglene 

som FATF hadde påvist. Disse tiltakene er tilstrekkelig omfattende og oppfyller de nødvendige kravene til å kunne anse 

at de strategiske manglene som er identifisert i henhold til artikkel 9 i direktiv (EU) 2015/849, er fjernet. 

27) Videre konkluderte Kommisjonen i sin vurdering med at Etiopia, Den demokratiske folkerepublikk Laos og Sri Lanka 

har gjennomført tiltak for å rette opp de strategiske manglene som FATF hadde påvist, og ikke lenger har slike 

strategiske mangler. Etter tiltakene som er iverksatt for å følge handlingsplanen som er avtalt med FATF, utgjør disse 

landene ikke lenger en trussel mot det internasjonale finanssystemet når det gjelder hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme. Idet det tas hensyn til deres relevans for Unionens finanssystem, anser Kommisjonen at disse 

landene ikke lenger utgjør en betydelig trussel mot Unionens finanssystem. Derfor bør det ikke anses at Etiopia, Den 

demokratiske folkerepublikk Laos og Sri Lanka har strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking 

av penger og finansiering av terrorisme på dette tidspunktet. 

28) Kommisjonen har, der det er relevant, forpliktet seg til å yte teknisk bistand til tredjestater som er oppført i vedlegget til 

delegert forordning (EU) 2016/1675, for å hjelpe dem med å utbedre de påviste strategiske manglene. 
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29) Idet det tas hensyn til den svært uvanlige og uforutsigbare situasjonen som følge av covid-19-pandemien, som har global 

innvirkning og svært sannsynlig vil føre til forstyrrelser i de økonomiske aktørenes og vedkommende myndigheters 

virkemåte, bør anvendelsesdatoen for artikkel 2 om tilføyelse av tredjestater fastsettes på en måte som sikrer 

tilstrekkelig tid til effektiv gjennomføring under disse omstendighetene. Derfor bør anvendelsesdatoen for artikkel 2 i 

denne forordningen som et unntak fastsettes til en senere dato enn forordningens ikrafttredelsesdato. 

For tredjestater som skal fjernes fra listen, er det ingen større problemer med gjennomføringen. De kan derfor fjernes fra 

listen uten unødig opphold. 

30) Delegert forordning (EU) 2016/1675 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I vedlegget til delegert forordning (EU) 2016/1675, i tabellen under «I. Tredjestater med høy risiko som på høyt politisk plan 

skriftlig har forpliktet seg til å rette opp påviste mangler, og som har utarbeidet en handlingsplan med FATF», slettes følgende 

linjer: 

2 Bosnia-Hercegovina 

3 Guyana 

5 Den demokratiske folkerepublikk Laos 

10 Etiopia 

11 Sri Lanka 

13 Tunisia 

Artikkel 2 

I vedlegget til delegert forordning (EU) 2016/1675 skal tabellen under «I. Tredjestater med høy risiko som på høyt politisk plan 

skriftlig har forpliktet seg til å rette opp påviste mangler, og som har utarbeidet en handlingsplan med FATF» erstattes med 

følgende: 

«Nr. Tredjestat med høy risiko 

1 Afghanistan 

2 Bahamas 

3 Barbados 

4 Botswana 

5 Kambodsja 

6 Ghana 

7 Irak 

8 Jamaica 

9 Mauritius 

10 Mongolia 

11 Myanmar/Burma 

12 Nicaragua 

13 Pakistan 
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14 Panama 

15 Syria 

16 Trinidad og Tobago 

17 Uganda 

18 Vanuatu 

19 Jemen 

20 Zimbabwe» 

Artikkel 3 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 2 får imidlertid anvendelse fra 1. oktober 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 7. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2017/2108 

av 15. november 2017 

om endring av direktiv 2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, og dermed passasjerenes tillit, som felles sikkerhetsstandarder fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF(3) har sørget for, og for å opprettholde like konkurransevilkår, er det 

nødvendig å forbedre anvendelsen av nevnte direktiv. Direktiv 2009/45/EF bør få anvendelse bare på de passasjerskip 

og -fartøyer som nevnte direktivs sikkerhetsstandarder ble utarbeidet for. En rekke bestemte fartøystyper bør derfor 

unntas fra virkeområdet for nevnte direktiv, nærmere bestemt tenderfartøyer, seilskip og skip som transporterer utdannet 

personell som ikke deltar i driften av skipet, til for eksempel offshoreinstallasjoner. 

2) Tenderfartøyer som føres om bord på skip, brukes til å frakte passasjerer fra passasjerskip direkte til land og tilbake, 

etter den korteste sikre ruten. De er ikke egnet til andre typer tjenester, som for eksempel sightseeing-utflukter langs 

kysten, og bør derfor ikke brukes til dette. Til slike utflukter bør det benyttes skip som oppfyller kyststatens krav til 

passasjerskip, som angitt i blant annet IMOs retningslinjer (MSC.1/rundskr. 1417 om retningslinjer for tenderfartøyer på 

passasjerskip). Medlemsstatene og Kommisjonen bør oppfordre til drøftinger i IMO med sikte på å gjennomgå 

retningslinjene for å øke sikkerheten. Kommisjonen bør vurdere behovet for å gjøre retningslinjene obligatoriske. 

3) Passasjerskip som ikke har mekaniske framdriftsmidler, er unntatt fra virkeområdet for direktiv 2009/45/EF. Seilskip 

bør ikke sertifiseres i samsvar med nevnte direktiv når skipenes mekaniske framdriftsmaskineri bare er beregnet på bruk 

som hjelpemotor og i nødssituasjoner. Kommisjonen bør derfor vurdere behovet for felles europeiske krav for denne 

kategorien av passasjerskip innen 2020. 

4) Offshoreinstallasjoner anløpes av fartøyer som transporterer bransjepersonell. Slikt bransjepersonell må fullføre og 

bestå et obligatorisk sikkerhetsopplæringskurs og oppfylle visse obligatoriske kriterier for medisinsk skikkethet. De bør 

derfor omfattes av andre og særskilte sikkerhetsregler som faller utenfor virkeområdet for dette direktiv. 

Medlemsstatene og Kommisjonen bør aktivt støtte IMOs pågående arbeid når det gjelder sikkerhetsstandarder for 

offshorefartøyer på grunnlag av IMO-resolusjon MSC.418(97).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 30.11.2017, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2020 av  

14. juli 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 34 av 2.2.2017, s. 167. 

(2) Europaparlamentets holdning av 4. oktober 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 23. oktober 2017. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF av 6. mai 2009 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip (EUT L 163 av 25.6.2009, s. 1). 

2021/EØS/45/13 
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5) Programmet for målrettet og effektiv regelverksutforming (REFIT) har vist at ikke alle medlemsstater sertifiserer skip 

bygd av aluminium i henhold til direktiv 2009/45/EF. Dette skaper en ubalansert situasjon som undergraver målet om å 

oppnå et felles høyt sikkerhetsnivå for passasjerer om bord på skip som går i innenriksfart i Unionen. For å unngå 

uensartet anvendelse som følge av ulike tolkninger av definisjonen av aluminium som et likeverdig materiale og 

anvendeligheten av tilsvarende brannsikringsstandarder, noe som fører til ulike tolkninger av direktivets virkeområde, 

bør definisjonen av «likeverdig materiale» i direktiv 2009/45/EF klargjøres. Medlemsstatene bør kunne velge strengere 

brannsikringstiltak i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv om ytterligere sikkerhetskrav. 

6) Et betydelig antall passasjerskip bygd av aluminiumslegering sørger for regelmessig og hyppig sjøverts forbindelse 

mellom ulike havner i en medlemsstat. Ettersom overholdelse av kravene i dette direktiv vil kunne få alvorlige 

konsekvenser for slik transportvirksomhet og relaterte sosioøkonomiske forhold samt økonomiske og tekniske 

konsekvenser for eksisterende og nye skip, bør disse medlemsstatene i et begrenset tidsrom ha mulighet til å anvende 

nasjonal rett på slike passasjerskip, samtidig som de sikrer at sikkerhetsnivået fortsatt er forsvarlig. 

7) Med sikte på å oppnå større juridisk klarhet og sammenheng, og dermed øke sikkerhetsnivået, bør en rekke definisjoner 

og referanser ajourføres og bringes ytterligere i samsvar med internasjonale regler eller Unionens regler på området. I 

den forbindelse er det viktig ikke å endre det nåværende virkeområdet for direktiv 2009/45/EF. Særlig bør definisjonen 

av tradisjonelt skip bringes i bedre samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF(1), samtidig som de 

nåværende kriteriene for byggeår og materialtype beholdes. Definisjonen av lystfartøy bør bringes bedre i samsvar med 

Den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS-konvensjonen av 1974). 

8) Med tanke på forholdsmessighetsprinsippet har det vist seg vanskelig å tilpasse de gjeldende forskriftsmessige kravene 

som er utledet fra SOLAS-konvensjonen av 1974, til små passasjerfartøyer med en lengde på under 24 meter. Dessuten 

bygges små skip hovedsakelig av andre materialer enn stål. Et svært begrenset antall slike skip er derfor blitt sertifisert i 

henhold til direktiv 2009/45/EF. Siden det ikke finnes spesifikke betenkeligheter knyttet til sikkerhet, og siden ingen 

egnede standarder er fastsatt i direktiv 2009/45/EF, bør derfor skip under 24 meter unntas fra virkeområdet for nevnte 

direktiv og omfattes av særskilte sikkerhetsstandarder fastsatt av medlemsstatene, som er bedre egnet til å vurdere lokale 

fartsbegrensninger for disse skipene når det gjelder avstanden til kysten eller en havn, og værforhold. Ved fastsettelsen 

av slike standarder bør medlemsstatene ta hensyn til retningslinjer som skal offentliggjøres av Kommisjonen. I disse 

retningslinjene bør det tas hensyn til eventuelle internasjonale avtaler og IMO-konvensjoner, dersom det er 

hensiktsmessig, og det bør ikke innføres tilleggskrav som går lenger enn gjeldende internasjonale regler. Kommisjonen 

oppfordres til å vedta slike retningslinjer så snart som mulig. 

9) For ytterligere å forenkle definisjonene av havområde fastsatt i direktiv 2009/45/EF, og for å lette byrden for 

medlemsstatene, bør overflødige eller uhensiktsmessige kriterier fjernes. Samtidig som sikkerhetsnivået opprettholdes, 

bør definisjonen av havområder der skipene i klasse C og D kan gå, forenkles ved å fjerne kriteriet «der skipbrudne 

personer kan ilandsettes» og ved å fjerne «fra en nødhavn» med henblikk på å definere havområder. En bestemt 

kystlinjes egnethet som nødhavn er en dynamisk parameter som medlemsstatene bare kan vurdere i det enkelte tilfelle. 

Om nødvendig bør eventuelle driftsbegrensninger for et bestemt skip med hensyn til skipets avstand til en nødhavn 

angis i sikkerhetssertifikatet for passasjerskip. 

10) På grunn av de særlige geografiske og værmessige forholdene i Hellas og det store antallet øyer som må ha 

regelmessige og hyppige forbindelser, både med fastlandet og mellom øyene, og på grunn av det store antallet mulige 

sjøverts forbindelser som dette innebærer, bør Hellas unntas fra kravet om å fastsette havområder. Hellas bør i stedet 

tillates å klassifisere passasjerskip ut fra hvilken konkrete sjøvei de trafikkerer, samtidig som de samme kriteriene for 

klassifisering av passasjerskip og samme sikkerhetsstandarder opprettholdes. 

11) For å unngå utilsiktede negative konsekvenser av gjeldende bestemmelser, som angir at ombygde lasteskip ikke kan 

anses som nye passasjerskip, bør det presiseres at kravene som gjelder ombygging, får anvendelse ikke bare på 

eksisterende passasjerskip, men på alle skip.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF av 27. juni 2002 om opprettelse av et overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk i 

Fellesskapet og om oppheving av rådsdirektiv 93/75/EØF (EFT L 208 av 5.8.2002, s. 10). 
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12) Ettersom en havnestat i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF(1) kan inspisere et passasjerskip 

eller et hurtiggående passasjerfartøy som fører et annet flagg enn havnestatens, når de går i innenriksfart, er de særlige 

bestemmelsene i artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2009/45/EF overflødige og bør utgå. 

13) Med tanke på forskjellene i framgangsmåten mellom kravene i SOLAS-konvensjonen av 1974 om stabilitet i skadet 

tilstand og Unionens særlige krav om stabilitet i skadet tilstand for roro-passasjerskip i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/25/EF(2), bør behovet for direktiv 2003/25/EF og dets merverdi vurderes på grunnlag av om disse 

kravene i SOLAS-konvensjonen av 1974 sikrer samme sikkerhetsnivå. 

14) For å øke åpenheten og gjøre det lettere for medlemsstatene å melde om unntak, likeverdige erstatninger og ytterligere 

sikkerhetstiltak, bør Kommisjonen opprette en database og holde den oppdatert. Den bør inneholde både utkastene til og 

de vedtatte versjonene av de meldte tiltakene. De vedtatte tiltakene bør gjøres offentlig tilgjengelige. 

15) På bakgrunn av endringene som traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) har medført, bør den 

myndighet som er gitt Kommisjonen til å gjennomføre direktiv 2009/45/EF, ajourføres i samsvar med dette. 

Gjennomføringsrettsakter bør vedtas i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(3). 

16) For å ta hensyn til utviklingen på internasjonalt plan og erfaringer som er gjort, og for å øke åpenheten, bør myndigheten 

til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen med henblikk på, om nødvendig, 

ikke å anvende endringer i internasjonale overenskomster ved anvendelsen av dette direktiv, og med henblikk på 

ajourføring av tekniske krav. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på sakkyndignivå, og at slike samråd gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i 

den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming. For å sikre lik deltakelse i 

utarbeidingen av delegerte rettsakter skal Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter samtidig som 

medlemsstatenes sakkyndige, og deres sakkyndige skal ha systematisk adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper 

som arbeider med utarbeiding av delegerte rettsakter. 

17) Ettersom de særskilte henvisningene i artikkel 14 til det pågående arbeidet i IMO er blitt foreldet, bør nevnte artikkel 

utgå. De generelle målene for de internasjonale tiltakene for å forbedre sikkerheten for passasjerskip og skape like 

konkurransevilkår er imidlertid fortsatt relevante, og bør tilstrebes i samsvar med traktatene. For dette formål bør 

medlemsstatene og Kommisjonen arbeide innenfor rammen av IMO for å revidere og å forbedre reglene i  

SOLAS-konvensjonen av 1974. 

18) Det er viktig at eventuelle sanksjoner som fastsettes av medlemsstatene, gjennomføres korrekt og er virkningsfulle, står i 

forhold til overtredelsen og virker avskrekkende. 

19) På bakgrunn av Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets (EMSA) fullstendige kontrollbesøk, bør Kommisjonen evaluere 

gjennomføringen av direktiv 2009/45/EF innen 21. desember 2026 og framlegge for Europaparlamentet og Rådet en 

rapport om dette. Medlemsstatene bør samarbeide med Kommisjonen for å innhente alle opplysninger som er 

nødvendige for vurderingen. 

20) For ikke å legge en uforholdsmessig administrativ byrde på kystløse medlemsstater, som ikke har sjøhavner, og som 

ikke har fartøyer som fører deres flagg som omfattes av virkeområdet for dette direktiv, bør disse medlemsstatene kunne 

unntas fra bestemmelsene i dette direktiv. Dette innebærer at så lenge disse vilkårene er oppfylt, er de ikke forpliktet til 

å innarbeide dette direktiv. 

21) Den menneskelige faktor er en grunnleggende del av skipets sikkerhet og prosedyrene på området. For å opprettholde et 

høyt sikkerhetsnivå er det nødvendig å ta i betraktning sammenhengen mellom sikkerhet, leve- og arbeidsvilkår om bord 

og opplæring, herunder opplæring i forbindelse med grensekryssende rednings- og nødaksjoner i samsvar med 

internasjonale krav. Medlemsstatene og Kommisjonen bør derfor spille en aktiv rolle på internasjonalt plan for å 

overvåke og forbedre den sosiale dimensjonen for sjøfolk om bord på skip.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF av 23. april 2009 om havnestatskontroll (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/25/EF av 14. april 2003 om særlige stabilitetskrav for roro-passasjerskip (EUT L 123 av 

17.5.2003, s. 22). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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22) For å lette gjennomføringsprosessen bør EMSA bistå Kommisjonen og medlemsstatene i samsvar med de relevante 

bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002(1). 

23) Direktiv 2009/45/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2009/45/EF 

I direktiv 2009/45/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav a) skal lyde: 

«a) «internasjonale konvensjoner» følgende konvensjoner, med gjeldende protokoller og endringer: 

i) Den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS-konvensjonen av 

1974), 

ii) Den internasjonale konvensjon av 1966 om lastelinjer,» 

b) skal bokstav b) lyde: 

«b) «regelverket for intakt stabilitet» regelverket for intakt stabilitet for alle typer skip som omfattes av IMO-

dokumenter, som er fastsatt av IMOs forsamling ved resolusjon A.749(18) av 4. november 1993, eller det 

internasjonale regelverket for intakt stabilitet av 2008, som er fastsatt ved IMO-resolusjon MSC.267(85) av  

4. desember 2008, i gjeldende versjon,» 

c) Bokstav g) ii) skal lyde: 

«ii) deres største hastighet, som definert i regel 1.4.30 i regelverket for hurtiggående fartøyer av 1994 og regel 1.4.38 

i regelverket for hurtiggående fartøyer av 2000, er mindre enn 20 knop,» 

d) Bokstav m) skal lyde: 

«m) «baughøyde» baughøyden definert i regel 39 i Den internasjonale konvensjon av 1966 om lastelinjer,» 

e) I bokstav q) skal første ledd lyde: 

«q) «havområde» et havområde eller en sjøvei som fastsatt i samsvar med artikkel 4,» 

f) Bokstav r) skal lyde: 

«r) «havneområde» et annet område enn et havområde fastsatt i henhold til artikkel 4, som definert av 

medlemsstaten som har jurisdiksjon over det, og som strekker seg til de ytterste havneanlegg som utgjør en 

integrert del av havnesystemet, eller til grenser som defineres av naturlige geografiske forhold som beskytter en 

elvemunning eller et lignende skjermet område,» 

g) Bokstav s) utgår. 

h) Bokstav u) skal lyde: 

«u) «havnestat» en medlemsstat til eller fra hvis havn eller havner et skip eller fartøy som fører et annet flagg enn 

medlemsstatens flagg, går i innenriksfart,» 

i) Bokstav v) skal lyde: 

«v) «anerkjent organisasjon» en organisasjon som er anerkjent i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 391/2009(*), 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 391/2009 av 23. april 2009 om felles regler og standarder for 

organisasjoner som skal inspisere og besikte fartøyer (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 11).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 av 27. juni 2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EFT L 208 av 

5.8.2002, s. 1). 
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j) Bokstav y) skal lyde: 

«y) «personer med nedsatt bevegelsesevne» personer som har særlige problemer med å bruke offentlig transport, 

herunder eldre, personer med funksjonshemninger, personer med nedsatte sensoriske evner og rullestolbrukere, 

gravide og personer i følge med små barn,» 

k) Nye bokstaver skal lyde: 

«z) «seilskip» et skip som drives fram ved hjelp av seil, selv om det er utstyrt med mekanisk framdrift til bruk som 

hjelpemotor og i nødssituasjoner, 

za) «likeverdig materiale» en aluminiumslegering eller ethvert annet ikke-brennbart materiale som i seg selv eller på 

grunn av anvendt isolasjon opprettholder tilsvarende egenskaper som stål når det gjelder struktur og 

motstandsdyktighet ved utgangen av den fastsatte standard brannprøvingen det har vært utsatt for, 

zb) «standard brannprøving» en prøving der prøvestykker av de aktuelle skott eller dekk i en prøvingsovn utsettes 

for temperaturer som omtrentlig svarer til standard tidstemperaturkurve i samsvar med prøvingsmetoden angitt i 

det internasjonale regelverket for brannprøvingsmetoder (2010) fastsatt ved IMO-resolusjon MSC.307(88) av  

3. desember 2010, i gjeldende versjon, 

zc) «tradisjonelt skip» alle typer historiske passasjerskip konstruert før 1965 og kopier av slike skip som er bygd 

hovedsakelig av opprinnelige materialer, herunder skip som er konstruert for å fremme tradisjonelle ferdigheter 

og sjømannskap, og som også tjener som levende kulturminner og drives i samsvar med tradisjonelle prinsipper 

for sjømannskap og teknikk, 

zd) «lystfartøy» et fartøy som ikke benyttes i kommersiell trafikk, uavhengig av type framdriftsmiddel, 

ze) «tenderfartøy» en båt som er om bord på skipet, og som brukes til å frakte mer enn tolv passasjerer mellom et 

stasjonært passasjerskip og land, 

zf) «offshore-serviceskip» et skip som brukes til transport og innkvartering av bransjepersonell som ikke utfører 

arbeid om bord som er avgjørende for skipets drift, 

zg) «offshore-servicefartøy» et fartøy som brukes til transport og innkvartering av bransjepersonell som ikke utfører 

arbeid om bord som er avgjørende for fartøyets drift, 

zh) «større reparasjoner, endringer og ombygginger» enten 

— enhver endring som vesentlig endrer et skips dimensjoner, for eksempel forlengelse ved å tilføye et nytt 

midtparti, 

— enhver endring som vesentlig endrer et skips passasjerkapasitet, for eksempel bildekk ombygd til 

passasjerinnredning, 

— enhver forandring som vesentlig øker et skips levetid, for eksempel renovering av passasjerinnredningen på 

et helt dekk, 

— enhver ombygging av skip til passasjerskip.» 

2) Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Virkeområde 

1. Dette direktiv får anvendelse på følgende passasjerskip og -fartøyer, uansett hvilket flagg de fører, når de går i 

innenriksfart: 

a) Nye og eksisterende passasjerskip med lengde 24 meter eller mer. 

b) Hurtiggående passasjerfartøyer. 

I egenskap av havnestat skal hver medlemsstat sikre at passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer som fører flagget 

til en stat som ikke er medlemsstat, fullt ut oppfyller kravene i dette direktiv, før de kan gå i innenriksfart i vedkommende 

medlemsstat. 

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a) passasjerskip som er 

i) krigs- og troppetransportskip, 

ii) seilskip, 
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iii) skip som ikke har mekaniske framdriftsmidler, 

iv) fartøyer som er bygd av annet materiale enn stål eller tilsvarende, og som ikke omfattes av standardene for 

hurtiggående fartøyer (resolusjon MSC.36(63) eller MSC.97 (73)) eller dynamisk støttede fartøyer (resolusjon 

A.373(X)), 

v) treskip av primitiv konstruksjon, 

vi) tradisjonelle skip, 

vii) lystfartøyer, 

viii) skip som går utelukkende i havneområder, 

ix) offshore-serviceskip, 

x) tenderfartøyer, 

b) hurtiggående passasjerfartøyer som er 

i) krigs- og troppetransportfartøyer, 

ii) lystfartøyer, 

iii) fartøyer som går utelukkende i havneområder, eller 

iv) offshore-servicefartøyer. 

3. Med unntak av forpliktelsen fastsatt i annet ledd, kan medlemsstater som ikke har sjøhavner, og som ikke har 

passasjerskip eller -fartøyer som fører deres flagg som omfattes av virkeområdet for dette direktiv, unntas fra 

bestemmelsene i dette direktiv. 

Medlemsstater som ønsker å benytte seg av dette unntaket, skal informere Kommisjonen senest 21. desember 2019 dersom 

vilkårene er oppfylt, og skal deretter underrette Kommisjonen hvert år om eventuelle senere endringer. Disse 

medlemsstatene kan ikke tillate at passasjerskip eller -fartøyer som omfattes av virkeområdet for dette direktiv, fører deres 

flagg før de har innarbeidet og gjennomført dette direktiv.» 

3) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Kategorisering av havområder og passasjerskipklasser 

1. Havområder inndeles i følgende kategorier: 

«Område A» Havområde utenfor område B, C og D. 

«Område B» Havområde der de geografiske koordinatene ikke på noe sted er mer enn 20 nautiske mil fra kysten ved 

middels tidevannshøyde, men som ligger utenfor område C og D. 

«Område C» Havområde der de geografiske koordinatene ikke på noe sted er mer enn 5 nautiske mil fra kysten ved 

middels tidevannshøyde, men utenfor havområde D. 

Dessuten skal sannsynligheten for at den signifikante bølgehøyden overstiger 2,5 meter være mindre 

enn 10 % i en ettårsperiode ved helårsdrift, eller i en bestemt periode for sesongbestemt trafikk, som for 

eksempel sommerdrift. 

«Område D» Havområde der de geografiske koordinatene ikke på noe sted er mer enn 3 nautiske mil fra kysten ved 

middels tidevannshøyde. 

Dessuten skal sannsynligheten for at den signifikante bølgehøyden overstiger 1,5 meter være mindre 

enn 10 % i en ettårsperiode ved helårsdrift, eller i en bestemt periode for sesongbestemt trafikk, som for 

eksempel sommerdrift. 
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2. Hver medlemsstat skal 

a) opprette og ved behov ajourføre en liste over havområder som er under dens jurisdiksjon, 

b) fastsette den indre grensen for det havområdet som ligger nærmest dens kyst, 

c) offentliggjøre listen i en offentlig database som er tilgjengelig på nettstedet til vedkommende sjøfartsmyndighet, 

d) underrette Kommisjonen om hvor disse opplysningene kan finnes, og når listen endres. 

3. Som unntak fra plikten til å opprette en liste over havområder kan Hellas opprette og ved behov ajourføre en liste 

over sjøveier som omfatter sjøveiene i Hellas ved å anvende tilsvarende kriterier for kategorier som fastsatt i nr. 1. 

4. Passasjerskip inndeles i følgende klasser etter hvilket havområde de kan gå i: 

«Klasse A» Passasjerskip som går i innenriksfart i område A, B, C og D. 

«Klasse B» Passasjerskip som går i innenriksfart i område B, C og D. 

«Klasse C» Passasjerskip som går i innenriksfart i område C og D. 

«Klasse D» Passasjerskip som går i innenriksfart i område D. 

5. For hurtiggående passasjerfartøyer skal kategoriene definert i kapittel 1 nr. 1.4.10 og 1.4.11 i regelverket for 

hurtiggående fartøyer av 1994 eller kapittel 1 nr. 1.4.12 og 1.4.13 i regelverket for hurtiggående fartøyer av  

2000 anvendes.» 

4) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 skal annet ledd lyde: 

«I egenskap av havnestat skal hver medlemsstat anerkjenne sikkerhetssertifikater for hurtiggående fartøyer og 

fartstillatelser utstedt av en annen medlemsstat for hurtiggående passasjerfartøyer som går i innenriksfart, eller 

sikkerhetssertifikater for passasjerskip nevnt i artikkel 13 utstedt av en annen medlemsstat for passasjerskip i 

innenriksfart.» 

b) Nr. 3 utgår. 

c) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Skipsutstyr som oppfyller kravene som er fastsatt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/90/EU(*), anses å være i samsvar med kravene i dette direktiv. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU av 23. juli 2014 om skipsutstyr og om oppheving av rådsdirektiv 

96/98/EF (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 146).» 

5) I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav a) skal lyde: 

«a) Konstruksjon og vedlikehold av skrog, hoved- og hjelpemaskineri og elektriske og automatiske anlegg skal 

overholde de standarder som er fastsatt for klassifisering etter reglene til en anerkjent organisasjon, eller 

likeverdige regler som anvendes av en administrasjon i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/15/EF(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/15/EF av 23. april 2009 om felles regler og standarder for 

organisasjoner som skal inspisere og besikte fartøyer, og for sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den 

forbindelse (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 47).» 

ii) Bokstav c) utgår. 
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b) I nr. 2 bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— Punkt ii) utgår. 

— Punkt iii) skal lyde: 

«iii) Uten hensyn til punkt i) er nye passasjerskip i klasse D unntatt fra kravene til minste baughøyde fastsatt i 

Den internasjonale konvensjon av 1966 om lastelinjer.» 

c) I nr. 3 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav c) og d) skal lyde: 

«c) Eksisterende passasjerskip i klasse C og D skal oppfylle de aktuelle særkravene i dette direktiv og, ved 

forhold som ikke omfattes av slike krav, reglene fastsatt av flaggstatens administrasjon. Slike regler skal gi et 

sikkerhetsnivå som tilsvarer det som er fastsatt i vedlegg I kapittel II-1 og II-2, idet det tas hensyn til de 

spesielle lokale driftsforholdene i de havområdene skipene i slike klasser kan gå i; før eksisterende 

passasjerskip i klasse C og D kan gå i innenriks rutefart i en havnestat, skal flaggstatens administrasjon 

innhente havnestatens samtykke når det gjelder slike regler. 

d) Dersom en medlemsstat anser at regler som pålegges av havnestatens administrasjon i henhold til bokstav c), 

er urimelige, skal den umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. Kommisjonen skal vedta 

gjennomføringsrettsakter med sin beslutning om hvorvidt disse reglene er rimelige. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2.» 

ii) Bokstav e) og f) utgår. 

d) I nr. 4 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) skal tredje strekpunkt lyde: 

«— de fullt ut oppfyller kravene i sikkerhetsreglene for dynamisk støttede fartøyer (DSC-reglene) i  

IMO-resolusjon A.373(10), i gjeldende versjon.» 

ii) Bokstav c) skal lyde: 

«c) Bygging og vedlikehold av hurtiggående passasjerfartøyer og deres utstyr skal oppfylle en anerkjent 

organisasjons regler for klassifisering av hurtiggående fartøyer eller likeverdige regler som anvendes av en 

administrasjon i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2009/15/EF.» 

e) Nye numre skal lyde: 

«5. Når det gjelder nye og eksisterende skip, skal større reparasjoner, endringer og ombygginger og utrustning i 

forbindelse med dette oppfylle kravene til nye skip fastsatt i nr. 2 bokstav a); endringer som gjøres på et skip, og som 

utelukkende er ment å bedre skipenes evne til å holde seg flytende, skal ikke anses som større endringer. 

6. Skip bygd av et likeverdig materiale før 20. desember 2017 skal oppfylle kravene i dette direktiv innen  

22. desember 2025. 

7. Som unntak fra dette direktiv kan en medlemsstat med mer enn 60 passasjerskip bygd av aluminiumslegering 

som fører dens flagg per 20. desember 2017, unnta følgende passasjerskip fra bestemmelsene i dette direktiv for 

følgende perioder: 

a) Passasjerskip i klasse B, C og D bygd av aluminiumslegering etter 20. desember 2017, for en periode på ti år etter 

nevnte dato, og 

b) passasjerskip i klasse B, C og D bygd av aluminiumslegering før 20. desember 2017, for en periode på 12 år etter 

nevnte dato, 

forutsatt at disse skipene utelukkende er i fart mellom havner i den medlemsstaten. 

En medlemsstat som ønsker å benytte seg av dette unntaket, skal innen 21. desember 2019 underrette Kommisjonen 

om sin hensikt samt informere Kommisjonen om innholdet. Den skal også underrette Kommisjonen om eventuelle 

senere endringer. Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene i samsvar med artikkel 9 nr. 4.»  
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6) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Roro-passasjerskip i klasse C som ble kjølstrukket eller var på et tilsvarende byggetrinn 1. oktober 2004 eller 

senere, og alle roro-passasjerskip i klasse A og B, skal overholde artikkel 6, 8 og 9 i direktiv 2003/25/EF.» 

b) Nr. 2 utgår. 

7) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3 utgår annet ledd. 

b) Nr. 4 utgår. 

8) I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde: 

«2. En medlemsstat kan etter framgangsmåten fastsatt i nr. 4 vedta tiltak som tillater løsninger som er likeverdige 

med visse krav i dette direktiv, forutsatt at slike likeverdige løsninger er minst like effektive som disse kravene.» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4. En medlemsstat som benytter seg av rettighetene i nr. 1, 2 eller 3, skal følge framgangsmåten i annet til sjuende 

ledd i dette nummer. 

Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om de tiltak den har til hensikt å treffe, og underretningen skal ledsages 

av de opplysninger som er nødvendige for å kunne bekrefte at sikkerhetsnivået fortsatt er forsvarlig. 

Dersom Kommisjonen innen en periode på seks måneder fra underretningen vedtar gjennomføringsrettsakter med 

beslutning om at de foreslåtte tiltakene ikke er berettiget, skal vedkommende medlemsstat pålegges å endre eller 

unnlate å vedta de foreslåtte tiltakene. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt 

i artikkel 11 nr. 2. 

De vedtatte tiltakene skal spesifiseres i relevant nasjonal lovgivning og skal meddeles Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene. 

Alle slike tiltak skal anvendes på alle passasjerskip i samme klasse eller fartøyer som drives på de samme spesifiserte 

vilkår, uten forskjellsbehandling med hensyn til flagg eller nasjonaliteten eller etableringsstedet til det driftsansvarlige 

selskapet. 

Tiltakene nevnt i nr. 3 skal anvendes bare så lenge skipet eller fartøyet drives på de spesifiserte vilkårene. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om tiltakene nevnt i annet og fjerde ledd ved hjelp av en database som 

Kommisjonen skal opprette og holde oppdatert for dette formål, og som Kommisjonen og medlemsstatene skal ha 

tilgang til. Kommisjonen skal gjøre tiltakene som er truffet, tilgjengelige på et offentlig tilgjengelig nettsted.» 

c) I nr. 5 skal bokstav c) lyde: 

«c) Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter der dens beslutning om hvorvidt en medlemsstats beslutning 

om å innstille driften av et slikt skip eller fartøy eller kreve ytterligere tiltak er berettiget av årsaker som setter 

sikkerheten for liv og eiendom eller miljøet alvorlig i fare, inngår, og dersom innstillingen eller kravet om 

ytterligere tiltak ikke er berettiget, at vedkommende medlemsstat skal pålegges å trekke innstillingen eller 

tiltakene tilbake. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 11 nr. 2.» 

9) I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal bokstav d) lyde: 

«d) de særskilte henvisningene til internasjonale konvensjoner og IMO-resolusjoner i artikkel 2 bokstav g), m), q) og 

zb), artikkel 3 nr. 2 bokstav a), artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og artikkel 6 nr. 2 bokstav b).  
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b) I nr. 2 

i) skal bokstav b) lyde: 

«b) tilpasse de tekniske spesifikasjonene i endringene som er gjort i internasjonale konvensjoner for skip og 

fartøyer i klasse B, C og D, på bakgrunn av tidligere erfaringer.» 

ii) Nye bokstaver skal lyde: 

«c) forenkle og tydeliggjøre tekniske elementer på bakgrunn av erfaringer fra gjennomføringen. 

d) ajourføre henvisningene til andre EU-dokumenter som får anvendelse på passasjerskip i innenriksfart.» 

c) Nr. 3 og 4 skal lyde: 

«3. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10a for å vedta endringene 

av dette direktiv nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel. 

4. Under særlige omstendigheter, når det er behørig begrunnet ut fra en hensiktsmessig analyse utført av 

Kommisjonen, og for å unngå en alvorlig og uakseptabel trussel mot sjøsikkerheten, helse, leve- og arbeidsvilkår om 

bord eller havmiljøet, eller for å unngå uforenlighet med Unionens sjøfartsregelverk, gis Kommisjonen myndighet til å 

vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10a for å endre dette direktiv med henblikk på ikke å anvende en 

endring av de internasjonale dokumentene nevnt i artikkel 2 i forbindelse med dette direktiv. 

Slike delegerte rettsakter skal vedtas senest tre måneder før utløpet av fristen fastsatt internasjonalt for stilltiende 

godkjenning av endringen eller den planlagte datoen for ikrafttredelsen av nevnte endring. I perioden før 

ikrafttredelsen av en slik delegert rettsakt skal medlemsstatene avstå fra ethvert initiativ med sikte på å innarbeide 

endringen i nasjonal rett eller å anvende endringen av vedkommende internasjonale dokument.» 

10) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 10a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 10 nr. 3 og 4 gis Kommisjonen med forbehold for 

vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsakene nevnt i artikkel 10 nr. 3 og 4 gis Kommisjonen for et tidsrom på sju 

år fra 20. desember 2017. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før 

utgangen av sjuårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet med 

mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 10 nr. 3 og 4 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at delegeringen av myndighet angitt i beslutningen opphører å gjelde. 

Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt 

angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådspørre sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i samsvar 

med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming. 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om 

dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 10 nr. 3 eller 4 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet 

eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, 

eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke har 

til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder.»  
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11) I artikkel 11 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(*) 

anvendelse. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og 

prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet  

(EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13).» 

b) Nr. 3 utgår. 

12) I artikkel 12 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Flaggstatens administrasjon skal foreta besiktelsene angitt i bokstav a), b) og c) på alle passasjerskip: 

a) en førstegangsbesiktelse før skipet tas i bruk, 

b) en periodisk besiktelse hver tolvte måned, og 

c) ytterligere besiktelser etter behov.» 

b) Nr. 2 utgår. 

13) I artikkel 13 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Alle nye og eksisterende passasjerskip som oppfyller kravene i dette direktiv, skal utstyres med et 

sikkerhetssertifikat for passasjerskip i samsvar med dette direktiv. Sertifikatet skal ha format som i mønsteret oppført i 

vedlegg II. Dette sertifikatet skal utstedes av flaggstatens administrasjon etter en førstegangsbesiktelse som angitt i 

artikkel 12 nr. 1 bokstav a).» 

b) I nr. 3 skal tredje ledd lyde: 

«Før den utsteder fartstillatelse for et hurtiggående passasjerfartøy i innenriksfart i en havnestat, skal flaggstatens 

administrasjon komme til enighet med havnestaten om eventuelle driftsvilkår for drift av fartøyet i staten. Eventuelle 

slike vilkår skal være angitt på fartstillatelsen av flaggstatens administrasjon.» 

c) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Ytterligere sikkerhetstiltak, likeverdige løsninger og unntak som gis skip eller fartøyer i henhold til 

bestemmelsene i artikkel 9 nr. 1, 2 eller 3, skal angis på skipets eller fartøyets sertifikat.» 

14) Artikkel 14 utgår. 

15) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 16a 

Evaluering 

Kommisjonen skal evaluere gjennomføringen av dette direktiv og skal framlegge resultatene av evalueringen for 

Europaparlamentet og Rådet senest 22. desember 2026.» 

16) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) I kapittel II-2 del A nr. 13.1 skal første ledd lyde: 

«Til veiledning for skipets offiserer skal det på alle skip være permanent oppslått hovedinnretningstegninger som 

tydelig viser for hvert dekk kontrollstasjonene, de forskjellige brannsoner omgitt av skiller i klasse «A», soner omgitt 

av skiller i klasse «B» samt opplysninger om branndeteksjons- og brannalarmsystemet, sprinklerinstallasjonene, 

brannslokkingsutstyret, atkomstmidler til forskjellige rom, dekk osv., og ventilasjonssystemet, herunder nærmere 

detaljer om hvor viftekontrollinnretningene er plassert, plassering av spjeld og identifikasjonsnumre for 

ventilasjonsviftene som betjener hver sone. Alternativt kan ovennevnte opplysninger være oppført i et hefte som hver 

offiser skal ha fått et eksemplar av, og ett eksemplar skal til enhver tid finnes om bord på et tilgjengelig sted. 

Tegninger og hefter skal holdes à jour ved at enhver endring noteres på eller i dem så snart som mulig. Beskrivelsene 

på slike tegninger og hefter skal være på flaggstatens offisielle språk. Dersom språket er verken engelsk eller fransk, 

skal en oversettelse til et av disse språkene være tatt med. Dersom skipet går i innenriksfart i en annen medlemsstat, 

skal det være tatt med en oversettelse til vedkommende havnestats offisielle språk, dersom dette språket er verken 

engelsk eller fransk.» 
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b) I første ledd i fotnote 1 til tabellen i kapittel III nr. 2 skal innledningen lyde: 

«Redningsfarkoster kan være livbåter eller redningsflåter eller en kombinasjon av disse, i samsvar med regel  

III/2.2. Dersom det kan rettferdiggjøres ut fra reisenes beskyttede art og/eller de gunstige klimaforholdene i 

fartsområdet, idet det tas hensyn til anbefalingene i IMO MSC/Circ.1046, kan flaggstatens administrasjon godta, 

dersom dette ikke avvises av havnestaten:» 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 21. desember 2019 vedta og kunngjøre de bestemmelsene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 21. desember 2019. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det området dette 

direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 15. november 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2017/2109 

av 15. november 2017 

om endring av rådsdirektiv 98/41/EF om registrering av personar som reiser med passasjerskip til eller frå hamner i 

medlemsstatane i Fellesskapet, og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU om 

meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller går fra havner i medlemsstatene(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Nøyaktige opplysninger i rett tid om antallet personer om bord på et skip eller om identiteten deres er avgjørende for å 

kunne forberede effektive lete- og redningsaksjoner. Ved en ulykke til sjøs kan fullt samarbeid mellom vedkommende 

nasjonale myndigheter i den eller de berørte statene, skipsoperatøren og deres agenter spille en vesentlig rolle for hvor 

effektive aksjonene er. Visse aspekter ved dette samarbeidet er omfattet av rådsdirektiv 98/41/EF(3). 

2) Resultatene av egnethetskontrollen innenfor rammen av programmet for målrettet og effektiv regelverksutforming 

(REFIT) og de erfaringene som er gjort i forbindelse med gjennomføringen av direktiv 98/41/EF, har vist at 

opplysninger om personer om bord ikke alltid er lett tilgjengelige for vedkommende myndigheter når de trenger dem. 

For å bedre denne situasjonen bør de gjeldende kravene i direktiv 98/41/EF bringes i samsvar med kravene om å 

rapportere opplysninger elektronisk, noe som vil føre til større effektivitet. Digitalisering vil også gjøre det mulig å lette 

tilgangen til opplysninger om et betydelig antall passasjerer i en nødssituasjon eller etter en ulykke til sjøs. 

3) De siste 17 årene er det gjort betydelige teknologiske framskritt med hensyn til systemene for overføring og lagring av 

opplysninger om skipsbevegelser. En rekke obligatoriske meldingssystemer for fartøyer er innført langs kystene i 

Europa, i samsvar med relevante regler vedtatt av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO). Både unionsretten og 

nasjonal rett sikrer at skip oppfyller de meldingskrav som gjelder for disse systemene. Det er nå nødvendig å gjøre 

framskritt med hensyn til teknologisk nyskaping ved å bygge videre på resultatene som er oppnådd hittil, også på 

internasjonalt plan, og sikre at prinsippet om teknologinøytralitet alltid overholdes. 

4) Innsamling, overføring og deling av skipsrelaterte opplysninger er gjort mulig, forenklet og harmonisert gjennom det 

felles nasjonale meldepunktet nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU(4) og Unionens system for 

utveksling av maritim informasjon (SafeSeaNet) nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF(5). De 

opplysningene om personer om bord som kreves i henhold til direktiv 98/41/EF, bør derfor rapporteres via det felles 

nasjonale meldepunktet som gir den vedkommende myndighet lett tilgang til informasjon i en nødssituasjon eller etter 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 30.11.2017, s. 52, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2020 av  

14. juli 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 34 av 2.2.2017, s. 172. 

(2) Europaparlamentets holdning av 4. oktober 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets beslutning av 23. oktober 2017. 

(3) Rådsdirektiv 98/41/EF av 18. juni 1998 om registrering av personar som reiser med passasjerskip til eller frå hamner i medlemsstatane i 

Fellesskapet (EFT L 188 av 2.7.1998, s. 35). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU av 20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller går fra 

havner i medlemsstatene, og om oppheving av direktiv 2002/6/EF (EUT L 283 av 29.10.2010, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF av 27. juni 2002 om opprettelse av et overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk i 

Fellesskapet og om oppheving av rådsdirektiv 93/75/EØF (EFT L 208 av 5.8.2002, s. 10). 

2021/EØS/45/14 
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en ulykke til sjøs. Antall personer om bord bør rapporteres via det felles nasjonale meldepunktet ved bruk av 

hensiktsmessige tekniske midler som medlemsstatene selv bør kunne velge. Alternativt bør dette rapporteres til den 

utpekte myndigheten ved hjelp av det automatiske identifikasjonssystemet. 

5) For å gjøre det lettere å framlegge og utveksle opplysninger som skal rapporteres i henhold til dette direktivet, og for å 

redusere den administrative byrden, bør medlemsstatene benytte de harmoniserte meldingsformalitetene fastsatt ved 

direktiv 2010/65/EU. Dersom det inntreffer en ulykke som berører mer enn én medlemsstat, bør medlemsstatene gjøre 

opplysninger tilgjengelige for andre medlemstater via SafeSeaNet-systemet. 

6) For å gi medlemsstatene tilstrekkelig tid til å tilføye nye funksjoner til de felles nasjonale meldepunktene, er det 

hensiktsmessig å fastsette en overgangsperiode der medlemsstatene har mulighet til å beholde det nåværende systemet 

for registrering av personer om bord i passasjerskip. 

7) Framskrittene som er gjort i arbeidet med å utvikle ett felles nasjonalt meldepunkt, bør danne grunnlaget for en utvikling 

i retning av ett felles europeisk meldepunkt i framtiden. 

8) Medlemsstatene bør oppmuntre operatørene, særlig mindre operatører, til å bruke det felles nasjonale meldepunktet. For 

å sikre overholdelse av forholdsmessighetsprinsippet bør medlemsstatene ha mulighet til, på særlige vilkår, å frita 

mindre operatører som ennå ikke bruker det felles nasjonale meldepunktet, og som hovedsakelig går i innenriksfart på 

korte ruter med en varighet på under 60 minutter, fra kravet om å rapportere antall personer om bord via det felles 

nasjonale meldepunktet. 

9) For å ta hensyn til den særskilte geografiske beliggenheten til øyene Helgoland og Bornholm og karakteren av deres 

transportforbindelser til fastlandet bør Tyskland, Danmark og Sverige gis ytterligere tid til å samle inn listen over 

personer om bord og, i en overgangsperiode, bruke det nåværende systemet til å oversende disse opplysningene. 

10) Medlemsstatene bør fortsatt ha mulighet til å senke grensen på 20 nautiske mil for registrering og rapportering av listen 

over personer om bord. Denne retten omfatter reiser der passasjerskip som befordrer et høyt antall passasjerer, anløper 

flere havner etter hverandre, og der avstanden mellom havnene er mindre enn 20 nautiske mil i løpet av én enkelt lengre 

reise. I slike tilfeller bør medlemsstatene tillates å senke grensen på 20 nautiske mil for å gjøre det mulig å registrere de 

opplysningene som kreves i henhold til dette direktivet når det gjelder passasjerer om bord som har gått om bord i den 

første havnen eller mellomliggende havner. 

11) For å gi pårørende pålitelige opplysninger i rett tid i tilfelle en ulykke, redusere unødvendige forsinkelser i forbindelse 

med konsulær bistand og andre tjenester samt lette framgangsmåtene for identifisering bør informasjonen som 

meddeles, omfatte opplysninger om nasjonaliteten til personene om bord. Listen over opplysninger som skal registreres 

for reiser på over 20 nautiske mil, bør forenkles, klargjøres og i størst mulig grad bringes i samsvar med 

meldingskravene i det felles nasjonale meldepunktet. 

12) Med tanke på forbedringene som er gjort når det gjelder elektronisk registrering av data, og idet det tas hensyn til at 

personopplysninger samles inn før skipets avgang, bør den utsettelsen på 30 minutter som i dag er fastsatt ved direktiv 

98/41/EF, reduseres til 15 minutter. 

13) Det er viktig at hver person om bord får tydelige instrukser som skal følges i en nødssituasjon, i samsvar med 

internasjonale krav. 

14) For å oppnå større juridisk klarhet og bedre sammenheng med annet EU-regelverk på området, særlig europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/45/EF(6), bør en rekke foreldede, tvetydige eller uklare henvisninger oppdateres eller utgå. 

Definisjonen av «passasjerskip» bør bringes i samsvar med annet EU-regelverk på en måte som ikke går ut over 

virkeområdet for dette direktivet. Definisjonen av «beskyttet havområde» bør erstattes med et begrep som er i tråd med 

direktiv 2009/45/EF med hensyn til unntakene i dette direktivet, for å sikre nærhet til lete- og redningsutstyr. 

Definisjonen av «representant som er ansvarlig for registrering av passasjerer» bør endres for å gjenspeile de nye 

oppgavene, som ikke lenger omfatter oppbevaring av opplysninger. Definisjonen av «utpekt myndighet» bør omfatte 

vedkommende myndigheter som har direkte eller indirekte tilgang til de opplysningene som kreves i henhold til dette 

direktivet. De tilsvarende kravene til rederiers passasjerregistreringssystemer, bør utgå.  

  

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF av 6. mai 2009 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip (EUT L 163 av 25.6.2009, s. 1). 



Nr. 45/106 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.7.2021 

 

15) Dette direktivet bør ikke få anvendelse på lystfartøyer. Det bør særlig ikke få anvendelse på lystfartøyer når de leies ut 

uten besetning og ikke deretter benyttes i kommersiell trafikk til befordring av passasjerer. 

16) Medlemsstatene bør fortsatt være ansvarlige for å sikre overholdelse av kravene om registrering av opplysninger i 

henhold til direktiv 98/41/EF, nærmere bestemt når det gjelder nøyaktig og rettidig registrering av opplysninger. For å 

sikre at opplysningene er konsistente, bør det være mulig å utføre stikkprøvekontroller. 

17) I den grad tiltakene fastsatt i direktiv 98/41/EF og 2010/65/EU innebærer behandling av personopplysninger, bør slik 

behandling utføres i samsvar med unionsretten om vern av personopplysninger, og særlig europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/679(7) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(8). Uten at det berører andre 

rettslige forpliktelser i henhold til personvernlovgivningen, bør særlig personopplysninger som samles inn i samsvar 

med direktiv 98/41/EF, ikke behandles eller brukes til andre formål, og de bør ikke oppbevares lenger enn nødvendig i 

henhold til formålene i direktiv 98/41/EF. Personopplysninger bør derfor slettes automatisk og uten unødig opphold så 

snart skipet har fullført reisen på en sikker måte eller, dersom det er relevant, etter en avsluttet gransking eller rettergang 

etter en ulykke eller nødssituasjon. 

18) Idet det tas hensyn til det nåværende utviklingstrinn i teknikken og kostnadene ved gjennomføring bør hvert rederi 

gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å verne personopplysninger som behandles i henhold til dette 

direktivet, mot utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, utilsiktet tap, endring og ulovlig spredning eller ulovlig tilgang, i 

samsvar med EU-regelverk og nasjonal lovgivning om vern av personopplysninger. 

19) I lys av forholdsmessighetsprinsippet og det faktum at det er i passasjerens interesse å gi korrekte opplysninger, er den 

nåværende metoden for innsamling av personopplysninger på grunnlag av en egenerklæring fra passasjerene 

tilstrekkelig for formålene i direktiv 98/41/EF. Samtidig bør systemene for elektronisk registrering og kontroll av 

opplysninger sikre at det registreres entydige opplysninger om hver person om bord. 

20) For å øke åpenheten og gjøre det enklere for medlemsstatene å melde og anmode om unntak bør Kommisjonen opprette 

og vedlikeholde en database for dette formålet. Den bør inneholde både utkastene til og de vedtatte versjonene av de 

meldte tiltakene. De vedtatte tiltakene bør gjøres offentlig tilgjengelige. 

21) Opplysninger om medlemsstatenes meldinger og anmodninger om unntak bør harmoniseres og samordnes etter behov 

for å sikre at slike opplysninger anvendes så effektivt som mulig. 

22) På bakgrunn av endringene som traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) har medført, bør den 

myndigheten som er gitt Kommisjonen til å gjennomføre direktiv 98/41/EF, oppdateres i samsvar med dette. 

Gjennomføringsrettsakter bør vedtas i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(9). 

23) For å ta hensyn til utviklingen på internasjonalt plan og for å øke åpenheten bør myndigheten til å vedta rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen med henblikk på, om nødvendig, ikke å anvende 

endringer i internasjonale dokumenter ved anvendelsen av dette direktivet. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder 

hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at slike samråd gjennomføres i 

samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming. For 

å sikre lik deltakelse i forberedelsen av delegerte rettsakter skal Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter 

samtidig som medlemsstatenes eksperter, og deres eksperter skal ha systematisk adgang til møter i Kommisjonens 

ekspertgrupper, som deltar i arbeidet med utforming av delegerte rettsakter.  

  

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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24) I lys av hele syklusen for Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets kontrollbesøk bør Kommisjonen evaluere 

gjennomføringen av direktiv 98/41/EF innen 22. desember 2026 og rapportere om dette til Europaparlamentet og Rådet. 

Medlemsstatene bør samarbeide med Kommisjonen for å innhente alle opplysninger som er nødvendige for 

evalueringen. 

25) For å gjenspeile endringene av direktiv 98/41/EF bør opplysninger om personer om bord oppføres på listen over 

meldingsformaliteter nevnt i del A i vedlegget til direktiv 2010/65/EU. 

26) For ikke å legge en uforholdsmessig administrativ byrde på kystløse medlemsstater som ikke har sjøhavner, og som ikke 

har passasjerskip som seiler under deres flagg og omfattes av virkeområdet for dette direktivet, bør disse 

medlemsstatene kunne unntas fra bestemmelsene i dette direktivet. Dette innebærer at så lenge dette vilkåret er oppfylt, 

er de ikke forpliktet til å innarbeide dette direktivet. 

27) EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og avga en uttalelse 

9. desember 2016. 

28) Direktiv 98/41/EF og direktiv 2010/65/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 98/41/EF 

I direktiv 98/41/EF gjøres følgende endringer: 

 1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Annet strekpunkt skal lyde: 

«— «passasjerskip» eit skip eller ein snøggbåt som fraktar meir enn tolv passasjerar,» 

b) Sjette strekpunkt skal lyde: 

«— «representant som er ansvarleg for registrering av passasjerar» den personen som eit reiarlag, når det er relevant, 

har peika ut til å vere ansvarleg for at dei pliktene som følgjer av ISM-norma, vert stetta, eller ein person som eit 

reiarlag har peika ut til å vere ansvarleg for overføringa av opplysningar om personar som er om bord i 

passasjerskip som tilhøyrer reiarlaget,» 

c) Sjuende strekpunkt skal lyde: 

«— «utpeikt styresmakt» den rette styresmakta i medlemsstaten, som er ansvarleg for leite- og redningsaksjonar, 

eller som har til oppgåve å ta seg av etterverknadene av ei ulykke, og som har tilgang til opplysningane som 

krevst i medhald av dette direktivet,» 

d) Niende strekpunkt utgår. 

e) I tiende strekpunkt skal innledende tekst lyde: 

«— «rutetrafikk» ei rekkje overfartar som sikrar sambandet mellom dei same to hamnene eller mellom fleire hamner, 

eller ei rekkje reiser frå og til same hamn utan andre anløp, anten» 

f) Nytt strekpunkt skal lyde: 

«— «hamneområde» eit område slik det er definert i artikkel 2 bokstav r) i direktiv 2009/45/EF,» 

g) Nytt strekpunkt skal lyde: 

«— «lystfartøy» eit fartøy som ikkje tek del i kommersiell trafikk, utan omsyn til framdriftsmiddel.»  
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 2) Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

1. Dette direktivet skal nyttast på passasjerskip, bortsett frå 

— krigsskip og troppetransportskip, 

— lystfartøy, 

— skip som berre seglar i hamneområde eller på innlandsvassvegar. 

2. Medlemsstatar som ikkje har sjøhamner, og som ikkje har passasjerskip som seglar under deira flagg og er omfatta 

av verkeområdet for dette direktivet, kan fråvike føresegnene i dette direktivet, bortsett frå den plikta som er fastsett i 

andre leddet. 

Dei medlemsstatane som ønskjer å nytte seg av dette unntaket, skal melde frå til Kommisjonen innan 21. desember 2019 

dersom vilkåra er oppfylte, og skal deretter kvart år melde frå til Kommisjonen om eventuelle seinare endringar. Desse 

medlemsstatane kan ikkje tillate passasjerskip som er omfatta av verkeområdet for dette direktivet, å segle under flagget 

deira før dei har innarbeidd og gjennomført dette direktivet.» 

 3) Artikkel 4 nr. 2 skal lyde: 

«2. Før passasjerskipet seglar, skal talet på personar om bord meldast til skipsføraren og rapporterast med høvelege 

tekniske middel via det felles meldepunktet som er innført i medhald av artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/65/EU(*), eller sendast over til den utpeikte styresmakta ved hjelp av det automatiske identifikasjonssystemet 

dersom medlemsstaten ønskjer dette. 

I ein overgangsperiode på seks år frå 20. desember 2017 kan medlemsstatane framleis tillate at opplysningar vert sende 

over til den representanten som reiarlaget har peika ut som ansvarleg for registrering av passasjerar, eller til det 

landbaserte reiarlagsystemet som har den same funksjonen, i staden for å krevje at opplysningane skal rapporterast via det 

felles meldepunktet eller til den utpeikte styresmakta ved hjelp av det automatiske identifikasjonssystemet. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU av 20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip som ankommer 

og/eller går fra havner i medlemsstatene, og om oppheving av direktiv 2002/6/EF (TEU L 283 av 29.10.2010, s. 1).» 

 4) Artikkel 5 skal lyde: 

«Artikkel 5 

1. Dersom eit passasjerskip seglar frå ei hamn i ein medlemsstat og skal gjere ei reise på minst 20 nautiske mil frå 

avgangsstaden til neste anløpshamn, skal følgjande opplysningar registrerast: 

— Etternamnet til personane om bord, førenamnet deira og opplysningar om kjønn, nasjonalitet og fødselsdato. 

— Opplysningar om behov for særleg tilsyn eller hjelp i ein naudssituasjon dersom passasjeren ønskjer å opplyse om 

dette. 

— Telefonnummer til ein kontaktperson i tilfelle ein naudssituasjon dersom medlemsstaten ønskjer slik informasjon, og 

passasjeren samtykker. 

2. Opplysningane som er oppførte i nr. 1, skal samlast inn før avreisa til passasjerskipet og rapporterast via det felles 

meldepunktet som er innført i medhald av artikkel 5 i direktiv 2010/65/EU, ved avreisa til passasjerskipet, og seinast 

15 minuttar etter avreise. 

3. I ein overgangsperiode på seks år frå 20. desember 2017 kan medlemsstatane framleis tillate at opplysningar vert 

sende over til den representanten som reiarlaget har peika ut som ansvarleg for registrering av passasjerar, eller til det 

landbaserte reiarlagsystemet som har den same funksjonen, i staden for å krevje at opplysningane skal rapporterast via det 

felles meldepunktet. 

4. Utan at det rører ved andre rettslege plikter som følgjer av unionsregelverket og nasjonal lovgjeving om vern av 

personopplysningar, skal ikkje personopplysningar som er samla inn for føremåla med dette direktivet, handsamast og 

nyttast til andre føremål. Slike personopplysningar skal alltid handsamast i samsvar med unionsretten om vern av 

personopplysningar og personvern, og skal slettast automatisk og utan unødig opphald straks dei ikkje lenger er 

naudsynte.»  
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 5) Artikkel 6 nr. 2 skal lyde: 

«2. Kvar medlemsstat skal, for alle passasjerskip som seglar under flagget til ein tredjestat, og som seglar frå ei hamn 

utanfor Unionen til ei hamn i denne medlemsstaten, krevje at reiarlaget syter for å skaffe til vegar dei opplysningane som 

er nemnde i artikkel 4 nr. 1 og artikkel 5 nr. 1, slik det er fastsett i artikkel 4 nr. 2 og artikkel 5 nr. 2.» 

 6) Artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

1. Dersom artikkel 4 og 5 i dette direktivet krev det, skal alle reiarlag som har ansvaret for drift av passasjerskip, peike 

ut ein representant som skal vere ansvarleg for registreringa av passasjerar og for rapportering av dei opplysningane som 

er nemnde i dei føresegnene, via det felles meldepunktet som er innført i medhald av artikkel 5 i direktiv 2010/65/EU, 

eller til den utpeikte styresmakta ved hjelp av det automatiske identifikasjonssystemet. 

2. Personopplysningar som er samla inn i samsvar med føresegnene i artikkel 5 i dette direktivet, skal ikkje oppbevarast 

av reiarlaget lenger enn det som er naudsynt for føremåla med dette direktivet, og i alle tilfelle berre til den aktuelle reisa 

er avslutta på ein trygg måte og opplysningane er rapporterte via det felles meldepunktet som er innført i medhald av 

artikkel 5 i direktiv 2010/65/EU. Utan at det rører ved andre særlege rettslege plikter i medhald av unionsretten eller 

nasjonal lovgjeving, medrekna for statistiske føremål, skal opplysningane slettast automatisk og utan unødig opphald 

straks dei ikkje lenger er naudsynte for dette føremålet. 

3. Kvart reiarlag skal syte for at opplysningar om passasjerar som har opplyst om at dei treng særleg tilsyn eller hjelp i 

naudssituasjonar, vert registrerte på rett måte og sende over til skipsføraren før passasjerskipet seglar.» 

 7) I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

— Bokstav a) utgår. 

— Bokstav b) og c) erstattes med følgende: 

«2. Ein medlemsstat kan gje passasjerskip som seglar frå ei av hamnene i denne staten, fritak for plikta til å 

rapportere talet på personar om bord via det felles meldepunktet som er innført i medhald av artikkel 5 i direktiv 

2010/65/EU, såframt det aktuelle skipet ikkje er ein snøggbåt, seglar i rutetrafikk med ei overfartstid på høgst ein 

time mellom anløpa og berre i havområde D slik det er fastsett i medhald av artikkel 4 i direktiv 2009/45/EF, og 

det finst leite- og redningsutstyr i nærleiken i dette havområdet. 

Ein medlemsstat kan gje passasjerskip som seglar mellom to hamner eller frå og til den same hamna utan andre 

anløp, fritak for dei pliktene som er fastsette i artikkel 5 i dette direktivet, såframt det aktuelle skipet berre seglar i 

havområde D slik det er fastsett i medhald av artikkel 4 i direktiv 2009/45/EF, og det finst leite- og redningsutstyr 

i nærleiken i dette havområdet.» 

— Nytt ledd skal lyde: 

«Som unntak frå artikkel 5 nr. 2, og utan at det rører ved den overgangsperioden som er fastsett i artikkel 5 nr. 3, 

skal følgjande medlemsstatar ha rett til å nytte følgjande unntak: 

i) Tyskland kan lengje tidsrommet for innsamling og rapportering av dei opplysningane som er nemnde i 

artikkel 5 nr. 1, til éin time etter avreisa for passasjerskip som seglar frå og til øya Helgoland, og 

ii) Danmark og Sverige kan lengje tidsrommet for innsamling og rapportering av dei opplysningane som er 

nemnde i artikkel 5 nr. 1, til éin time etter avreise for passasjerskip som seglar frå og til øya Bornholm.» 

b) I nr. 3 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a) Medlemsstaten skal straks melde frå til Kommisjonen om avgjerda si om å gje unntak frå dei pliktene som er 

fastsette i føresegnene i artikkel 5, saman med ei utførleg grunngjeving for avgjerda. Denne meldinga skal 

gjevast ved hjelp av ein database som Kommisjonen opprettar og held ved lag for dette føremålet, og som 

Kommisjonen og medlemsstatane skal ha tilgang til. Kommisjonen skal gjere dei vedtekne tiltaka tilgjengelege 

på ein nettstad som er allment tilgjengeleg  
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b) Dersom Kommisjonen innan seks månader etter at denne meldinga er gjeven, meiner at det ikkje er grunnlag for 

unntaket, eller at det kan ha skadeverknader på konkurransen, kan Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter 

som krev at medlemsstaten endrar eller kallar tilbake avgjerda si. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtakast i 

samsvar med den granskingsprosedyren som er nemnd i artikkel 13 nr. 2.» 

c) I nr. 4 skal tredje ledd lyde: 

«Søknaden skal sendast over til Kommisjonen ved hjelp av den databasen som er nemnd i nr. 3. Dersom 

Kommisjonen innan seks månader etter at det er søkt om unntak, meiner at det ikkje er grunnlag for unntaket, eller at 

det kan ha skadeverknader på konkurransen, kan Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter som krev at 

medlemsstaten endrar eller lèt vere å vedta den framlagde avgjerda. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtakast i 

samsvar med den granskingsprosedyren som er nemnd i artikkel 13 nr. 2.» 

 8) Artikkel 10 skal lyde: 

«Artikkel 10 

1. Medlemsstatane skal sikre at reiarlaga har ein framgangsmåte for registrering av opplysningar som garanterer at 

opplysningane som krevst ved dette direktivet, vert rapporterte på rett måte og i rett tid. 

2. Kvar medlemsstat skal peike ut den styresmakta som skal ha tilgang til dei opplysningane som krevst i medhald av 

dette direktivet. Medlemsstatane skal sikre at den utpeikte styresmakta ved ein eventuell naudssituasjon eller etter ei 

ulykke har direkte tilgang til dei opplysningane som krevst i medhald av dette direktivet. 

3. Personopplysningar som er samla inn i samsvar med artikkel 5, skal ikkje oppbevarast av medlemsstatane lenger enn 

det som er naudsynt for føremåla med dette direktivet, og i alle høve ikkje lenger enn 

a) fram til den aktuelle reisa er avslutta på ein trygg måte, og i alle høve ikkje lenger enn 60 dagar etter avreisa til skipet, 

eller 

b) fram til ei eventuell gransking eller ein rettargang er avslutta ved ein eventuell naudssituasjon eller etter ei ulykke. 

4. Utan at det rører ved andre særlege rettslege plikter i medhald av unionsretten eller nasjonal lovgjeving, medrekna 

plikter for statistiske føremål, skal opplysningane slettast automatisk og utan unødig opphald straks dei ikkje lenger er 

naudsynte for føremåla med dette direktivet.» 

 9) Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

1. For føremåla med dette direktivet skal dei opplysningane som krevst, samlast inn og registrerast på ein slik måte at 

det ikkje fører til unaudsynlege seinkingar for passasjerane i samband med ombordstiging og/eller landgang. 

2. Opplysningar skal ikkje samlast inn fleire gongar på same ruta eller på liknande ruter.» 

10) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 11a 

1. Handsaminga av personopplysningar i medhald av dette direktivet skal skje i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/679(*). 

2. Når institusjonane og organa til Unionen handsamar personopplysningar i medhald av dette direktivet, til dømes 

innanfor det felles meldepunktet og SafeSeaNet, skal det skje i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 45/2001(**). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse 

med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 

95/46/EF (generell personvernforordning) (TEU L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med 

behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger 

(TEF L 8 av 12.1.2001, s. 1).»  
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11) Artikkel 12 skal lyde: 

«Artikkel 12 

1. I unntakstilfelle som er tilbørleg grunngjevne i ein høveleg analyse frå Kommisjonen, og for å unngå eit alvorleg og 

uakseptabelt trugsmål mot sjøtryggleiken eller manglande samsvar med sjøfartsregelverket i Unionen, skal Kommisjonen, 

i samsvar med artikkel 12a, gjevast fullmakt til å vedta delegerte rettsakter om endring av dette direktivet, med sikte på at 

ei endring av dei internasjonale dokumenta som er nemnde i artikkel 2, ikkje skal nyttast i samband med dette direktivet. 

2. Slike delegerte rettsakter skal vedtakast minst tre månader før utgangen av det tidsrommet som er fastsett 

internasjonalt, for stillteiande godkjenning av den aktuelle endringa, eller tre månader før den planlagde datoen for 

ikraftsetjing av endringa. I tidsrommet før ikraftsetjinga av ei slik delegert rettsakt skal medlemsstatane avstå frå alle 

initiativ som tek sikte på å innarbeide endringa i nasjonal lovgjeving, eller på å gjennomføre endringa av det aktuelle 

internasjonale dokumentet.» 

12) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 12a 

1. Fullmakta til å vedta delegerte rettsakter som er nemnd i artikkel 12, vert gjeven Kommisjonen, med atterhald for dei 

vilkåra som er fastsette i denne artikkelen. 

2. Fullmakta til å vedta delegerte rettsakter som er nemnd i artikkel 12, skal gjevast Kommisjonen for ein periode på 

sju år frå 20. desember 2017. Kommisjonen skal utarbeide ein rapport om den delegerte fullmakta seinast ni månader før 

sjuårsperioden går ut. Den delegerte fullmakta skal lengjast stillteiande for periodar med same lengd med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet set seg i mot ei slik lenging seinast tre månader før utgangen av kvar periode. 

3. Den delegerte fullmakta som er nemnd i artikkel 12, kan når som helst kallast tilbake av Europaparlamentet eller 

Rådet. Ei avgjerd om tilbakekalling inneber at den delegerte fullmakta som er oppført i avgjerda, sluttar å gjelde. 

Avgjerda tek til å gjelde dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen eller på eit seinare tidspunkt 

som er oppført i avgjerda. Ho rører ikkje ved rettskrafta til delegerte rettsakter som alt har teke til å gjelde. 

4. Før Kommisjonen vedtek ei delegert rettsakt, skal han rådføre seg med sakkunnige som er utnemnde av kvar 

medlemsstat i samsvar med prinsippa i den tverrinstitusjonelle avtala av 13. april 2016 om betre regelverksutforming. 

5. Så snart Kommisjonen vedtek ei delegert rettsakt, skal han melde frå om dette samstundes til Europaparlamentet og 

Rådet. 

6. Ei delegert rettsakt som er vedteken i medhald av artikkel 12, skal ta til å gjelde berre dersom Europaparlamentet 

eller Rådet ikkje gjer innvendingar innan to månader etter at rettsakta er meld til Europaparlamentet og Rådet, eller 

dersom både Europaparlamentet og Rådet, før den nemnde fristen går ut, har meldt frå til Kommisjonen om at dei ikkje vil 

gjere innvendingar. Etter initiativ frå Europaparlamentet eller Rådet kan denne fristen lengjast med to månader.» 

13) I artikkel 13 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(*) 

nyttast. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og 

prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (TEU L 55 

av 28.2.2011, s. 13).» 

b) Nr. 3 utgår. 
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14) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 14a 

Kommisjonen skal evaluere gjennomføringa av dette direktivet og leggje fram resultata av evalueringa for 

Europaparlamentet og Rådet innan 22. desember 2026. 

Kommisjonen skal leggje fram for Europaparlamentet og Rådet ein førebels rapport om gjennomføringa av dette 

direktivet innan 22. desember 2022.» 

Artikkel 2 

Endringer av vedlegget til direktiv 2010/65/EU 

I del A i vedlegget til direktiv 2010/65/EU skal nytt nummer lyde: 

«7. Opplysninger om personer om bord 

Artikkel 4 nr. 2 og artikkel 5 nr. 2 i rådsdirektiv 98/41/EF av 18. juni 1998 om registrering av personar som reiser med 

passasjerskip til eller frå hamner i medlemsstatane i Fellesskapet (EFT L 188 av 2.7.1998, s. 35).» 

Artikkel 3 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 21. desember 2019 vedta og kunngjøre de bestemmelsene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktivet. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 21. desember 2019. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktivet, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 15. november 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2017/2110 

av 15. november 2017 

om en inspeksjonsordning for sikker drift av roro-passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer i 

rutetrafikk, om endring av direktiv 2009/16/EF og om oppheving av rådsdirektiv 1999/35/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Unionsretten om en ordning med obligatoriske besiktelser med henblikk på sikker drift av roro-passasjerskip og 

hurtiggående passasjerfartøyer i rutetrafikk, er fra 1999. Unionsretten bør imidlertid oppdateres for å ta hensyn til 

framdriften i gjennomføringen av ordningen for havnestatskontroll innført ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/16/EF(3) samt erfaringene fra anvendelsen av samarbeidsavtalen om havnestatskontroll, Paris Memorandum of 

Understanding on Port State Control (Paris MoU), undertegnet i Paris 26. januar 1982. 

2) Egnethetskontrollen innenfor rammen av programmet for målrettet og effektiv regelverksutforming (REFIT) viser at 

Unionens rettslige ramme for sikkerhet på passasjerskip har skapt et felles sikkerhetsnivå for slike skip i Unionen. Den 

viser også at ettersom unionsretten om sikkerhet for passasjerer har utviklet seg over tid som følge av forskjellige behov 

og situasjoner, er det en viss overlapping og dobbeltarbeid som kan og bør effektiviseres og forenkles for både å 

redusere rederienes administrative byrde og rasjonalisere den innsatsen som kreves av medlemsstatenes 

sjøfartsmyndigheter. 

3) De fleste medlemsstater kombinerer allerede obligatoriske besiktelser for sikker drift av roro-passasjerskip i rutetrafikk 

med andre typer besiktelser og inspeksjoner når dette er mulig, det vil si flaggstatsbesiktelser og inspeksjoner innenfor 

rammen av havnestatskontroller. For ytterligere å redusere inspeksjonsarbeidet og gjøre skipets eller fartøyets 

kommersielle driftstid lengst mulig, samtidig som strenge sikkerhetsstandarder opprettholdes, bør fartøyer som er 

gjenstand for inspeksjoner ved havnestatskontroll, overføres slik at de faller inn under virkeområdet for direktiv 

2009/16/EF. Virkeområdet for dette direktivet bør begrenses til roro-passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer i 

rutetrafikk mellom havner innenfor en medlemsstat, eller mellom en havn i en medlemsstat og en havn i en tredjestat når 

fartøyet seiler under denne medlemsstatens flagg. Direktiv 2009/16/EF bør få anvendelse på roro-passasjerskip og 

hurtiggående passasjerfartøyer i rutetrafikk mellom en medlemsstat og en tredjestat dersom fartøyet ikke seiler under 

denne medlemsstatens flagg. 

4) Begrepet «vertsstat» ble innført ved rådsdirektiv 1999/35/EF(4) før utvidelsen av Unionen i 2004 for å fremme 

samarbeid med tredjestater. Dette begrepet er ikke lenger relevant og bør derfor fjernes.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 30.11.2017, s. 61, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2020 av  

14. juli 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 34 av 2.2.2017, s. 176. 

(2) Europaparlamentets holdning av 4. oktober 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 23. oktober 2017. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF av 23. april 2009 om havnestatskontroll (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57). 

(4) Rådsdirektiv 1999/35/EF av 29. april 1999 om en ordning med obligatoriske besiktelser med henblikk på sikker drift av roroferger og 

hurtiggående passasjerfartøyer i rutetrafikk (EFT L 138 av 1.6.1999, s. 1). 

2021/EØS/45/15 
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5) I henhold til direktiv 1999/35/EF skal vertsstater én gang i hver tolvmånedersperiode foreta en særlig besiktelse og en 

besiktelse under rutetrafikk. Selv om formålet med dette kravet var å sikre et tilstrekkelig intervall mellom de to 

inspeksjonene, har REFIT-egnethetskontrollen vist at dette ikke alltid er tilfellet. For å klargjøre inspeksjonsordningen 

og sikre en harmonisert inspeksjonsramme som sikrer et høyt sikkerhetsnivå, idet det tas hensyn til passasjertjenestenes 

felles behov, bør det presiseres at de to årlige inspeksjonene bør foretas regelmessig med cirka seks måneders 

mellomrom. Dersom fartøyet er i drift, bør disse påfølgende inspeksjonene foretas med minst fire og høyst åtte 

måneders mellomrom. 

6) I direktiv 1999/35/EF brukes «besiktelser» i stedet for «inspeksjoner». «Besiktelse» brukes i internasjonale 

konvensjoner for å angi flaggstatenes plikt til å kontrollere at skipene overholder de internasjonale standardene, og til å 

utstede eller eventuelt fornye sertifikater. Den særlige inspeksjonsordningen for roro-passasjerskip og hurtiggående 

passasjerfartøyer i rutetrafikk kan imidlertid ikke anses å være en besiktelse, og de relevante inspeksjonsskjemaene er 

ikke sjødyktighetssertifikater og kan ikke anses som sådanne. Derfor bør begrepet «besiktelse» erstattes med 

«inspeksjon» når det vises til særlige besiktelser som fastsatt i direktiv 1999/35/EF. 

7) På grunn av roro-passasjerskips og hurtiggående passasjerfartøyers særlige risikoprofil bør regelmessige inspeksjoner 

prioriteres. Enhver inspeksjon av roro-passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer som er omfattet av virkeområdet 

for direktiv 2009/16/EF, bør inngå i det samlede antall årlige inspeksjoner utført av den enkelte medlemsstat. 

8) Selskapet bør dekke kostnader knyttet til inspeksjoner som medfører avreiseforbud for fartøyer. 

9) For å ta hensyn til utviklingen på internasjonalt plan og de erfaringer som er gjort, bør myndigheten til å vedta rettsakter 

i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte delegeres til Kommisjonen med hensyn til 

eventuelt å avstå fra gjennomføring av endringer i internasjonale dokumenter i anvendelsen av dette direktivet, og med 

hensyn til oppdatering av tekniske krav. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at slike samråd gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i den 

tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(1). For å sikre lik deltakelse i forberedelsen 

av delegerte rettsakter skal Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter samtidig som medlemsstatenes 

sakkyndige, og deres sakkyndige skal ha systematisk adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper, som deltar i 

arbeidet med utforming av delegerte rettsakter. 

10) Direktiv 2009/16/EF bør endres for å sikre at innholdet i og hyppigheten av inspeksjonene av roro-passasjerskip og 

hurtiggående passasjerfartøyer opprettholdes. Det bør derfor innføres særlige bestemmelser i direktiv 2009/16/EF om 

inspeksjoner og kontroller av roro-passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer i rutetrafikk som er aktuelle for 

havnestatskontroll. 

11) Når det foretas inspeksjoner i henhold til direktiv 2009/16/EF, bør det gjøres alle mulige bestrebelser for å unngå at et 

skip holdes tilbake eller forsinkes uten grunn. 

12) Det er viktig å ta hensyn til besetningens arbeids- og levevilkår om bord samt besetningsmedlemmers opplæring og 

kvalifikasjoner, ettersom helse, sikkerhet og sosiale hensyn er nært knyttet sammen. 

13) I betraktning av varigheten av hele syklusen for Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås inspeksjonsbesøk bør Kommisjonen 

vurdere gjennomføringen av dette direktivet senest sju år etter fristen for innarbeiding av direktivet og framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet om dette. Medlemsstatene og Kommisjonen bør samarbeide om innhenting av 

alle opplysninger som er nødvendige for vurderingen. 

14) For ikke å pålegge kystløse medlemsstater en urimelig stor administrativ byrde bør slike medlemsstater kunne fravike 

fra bestemmelsene i dette direktivet i henhold til en de minimis-regel, noe som innebærer at slike medlemsstater ikke er 

forpliktet til å innarbeide dette direktivet så lenge de oppfyller visse kriterier. 

15) Ettersom målene for dette direktivet, som er å ivareta sikker drift av roro-passasjerskip og hurtiggående 

passasjerfartøyer i rutetrafikk, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene grunnet betydningen av sjøtransport 

av passasjerer for det indre marked og den grensekryssende karakteren som kjennetegner drift av slike skip 

  

(1) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 
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og fartøyer i Unionen og på internasjonalt plan, men bedre kan nås på unionsplan ved fastsettelse av et felles 

sikkerhetsnivå og avverging av konkurransevridning, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte 

artikkel går dette direktivet ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

16) For å oppnå større juridisk klarhet og bedre samsvar og ut fra det antall endringer som foreligger, bør derfor direktiv 

1999/35/EF oppheves og direktiv 2009/16/EF endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1. Dette direktivet får anvendelse på roro-passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer som går 

a) i rutetrafikk mellom en havn i en medlemsstat og en havn i en tredjestat der fartøyet seiler under denne medlemsstatens 

flagg, eller 

b) i rutetrafikk i innenriksfart i havområder der skip i klasse A kan gå i samsvar med artikkel 4 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/45/EF(1). 

2. Dette direktivet får ikke anvendelse på roro-passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer som omfattes av direktiv 

2009/16/EF. 

3. Medlemsstatene kan anvende dette direktivet på roro-passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer som går i rutetrafikk 

i innenriksfart i andre havområder enn dem som er nevnt i nr. 1 bokstav b). 

4. Medlemsstater som ikke har sjøhavner, og som kan dokumentere at passasjerskip eller hurtiggående passasjerfartøyer som 

omfattes av dette direktivet, utgjør mindre enn 5 % av det samlede årlige antall enkeltfartøyer som i løpet av de tre foregående 

årene har anløpt deres elvehavner, kan fravike bestemmelsene i dette direktivet, med unntak av plikten fastsatt i annet ledd. 

Slike medlemsstater uten sjøhavner skal innen 21. desember 2019 underrette Kommisjonen om samlet antall fartøyer og antall 

roro-passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer som anløp deres havner i løpet av treårsperioden nevnt i første ledd, og 

skal deretter årlig underrette Kommisjonen om eventuelle endringer i ovennevnte tall. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktivet menes med 

1) «roro-passasjerskip» et skip som er utstyrt med innretninger som gjør det mulig å kjøre vei- eller skinnegående kjøretøyer 

på og av fartøyet, og som fører mer enn 12 passasjerer, 

2) «hurtiggående passasjerfartøy» et fartøy som definert i regel 1 i kapittel X i SOLAS 74, og som fører mer enn  

12 passasjerer, 

3) «SOLAS 74» Den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, med protokoller og endringer, 

i gjeldende versjon,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF av 6. mai 2009 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip (EUT L 163 av 25.6.2009, s. 1). 
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4) «regelverket for hurtiggående fartøyer» internasjonale sikkerhetsregler for hurtiggående fartøyer, fastsatt av Den 

internasjonale sjøfartsorganisasjons (IMO) sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC.36(63) av 20. mai 1994, eller 

internasjonale sikkerhetsregler for hurtiggående fartøyer fra 2000 (HSC-regelverket av 2000), fastsatt av IMO ved 

resolusjon MSC.97(73) av desember 2000, i gjeldende versjon, 

5) «HSSC» IMOs retningslinjer for besiktelse innenfor rammen av det harmoniserte systemet for besiktelse og sertifisering, i 

gjeldende versjon, 

6) «rutetrafikk» en serie overfarter med et roro-passasjerskip eller et hurtiggående passasjerfartøy for å sikre 

trafikkforbindelsen mellom de samme to eller flere havner, eller en serie turer fra og til samme havn uten mellomliggende 

anløp, enten 

a) i henhold til en offentliggjort ruteplan eller 

b) der overfartene har en slik regelmessighet eller hyppighet at de framstår som en systematisk rekke seilinger, 

7) «havområde» et havområde eller en sjøvei som fastsatt i samsvar med artikkel 4 i direktiv 2009/45/EF, 

8) «sertifikater» 

a) for roro-passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer i utenriksfart: sikkerhetssertifikater utstedt henholdsvis i 

samsvar med SOLAS 74 eller i samsvar med regelverket for hurtiggående fartøyer samt relevante tilhørende 

utstyrsfortegnelser, 

b) for roro-passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer i innenriksfart: sikkerhetssertifikater utstedt i samsvar med 

direktiv 2009/45/EF samt relevante tilhørende utstyrsfortegnelser, 

9) «flaggstatens myndighet» vedkommende myndigheter i den stat hvis flagg roro-passasjerskipet eller det hurtiggående 

passasjerfartøyet har rett til å seile under, 

10) «innenriksfart» all fart i havområder fra en havn i en medlemsstat til samme eller annen havn i samme medlemsstat, 

11) «selskap» den organisasjonen eller personen som har samtykket i å overta alle plikter og alt ansvar som pålegges den ved 

Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring for drift av skip og hindring av forurensning (ISM-normen) i gjeldende 

versjon, eller, i tilfeller der kapittel IX i SOLAS 74 ikke får anvendelse, eieren av roro-passasjerskipet eller det 

hurtiggående passasjerfartøyet eller en annen organisasjon eller person, for eksempel en reder eller en totalbefrakter, som 

har overtatt ansvaret for driften av roro-passasjerskipet eller det hurtiggående passasjerfartøyet fra dets eier, 

12) «inspektør» en offentlig tjenestemann eller en annen person som er behørig godkjent av vedkommende myndighet i en 

medlemsstat til å foreta inspeksjonene fastsatt i dette direktivet, som er ansvarlig overfor nevnte vedkommende 

myndighet, og som oppfyller minstekriteriene oppført i vedlegg XI til direktiv 2009/16/EF, 

13) «vedkommende myndighet i medlemsstaten» myndigheten som er utpekt av medlemsstaten i henhold til dette direktivet, 

og som har ansvar for å utføre de oppgavene den er pålagt ved dette direktivet. 

Artikkel 3 

Førstegangsinspeksjoner 

1. Før et roro-passasjerskip eller hurtiggående passasjerfartøy kan settes inn i rutetrafikk som omfattes av dette direktivet, 

skal vedkommende myndigheter i medlemsstatene foreta en førstegangsinspeksjon som omfatter 

a) kontroll av samsvar med kravene fastsatt i vedlegg I, og 

b) en inspeksjon i samsvar med vedlegg II for å påse at roro-passasjerskipet eller det hurtiggående fartøyet oppfyller de 

nødvendige kravene til sikker drift av skip eller fartøy i rutetrafikk. 

2. Førstegangsinspeksjoner skal foretas av en inspektør. 

3. På anmodning fra en medlemsstat skal selskapene på forhånd dokumentere samsvar med kravene i vedlegg I, men tidligst 

én måned før førstegangsinspeksjonen.  
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Artikkel 4 

Unntak fra kravet om førstegangsinspeksjon 

1. Ved førstegangsinspeksjoner kan en medlemsstat beslutte ikke å anvende visse krav eller framgangsmåter i vedlegg I og II 

som er relevante for en årlig flaggstatsbesiktelse eller inspeksjon foretatt i løpet av de seks foregående månedene, forutsatt at 

relevante framgangsmåter og retningslinjer for besiktelser angitt i HSSC, eller framgangsmåter som er utformet med samme 

formål, er fulgt. Medlemsstatene skal overføre relevante opplysninger til inspeksjonsdatabasen i samsvar med artikkel 10. 

2. Dersom et roro-passasjerskip eller hurtiggående passasjerfartøy skal settes inn i rutetrafikk, kan medlemsstaten ta hensyn 

til tidligere inspeksjoner og besiktelser av roro-passasjerskipet eller det hurtiggående passasjerfartøyet i annen rutetrafikk som 

omfattes av dette direktivet. Dersom medlemsstaten mener de tidligere inspeksjonene og besiktelsene er tilfredsstillende og 

relevante for de nye driftsforholdene, er det ikke nødvendig å foreta inspeksjonene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 før roro-

passasjerskipet eller det hurtiggående passasjerfartøyet settes inn i ny rutetrafikk. 

3. På anmodning fra et selskap kan medlemsstatene gi en forhåndsbekreftelse på at de samtykker i at de tidligere 

inspeksjonene og besiktelsene er relevante for de nye driftsforholdene. 

4. Under uforutsette omstendigheter der et roro-passasjerskip eller hurtiggående passasjerfartøy raskt må settes inn som 

erstatning for å sikre at driften opprettholdes, og nr. 2 ikke får anvendelse, kan medlemsstaten tillate at roro-passasjerskipet 

eller fartøyet settes inn i trafikk, forutsatt at 

a) en visuell inspeksjon og kontroll av dokumentene ikke gir grunn til bekymring for at roro-passasjerskipet eller det 

hurtiggående passasjerfartøyet ikke oppfyller de nødvendige kravene til sikker drift, og 

b) medlemsstaten innen én måned gjennomfører førstegangsinspeksjonen som er fastsatt i artikkel 3 nr. 1. 

Artikkel 5 

Regelmessige inspeksjoner 

1. Medlemsstatene skal én gang i hver tolvmånedersperiode foreta 

a) en inspeksjon i samsvar med vedlegg II, og 

b) en inspeksjon under rutetrafikk, som skal finne sted tidligst fire måneder og senest åtte måneder etter inspeksjonen nevnt i 

bokstav a), og som omfatter punktene oppført i vedlegg III samt tilstrekkelig mange av punktene oppført i vedlegg I og II til 

at det, etter inspektørens faglige vurdering, er godtgjort at roro-passasjerskipet eller det hurtiggående passasjerfartøyet 

fortsatt oppfyller alle nødvendige krav til sikker drift. 

En førstegangsinspeksjon i samsvar med artikkel 3 skal anses som en inspeksjon i henhold til bokstav a). 

2. Inspeksjonen nevnt i nr. 1 bokstav a) kan, dersom medlemsstaten tillater det, foretas samtidig som eller i forbindelse med 

den årlige flaggstatsbesiktelsen, forutsatt at de relevante framgangsmåtene og retningslinjene for besiktelser som angitt i HSSC, 

eller framgangsmåtene som er utformet for samme formål, blir fulgt. 

3. Medlemsstatene skal foreta en inspeksjon i samsvar med vedlegg II hver gang et roro-passasjerskip eller et hurtiggående 

passasjerfartøy gjennomgår større reparasjoner, endringer eller ombygginger, eller ved en endring av driftsledelse eller skifte av 

klasseselskap. Ved endring av driftsledelse eller ved skifte av klasseselskap kan imidlertid medlemsstaten, på grunnlag av 

tidligere inspeksjoner av roro-passasjerskipet eller det hurtiggående passasjerfartøyet, og forutsatt at roro-passasjerskipets eller 

fartøyets sikre drift ikke påvirkes av endringen eller klasseskiftet, unnta roro-passasjerskipet eller det hurtiggående 

passasjerfartøyet fra inspeksjonskravet fastsatt i første punktum i dette nummeret.  
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Artikkel 6 

Inspeksjonsrapport 

1. Etter avsluttet inspeksjon som er foretatt i samsvar med dette direktivet, skal inspektøren utarbeide en rapport i samsvar 

med vedlegg IX til direktiv 2009/16/EF. 

2. Opplysningene i rapporten skal registreres i inspeksjonsdatabasen omhandlet i artikkel 10. Skipsføreren skal også motta 

en kopi av inspeksjonsrapporten. 

Artikkel 7 

Utbedring av mangler, avreiseforbud og utsettelse av inspeksjon 

1. Medlemsstatene skal sikre at eventuelle mangler som er bekreftet eller avdekket ved en inspeksjon utført i samsvar med 

dette direktivet, utbedres. 

2. Dersom mangler utgjør en åpenbar fare for helse eller sikkerhet eller en overhengende fare for liv eller helse, roro-

passasjerskipet eller det hurtiggående passasjerfartøyet, dets besetning og passasjerer, skal vedkommende myndighet i 

medlemsstaten sikre at roro-passasjerskipet eller det hurtiggående passasjerfartøyet pålegges et forbud mot avreise 

(«avreiseforbud»). Skipsføreren skal motta en kopi av forbudet. 

3. Avreiseforbudet skal ikke oppheves før mangelen er utbedret og faren er avverget på en måte som vedkommende 

myndighet i medlemsstaten finner tilfredsstillende, eller før vedkommende myndighet i medlemsstaten fastslår at skipet eller 

fartøyet, eventuelt på bestemte vilkår, kan seile fra havn eller gjenoppta driften uten risiko for passasjerenes eller besetningens 

helse og sikkerhet, eller uten risiko for roro-passasjerskipet eller det hurtiggående passasjerfartøyet eller andre skip. 

4. Dersom en mangel nevnt i nr. 2 ikke uten videre kan utbedres i den havnen der mangelen ble bekreftet eller avdekket, kan 

vedkommende myndighet i medlemsstaten tillate at skipet eller fartøyet får fortsette til et egnet reparasjonsverft, der mangelen 

uten videre kan utbedres. 

5. Under særlige omstendigheter, når det er åpenbart at et roro-passasjerskips eller hurtiggående passasjerfartøys generelle 

tilstand ikke oppfyller kravene, kan vedkommende myndighet i medlemsstaten utsette inspeksjonen av skipet eller fartøyet 

inntil selskapet treffer nødvendige tiltak for å sikre at roro-passasjerskipet eller det hurtiggående passasjerfartøyet ikke lenger 

utgjør noen åpenbar fare for helse eller sikkerhet, eller ikke lenger utgjør en overhengende fare for besetningens og 

passasjerenes liv, eller for å sikre at det oppfyller relevante krav i gjeldende internasjonale konvensjoner. 

6. Dersom vedkommende myndighet i medlemsstaten utsetter inspeksjonen i samsvar med nr. 5, skal roro-passasjerskipet 

eller det hurtiggående passasjerfartøyet automatisk pålegges avreiseforbud. Avreiseforbudet skal oppheves dersom 

inspeksjonen er gjenopptatt og avsluttet med tilfredsstillende resultat, forutsatt at vilkårene fastsatt i nr. 3 i denne artikkelen og i 

artikkel 9 nr. 2 er oppfylt. 

7. For å unngå opphoping av skip i en havn kan vedkommende myndighet i medlemsstaten tillate at et roro-passasjerskip 

eller et hurtiggående passasjerfartøy som er pålagt avreiseforbud, flyttes til en annen del av havnen forutsatt at sikkerheten 

ivaretas. Risiko for opphoping av skip i en havn skal imidlertid ikke tas i betraktning når det skal treffes beslutning om å 

pålegge eller oppheve et avreiseforbud. Havnemyndigheter eller -organer skal sørge for at det er plass til slike skip. 

Artikkel 8 

Klageadgang 

1. Selskapet skal ha rett til å påklage et avreiseforbud ilagt av vedkommende myndighet i medlemsstaten. En klage skal ikke 

medføre midlertidig oppheving av avreiseforbudet, med mindre midlertidige tiltak treffes i samsvar med nasjonal rett. 

Medlemsstatene skal innføre og opprettholde hensiktsmessige framgangsmåter for dette formål i samsvar med sin nasjonale 

lovgivning. 

2. Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal underrette skipsføreren av roro-passasjerskipet eller det hurtiggående 

passasjerfartøyet som er pålagt avreiseforbud, om klageadgangen og de gjeldende framgangsmåtene. Dersom et avreiseforbud 

tilbakekalles eller endres som følge av en klage, skal medlemsstatene sikre at inspeksjonsdatabasen omhandlet i  

artikkel 10 oppdateres uten unødig opphold.  
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Artikkel 9 

Kostnader 

1. Dersom det konstateres eller avdekkes mangler som gir grunnlag for et avreiseforbud som følge av inspeksjonene nevnt i 

artikkel 3 og 5, skal selskapet dekke alle kostnader i tilknytning til inspeksjonene. 

2. Avreiseforbudet skal ikke oppheves før det er foretatt full betaling, eller før det er gitt en tilstrekkelig garanti for refusjon 

av kostnadene. 

Artikkel 10 

Inspeksjonsdatabase 

1. Kommisjonen skal utvikle, vedlikeholde og oppdatere en inspeksjonsdatabase som alle medlemsstater skal være tilsluttet, 

og som skal inneholde alle opplysninger som kreves for gjennomføringen av inspeksjonsordningen fastsatt i dette direktivet. 

Denne databasen bygger på inspeksjonsdatabasen omhandlet i artikkel 24 i direktiv 2009/16/EF og skal ha lignende funksjoner 

som den databasen. 

2. Medlemsstatene skal sikre at opplysninger om inspeksjoner som utføres i henhold til dette direktivet, herunder 

opplysninger om mangler og pålegg om avreiseforbud, overføres uten unødig opphold til inspeksjonsdatabasen så snart 

inspeksjonsrapporten er ferdig utarbeidet eller avreiseforbudet er opphevet. Med hensyn til opplysningenes innhold skal 

bestemmelsene i vedlegg XIII til direktiv 2009/16/EF få tilsvarende anvendelse. 

3. Medlemsstatene skal sikre at opplysningene som overføres til inspeksjonsdatabasen, blir godkjent for offentliggjøring 

innen 72 timer. 

4. Kommisjonen skal sikre at det er mulig å hente ut alle relevante opplysninger om gjennomføringen av dette direktivet fra 

inspeksjonsdatabasen på grunnlag av inspeksjonsopplysningene framlagt av medlemsstatene. 

5. Medlemsstatene skal ha tilgang til alle opplysninger som er registrert i inspeksjonsdatabasen, og som er relevante for 

gjennomføringen av inspeksjonsordningen fastsatt i dette direktivet og i direktiv 2009/16/EF. 

Artikkel 11 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler om sanksjoner for overtredelse av nasjonale bestemmelser som er vedtatt i henhold til dette 

direktivet, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, 

stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 12 

Framgangsmåte for endring 

1. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 13 med sikte på å endre vedleggene til 

dette direktivet for å ta hensyn til utviklingen på internasjonalt plan, særlig i IMO, og for å forbedre de tekniske 

spesifikasjonene i lys av erfaringene som er gjort. 

2. Under særlige omstendigheter, når det er behørig begrunnet ved en egnet analyse utført av Kommisjonen, og for å unngå 

en alvorlig og uakseptabel trussel mot sjøsikkerheten, helsen, arbeids- og levevilkårene om bord eller mot havmiljøet, eller for å 

unngå uforenlighet med Unionens sjøfartsregelverk, gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 13 med sikte på å endre dette direktivet, slik at det ved anvendelsen av dette direktivet ikke skal tas hensyn til en 

endring av de internasjonale dokumentene nevnt i artikkel 2. 

Disse delegerte rettsaktene skal vedtas minst tre måneder før utløpet av fristen fastsatt internasjonalt for stilltiende godkjenning 

av endringen eller den planlagte datoen for ikrafttredelsen av nevnte endring. I perioden før ikrafttredelsen av en slik delegert 

rettsakt skal medlemsstatene avstå fra ethvert initiativ til å innarbeide endringen i nasjonal rett eller anvende endringen av det 

internasjonale dokumentet.  
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Artikkel 13 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 12 gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i 

denne artikkelen. 

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 12 skal gis Kommisjonen for en periode på sju år fra  

20. desember 2017. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av 

sjuårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 12 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får 

anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt som er fastsatt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådspørre sakkyndige som utpekes av hver medlemsstat i samsvar 

med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming. 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 12 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet gjør 

innsigelser mot den innen to måneder fra den dag da rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller før utløpet av 

nevnte frist, dersom både Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommisjonen om at de ikke akter å gjøre innsigelse. 

Denne fristen kan forlenges med to måneder på initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 14 

Endringer av direktiv 2009/16/EF 

I direktiv 2009/16/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nye numre lyde: 

«25. «roro-passasjerskip» et skip som er utstyrt med innretninger som gjør det mulig å kjøre vei- eller skinnegående 

kjøretøyer på og av fartøyet, og som fører mer enn 12 passasjerer, 

26. «hurtiggående passasjerfartøy» et fartøy som definert i regel 1 i kapittel X i SOLAS 74, og som fører mer enn  

12 passasjerer, 

27. «rutetrafikk» en serie overfarter med et roro-passasjerskip eller et hurtiggående passasjerfartøy for å sikre 

trafikkforbindelsen mellom de samme to eller flere havner, eller en serie turer fra og til samme havn uten 

mellomliggende anløp, enten 

i) i henhold til en offentliggjort ruteplan eller 

ii) der overfartene har en slik regelmessighet eller hyppighet at de framstår som en systematisk rekke seilinger,» 

2) I artikkel 3 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«Dette direktivet får også anvendelse på inspeksjoner av roro-passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer som foretas 

under rutetrafikk utenfor en havn eller på et annet sted enn ankerplassen, i samsvar med artikkel 14a.» 

3) I artikkel 13 skal innledningen lyde: 

«Medlemsstatene skal sikre at skip som utvelges til inspeksjon i samsvar med artikkel 12 eller artikkel 14a, gjennomgår en 

førstegangsinspeksjon eller en mer detaljert inspeksjon på følgende vilkår:»  
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4) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 14a 

Inspeksjon av roro-passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer i rutetrafikk 

1. Roro-passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer i rutetrafikk kan underlegges inspeksjoner i samsvar med 

tidsrammen og andre krav fastsatt i vedlegg XVII. 

2. Under planleggingen av inspeksjoner av et roro-passasjerskip eller hurtiggående passasjerfartøy skal medlemsstatene 

ta behørig hensyn til roro-passasjerskipets eller det hurtiggående passasjerfartøyets drifts- og vedlikeholdsplan. 

3. Dersom et roro-passasjerskip eller hurtiggående passasjerfartøy har vært gjenstand for en inspeksjon i samsvar med 

vedlegg XVII, skal inspeksjonen registreres i inspeksjonsdatabasen og tas hensyn til ved anvendelsen av artikkel 10, 11 og 

12 og ved beregningen av hver medlemsstats oppfyllelse av inspeksjonsforpliktelsene. Den skal inngå i det samlede antall 

årlige inspeksjoner som foretas av hver medlemsstat, som fastsatt i artikkel 5. 

4. Artikkel 9 nr. 1, artikkel 11 bokstav a) og artikkel 14 får ikke anvendelse på roro-passasjerskip eller hurtiggående 

passasjerfartøyer i rutetrafikk som inspiseres i henhold til denne artikkelen. 

5. Vedkommende myndighet skal sikre at roro-passasjerskip eller hurtiggående passasjerfartøyer som er gjenstand for en 

tilleggsinspeksjon i samsvar med artikkel 11 bokstav b), utvelges til inspeksjon i samsvar med vedlegg I del II nr. 3A 

bokstav c) og 3B bokstav c). Inspeksjoner utført i henhold til dette nummeret skal ikke berøre inspeksjonsintervallet fastsatt 

i nr. 2 i vedlegg XVII. 

6. Inspektøren fra vedkommende myndighet i havnestaten kan gi sitt samtykke til at en havnestatsinspektør fra en annen 

medlemsstat følger med som observatør under en inspeksjon av et roro-passasjerskip eller et hurtiggående passasjerfartøy. 

Dersom fartøyet seiler under en medlemsstats flagg, skal havnestaten på anmodning invitere en representant for flaggstaten 

til å delta under inspeksjonen som observatør.» 

5) Artikkel 15 nr. 3 utgår. 

6) Artikkel 16 nr. 1 skal lyde: 

«1. En medlemsstat skal nekte skip anløp til sine havner og ankerplasser dersom skipet 

— seiler under flagget til en stat som på grunn av sin tilbakeholdingsprosent står på svartelisten vedtatt i samsvar med 

Paris-memorandumet på grunnlag av opplysninger som er registrert i inspeksjonsdatabasen, og som hvert år 

offentliggjøres av Kommisjonen, og har vært holdt tilbake mer enn to ganger i løpet av de 36 foregående månedene i en 

havn eller på en ankerplass i en medlemsstat eller i en stat som har undertegnet Paris-memorandumet, eller 

— seiler under flagget til en stat som på grunn av sin tilbakeholdingsprosent står på den grå listen vedtatt i samsvar med 

Paris-memorandumet på grunnlag av opplysninger som er registrert i inspeksjonsdatabasen, og som hvert år 

offentliggjøres av Kommisjonen, og har vært holdt tilbake mer enn to ganger i løpet av de 24 foregående månedene i en 

havn eller på en ankerplass i en medlemsstat eller i en stat som har undertegnet Paris-memorandumet. 

Første ledd får ikke anvendelse i de tilfellene som beskrives i artikkel 21 nr. 6. 

Anløpsforbudet får anvendelse så snart skipet forlater havnen eller ankerplassen der det har vært gjenstand for en tredje 

tilbakeholding, og der det er blitt utstedt et anløpsforbud.» 

7) Nytt vedlegg skal lyde: 

«VEDLEGG XVII 

Inspeksjon av roro-passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer i rutetrafikk 

1.1. Før et roro-passasjerskip eller hurtiggående passasjerfartøyer kan settes inn i rutetrafikk som omfattes av dette 

direktivet, skal medlemsstatene foreta en inspeksjon i samsvar med artikkel 3 nr. 1 i direktiv (EU) 2017/2110(*) for å 

sikre at roro-passasjerskipet eller det hurtiggående passasjerfartøyet oppfyller de nødvendige kravene til sikker drift av 

skip eller fartøy i rutetrafikk.  
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1.2. Dersom et roro-passasjerskip eller et hurtiggående passasjerfartøy skal settes inn i rutetrafikk, kan en medlemsstat ta 

hensyn til inspeksjoner som en annen medlemsstat har utført i løpet av de siste åtte månedene av roro-passasjerskipet 

eller det hurtiggående passasjerfartøyet i annen rutetrafikk som omfattes av dette direktivet, forutsatt at medlemsstaten 

i hvert enkelt tilfelle finner det godtgjort at disse tidligere inspeksjonene er relevante for de nye driftsforholdene, og at 

de nødvendige kravene til sikker drift ved rutetrafikk ble oppfylt under disse inspeksjonene. Det er ikke nødvendig å 

utføre inspeksjonene fastsatt i nr. 1.1 før roro-passasjerskipet eller det hurtiggående passasjerfartøyet settes inn i ny 

rutetrafikk. 

1.3. Under uforutsette omstendigheter hvor et roro-passasjerskip eller hurtiggående passasjerfartøy raskt må settes inn som 

erstatning for å sikre at driften opprettholdes, og nr. 1.2 ikke får anvendelse, kan medlemsstaten tillate at roro-

passasjerskipet eller fartøyet settes inn i trafikk, forutsatt at 

a) en visuell inspeksjon og kontroll av dokumentene ikke gir grunn til bekymring for at roro-passasjerskipet eller det 

hurtiggående passasjerfartøyet ikke oppfyller de nødvendige kravene til sikker drift, og 

b) medlemsstaten innen én måned gjennomfører inspeksjonen som er fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i direktiv (EU) 

2017/2110. 

2. Medlemsstatene skal én gang per år, men tidligst fire måneder og senest åtte måneder etter forrige inspeksjon, foreta 

a) en inspeksjon som omfatter kravene i vedlegg II til direktiv (EU) 2017/2110 og i kommisjonsforordning (EU)  

nr. 428/2010(**), alt etter hva som er relevant, og 

b) en inspeksjon under rutetrafikk. Denne inspeksjonen skal omfatte de punktene som er oppført i vedlegg III til 

direktiv (EU) 2017/2110, samt tilstrekkelig mange av punktene oppført i vedlegg I og II til direktiv (EU) 

2017/2110 til at det, etter inspektørens faglige vurdering, er godtgjort at roro-passasjerskipet eller det 

hurtiggående passasjerfartøyet fortsatt oppfyller alle nødvendige krav til sikker drift. 

3. Dersom et roro-passasjerskip eller et hurtiggående passasjerfartøy ikke er blitt inspisert i samsvar med nr. 2, skal roro-

passasjerskipet eller det hurtiggående passasjerfartøyet anses som prioritet I. 

4. En inspeksjon i samsvar med nr. 1.1 skal anses som en inspeksjon i henhold til nr. 2 bokstav a) i dette vedlegget. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2110 av 15. november 2017 om en inspeksjonsordning for sikker drift 

av roro-passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer i rutetrafikk, om endring av direktiv 2009/16/EF og om 

oppheving av rådsdirektiv 1999/35/EF (EUT L 315 av 30.11.2017, s. 61). 

(**) Kommisjonsforordning (EU) nr. 428/2010 av 20. mai 2010 om gjennomføring av artikkel 14 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/16/EF med hensyn til utvidede inspeksjoner av fartøyer (EUT L 125 av 21.5.2010, s. 2).» 

Artikkel 15 

Oppheving 

Direktiv 1999/35/EF oppheves. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktivet og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg IV. 

Artikkel 16 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal evaluere gjennomføringen av dette direktivet og framlegge resultatene av evalueringen for 

Europaparlamentet og Rådet senest 21. desember 2026. 
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Artikkel 17 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 21. desember 2019 vedta og kunngjøre de bestemmelsene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktivet. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 21. desember 2019. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktivet, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 18 

Ikrafttredelse 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 19 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 15. november 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

SÆRLIGE KRAV TIL FARTØYER I RUTETRAFIKK 

(som nevnt i artikkel 3 og 5) 

Følgende skal kontrolleres: 

1. Kontroller at skipsføreren gis fyllestgjørende opplysninger før roro-passasjerskipet eller det hurtiggående passasjerfartøyet 

settes i drift, om tilgangen til landbaserte navigasjonssystemer og andre informasjonssystemer som kan være til hjelp med å 

føre fartøyet på en sikker måte, og at skipsføreren anvender de navigasjons- og informasjonssystemer som er innført av 

medlemsstatene. 

2. Kontroller at de aktuelle bestemmelsene i nr. 2–6 i MSC/rundskr. 699 av 17. juli 1995 om reviderte retningslinjer for 

sikkerhetsinstrukser for passasjerer anvendes. 

3. Kontroller at en oversikt over arbeidstidsordningene om bord er slått opp på et lett tilgjengelig sted og inneholder 

a) tjenesteplanen til sjøs og i havn, og 

b) fastsatt lengste arbeidstid eller korteste hviletid for vakthavende mannskap. 

4. Kontroller at skipsføreren ikke hindres i å treffe beslutninger som etter vedkommendes faglige vurdering er nødvendig for 

sikker navigering og drift, særlig under vanskelige værforhold og høy sjø. 

5. Kontroller at skipsføreren registrerer navigasjonsvirksomhet og -hendelser som er av betydning for navigasjonssikkerheten. 

6. Kontroller at enhver skade på eller varig deformasjon av ytre porter og omgivende ytterkledning som kan påvirke roro-

passasjerskipets eller det hurtiggående passasjerfartøyets sikkerhet, samt at alle mangler ved sikringsinnretningene for slike 

porter straks rapporteres til både flaggstatens myndighet og havnestaten og omgående repareres til deres tilfredshet. 

7. Kontroller at det foreligger en ajourført ruteplan før roro-passasjerskipets eller det hurtiggående passasjerfartøyets avreise, 

og at IMO-resolusjon A.893(21) av 25. november 1999 om retningslinjer for ruteplanlegging følges fullt ut ved 

utarbeidelsen av ruteplanen. 

8. Kontroller at alminnelige opplysninger om tjenester og hjelpetiltak for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne om 

bord gjøres kjent for passasjerene og er tilgjengelige i en form tilpasset synshemmede. 

 _____  
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VEDLEGG II 

FRAMGANGSMÅTER FOR INSPEKSJON 

(som nevnt i artikkel 3 og 5) 

1. Inspeksjonene skal sikre at lovfestede krav som er pålagt av eller på vegne av flaggstaten, særlig krav til konstruksjon, 

inndeling og stabilitet, maskineri og elektriske installasjoner, lasting og stabilitet, brannsikring, høyeste tillatte antall 

passasjerer, redningsredskaper og frakt av farlig last, radiokommunikasjons- og navigasjonsutstyr, er oppfylt. Inspeksjonene 

skal for dette formål omfatte 

— igangsetting av nødgeneratoren, 

— inspeksjon av nødbelysningen, 

— inspeksjon av nødkraftkilden for radioanlegg, 

— prøving av personvarslingssystemet, 

— brannøvelse, herunder demonstrasjon av bruk av brannmannsutstyr, 

— funksjonsprøving av nødbrannpumpen med to brannslanger koplet til hovedbrannledningen, 

— prøving av fjernstyrt nødstoppinnretning for brennstofforsyning til kjeler, hoved- og hjelpemotorer samt 

ventilasjonsvifter, 

— prøving av fjernstyring og lokal styring av lukking av brannspjeld, 

— prøving av branndeteksjons- og alarmanlegg, 

— prøving av at branndører lukkes riktig, 

— funksjonsprøving av lensepumper, 

— lukking av dører i vanntette skott både fra lokale betjeningssteder og fjernbetjeningssteder, 

— demonstrasjon som viser at nøkkelmedlemmer av besetningen er kjent med havarikontrollplanen, 

— utsetting av minst én mann-over-bord-båt og minst én livbåt på vannet, igangsetting og prøving av deres framdrifts- og 

styresystem samt ombordtaking av dem fra vannet og plassering av dem i fastgjort stilling om bord, 

— kontroll av at alle livbåter og mann-over-bord-båter er i samsvar med utstyrsfortegnelsen, 

— prøving av skipets eller fartøyets styremaskin og hjelpestyremaskin. 

2. Under inspeksjonene skal det særlig påses at besetningen er fortrolig med og tilstrekkelig øvet i sikkerhetsprosedyrer, 

prosedyrer i nødssituasjoner, vedlikehold, arbeidsmetoder, passasjerenes sikkerhet, prosedyrer på broen og operasjoner 

knyttet til last og kjøretøyer. Sjøfolks evne til å forstå og eventuelt gi ordrer og instrukser samt rapportere på det felles 

arbeidsspråket som er angitt i skipsdagboken, skal kontrolleres. Dokumentasjonen for at besetningen har fullført særskilt 

opplæring skal kontrolleres, særlig med hensyn til 

— opplæring i håndtering av en større folkemengde, 

— familiarisering, 

— sikkerhetsopplæring for personell som yter direkte sikkerhetsbistand til passasjerer i passasjerområdene, særlig til eldre 

og personer med nedsatt funksjonsevne i en nødssituasjon, og 

— opplæring i krisehåndtering og menneskelig atferd. 

Inspeksjonen skal omfatte en vurdering av om vaktlistene forårsaker urimelig tretthet, særlig for vakthavende mannskap. 

3. Kompetansesertifikater for besetning som tjenestegjør om bord på fartøyer som omfattes av dette direktivet, skal være i 

samsvar med bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF(1). 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF av 19. november 2008 om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (EUT L 323 av 

3.12.2008, s. 33). 
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VEDLEGG III 

FRAMGANGSMÅTER FOR Å FORETA INSPEKSJONER UNDER RUTETRAFIKK 

(som nevnt i artikkel 5) 

Når det utføres inspeksjoner under rutetrafikk, skal følgende kontrolleres: 

1. Opplysninger om passasjerene 

Kontroller at det antall passasjerer roro-passasjerskipet eller det hurtiggående passasjerfartøyet («skipet») er sertifisert for, 

ikke overskrides, og at registreringen av opplysninger om passasjerene er i samsvar med rådsdirektiv 98/41/EF(1). 

Undersøk hvordan opplysningene om det samlede antall passasjerer formidles til skipsføreren, og eventuelt hvordan 

passasjerer som foretar en tur-retur-reise uten å gå i land, medregnes i det samlede antall passasjerer på tilbaketuren. 

2. Opplysninger om lasting og stabilitet 

Kontroller at pålitelige dypgangsmålere er montert og i bruk, der dette er aktuelt. Kontroller at det er truffet tiltak for å 

sikre at skipet ikke overlastes, og at den aktuelle oppdelingslastelinjen ikke ligger under vann. Kontroller at vurderingen av 

lasting og stabilitet utføres som fastsatt. Kontroller at godskjøretøyer og annen last om nødvendig veies, og at tallene 

formidles til skipet slik at vurderingen av lasting og stabilitet kan foretas. Kontroller at havarikontrollplanene til enhver tid 

er oppslått, og at skipets offiserer har fått utlevert hefter med opplysninger om havarikontroll. 

3. Sikkerhet før avreise 

Kontroller at framgangsmåten for sikring av skipet før det legger fra kai, er fulgt, blant annet hvordan det gis melding om 

at alle vanntette og værtette porter i platehuden er lukket. Kontroller at alle dører til bildekk er lukket før skipet legger fra 

kai, eller er åpne bare til baugvisiret lukkes, kontroller lukkeinnretningene for porter i baug, akterstavn og sider og at det 

finnes indikatorlamper og fjernsynsovervåkingssystem som viser kommandobroen om de er åpne eller lukket. Alle 

problemer i forbindelse med indikatorlampenes funksjon, særlig med hensyn til bryterne ved dører, bør påvises og meldes. 

4. Sikkerhetskunngjøringer 

Kontroller at utformingen av rutinemessige sikkerhetskunngjøringer og oppslag med instrukser og veiledning om 

prosedyrer i nødssituasjoner finnes på det eller de aktuelle språk. Kontroller at det foretas en rutinemessig 

sikkerhetskunngjøring når reisen begynner, og at den kan høres i alle fellesområder som passasjerene har adgang til, 

herunder åpne dekk. 

5. Innføring i skipsdagboken 

Kontroller skipsdagboken for å sikre at det føres inn opplysninger om lukking av de vann- og værtette portene i baug, 

akterstavn og andre steder, øvelser i bruk av vanntette oppdelingsdører, prøving av styresystemer osv. Kontroller dessuten 

at opplysninger om dypgang, fribord og stabilitet registreres samt besetningens felles arbeidsspråk. 

6. Farlig last 

Kontroller at enhver last med farlig eller forurensende innhold fraktes etter gjeldende forskrifter, og særlig at det foreligger 

en erklæring om farlig eller forurensende last samt et godsmanifest eller en stuingsplan som viser hvor lasten er plassert 

om bord, at det er tillatt å frakte den aktuelle lasten på passasjerskip, og at den farlige og forurensende lasten er forsvarlig 

merket, etikettert, stuet, sikret og atskilt fra den øvrige lasten. 

Kontroller at kjøretøyer som frakter farlig og forurensende last, er forsvarlig merket og sikret. Kontroller at det ved frakt 

av farlig og forurensende last finnes en kopi i land av det aktuelle godsmanifestet eller den aktuelle stuingsplanen. 

  

(1) Rådsdirektiv 98/41/EF av 18. juni 1998 om registrering av personar som reiser med passasjerskip til eller frå hamner i medlemsstatane i 

Fellesskapet (EFT L 188 av 2.7.1998, s. 35). 
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Kontroller at skipsføreren er kjent med meldingskravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF(1), og med 

instruksene for de nødprosedyrer som skal følges, og for førstehjelp ved hendelser i forbindelse med farlig last eller 

miljøforurensende stoffer. Kontroller at ventilasjonsanlegget på bildekkene til enhver tid er i drift, at det skrus opp når 

kjøretøyenes motor går, og at det finnes en innretning på broen som angir at ventilasjonsanlegget på bildekkene er i drift. 

7. Sikring av godskjøretøyer 

Undersøk hvordan godskjøretøyer sikres, f.eks. om de stues i grupper eller surres hver for seg. Undersøk om det finnes et 

tilstrekkelig antall festepunkter. Gjennomgå tiltak til sikring av godskjøretøyer i dårlig vær eller når dårlig vær ventes. 

Gjennomgå eventuell metode for sikring av busser og motorsykler. Fastslå om det finnes en lastsikringshåndbok om bord 

på skipet. 

8. Bildekk 

Kontroller om spesiallasterom og rorolasterom er under jevnlig tilsyn ved hjelp av en vaktordning eller et 

fjernsynsovervåkingssystem, slik at det kan holdes øye med kjøretøyenes bevegelser i dårlig vær og med om passasjerer 

skaffer seg ulovlig adgang til disse rommene. Kontroller at branndører og inngangsdører holdes stengt, og at det er satt opp 

skilter som forbyr passasjerene adgang til bildekkene mens skipet er til sjøs. 

9. Lukking av vanntette dører 

Kontroller at framgangsmåten beskrevet i skipets driftsinstruks følges med hensyn til lukking av vanntette 

oppdelingsdører. Kontroller at det foretas nødvendige øvelser. Kontroller at betjeningsinnretningen på broen for de 

vanntette dørene om mulig står på «lokal betjening». Kontroller at dørene holdes lukket ved nedsatt sikt og i enhver farlig 

situasjon. Kontroller at besetningen har fått opplæring i hvordan dørene skal betjenes og er klar over farene forbundet med 

feil bruk. 

10. Brannpatruljer 

Kontroller at det finnes en effektiv patruljeordning, slik at ethvert branntilløp kan oppdages raskt. Vaktordningen bør 

omfatte spesiallasterom uten fastmontert branndeteksjons- eller brannalarmanlegg. Slike rom kan bevoktes som nevnt i  

nr. 8. 

11. Kommunikasjon i nødssituasjoner 

Kontroller at det i samsvar med alarminstruksen er et tilstrekkelig antall besetningsmedlemmer til å bistå passasjerene i 

nødssituasjoner, og at de er lett gjenkjennelige og i stand til å kommunisere med passasjerene i en nødssituasjon, idet det 

tas hensyn til en hensiktsmessig og dekkende kombinasjon av følgende faktorer: 

a) Det eller de språk som snakkes av størstedelen av passasjerene på en bestemt rute. 

b) Sannsynligheten for at det kan brukes et elementært engelsk ordforråd til formidling av grunnleggende instrukser, slik 

at det er mulig å kommunisere med en passasjer som trenger bistand dersom passasjeren og besetningsmedlemmet 

ikke snakker samme språk. 

c) Eventuelt behov for å kunne kommunisere på andre måter i en nødssituasjon (f.eks. ved å demonstrere, gjøre tegn med 

hendene eller gjøre oppmerksom på hvor instrukser, mønstringsstasjoner, redningsutstyr eller rømningsveier befinner 

seg, dersom det ikke lar seg gjøre å kommunisere muntlig). 

d) I hvilket omfang passasjerene har fått fullstendige sikkerhetsinstrukser på sitt morsmål. 

e) De språk nødmeldinger kan formidles på over høyttaleranlegget i nødssituasjoner eller under en øvelse for å gi 

passasjerene nødvendig veiledning og gjøre det lettere for besetningen å bistå passasjerene. 

12. Felles arbeidsspråk for besetningen 

Kontroller at det er fastsatt et felles arbeidsspråk for å sikre at besetningen arbeider på en effektiv måte i sammenhenger 

der sikkerheten berøres, og at dette arbeidsspråket er registrert i skipsdagboken.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF av 27. juni 2002 om opprettelse av et overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk i 

Fellesskapet og om oppheving av rådsdirektiv 93/75/EØF (EFT L 208 av 5.8.2002, s. 10). 
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13. Sikkerhetsutstyr 

Kontroller at rednings- og brannvernredskaper, herunder branndører og andre former for konstruksjonsmessig brannvern 

som lett kan inspiseres, vedlikeholdes. Kontroller at brannkontrolltegninger til enhver tid er oppslått, eller at skipets 

offiserer har fått utlevert hefter med tilsvarende opplysninger. Kontroller at redningsvestene er stuet på en hensiktsmessig 

måte, og at det er tydelig angitt hvor redningsvester for barn er plassert. Kontroller at innlastingen av kjøretøyer ikke 

hindrer betjening av brannkontrollinnretninger, nødstoppinnretninger, betjeningsinnretninger for stormventiler osv. som 

befinner seg på bildekkene. 

14. Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr 

Kontroller at navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyret, herunder nødradiopeilesendere, er i driftsklar stand. 

15. Ekstra nødbelysning 

Kontroller at det er montert ekstra nødbelysning dersom forskriftene krever det, og at det føres en oversikt over mangler 

ved nødbelysningen. 

16. Rømningsveier 

Kontroller at rømningsveier er merket etter gjeldende regler, og at de er opplyst ved hjelp av både hoved- og 

nødkraftkilden. Undersøk hvilke tiltak som er truffet for at kjøretøyer ikke skal sperre rømningsveiene der disse krysser 

eller går over bildekk. Kontroller at utganger holdes åpne, særlig utganger fra tollfrie butikker der store mengder varer 

erfaringsmessig kan stå i veien. 

17. Renhold av maskinrom 

Kontroller at maskinrommet holdes rent i henhold til vedlikeholdsprosedyrene. 

18. Sluttbehandling av avfall 

Kontroller at det finnes tilfredsstillende ordninger for håndtering og sluttbehandling av avfall. 

19. Vedlikeholdsplaner 

Kontroller at alle selskaper har et særskilt reglement med planer for vedlikehold på alle områder som berører sikkerheten, 

herunder porter i baug, akterstavn og sider samt lukkeinnretningene for disse, men også for vedlikehold av maskinrom og 

sikkerhetsutstyr. Kontroller at det foreligger planer for regelmessig kontroll av alle punkter for å opprettholde et høyest 

mulig sikkerhetsnivå. Kontroller at det foreligger framgangsmåter for registrering av mangler og for bekreftelse av at de er 

korrekt utbedret, slik at skipsføreren og den utpekte personen på land i selskapets ledelse er klar over manglene og blir 

underrettet innen en fastsatt frist når de er utbedret. Kontroller at regelmessig funksjonsprøving av lukkeinnretningene for 

indre og ytre baugport omfatter indikatorer, overvåkingsutstyr og eventuelle spygatter i rommene mellom baugvisiret og 

den indre porten, og særlig lukkemekanismene og de tilhørende hydrauliske systemene. 

20. Kontroll under fart 

Under fart bør det kontrolleres at det ikke er for mange passasjerer om bord, bl.a. at det finnes nok sitteplasser, og at 

korridorer, trapper og nødutganger ikke sperres av bagasje og passasjerer som ikke finner sitteplass. Det må kontrolleres at 

passasjerene har forlatt bildekket før skipets avreise, og at de får adgang til bildekket igjen først kort tid før skipet legger til 

kai. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 1999/35/EF Dette direktivet 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 bokstav a), b), d), e), f), g), h), j), m), o) og r) Artikkel 2 nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 

Artikkel 2 bokstav c), i), k), l), n), p), q) og s) — 

Artikkel 3 Artikkel 1 

Artikkel 4 — 

Artikkel 5 nr. 1 bokstav a) Artikkel 3 

Artikkel 5 nr. 1 bokstav b) og nr. 2 — 

Artikkel 6 Artikkel 3 

Artikkel 7 Artikkel 4 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 5 nr. 3 

Artikkel 8 nr. 3 Artikkel 9 nr. 1 

Artikkel 9 Artikkel 6 

Artikkel 10 nr. 1 bokstav a), b) og c) Artikkel 7 

Artikkel 10 nr. 1 bokstav d) — 

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 7 

Artikkel 10 nr. 3 Artikkel 8 

Artikkel 10 nr. 4 — 

Artikkel 11 nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 8 — 

Artikkel 11 nr. 6 Artikkel 6 nr. 1 

Artikkel 13 nr. 1, 2, 4 og 5 — 

Artikkel 13 nr. 3 Artikkel 6 nr. 2 og artikkel 10 

Artikkel 14 — 

Artikkel 15 — 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 Artikkel 12 

Artikkel 18 Artikkel 11 

Artikkel 19 Artikkel 17 

Artikkel 20 Artikkel 16 

Artikkel 21 Artikkel 18 

Artikkel 22 Artikkel 19 

Vedlegg I Vedlegg I 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2020/697 

av 25. mai 2020 

om endring av forordning (EU) 2017/352 for å gi havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet 

fleksibilitet med hensyn til innkreving av havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med  

covid-19-utbruddet(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

etter samråd med Den europeiske økonomiske og sosiale komité, 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Covid-19-utbruddet har alvorlige negative konsekvenser for sjøtransportsektoren. De alvorlige konsekvensene for 

sjøtransporttjenester og bruk av havneinfrastruktur har vært gjennomgripende siden begynnelsen av mars 2020, og vil 

trolig fortsette gjennom hele 2020. Ettergivelse, suspensjon, reduksjon eller utsettelse av betaling av 

havneinfrastrukturvederlag kan bidra til å opprettholde skipsoperatørenes økonomiske bærekraft under disse 

ekstraordinære omstendighetene. 

2) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/352(2) skal medlemsstatene sikre at 

havneinfrastrukturvederlag innkreves. Forordning (EU) 2017/352 inneholder ingen unntak fra plikten til å innkreve 

vederlag.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 27.5.2020, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2020 av 14. juli 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlamentets holdning av 15. mai 2020 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. mai 2020. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/352 av 15. februar 2017 om opprettelse av en ramme for levering av havnetjenester og 

felles regler om økonomisk innsyn i havner (EUT L 57 av 3.3.2017, s. 1). 
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3) Med tanke på de alvorlige konsekvensene av covid-19-utbruddet bør havneadministrasjonen eller den vedkommende 

myndigheten ha mulighet til å ettergi, suspendere, redusere eller utsette betalingen av havneinfrastrukturvederlag for 

perioden fra 1. mars 2020 til 31. oktober 2020. Denne forordningen bør imidlertid ikke gripe inn i medlemsstatenes 

organisering av havner. Medlemsstatene bør derfor ha mulighet til å beholde myndigheten til å regulere 

havneadministrasjonens eller vedkommende myndighets vedtakelse av slike beslutninger. Slik ettergivelse, suspensjon, 

reduksjon eller utsettelse av betaling av havneinfrastrukturvederlag bør gis på en gjennomsiktig, objektiv og ikke-

diskriminerende måte. 

4) Siden det haster, bør havneadministrasjonen eller den vedkommende myndigheten også kunne gjøre unntak fra 

forpliktelsen fastsatt i forordning (EU) 2017/352 om å underrette brukerne av havneinfrastrukturen om endringene i 

havneinfrastrukturvederlagenes art eller størrelse minst to måneder før disse endringene trer i kraft. 

5) Ettersom målet for denne forordningen, som er å endre forordning (EU) 2017/352 som en reaksjon på hastesituasjonen 

som covid-19-utbruddet har skapt, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets 

omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i den 

nevnte artikkelen går denne forordningen ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

6) På bakgrunn av det akutte behovet som følge av de ekstraordinære omstendighetene rundt covid-19-utbruddet som 

berettiger de foreslåtte tiltakene, og nærmere bestemt for å vedta de nødvendige tiltakene raskt for å bidra til å 

opprettholde skipsoperatørenes økonomiske bærekraft, ble det ansett som hensiktsmessig å fastsette et unntak fra 

åtteukersperioden nevnt i artikkel 4 i protokoll nr. 1 om nasjonalforsamlingenes rolle i Den europeiske union, vedlagt 

traktaten om Den europeiske union, traktaten om Den europeiske unions virkemåte og traktaten om opprettelse av Det 

europeiske atomenergifellesskap. 

7) Det uforutsette og plutselige utbruddet av covid-19 og regelverksprosedyrene som kreves for å vedta de relevante 

tiltakene, gjorde det umulig å vedta slike tiltak i tide. Av den grunn bør bestemmelsene i denne forordningen også dekke 

havneinfrastrukturvederlag pålagt i perioden før den trer i kraft. På grunn av disse bestemmelsenes art medfører ikke 

denne tilnærmingen at berørte personers berettigede forventninger blir brutt. 

8) Forordning (EU) 2017/352 bør derfor endres. 

9) Ettersom saken haster, bør denne forordningen tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions 

tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 21 i forordning (EU) 2017/352 skal nytt nummer lyde: 

«3. Uten at det berører artikkel 13 nr. 1, 3 og 4, kan havneadministrasjonen eller den vedkommende myndigheten beslutte å 

ettergi, suspendere, redusere eller utsette betalingen av havneinfrastrukturvederlag for perioden fra 1. mars 2020 til  

31. oktober 2020. Medlemsstatene kan beslutte at slike beslutninger skal oppfylle krav fastsatt for dette formålet i nasjonal 

lovgivning. Ettergivelse, suspensjon, reduksjon eller utsettelse av betaling av havneinfrastrukturvederlag skal gis på en 

gjennomsiktig, objektiv og ikke-diskriminerende måte. 

Havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet skal påse at havnebrukerne og representanter for eller 

sammenslutninger av havnebrukerne underrettes. Fristen på to måneder nevnt i artikkel 13 nr. 5 gjelder ikke.» 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. mai 2020. 

For Europaparlamentet 

D. M. SASSOLI 

President 

For Rådet 

A. METELKO-ZGOMBIĆ 

Formann 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/436 

av 24. mars 2020 

om endring av forordning (EF) nr. 906/2009 med hensyn til dens anvendelsesperiode(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 246/2009 av 26. februar 2009 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på 

visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden mellom rederier som driver linjefart (konsortier)(1), særlig 

artikkel 1, 

etter samråd med Den rådgivende komité for konkurransesaker og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 906/2009(2) gis det på visse vilkår gruppeunntak fra forbudet i traktatens artikkel 

101 nr. 1 for konsortier av rederier som driver linjefart. Nevnte forordning får anvendelse til 25. april 2020. 

2) På grunnlag av Kommisjonens evaluering av forordning (EF) nr. 906/2009 har Kommisjonen etter en offentlig høring 

samlet inn opplysninger og data som med tilstrekkelig grad av sikkerhet viser at konsortiene som oppfyller vilkårene i 

forordning (EF) nr. 906/2009, fortsatt oppfyller alle de fire vilkårene i artikkel 101 nr. 3 i TEUV. Under nåværende og 

forventede markedsvilkår reduserer konsortiene kostnadene sine gjennom stordriftsfordeler, rasjonalisering av tjenester 

og bedre utnyttelse av fartøyer. For konsortieavtaler som oppfyller vilkårene i forordning (EF) nr. 906/2009, kan det 

forventes at en rimelig andel av disse kostnadsreduksjonene vil komme kundene til gode som følge av konkurranse 

mellom medlemmer av samme konsortium (intern konkurranse), og i tillegg vil markedsandelsgrensen på 30 % sikre at 

det opprettholdes tilstrekkelig konkurranse fra utenfor hvert konsortium (ekstern konkurranse). Konsortieavtaler som 

oppfyller vilkårene i forordning (EF) nr. 906/2009, er nødvendige for å oppnå disse effektivitetsgevinstene. Det finnes 

ingen annen og mindre restriktiv form for samarbeid mellom rederier som driver linjefart med containerskip, som vil gi 

de samme fordelene. Konsortieavtaler som oppfyller vilkårene i forordning (EF) nr. 906/2009, gir heller ikke 

medlemmene mulighet til å fjerne konkurransen for en vesentlig del av linjefarten i de respektive relevante markedene, 

på grunn av både ekstern og intern konkurranse. Derfor er begrunnelsene for et gruppeunntak for konsortier, noe som 

også gjør det lettere å gjennomføre relevante konsortier, fortsatt gyldige. 

3) Vilkårene som lå til grunn for at virkeområdet for og innholdet i forordning (EF) nr. 906/2009 ble fastsatt, er 

tilstrekkelig uendret til at anvendelsen av nevnte forordning bør forlenges. 

4) For at Kommisjonen skal kunne ta hensyn til mulige endringer i markedsforholdene, og i samsvar med Kommisjonens 

myndighet i henhold til artikkel 2 nr. 1 og 2 i forordning (EF) nr. 246/2009, bør anvendelsesperioden for forordning 

(EF) nr. 906/2009 forlenges med fire år. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 25.3.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2020 av 14. juli 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 79 av 25.3.2009, s. 1. Med virkning fra 1. desember 2009 er EF-traktatens artikkel 81 og 82 blitt henholdsvis artikkel 101 og 102 i 

TEUV. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 906/2009 av 28. september 2009 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse grupper av avtaler, 

beslutninger og samordnet opptreden mellom rederier som driver linjefart (konsortier) (EUT L 256 av 29.9.2009, s. 31). 
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5) Forordning (EF) nr. 906/2009 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 7 i forordning (EF) nr. 906/2009 skal annet ledd lyde: 

«Den får anvendelse til 25. april 2024.» 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 24. mars 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2019/130 

av 16. januar 2019 

om endring av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakarane mot risiko ved å vere utsett for 

kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff i arbeidet(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, særleg artikkel 153 nr. 2 bokstav b) jamført med artikkel 

153 nr. 1 bokstav a), 

med tilvising til framlegget frå Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til dei nasjonale parlamenta, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og sosialutvalet(1), 

etter samråd med Regionutvalet, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EF(3) tek sikte på å verne arbeidstakarane mot helse- og tryggleiksrisikoane 

som følgjer av eksponering for kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff på arbeidsplassen. I det nemnde 

direktivet er det fastsett eit einsarta nivå for vern mot risiko som er knytt til kreftframkallande og arvestoffskadelege 

stoff, gjennom ei ramme med allmenne prinsipp som skal gjere det mogleg for medlemsstatane å sikre ein konsekvent 

bruk av minstekrava. Bindande grenseverdiar for eksponering i arbeidet der verdiane er fastsette på grunnlag av 

tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, økonomisk gjennomføringsevne, ei grundig 

vurdering av sosioøkonomiske verknader og tilgjengelege protokollar og teknikkar for å måle eksponering på 

arbeidsplassen, er viktige delar av dei allmenne tiltaka for vern av arbeidstakarar som er innførte ved det nemnde 

direktivet. I denne samanhengen er det avgjerande at det vert teke omsyn til føre var-prinsippet der det finst uvisse. Dei 

minstekrava som er fastsette i det nemnde direktivet, tek sikte på å verne arbeidstakarane på unionsplan. 

Medlemsstatane kan fastsetje strengare bindande grenseverdiar for eksponering i arbeidet eller andre vernetiltak. 

2) Grenseverdiar for eksponering i arbeidet er ein del av risikohandsamingstiltaka i medhald av direktiv 2004/37/EF. 

Etterlevinga av desse grenseverdiane rører ikkje ved andre plikter som arbeidsgjevarane har i medhald av det nemnde 

direktivet, særleg når det gjeld reduksjon av bruken av kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff på arbeidsplassen, 

førebygging eller reduksjon av eksponeringa av arbeidstakarar for kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff, og 

tiltak som bør gjennomførast for dette føremålet. I den grad det er teknisk mogleg, bør slike tiltak omfatte utskifting av 

det kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoffet med eit stoff, ei stoffblanding eller ein prosess som ikkje utgjer 

nokon fare eller er mindre farleg for helsa til arbeidstakarane, bruk av eit lukka system eller andre tiltak som tek sikte på 

å redusere eksponeringsnivået for arbeidstakarane så mykje som mogleg, og på den måten fremje nyskaping. 

3) For dei fleste kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff er det ikkje vitskapleg mogleg å fastsetje grenser for kor høg 

eksponeringa kan vere før skadeverknader oppstår. Sjølv om fastsetjinga av grenseverdiar for kreftframkallande eller 

arvestoffskadelege stoff på arbeidsplassen i medhald av dette direktivet ikkje vil fjerne risikoen for helsa og tryggleiken 

til arbeidstakarane som følgje av eksponering i arbeidet (attverande risiko), medverkar dette likevel til ein monaleg 

reduksjon av dei risikoane som følgjer av slik eksponering, gjennom ein stegvis og målmedviten metode i medhald av 

direktiv 2004/37/EF. For andre kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff er det vitskapleg mogleg å fastsetje 

grenser for kor høg eksponeringa kan vere før det kan ventast at skadeverknader oppstår.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 30 av 31.1.2019, s. 112, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2020 av  

14. juli 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og 

kvinner), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU C 288 av 31.8.2017, s. 56. 

(2) Haldning frå Europaparlamentet av 11. desember 2018 (enno ikkje offentleggjord i TEU) og rådsavgjerd av 20. desember 2018. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EF av 29. april 2004 om vern av arbeidstakarane mot risiko ved å vere utsett for 

kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff i arbeidet (sjette særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (TEU  

L 158 av 30.4.2004, s. 50). 
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4) Dei øvre grenseverdiane for eksponering av arbeidstakarane for visse kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff er 

fastsette ved grenseverdiar som i medhald av direktiv 2004/37/EF ikkje må overskridast. Desse grenseverdiane bør 

reviderast, og det bør fastsetjast grenseverdiar for fleire kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff. 

5) Dersom det er naudsynt, bør dei grenseverdiane som er fastsette i dette direktivet, reviderast i lys av tilgjengelege 

opplysningar, mellom anna vitskaplege og tekniske data og kunnskapsbaserte former for beste praksis, teknikkar og 

protokollar for måling av eksponeringsnivå på arbeidsplassen. Dersom det er mogleg, bør desse opplysningane omfatte 

data om attverande risiko for helsa til arbeidstakarane og fråsegner frå Vitskapsutvalet for yrkeshygieniske 

grenseverdiar (SCOEL – Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) og Det rådgjevande utvalet for helse 

og tryggleik på arbeidsplassen (ACSH – Advisory Committee on Safety and Health at Work). Opplysningar om 

attverande risiko, som vert gjorde offentleg tilgjengelege på unionsplan, er verdfulle for det framtidige arbeidet med å 

avgrense risiko for eksponering for kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff i arbeidet, mellom anna ved framtidig 

revisjon av dei grenseverdiane som er fastsette i dette direktivet. 

6) Kommisjonen bør seinast i første kvartalet i 2019, og samstundes som han tek omsyn til den siste utviklinga i den 

vitskaplege kunnskapen, vurdere om det er aktuelt å endre verkeområdet for direktiv 2004/37/EF til å omfatte 

reproduksjonstoksiske stoff. På dette grunnlaget skal Kommisjonen eventuelt kome med eit framlegg til regelverk, etter 

å ha rådspurt partane i arbeidslivet. 

7) For somme kreftframkallande stoff utan terskelverdi er det ikkje mogleg å utleie ein helsebasert grenseverdi for 

eksponering, men det er likevel mogleg å fastsetje ein grenseverdi for desse kreftframkallande stoffa på grunnlag av 

tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data. 

8) For å sikre høgast mogleg vernenivå mot visse kreftframkallande og arvestoffskadeleg stoff, bør andre opptaksvegar 

vurderast, medrekna opptak gjennom huda. 

9) SCOEL hjelper Kommisjonen særleg med å vurdere nyaste tilgjengelege vitskaplege data og med å gjere framlegg til 

grenseverdiar for eksponering i arbeidet for å verne arbeidstakarar mot kjemiske risikoar, som skal fastsetjast på 

unionsplan i medhald av rådsdirektiv 98/24/EF(4) og direktiv 2004/37/EF. ACSH er eit trepartsorgan som hjelper 

Kommisjonen med førebuing, gjennomføring og evaluering av verksemd på området helse og tryggleik på 

arbeidsplassen. ACSH vedtek særleg trepartsfråsegner om initiativ for å fastsetje grenseverdiar for eksponering i 

arbeidet på unionsplan på grunnlag av tilgjengeleg informasjon, medrekna vitskaplege og tekniske data i tillegg til 

opplysningar om sosiale aspekt og opplysningar som fortel om desse initiativa er moglege å gjennomføre 

økonomisk. Andre tilstrekkeleg pålitelege og offentleg tilgjengelege kjelder til vitskaplege data vart òg vurderte, særleg 

Det internasjonale senteret for kreftforsking (IARC – International Agency for Research on Cancer), 

Verdshelseorganisasjonen og nasjonale byrå. 

10) Arbeidet til SCOEL og innsynet i dette arbeidet er avgjerande for ein ansvarleg politisk prosess. Dersom arbeidet til 

SCOEL skal omorganiserast, bør det garanterast særskilde ressursar til dette, og spesifikk sakkunnskap om 

epidemiologi, toksikologi, arbeidsmedisin og yrkeshygiene bør ikkje gå tapt. 

11) Dei endringane av vedlegg I og III til direktiv 2004/37/EF som er fastsette i dette direktivet, er eit vidare steg i ein meir 

langsiktig prosess for å ajourføre direktiv 2004/37/EF. Som eit neste steg i denne prosessen har Kommisjonen gjort 

framlegg om å innføre grenseverdiar og merknader om hudrisiko for ytterlegare fem kreftframkallande stoff. I meldinga 

si av 10. januar 2017, «Safer and Healthier Work for All — Modernisation of the EU Occupational Safety and Health 

Legislation and Policy», slo dessutan Kommisjonen fast at direktiv 2004/37/EF bør endrast ytterlegare. Kommisjonen 

bør kontinuerleg arbeide med å ajourføre vedlegg I og III til direktiv 2004/37/EF i tråd med artikkel 16 i det direktivet 

og fastsett praksis, og endre dei når det er naudsynt i lys av tilgjengeleg informasjon, medrekna vitskaplege og tekniske 

data etter kvart som dei vert tilgjengelege, til dømes opplysningar om attverande risiko. Når det er relevant, bør dette 

arbeidet føre til framlegg til framtidige revisjonar av dei grenseverdiane som er fastsette i direktiv 2004/37/EF og i dette 

direktivet, og til framlegg til ytterlegare stoff, stoffblandingar og prosessar i vedlegg I og ytterlegare grenseverdiar i 

vedlegg III. 

12) Det er viktig å verne arbeidstakarar som vert eksponerte for kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff som følgje 

av tillaging, administrering eller kassering av farlege lækjemiddel, medrekna cytostatiske eller cytotoksiske 

lækjemiddel, og som følgje av arbeid som medfører eksponering for kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff 

innanfor reingjering, transport, tekstilvask og avfallshandtering av farlege lækjemiddel eller materiale som er ureina av 

  

(4) Rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på 

arbeidsplassen (fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (TEF L 131 av 5.5.1998, s. 11). 
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farlege lækjemiddel, og ved personleg pleie av pasientar som vert behandla med farlege lækjemiddel. Som eit første steg 

har Kommisjonen utferda retningslinjer for å minske helse- og tryggleiksrisikoane på arbeidsplassar i helsesektoren, 

medrekna risikoen som er knytt til eksponering for cytostatiske eller cytotoksiske lækjemiddel, i ei særskild rettleiing 

om førebygging og god praksis. Desse retningslinjene rører ikkje ved andre moglege framlegg til regelverk eller andre 

initiativ. 

13) I samsvar med tilrådingane frå SCOEL og ACSH, dersom slike er tilgjengelege, vert det fastsett grenseverdiar for 

eksponering ved innanding i høve til ein referanseperiode som er eit tidsvege gjennomsnitt på åtte timar (grenseverdiar 

for langvarig eksponering), og for visse kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff i høve til kortare 

referanseperiodar, som vanlegvis er eit tidsvege gjennomsnitt på 15 minuttar (grenseverdiar for kortvarig eksponering), 

for å avgrense verknadene av kortvarig eksponering så langt det er mogleg. Merknader om hudrisiko vert òg fastsette i 

samsvar med tilrådingane frå SCOEL og ACSH. Ytterlegare offentleg tilgjengelege kjelder for pålitelege vitskaplege 

data bør òg vurderast. 

14) Prinsippet om førebygging på arbeidsplassen bør òg fremjast i samband med dei verknadene som kreftframkallande og 

arvestoffskadelege stoff har på framtidige generasjonar, til dømes dei negative verknadene på forplantingsevna til både 

menn og kvinner og på fosterutviklinga. Difor bør medlemsstatane utveksle beste praksis på dette området. 

15) Det finst tilstrekkeleg dokumentasjon på at mineralolje som har vore nytta i forbrenningsmotorar til å smørje og kjøle 

dei rørlege delane i motoren, har kreftframkallande eigenskapar. Desse brukte mineralske motoroljene er 

prosessgenererte og difor ikkje underlagde klassifisering i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008(5). SCOEL påviste ein risiko for eit vesentleg opptak av desse oljene gjennom huda, konkluderte med at 

eksponering i arbeidet skjer ved opptak gjennom huda og tilrådde sterkt at det vert innført ein merknad om hudrisiko. 

ACSH var samde i at brukte mineralske motoroljer bør førast opp på lista over kreftframkallande stoff, stoffblandingar 

og prosessar i vedlegg I til direktiv 2004/37/EF, og i at eit vesentleg opptak gjennom huda er mogleg. Ulike typar beste 

praksis kan nyttast for å avgrense hudeksponering, medrekna bruk av personleg verneutstyr som hanskar, og fjerning og 

reinsing av ureina tøy. Fullstendig etterleving av slik praksis og av ny beste praksis kan hjelpe til å minske denne 

eksponeringa. Difor bør arbeid som medfører eksponering for mineralolje som har vore nytta i forbrenningsmotorar til å 

smørje og kjøle dei rørlege delane i motoren, førast opp i vedlegg I til direktiv 2004/37/EF, med ein merknad i vedlegg 

III til direktiv 2004/37/EF om risikoen for eit vesentleg opptak gjennom huda. 

16) Det finst tilstrekkeleg dokumentasjon på at eksosutslepp som kjem frå forbrenning av dieselolje i dieselmotorar med 

kompresjonstenning, har kreftframkallande eigenskapar. Eksosutslepp frå dieselmotorar er prosessgenererte og difor 

ikkje underlagde klassifisering i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. ACSH var samde i at eksosutslepp frå 

tradisjonelle dieselmotorar bør førast opp på lista over kreftframkallande stoff, stoffblandingar og prosessar i vedlegg  

I til direktiv 2004/37/EF, og har bede om ytterlegare undersøkingar av dei vitskaplege og tekniske aspekta ved nyare 

typar motorar. IARC har klassifisert eksosutslepp frå dieselmotorar som kreftframkallande for menneske  

(IARC-kategori 1) og presisert at sjølv om mengda partiklar og kjemikaliar er redusert i nyare typar dieselmotorar, er 

det enno ikkje klart korleis dei kvantitative og kvalitative endringane vil endre verknadene på helsa. IARC har òg 

presisert at det er vanleg å nytte elementært karbon, som utgjer ein vesentleg del av desse utsleppa, som markør for 

eksponering. Med tanke på opplysningane ovanfor og talet på eksponerte arbeidstakarar bør arbeid som medfører 

eksponering for eksosutslepp frå dieselmotorar, førast opp i vedlegg I til direktiv 2004/37/EF, og i vedlegg III til det 

same direktivet bør det fastsetjast ein grenseverdi for eksosutslepp frå dieselmotorar utrekna på grunnlag av elementært 

karbon. Postane i vedlegg I og III til direktiv 2004/37/EF bør omfatte eksosutslepp frå alle typar dieselmotorar. 

17) Når det gjeld eksosutslepp frå dieselmotorar, kan det i nokre sektorar på kort sikt vere vanskeleg å overhalde ein 

grenseverdi på 0,05 mg/m3, målt som elementært karbon. Difor bør det i tillegg til innarbeidingsperioden innførast ein 

overgangsperiode på to år før grenseverdien tek til å gjelde. Innan underjordisk gruvedrift og tunnelbygging bør det i 

tillegg til innarbeidingsperioden innførast ein overgangsperiode på fem år før grenseverdien tek til å gjelde. 

18) Visse blandingar av polysykliske aromatiske hydrokarbon (PAH), særleg dei som inneheld benzo[a]pyren, oppfyller 

kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1A eller 1B) i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, og 

er difor kreftframkallande stoff som definert i direktiv 2004/37/EF. Eksponering for slike stoffblandingar kan mellom 

  

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (TEU 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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anna skje ved arbeid som inneber forbrenningsprosessar, til dømes ved eksos frå forbrenningsmotorar, og 

forbrenningsprosessar ved høg temperatur. SCOEL påviste ein risiko for eit vesentleg opptak av desse stoffblandingane 

gjennom huda, og ACSH var samd i at det er viktig å innføre ein grenseverdi for eksponering i arbeidet for blandingar 

av polysykliske aromatiske hydrokarbon, og har tilrådd at det vert sett i gang eit arbeid med å vurdere dei vitskaplege 

sidene med sikte på å leggje fram ein grenseverdi for eksponering i arbeidet i framtida. Det bør difor førast opp ein 

merknad om hudrisiko i vedlegg III til direktiv 2004/37/EF som gjeld risikoen for eit vesentleg opptak gjennom huda. 

Det bør òg gjerast ytterlegare undersøkingar for å vurdere om det er naudsynt å fastsetje ein grenseverdi for blandingar 

av polysykliske aromatiske hydrokarbon for å betre vernet av arbeidstakarane mot desse stoffblandingane 

19) Trikloretylen oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1B) i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1272/2008, og er difor eit kreftframkallande stoff som definert i direktiv 2004/37/EF. SCOEL har slått fast at 

trikloretylen er eit genotoksisk kreftframkallande stoff. På grunnlag av tilgjengelege opplysningar, medrekna 

vitskaplege og tekniske data, er det mogleg å fastsetje grenseverdiar for trikloretylen i høve til ein referanseperiode på 

åtte timar (grenseverdi for langvarig eksponering), og i høve til ein kortare referanseperiode som er eit tidsvege 

gjennomsnitt på 15 minuttar (grenseverdi for kortvarig eksponering). SCOEL påviste ein risiko for eit vesentleg opptak 

av dette kreftframkallande stoffet gjennom huda, og ACSH var samd i ein praktisk grenseverdi på grunnlag av 

tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data. Det bør difor fastsetjast grenseverdiar for langvarig 

og kortvarig eksponering for trikloretylen, med ein merknad i vedlegg III til direktiv 2004/37/EF om risikoen for eit 

vesentleg opptak gjennom huda. I lys av nye vitskaplege prov og den tekniske utviklinga bør grenseverdiane for dette 

stoffet overvakast særleg nøye. 

20) 4,4′-metylendianilin (MDA) oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1B) i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1272/2008, og er difor eit kreftframkallande stoff som definert i direktiv 2004/37/EF. SCOEL 

konkluderte med at det for dette kreftframkallande stoffet utan terskelverdi ikkje er mogleg å utleie ein helsebasert 

grenseverdi. På grunnlag av tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, er det likevel mogleg å 

fastsetje ein grenseverdi for 4,4'-metylendianilin. SCOEL påviste ein risiko for eit vesentleg opptak av dette 

kreftframkallande stoffet gjennom huda, og ACSH var samd i ein praktisk grenseverdi på grunnlag av tilgjengelege 

opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data. Det bør difor fastsetjast ein grenseverdi for 4,4'-metylendianilin, 

med ein merknad i vedlegg III til direktiv 2004/37/EF om risikoen for eit vesentleg opptak gjennom huda. 

21) Epiklorhydrin (1-klor-2,3-epoksypropan) oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1B) i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, og er difor eit kreftframkallande stoff som definert i direktiv 2004/37/EF. 

SCOEL konkluderte med at det for dette kreftframkallande stoffet utan terskelverdi ikkje er mogleg å utleie ein 

helsebasert grenseverdi, og har tilrådd å unngå eksponering i arbeidet. SCOEL påviste ein risiko for eit vesentleg opptak 

av epiklorhydrin gjennom huda, og ACSH var samd i ein praktisk grenseverdi på grunnlag av tilgjengelege 

opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data. Det bør difor fastsetjast ein grenseverdi for epiklorhydrin, med ein 

merknad i vedlegg III til direktiv 2004/37/EF om risikoen for eit vesentleg opptak gjennom huda. 

22) Etylendibromid (1,2-dibrometan, EDB) oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1B) i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, og er difor eit kreftframkallande stoff som definert i direktiv 2004/37/EF. 

SCOEL konkluderte med at det for dette kreftframkallande stoffet utan terskelverdi ikkje er mogleg å utleie ein 

helsebasert grenseverdi, og har tilrådd å unngå eksponering i arbeidet. SCOEL påviste ein risiko for eit vesentleg opptak 

av etylendibromid gjennom huda, og ACSH var samd i ein praktisk grenseverdi på grunnlag av tilgjengelege 

opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data. Det bør difor fastsetjast ein grenseverdi for etylendibromid, med 

ein merknad i vedlegg III til direktiv 2004/37/EF om risikoen for eit vesentleg opptak gjennom huda. 

23) Etylendiklorid (1,2-dikloretan, EDC) oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1B) i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1272/2008, og er difor eit kreftframkallande stoff som definert i direktiv 2004/37/EF. SCOEL 

konkluderte med at det for dette kreftframkallande stoffet utan terskelverdi ikkje er mogleg å utleie ein helsebasert 

grenseverdi for eksponering. På grunnlag av tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, er det 

likevel mogleg å fastsetje ein grenseverdi for etylendiklorid. SCOEL påviste ein risiko for eit vesentleg opptak av 

etylendiklorid gjennom huda, og ACSH var samd i ein praktisk grenseverdi på grunnlag av tilgjengelege opplysningar, 

medrekna vitskaplege og tekniske data, samstundes som dei understreka at det manglar solide og oppdaterte vitskaplege 

data, særleg om verkemåten. Det bør difor fastsetjast ein grenseverdi for etylendiklorid, med ein merknad i vedlegg III 

til direktiv 2004/37/EF om risikoen for eit vesentleg opptak gjennom huda.  
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24) Avtala «Agreement on Workers' Health Protection Through the Good Handling and Use of Crystalline Silica and 

Products Containing it» som er underteikna av dei samanslutningane som utgjer det europeiske nettverket for 

silisiumoksid (NEPSI – European Network for Silica), og andre avtaler mellom partane i arbeidslivet som i tillegg til 

lovgjevingsmessige tiltak omfattar retningslinjer og verktøy til støtte for ei effektiv gjennomføring av pliktene til 

arbeidsgjevarane i medhald av direktiv 2004/37/EF, er verdfulle verkemiddel som utfyller dei lovgjevingsmessige 

tiltaka. Kommisjonen bør oppmuntre partane i arbeidslivet til å inngå slike avtaler, samstundes som handlefridomen 

deira skal respekterast. Likevel inneber ikkje etterleving av slike avtaler utan vidare at pliktene til arbeidsgjevarane i 

medhald av direktiv 2004/37/EF vert overhaldne. Ei jamleg ajourført liste over slike avtaler bør offentleggjerast på 

nettstaden til Det europeiske byrået for helse og tryggleik på arbeidsplassen (EU-OSHA – European Agency for Safety 

and Health at Work). 

25) Kommisjonen har rådspurt ACSH og gjennomført eit samråd i to fasar med dei europeiske partane i arbeidslivet, i 

samsvar med artikkel 154 i traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen. 

26) Dette direktivet respekterer dei grunnleggjande rettane og etterlever dei prinsippa som er forankra i pakta til Den 

europeiske unionen om grunnleggjande rettar, særleg artikkel 31 nr. 1. 

27) Dei grenseverdiane som er fastsette i dette direktivet, skal reviderast jamleg i lys av gjennomføringa av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(6) og av fråsegnene frå dei to utvala til Det europeiske 

kjemikaliebyrået (Utvalet for risikovurdering (RAC – Committee for Risk Assessment) og Utvalet for sosioøkonomisk 

analyse (SEAC – Committee for Socio-Economic Analysis)), særleg for å ta omsyn til samverknaden mellom 

grenseverdiane som er fastsette i medhald av direktiv 2004/37/EF, og tilhøvet mellom dosering og verknad, 

opplysningar om faktisk eksponering og, dersom det finst tilgjengeleg, dei DNEL-verdiane (DNEL – Derived No Effect 

Levels) som er avleidde for farlege kjemikaliar i samsvar med den nemnde forordninga, for å gje arbeidstakarane eit 

effektivt vern. 

28) Ettersom måla for dette direktivet, som er å betre leve- og arbeidsvilkår og verne helsa til arbeidstakarar mot særlege 

risikoar som følgjer av eksponering for kreftframkallande og arvestoffskadeleg stoff, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg grad 

av medlemsstatane og difor på grunn av at omfanget og verknadene av direktivet betre kan nåast på unionsplan, kan 

Unionen vedta tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet slik det er fastsett i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 

unionen. I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje dette 

direktivet lenger enn det som er naudsynt for å nå desse måla. 

29) Ettersom dette direktivet gjeld vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar på arbeidsplassen deira, bør det 

innarbeidast innan to år etter ikraftsetjingsdatoen. 

30) Direktiv 2004/37/EF bør difor endrast. 

31) I samsvar med den felles politiske fråsegna frå medlemsstatane og Kommisjonen av 28. september 2011 om forklarande 

dokument(7) har medlemsstatane plikta seg til at meldinga om innarbeidingstiltaka i rettkomne tilfelle skal følgjast av 

eitt eller fleire dokument som viser samanhengen mellom dei ulike delane av eit direktiv og dei tilsvarande delane av dei 

nasjonale innarbeidingsdokumenta. Med omsyn til dette direktivet reknar regelgjevaren det som rettkome at slike 

dokument vert oversende. 

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

I direktiv 2004/37/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 13a 

Avtaler mellom partane i arbeidslivet 

Avtaler mellom partane i arbeidslivet som eventuelt vert inngåtte innanfor ramma av dette direktivet, skal førast opp på 

lista på nettstaden til Det europeiske byrået for helse og tryggleik på arbeidsplassen (EU-OSHA). Lista skal ajourførast 

jamleg.»  

  

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (TEU L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(7) TEU C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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2) I vedlegg I skal nye nummer lyde: 

«7. Arbeid som medfører hudeksponering for mineralolje som har vore nytta i forbrenningsmotorar til å smørje og kjøle 

dei rørlege delane i motoren. 

8. Arbeid som medfører eksponering for eksosutslepp frå dieselmotorar.» 

3) Vedlegg III vert bytt ut med teksta i vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan to 

år etter datoen for ikraftsetjinga av direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om teksta i desse føresegnene. Når 

desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til direktivet 

når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga skal gjerast. 

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som 

dette direktivet omfattar. 

Artikkel 3 

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen. 

Artikkel 4 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Strasbourg 16. januar 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG III 

GRENSEVERDIAR OG ANDRE DIREKTE TILKNYTTE FØRESEGNER (ARTIKKEL 16) 

A. GRENSEVERDIAR FOR EKSPONERING I ARBEIDET 

Namn på agensen EF-nr.(1) CAS-nr.(2) 

Grenseverdiar 

Merknad Overgangstiltak 8 timar(3) Kortvarig(4) 

mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) 

Støv frå harde tresortar — — 2(8) — — — — — — Grenseverdi: 3 mg/m3 til  

17. januar 2023. 

Seksverdige kromsambindingar som er 

kreftframkallande stoff slik det er 

definert i artikkel 2 bokstav a) i) 

(som krom) 

— — 0,005 — — — — — — Grenseverdi: 0,010 mg/m3 til 

17. januar 2025. 

Grenseverdi: 0,025 mg/m3 for 

sveise- eller 

plasmaskjeringsprosessar eller 

liknande arbeidsprosessar som fører 

til røyk, til 17. januar 2025. 

Eldfaste keramiske fibrar som er 

kreftframkallande stoff slik det er 

definert i artikkel 2 bokstav a) i) 

— — — — 0,3 — — — —  

Respirabelt støv av krystallinsk 

silisiumdioksid 

— — 0,1(9) — — — — — —  

Benzen 200-753-7 71-43-2 3,25 1 — — — — Hud(10)  

Vinylkloridmonomer 200-831-0 75-01-4 2,6 1 — — — — —  

Etylenoksid 200-849-9 75-21-8 1,8 1 — — — — Hud(10)  

1,2-epoksypropan 200-879-2 75-56-9 2,4 1 — — — — —  

Trikloretylen 201-167-4 79-01-6 54,7 10 — 164,1 30 — Hud(10)  
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Namn på agensen EF-nr.(1) CAS-nr.(2) 

Grenseverdiar 

Merknad Overgangstiltak 8 timar(3) Kortvarig(4) 

mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) 

Akrylamid 201-173-7 79-06-1 0,1 — — — — — Hud(10)  

2-nitropropan 201-209-1 79-46-9 18 5 — — — — —  

o-toluidin 202-429-0 95-53-4 0,5 0,1 — — — — Hud(10)  

4,4'-metylendianilin 202-974-4 101-77-9 0,08 — — — — — Hud(10)  

Epiklorhydrin 203-439-8 106-89-8 1,9 — — — — — Hud(10)  

Etylendibromid 203-444-5 106-93-4 0,8 0,1 — — — — Hud(10)  

1,3-butadien 203-450-8 106-99-0 2,2 1 — — — — —  

Etylendiklorid 203-458-1 107-06-2 8,2 2 — — — — Hud(10)  

Hydrazin 206-114-9 302-01-2 0,013 0,01 — — — — Hud(10)  

Brometylen 209-800-6 593-60-2 4,4 1 — — — — —  

Eksosutslepp frå dieselmotor   0,05(*)       Grenseverdien skal nyttast frå 

21. februar 2023. For underjordisk 

gruvedrift og tunnelbygging skal 

grenseverdien nyttast frå  

21. februar 2026. 

Blandingar av polysykliske aromatiske 

hydrokarbon, særleg dei som inneheld 

benzo[a]pyren, som er 

kreftframkallande stoff slik det er 

definert i dette direktivet 

        Hud(10)  
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Namn på agensen EF-nr.(1) CAS-nr.(2) 

Grenseverdiar 

Merknad Overgangstiltak 8 timar(3) Kortvarig(4) 

mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) 

Mineralolje som har vore nytta i 

forbrenningsmotorar til å smørje og 

kjøle dei rørlege delane i motoren 

        Hud(10)  

(1) EF-nummer, dvs. Einecs, ELINCS eller NLP, er det offisielle nummeret til stoffet i Den europeiske unionen, slik det er definert i del 1 avsnitt 1.1.1.2 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

(2) CAS-nummer: Chemical Abstract Service Registry Number. 

(3) Målt eller utrekna i høve til ein referanseperiode som er eit tidsvege gjennomsnitt (TWA) på åtte timar. 

(4) Grenseverdi for kortvarig eksponering. Ein grenseverdi som ikkje bør overskridast, og som gjeld for ein eksponeringsperiode på 15 minuttar, med mindre noko anna er nemnt. 

(5) mg/m3 = milligram per kubikkmeter luft ved 20 °C og 101,3 kPa (760 mm kvikksølvtrykk). 

(6) ppm = milliondelar etter volum i luft (ml/m3). 

(7) f/ml = fibrar per milliliter. 

(8) Inhalerbar fraksjon: Dersom støv frå harde tresortar vert blanda med anna trestøv, skal grenseverdien gjelde for alt trestøv som finst i stoffblandinga. 

(9) Respirabel fraksjon. 

(10) Risiko for ein vesentleg auke av den samla påkjenninga på kroppen gjennom eksponering av huda. 

(*) Målt som elementært karbon. 

B. ANDRE DIREKTE TILKNYTTE FØRESEGNER 

p.m.» 

 __________  
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Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/983 

av 5. juni 2019 

om endring av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakarane mot risiko ved å vere utsett for  

kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff i arbeidet(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, særleg artikkel 153 nr. 2 bokstav b) jamført med artikkel 

153 nr. 1 bokstav a), 

med tilvising til framlegget frå Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til dei nasjonale parlamenta, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og sosialutvalet(1), 

etter samråd med Regionutvalet, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Det er ei felles politisk plikt og eit felles politisk ansvar å nå måla i den europeiske søyla for sosiale rettar(3), som vart 

kunngjord av Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen på toppmøtet om ein rettferdig arbeidsmarknad og vekst i 

Gøteborg 17. november 2017. I det 10. prinsippet i den europeiske søyla for sosiale rettar vert det slått fast at 

arbeidstakarar har rett til eit sunt, trygt og godt tilrettelagt arbeidsmiljø. Retten til eit godt helse- og tryggleiksvern på 

arbeidsplassen og til eit arbeidsmiljø som er tilrettelagt for arbeidstakarane sine behov, inneber òg vern mot 

kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff på arbeidsplassen, utan omsyn til lengda på arbeidstilhøvet eller på 

eksponeringa. 

2) Dette direktivet respekterer dei grunnleggjande rettane og etterlever dei prinsippa som er forankra i pakta til Den 

europeiske unionen om grunnleggjande rettar, særleg retten til liv og retten til rettferdige arbeidsvilkår, som er fastsette i 

høvesvis artikkel 2 og 31 i pakta. 

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EF(4) tek sikte på å verne arbeidstakarane mot helse- og tryggleiksrisikoane 

som følgjer av eksponering for kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff på arbeidsplassen. I direktivet er det 

fastsett eit einsarta nivå for vern mot risiko som er knytt til kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff, gjennom ei 

ramme med allmenne prinsipp som skal gjere det mogleg for medlemsstatane å sikre ein konsekvent bruk av 

minstekrava. Målet med slike minstekrav er å verne arbeidstakarar på unionsplan, medverke til å minske skilnader i 

vernenivået for arbeidstakarar i Unionen og sikre like konkurransevilkår. Bindande grenseverdiar for eksponering i 

arbeidet utgjer viktige delar av dei allmenne tiltaka for vern av arbeidstakarar som vart innførte ved direktiv 

2004/37/EF. Slike grenseverdiar skal byggje på vitskapleg dokumentasjon og vere forholdsmessige og målbare, og dei 

bør fastsetjast på grunnlag av tilgjengelege opplysningar, medrekna nye vitskaplege og tekniske data, økonomisk 

føresetnad for innføring og etterleving av verdiane, ei grundig vurdering av dei sosioøkonomiske konsekvensane og 

tilgangen til protokollar og teknikkar for eksponeringsmålingar på arbeidsplassen. Medlemsstatane kan fastsetje 

strengare bindande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i tett samarbeid med partane i arbeidslivet. Direktiv 

2004/37/EF er heller ikkje til hinder for at medlemsstatane kan setje i verk ytterlegare tiltak, til dømes innføre ein 

biologisk grenseverdi.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 20.6.2019, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2020 av  

14. juli 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og 

kvinner), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU C 440 av 6.12.2018, s. 145. 

(2) Haldning frå Europaparlamentet av 27. mars 2019 (enno ikkje offentleggjord i TEU) og rådsavgjerd av 21. mai 2019. 

(3) TEU C 428 av 13.12.2017, s. 10. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EF av 29. april 2004 om vern av arbeidstakarane mot risiko ved å vere utsett for 

kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff i arbeidet (sjette særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (TEU 

L 158 av 30.4.2004, s. 50). 

2021/EØS/45/19 
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4) Direktiv 2004/37/EF omfattar stoff eller stoffblandingar som oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande 

eller arvestoffskadelege stoff i kategori 1A eller 1B slik det er fastsett i vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(5), i tillegg til dei stoffa, stoffblandingane og prosessane som er nemnde i vedlegg I 

til direktiv 2004/37/EF. Dei stoffa som oppfyller dei kriteria for klassifisering som kreftframkallande eller 

arvestoffskadelege stoff i kategori 1A eller 1B som er fastsette i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008, er stoff 

som har ei harmonisert klassifisering eller som er klassifiserte i samsvar med artikkel 4 eller 36 i den nemnde 

forordninga, og som det er gjeve melding om til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA), i samsvar med artikkel 40 i 

forordninga. Desse stoffa er oppførte i det offentlege klassifiserings- og merkingsregisteret, som vert oppdatert av 

ECHA. Ved nye oppføringar på lista over stoff, stoffblandingar og prosessar i vedlegg I til direktiv 2004/37/EF i 

samsvar med artikkel 2 bokstav a) ii) i direktivet, skal det leggjast fram solide vitskaplege prov for dei 

kreftframkallande eigenskapane til det aktuelle stoffet på grunnlag av tilgjengelege og pålitelege vitskaplege kjelder, til 

dømes ECHA-utvalet for risikovurdering (RAC), Det internasjonale senteret for kreftforsking (IARC) og nasjonale 

organ, med særleg vekt på fagfellevurderingar av offentleggjord litteratur om stoffet. 

5) Grenseverdiar for eksponering i arbeidet er ein del av risikohandsamingstiltaka i medhald av direktiv 2004/37/EF. Desse 

grenseverdiane bør reviderast jamleg i samsvar med føre var-prinsippet og prinsippet om vern av arbeidstakarar, og i lys 

av veldokumenterte tilgjengelege vitskaplege og tekniske data om kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff. 

Betring av måleteknikken, risikohandsamingstiltaka og andre relevante faktorar bør òg vurderast. Etterlevinga av desse 

grenseverdiane rører ikkje ved andre plikter som arbeidsgjevarane har i medhald av det nemnde direktivet, særleg når 

det gjeld reduksjon av bruken av kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff på arbeidsplassen, førebygging eller 

reduksjon av eksponeringa av arbeidstakarar for kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff, og tiltak som bør 

gjennomførast for dette føremålet. I den grad det er teknisk mogleg, bør slike tiltak omfatte utskifting av det 

kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoffet med eit stoff, ei stoffblanding eller ein prosess som ikkje utgjer nokon 

fare eller er mindre farleg for helsa til arbeidstakarane, bruk av eit lukka system og andre tiltak som tek sikte på å 

redusere eksponeringsnivået for arbeidstakarane. 

6) Farlege lækjemiddel, medrekna cytotoksiske lækjemiddel som hovudsakleg vert nytta i kreftbehandling, kan ha 

genotoksiske, kreftframkallande eller arvestoffskadelege eigenskapar. Det er difor viktig å verne arbeidstakarar som vert 

eksponerte for slike lækjemiddel i arbeidet sitt som følgje av tillaging, administrering eller kassering av farlege 

lækjemiddel, medrekna cytotoksiske lækjemiddel, og som følgje av arbeid innanfor reingjering, transport, tekstilvask og 

avfallshandtering av farlege lækjemiddel eller materiale som er ureina av slike lækjemiddel, eller ved pleie av pasientar 

som vert behandla med farlege lækjemiddel. Farlege lækjemiddel, medrekna cytotoksiske lækjemiddel, er omfatta av 

unionstiltak som fastset minstekrav til vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarane, særleg dei som er fastsette i 

rådsdirektiv 98/24/EF(6). Farlege lækjemiddel som inneheld stoff som dessutan er kreftframkallande eller 

arvestoffskadelege, er omfatta av direktiv 2004/37/EF. Kommisjonen bør vurdere kva instrument som er best eigna til 

trygging av arbeidstakarar som vert eksponerte for farlege lækjemiddel på arbeidsplassen, medrekna cytotoksiske 

lækjemiddel. Dette bør likevel ikkje gripe inn i tilgangen til beste tilgjengelege behandling for pasientane. 

7) For dei fleste kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff er det ikkje vitskapleg mogleg å fastsetje grenser for kor høg 

eksponeringa kan vere før skadeverknader oppstår. Sjølv om fastsetjinga av grenseverdiar for kreftframkallande og 

arvestoffskadelege stoff på arbeidsplassen i medhald av dette direktivet ikkje vil fjerne all risiko for helsa og tryggleiken 

til arbeidstakarane som følgje av eksponering i arbeidet (attverande risiko), medverkar dette likevel til ein monaleg 

reduksjon av dei risikoane som følgjer av slik eksponering, gjennom ein stegvis og målmedviten metode i medhald av 

direktiv 2004/37/EF. For andre kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff er det vitskapleg mogleg å fastsetje 

grenser for kor høg eksponeringa kan vere før det kan ventast at skadeverknader oppstår. 

8) Dei øvre grenseverdiane for eksponering av arbeidstakarane for visse kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff er 

fastsette ved verdiar som i medhald av direktiv 2004/37/EF ikkje må overskridast. 

9) Dette direktivet styrkjer vernet av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar på arbeidsplassen. Kommisjonen bør jamleg 

revidere direktiv 2004/37/EF og eventuelt kome med framlegg til regelverk. Det bør fastsetjast nye grenseverdiar i det 

nemnde direktivet i lys av tilgjengelege opplysningar, medrekna nye vitskaplege og tekniske data og kunnskapsbaserte 

former for beste praksis, teknikkar og protokollar for måling av eksponeringsnivået på arbeidsplassen. Dersom det er 

mogleg, bør desse opplysningane omfatte data om attverande risiko for helsa til arbeidstakarane, tilrådingar frå 

  

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (TEU 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(6) Rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på 

arbeidsplassen (fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (TEF L 131 av 5.5.1998, s. 11). 
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Vitskapsutvalet for yrkeshygieniske grenseverdiar (SCOEL) og fråsegner frå RAC og frå Det rådgjevande utvalet for 

helse og tryggleik på arbeidsplassen (ACSH), og monografien frå IARC. Gjennomsynlege opplysningar er i denne 

samanhengen eit førebyggingsverktøy og bør sikrast. Opplysningar som gjeld attverande risiko, er viktig i det framtidige 

arbeidet med å avgrense risikoen for eksponering for kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff i arbeidet og bør 

gjerast offentleg tilgjengelege på unionsplan. Dette direktivet er i tråd med dei særskilde tilrådingane frå SCOEL, RAC 

og ACSH som, slik det går fram av tidlegare endringar av direktiv 2004/37/EF, vert tillagt stor vekt. 

10) På bakgrunn av vitskaplege data er det òg naudsynt å ta omsyn til andre opptaksvegar enn luftvegane for 

kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff, medrekna eit eventuelt opptak gjennom huda, og i slike tilfelle føre opp 

ein merknad om kva stoff som inneber ein risiko for opptak gjennom huda, for å sikre eit best mogleg vernenivå. Dei 

endringane av vedlegg III til direktiv 2004/37/EF som er fastsette i dette direktivet, utgjer eit ytterlegare steg i ein meir 

langsiktig prosess for å ajourføre det førstnemnde direktivet. 

11) Vurderinga av dei helsemessige verknadene av dei kreftframkallande stoffa som er omfatta av dette direktivet, byggjer 

på relevant vitskapleg sakkunne i SCOEL og RAC. 

12) SCOEL, som vart oppnemnt ved kommisjonsavgjerd 2014/113/EU(7), støttar Kommisjonen særleg i arbeidet med å 

identifisere, vurdere og gje detaljerte analysar av nyaste tilgjengelege vitskaplege data, og med å gjere framlegg til 

grenseverdiar for eksponering i arbeidet for å verne arbeidstakarar mot kjemiske risikoar, grenseverdiar som i medhald 

av direktiv 98/24/EF og direktiv 2004/37/EF skal fastsetjast på unionsplan. 

13) I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(8) vert ECHA-fråsegner om risikoar for 

menneskehelsa og miljøet som følgje av kjemiske stoff, utarbeidde av RAC. I samband med dette direktivet utarbeidde 

RAC fråsegna si i samsvar med artikkel 77 nr. 3 bokstav c) i den nemnde forordninga. 

14) Kampanjen «Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances» frå 2018 til 2019 er eit godt døme på korleis det 

europeiske byrået for helse og tryggleik på arbeidsplassen (EU-OSHA) kan støtte gjennomføringa av eit 

unionsregelverk for helse og tryggleik på arbeidsplassen. EU-OSHA og medlemsstatane bør samarbeide tett for å gje 

arbeidstakarar som kjem i kontakt med visse stoff, målretta informasjon og døme på god praksis, med vekt på utviklinga 

av politikken på området og den rettslege ramma som alt finst. 

15) Kadmium og ei rekkje uorganiske sambindingar av kadmium oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande 

(kategori 1B) i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, og er difor kreftframkallande stoff slik det er definert i 

direktiv 2004/37/EF. På grunnlag av tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, bør det difor 

fastsetjast ein grenseverdi for kadmium og uorganiske sambindingar av kadmium i det nemnde direktivet. I tillegg er 

kadmium, kadmiumnitrat, kadmiumhydroksid og kadmiumkarbonat identifiserte som stoff som gjev svært stor grad av 

uro i medhald av artikkel 57 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1907/2006, og er oppførte i kandidatlista som er nemnd i 

artikkel 59 nr. 1 i forordninga. 

16) Når det gjeld kadmium vil det på kort sikt truleg vere vanskeleg å overhalde ein grenseverdi på 0,001 mg/m3. Det bør 

difor innførast ein overgangsperiode på åtte år der ein grenseverdi på 0,004 mg/m3 (inhalerbar fraksjon) bør nyttast. For 

å oppfylle rimelege forventningar og for å unngå skiplingar i gjeldande praksis i medlemsstatar som på 

ikraftsetjingsdatoen for dette direktivet gjennomfører eit system med biologisk overvaking der den biologiske 

grenseverdien ikkje overstig 0,002 mg Cd/g kreatinin i urin, bør grenseverdien på 0,004 mg/m3 i overgangsperioden 

målast som respirabel fraksjon i desse medlemsstatane, i lys av fråsegnene frå SCOEL og ACSH om kadmium og 

uorganiske sambindingar av kadmium. 

17) På grunnlag av tilgjengelege og pålitelege vitskaplege kjelder, til dømes dei frå SCOEL, RAC og relevante nasjonale 

organ, bør Kommisjonen seinast tre år etter ikraftsetjingsdatoen for dette direktivet vurdere om direktiv 2004/37/EF bør 

endrast ved å leggje til føresegner om ein grenseverdi for luftboren eksponering i arbeidet kombinert med ein biologisk 

grenseverdi for kadmium og uorganiske sambindingar av kadmium.  

  

(7) Kommisjonsbeslutning 2014/113/EU av 3. mars 2014 om nedsettelse av en vitenskapskomité for grenseverdier for eksponering i arbeidet 

for kjemiske agenser og om oppheving av beslutning 95/320/EF (TEU L 62 av 4.3.2014, s. 18). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (TEU L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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18) Fastsetjing av ein biologisk grenseverdi for kadmium og dei uorganiske sambindingane av kadmium vil verne 

arbeidstakarar mot systemisk toksisitet, som i hovudsak påverkar nyrer og skjelett. Biologisk overvaking kan dermed 

medverke til å verne arbeidstakarar på arbeidsplassen, men berre som eit supplement til overvakinga av konsentrasjonen 

av kadmium og dei uorganiske sambindingane av kadmium i lufta og dermed innanfor pustesona til arbeidstakarane. 

Kommisjonen bør utferde praktiske retningslinjer for biologisk overvaking. 

19) Beryllium og dei fleste uorganiske sambindingane av beryllium oppfyller kriteria for klassifisering som 

kreftframkallande (kategori 1B) i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, og er difor kreftframkallande stoff slik 

det er definert i direktiv 2004/37/EF. I tillegg til dei kreftframkallande eigenskapane til beryllium er det kjent at dette 

stoffet kan føre til kronisk berylliose (CBD) og berylliumsensibilisering (BeS). På grunnlag av tilgjengelege 

opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, bør det difor fastsetjast ein grenseverdi for beryllium og 

uorganiske sambindingar av beryllium i det nemnde direktivet, og det bør førast opp ein merknad om risikoen for hud- 

og luftvegssensibilisering. 

20) Når det gjeld beryllium, vil det på kort sikt truleg vere vanskeleg å overhalde ein grenseverdi på 0,0002 mg/m3. Det bør 

difor innførast ein overgangsperiode på sju år der ein grenseverdi på 0,0006 mg/m3 bør nyttast. 

21) Både arsensyre, salt av det og dei fleste uorganiske arsensambindingane oppfyller kriteria for klassifisering som 

kreftframkallande (kategori 1A) i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, og er difor kreftframkallande stoff slik 

det er definert i direktiv 2004/37/EF. På grunnlag av tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, 

bør det difor fastsetjast ein grenseverdi for arsensyre, salt av det og uorganiske arsensambindingar i det nemnde 

direktivet. I tillegg er arsensyre, diarsenpentoksid og diarsentrioksid identifiserte som stoff som gjev svært stor grad av 

uro i medhald av artikkel 57 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1907/2006, og er oppførte i vedlegg XIV til den nemnde 

forordninga og skal difor godkjennast før dei kan nyttast. 

22) Når det gjeld arsensyre vil det truleg vere vanskeleg å overhalde ein grenseverdi på 0,01 mg/m3 innanfor 

koparsmeltesektoren. Det bør difor innførast ein overgangsperiode på fire år. 

23) Formaldehyd oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1B) i samsvar med forordning (EF) nr. 

1272/2008, og er difor eit kreftframkallande stoff slik det er definert i direktiv 2004/37/EF. Formaldehyd er eit 

genotoksisk kreftframkallande stoff som verkar lokalt, og det er tilstrekkeleg vitskaplege prov for at stoffet er 

kreftframkallande for menneske. Formaldehyd er òg eit kontaktallergen for huda (hudsensibiliserande). På grunnlag av 

tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, bør det difor fastsetjast ein grenseverdi for korttids- 

og langtidseksponering for formaldehyd i det nemnde direktivet, og det bør førast opp ein merknad om risikoen for 

hudsensibilisering. Etter oppmoding frå Kommisjonen samlar ECHA òg inn eksisterande informasjon for å vurdere 

potensiell eksponering for formaldehyd og stoff som frigjer formaldehyd, på arbeidsplassen, medrekna ved industriell 

og yrkesmessig bruk. 

24) Formaldehyd vert rutinemessig nytta som fikseringsmiddel i helsesektoren i Unionen ettersom formaldehyd er lett å 

handtere, har høgt presisjonsnivå og ei ekstrem tilpassingsevne. I nokre medlemsstatar vil det på kort sikt truleg vere 

vanskeleg for helsesektoren å overhalde ein grenseverdi på 0,37 mg/m3 eller 0,3 ppm. For denne sektoren bør det difor 

innførast ein overgangsperiode på fem år der ein grenseverdi på 0,62 mg/m3 eller 0,5 ppm bør nyttast. Helsesektoren bør 

likevel redusere eksponeringa for formaldehyd mest mogleg og vert oppmoda til å overhalde grenseverdien på 

0,37 mg/m3 eller 0,3 ppm i overgangsperioden der det er mogleg. 

25) I nokre medlemsstatar vert formaldehyd rutinemessig nytta til balsamering av avdøde personar som del av den kulturelle 

eller religiøse praksisen deira. På kort sikt vil det truleg vere vanskeleg å overhalde ein grenseverdi på 0,37 mg/m3 eller 

0,3 ppm innanfor sektoren for gravferdstenester. For denne sektoren bør det difor innførast ein overgangsperiode på fem 

år der ein grenseverdi på 0,62 mg/m3 eller 0,5 ppm bør nyttast. 

26) Merknadene om sensibilisering for beryllium og formaldehyd i dette direktivet er innførte for å skape større klarleik. 

Når slike merknader vert fastsette i samband med ajourføringa av direktiv 2004/37/EF, bør det sikrast samsvar med 

relevant unionsrett. Dette kan i visse tilfelle innebere at det vert lagt til merknader om sensibilisering for stoff som det 

alt finst eigne postar for i vedlegg III til det nemnde direktivet.  
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27) 4,4′-metylen-bis-(2-kloranilin) (MOCA) oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1B) i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, og er difor eit kreftframkallande stoff slik det er definert i direktiv 

2004/37/EF. Dei kreftframkallande og tydeleg genotoksiske eigenskapane til stoffet har gjort det mogleg å klassifisere 

stoffet som kreftframkallande for menneske. Det er påvist ein risiko for eit vesentleg opptak av MOCA gjennom huda. 

Det bør difor fastsetjast ein grenseverdi for MOCA med ein merknad om risikoen for opptak gjennom huda. I tillegg er 

stoffet identifisert som eit stoff som gjev svært stor grad av uro i medhald av artikkel 57 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1907/2006, og er oppført i vedlegg XIV til den nemnde forordninga og skal difor godkjennast før det kan bringast i 

omsetning eller nyttast. På grunnlag av tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, er det 

mogleg å fastsetje ein grenseverdi for MOCA. 

28) Kommisjonen har rådspurt ACSH. Han har òg gjennomført eit samråd i to fasar med partane i arbeidslivet på 

unionsplan, i samsvar med artikkel 154 i traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen. ACSH har vedteke 

fråsegner om stoff som høyrer inn under dette direktivet, og har gjort framlegg om ein bindande grenseverdi for 

eksponering i arbeidet for dei enkelte stoffa, og støttar dei relevante merknadene til nokre av stoffa. 

29) Dei grenseverdiane som er fastsette i dette direktivet, skal kontrollerast og reviderast jamleg for å sikre samsvar med 

forordning (EF) nr. 1907/2006, særleg for å ta omsyn til samverknaden mellom grenseverdiane som er fastsette i 

direktiv 2004/37/EF, og dei avleidde nivåa utan verknad for farlege kjemikaliar (DNEL-verdiane) i medhald av den 

nemnde forordninga, med sikte på eit effektivt vern av arbeidstakarane. 

30) Ettersom målet for dette direktivet, som er å verne helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risikoar, i tillegg til å 

førebyggje slike risikoar, som følgjer eller kan følgje av eksponering for kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff 

på arbeidsplassen, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg grad av medlemsstatane, og sidan omfanget og verknadene av dette 

direktivet gjer at målet betre kan nåast på unionsplan, kan Unionen vedta tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet slik 

det er fastsett i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske unionen. I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve, slik det 

er fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje dette direktivet lenger enn det som er naudsynt for å nå dette målet. 

31) Ved gjennomføringa av dette direktivet bør medlemsstatane unngå å påleggje administrative, økonomiske og rettslege 

byrder som er av ein slik art at dei motverkar skipinga og utviklinga av små og mellomstore føretak. I denne 

samanhengen vert medlemsstatane og relevante organ på unionsplan og nasjonalt plan oppmoda til å støtte svært små, 

små og mellomstore føretak gjennom stimulerande tiltak, rettleiing og rådgjeving for å gjere det lettare å etterleve dette 

direktivet. Avtaler mellom partane i arbeidslivet, rettleiing og andre felles tiltak for å kartleggje og utarbeide beste 

praksis, vert òg verdsette. 

32) Ettersom dette direktivet gjeld vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar på arbeidsplassen deira, bør det 

innarbeidast innan to år etter ikraftsetjingsdatoen. 

33) Direktiv 2004/37/EF bør difor endrast. 

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

I direktiv 2004/37/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1) I artikkel 18a skal nye ledd lyde: 

«Kommisjonen skal seinast 11. juli 2022 vurdere om dette direktivet bør endrast ved å leggje til føresegner om ein 

grenseverdi for luftboren eksponering i arbeidet kombinert med ein biologisk grenseverdi for kadmium og uorganiske 

sambindingar av kadmium. 

Kommisjonen skal seinast 30. juni 2020, etter å ha vurdert siste nytt innan vitskapleg kunnskap og etter høvelege samråd 

med relevante aktørar, særleg medisinsk fagpersonell og anna helsepersonell, vurdere om dette direktivet bør endrast for å 

omfatte farlege lækjemiddel, medrekna cytotoksiske lækjemiddel, eller om det skal gjerast framlegg om eit meir eigna 

instrument for å tryggje arbeidstakarar som vert eksponerte for slike lækjemiddel i arbeidet sitt. På dette grunnlaget skal 

Kommisjonen eventuelt kome med eit framlegg til regelverk, etter å ha rådspurt partane i arbeidslivet.» 
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2) Vedlegg III vert endra i samsvar med vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatane skal innan 11. juli 2021 setje i kraft dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter dette 

direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om dette. 

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 

direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga skal gjerast. 

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som 

dette direktivet omfattar. 

Artikkel 3 

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen. 

Artikkel 4 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 5. juni 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III del A til direktiv 2004/37/EF vert følgjande nye rader sette inn: 

Namn på agensen EF-nr.(1) CAS-nr.(2) 

Grenseverdiar 

Merknad Overgangstiltak 8 timar(3) Kortvarig(4) 

mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) mg/m3(5) ppm(6) f/ml(7) 

«Kadmium og uorganiske 

sambindingar av 

kadmium 

— — 0,001(11) — — — — —  Grenseverdi: 0,004 mg/m3(12) til 

11. juli 2027. 

Beryllium og uorganiske 

sambindingar av 

beryllium 

— — 0,0002(11) — — — — — Hud- og luftvegs-

sensibilisering(13) 

Grenseverdi: 0,0006 mg/m3 til 

11. juli 2026. 

Arsensyre, salt av det og 

uorganiske 

arsensambindingar 

— — 0,01(11) — — — — — — Innanfor koparsmeltesektoren 

skal grenseverdien nyttast frå 

11. juli 2023. 

Formaldehyd 200-001-8 50-00-0 0,37 0,3 — 0,74 0,6 — Hudsensibilisering(14) Grenseverdi: 0,62 mg/m3 eller 

0,5 ppm(3) til 11. juli 2024 

innanfor sektorane for 

helsetenester, gravferdstenester 

og balsamering. 

4,4′-metylen-bis-(2-

kloranilin) 

202-918-9 101-14-4 0,01 — — — — — Hud(10)  

(11) Inhalerbar fraksjon. 

(12) Inhalerbar fraksjon. Respirabel fraksjon i dei medlemsstatane som på ikraftsetjingsdatoen for dette direktivet gjennomfører eit system med biologisk overvaking der den biologiske grenseverdien ikkje overstig 0,002 mg 

Cd/g kreatinin i urin. 

(13) Stoffet kan føre til hud- og luftvegssensibilisering. 

(14) Stoffet kan føre til hudsensibilisering.» 
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RÅDSDIREKTIV (EU) 2018/131 

av 23. januar 2018 

om gjennomføring av avtalen inngått av Sammenslutningen av skipsredere i Den europeiske union  

(ECSA) og Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) for å endre direktiv 2009/13/EF i  

samsvar med 2014-endringene av konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006, som  

godkjent av Den internasjonale arbeidskonferanse 11. juni 2014(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 155 nr. 2, sammenholdt med artikkel 153  

nr. 1 bokstav a), b) og c), 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 155 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) kan arbeidsgivere og 

arbeidstakere («partene i arbeidslivet») i fellesskap be om at avtaler de inngår på unionsplan, gjennomføres ved en 

rådsbeslutning etter forslag fra Kommisjonen. 

2) Ved rådsdirektiv 2009/13/EF(1) ble avtalen som ble inngått 19. mai 2008 av Sammenslutningen av skipsredere i Den 

europeiske union (ECSA) og Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) for å innarbeide de obligatoriske 

bestemmelsene i konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006 (MLC) fra Den internasjonale 

arbeidsorganisasjon (ILO), gjennomført i unionsretten for å oppdatere gjeldende EU-regelverk med de standardene i 

MLC som var gunstigere for sjøfolk. Direktivet hadde som formål å forbedre arbeidsvilkårene for sjøfolk, særlig med 

hensyn til arbeidsavtaler, arbeidstid, hjemreise, karriere- og kompetanseutvikling, innkvartering og rekreasjonsanlegg, 

kost og forpleining, vern av helse og sikkerhet, medisinsk behandling og framgangsmåte ved klager. 

3) Etter en rekke internasjonale ekspertmøter innledet ILO en prosess for å endre MLC med sikte på å håndtere spørsmål 

knyttet til på den ene siden forlatte sjøfolk og økonomisk sikkerhet og på den andre siden erstatningskrav ved sjøfolks 

død eller langvarige uførhet. Den egne trepartskomiteen nedsatt i henhold til MLC vedtok to endringer knyttet til disse 

spørsmålene på sitt møte 7. til 11. april 2014. Deler av reglene som ble endret, lå under Unionens myndighet og gjaldt 

områder der Unionen hadde vedtatt regler, særlig sosialpolitikk og transport. Den 26. mai 2014 vedtok Rådet derfor 

beslutning 2014/346/EU(2), som fastsatte holdningen som skulle inntas på Unionens vegne ved den 103. sesjonen til 

Den internasjonale arbeidskonferansen (ILC). Unionens holdning var å støtte godkjenningen av endringene i MLC-

koden («2014-endringene av MLC»). 

4) 2014-endringene av MLC ble godkjent av ILC på dens 103. sesjon i Genève 11. juni 2014 og trådte i kraft  

18. januar 2017. De vedrører innføring av et effektivt system for økonomisk sikkerhet for å beskytte rettighetene til 

sjøfolk dersom de blir forlatt, og for å sikre kompensasjon i forbindelse med kontraktsmessige krav ved sjøfolks død 

eller langvarige uførhet som følge av yrkesskade, yrkessykdom eller yrkesrisiko. De forbedrer og optimerer det 

eksisterende systemet for beskyttelse av sjøfolk, inkludert plikten for skip til å medbringe dokumentasjon på at de har et 

system for økonomisk sikkerhet, og til å utvide dette systemet til å dekke to nye situasjoner der sjøfolk forlates. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 22 av 26.1.2018, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2020 av  

14. juli 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og 

kvinner), ennå ikke kunngjort. 

(1) Rådsdirektiv 2009/13/EF av 16. februar 2009 om gjennomføring av avtalen inngått av Sammenslutningen av skipsredere i Den europeiske 

union (ECSA) og Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) i tilknytning til Konvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006, 

og om endring av direktiv 1999/63/EF (EUT L 124 av 20.5.2009, s. 30). 

(2) Rådsbeslutning 2014/346/EU av 26. mai 2014 om holdningen som skal inntas på vegne av Den europeiske union ved Den internasjonale 

arbeidskonferansens 103. sesjon med hensyn til endringene i koden til konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår (EUT L 172 av 

12.6.2014, s. 28). 

2021/EØS/45/20 
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Disse situasjonene gjelder tilfeller der sjøfolk har blitt forlatt uten nødvendig underhold og støtte, eller der rederiet 

ensidig har brutt forbindelsen med en sjømann, inkludert unnlatt å betale kontraktsmessig lønn i minst to måneder. 

5) Den 5. desember 2016 inngikk partene i arbeidslivet i sjøtransportsektoren – ECSA og ETF – en avtale («avtalen 

mellom partene i arbeidslivet») for å endre direktiv 2009/13/EF i samsvar med 2014-endringene av MLC. Den  

12. desember 2016 anmodet de Kommisjonen om å framlegge et forslag til et rådsdirektiv i henhold til artikkel 155 nr. 2 

i TEUV for å gjennomføre den avtalen. 

6) Avtalen mellom partene i arbeidslivet gjengir innholdet i de obligatoriske bestemmelsene i 2014-endringene av MLC. 

Den første endringen, som gjelder systemet for økonomisk sikkerhet dersom sjøfolk forlates, vedrører både helse og 

sikkerhet og arbeidsvilkår og omfattes derfor av artikkel 153 nr. 1 bokstav a) og b) i TEUV. Den andre endringen, som 

gjelder kravene til systemet for økonomisk sikkerhet for å sikre kompensasjon ved sjøfolks død eller langvarige uførhet 

som følge av en yrkesskade, yrkessykdom eller yrkesrisiko, er omfattet av artikkel 153 nr. 1 bokstav c) i TEUV, om 

trygd og sosial trygghet for arbeidstakerne. Avtalen mellom partene i arbeidslivet vedrører derfor områder som omfattes 

av artikkel 153 i TEUV, og kan gjennomføres ved en rådsbeslutning etter forslag fra Kommisjonen, i samsvar med 

artikkel 155 nr. 2 i TEUV. Med hensyn til artikkel 288 i TEUV er et direktiv det egnede virkemiddelet for å 

gjennomføre avtalen mellom partene i arbeidslivet. 

7) I samsvar med sin melding av 20. mai 1998 om tilpasning og fremming av den sosiale dialogen på fellesskapsplan har 

Kommisjonen vurdert de undertegnende parters representative status og lovligheten til hver enkelt klausul i avtalen 

mellom partene i arbeidslivet. 

8) Avtalen mellom partene i arbeidslivet endrer avtalen inngått 19. mai 2008 mellom ECSA og ETF om MLC, vedlagt 

direktiv 2009/13/EF, og innarbeider i nevnte direktiv 2014-endringene av MLC for å forbedre arbeidsvilkårene, helsen 

og sikkerheten og den sosiale tryggheten for sjøfolk om bord på skip som seiler under en medlemsstats flagg. 

9) Ved endringen av direktiv 2009/13/EF vil avtalen mellom partene i arbeidslivet føre til at de obligatoriske 

bestemmelsene i 2014-endringene av MLC, som allerede omfattes av MLC-tilsynssystemet, faller inn under 

virkeområdet for europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/54/EU(1) og tilsyns- og overvåkingssystemet i unionsretten, 

herunder domsmyndigheten til Den europeiske unions domstol. Dette vil sannsynligvis føre til en større grad av 

overholdelse blant medlemsstater og rederier. 

10) Uten at det berører bestemmelsene i avtalen mellom partene i arbeidslivet om oppfølging og tilsyn utført av partene i 

arbeidslivet på unionsplan, vil Kommisjonen overvåke gjennomføringen av dette direktiv og av avtalen mellom partene 

i arbeidslivet. 

11) Medlemsstatene har mulighet til å overlate gjennomføringen av dette direktiv til partene i arbeidslivet dersom partene i 

arbeidslivet i fellesskap ber om det, og forutsatt at medlemsstatene treffer alle nødvendige tiltak for å sikre at de til 

enhver tid kan garantere de resultatene som tilstrebes med dette direktiv. 

12) I samsvar med artikkel 155 nr. 2 i TEUV har Kommisjonen underrettet Europaparlamentet ved å oversende det teksten 

til sitt forslag til dette direktiv. 

13) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende rettighetene og prinsippene i Den europeiske unions pakt om 

grunnleggende rettigheter, særlig artikkel 31. 

14) Ettersom målene for dette direktiv, som er å forbedre arbeidsvilkårene, helsen og sikkerheten og den sosiale tryggheten 

til arbeidstakere i sjøtransportsektoren, som er en grenseoverskridende sektor der virksomhet drives under ulike 

medlemsstaters flagg, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene, men bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen 

treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar 

med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å 

nå disse målene. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/54/EU av 20. november 2013 om visse av flaggstaten sine ansvarsområde i samband med 

etterleving og håndheving av Konvensjonen om arbeids- og levevilkår for sjøfolk, 2006 (EUT L 329 av 10.12.2013, s. 1). 
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15) Direktiv 2009/13/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Ved dette direktiv gjennomføres avtalen inngått mellom Sammenslutningen av skipsredere i Den europeiske union (ECSA) og 

Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) 5. desember 2016 for å endre direktiv 2009/13/EF i samsvar med 2014-

endringene av MLC. 

Artikkel 2 

I samsvar med avtalen mellom partene i arbeidslivet endres avtalen inngått mellom ECSA og ETF om konvensjonen om 

sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006, som angitt i vedlegget til direktiv 2009/13/EF, i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 3 

1. Medlemsstatene skal innen 16. februar 2020 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

3. Medlemsstatene kan overlate gjennomføringen av dette direktiv til partene i arbeidslivet når partene i arbeidslivet i 

fellesskap ber om dette, og forutsatt at medlemsstatene treffer alle nødvendige tiltak for å sikre at de til enhver tid kan garantere 

de resultatene som tilstrebes med dette direktiv. 

Artikkel 4 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 23. januar 2018. 

 For Rådet 

V. GORANOV 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til direktiv 2009/13/EF gjøres følgende endringer i avtalen inngått mellom ECSA og ETF om konvensjonen om 

sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006: 

1) I overskriften «Standard A2.5 – Hjemreise» erstattes «A2.5» med «A2.5.1». 

2) Ny standard skal lyde: 

«Standard A2.5.2 – Økonomisk sikkerhet 

1. Ved gjennomføring av regel 2.5 nr. 2 fastsetter denne standard krav om å sikre tilveiebringelsen av et raskt og effektivt 

system for økonomisk sikkerhet for å bistå sjøfolk dersom de blir forlatt. 

2. I forbindelse med denne standard skal en sjømann anses å være forlatt når rederiet, i strid med kravene i denne avtalen 

eller vilkårene i vedkommendes arbeidsavtale, 

a) unnlater å dekke utgiftene til sjømannens hjemreise, eller 

b) har etterlatt sjømannen uten nødvendig underhold og støtte, eller 

c) på annen måte ensidig har brutt forbindelsen med sjømannen, inkludert unnlatt å betale kontraktsmessig lønn i 

minst to måneder. 

3. Hver medlemsstat skal sikre at det for skip som fører dens flagg, finnes et system for økonomisk sikkerhet som 

oppfyller kravene i denne standard. Systemet for økonomisk sikkerhet kan være i form av en trygdeordning eller 

forsikring eller et nasjonalt fond eller lignende ordninger. Formen skal bestemmes av medlemsstaten etter samråd med 

de berørte reder- og sjømannsorganisasjonene. 

4. Systemet for økonomisk sikkerhet skal gi direkte tilgang, tilstrekkelig dekning og rask økonomisk bistand i samsvar 

med denne standard til enhver forlatt sjømann på et skip som fører medlemsstatens flagg. 

5. Med hensyn til nr. 2 bokstav b) i denne standard skal nødvendig underhold og støtte til sjøfolk inkludere: tilstrekkelig 

med mat, losji, drikkevannsforsyning, nødvendig brennstoff for overlevelse om bord på skipet og nødvendig 

medisinsk behandling. 

6. Hver medlemsstat skal kreve at skip som fører dens flagg, og som i henhold til nasjonal lovgivning er forpliktet til å 

føre et sertifikat for arbeids- og levevilkår til sjøs, eller som gjør dette på anmodning fra rederiet, har om bord et 

sertifikat eller annen dokumentasjon på at det er stilt økonomisk sikkerhet, som er utstedt av sikkerhetsstilleren. En 

kopi skal være slått opp på et godt synlig sted om bord der den er tilgjengelig for sjøfolkene. Når mer enn én 

sikkerhetsstiller yter dekning, skal dokumentet fra hver leverandør føres om bord. 

7. Sertifikatet eller dokumentasjonen på økonomisk sikkerhet skal være på engelsk eller være ledsaget av en oversettelse 

til engelsk, og skal inneholde 

a) skipets navn, 

b) skipets hjemsted, 

c) skipets kjenningssignal, 

d) skipets IMO-nummer, 

e) navn og adresse til sikkerhetsstilleren eller sikkerhetsstillerne, 

f) kontaktopplysninger til personene eller enheten som er ansvarlig for håndtering av sjøfolks anmodning om 

bistand, 

g) rederiets navn, 

h) gyldighetstiden for den økonomiske sikkerheten og 

i) en bekreftelse fra sikkerhetsstilleren på at den økonomiske sikkerheten oppfyller kravene i denne standard A2.5.2. 

8. Bistand fra systemet for økonomisk sikkerhet skal gis omgående ved en forespørsel som kommer fra en sjømann eller 

sjømannens oppnevnte representant, og som er understøttet av den nødvendige begrunnelsen for retten til slik bistand i 

henhold til nr. 2 i denne standard.  
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9. Med hensyn til regel 2.5 skal bistand fra systemet for økonomisk sikkerhet være tilstrekkelig til å dekke 

a) utestående lønn og andre berettigelser som rederiet skylder sjømannen i henhold til deres arbeidsavtale, den 

relevante tariffavtalen eller flaggstatens nasjonale lovgivning, begrenset til fire måneders utestående lønn og fire 

måneders utestående berettigelse, 

b) alle utgifter som sjømannen med rimelighet har hatt, inkludert kostnaden for hjemreise nevnt i nr. 10 i denne 

standard, 

c) sjømannens grunnleggende behov, inkludert tilstrekkelig med mat, bekledning om nødvendig, losji, 

drikkevannsforsyning, nødvendig brennstoff for overlevelse om bord på skipet, nødvendig medisinsk behandling 

og andre rimelige utgifter eller kostnader fra tidspunktet for handlingen eller unnlatelsen som førte til at 

sjømannen ble forlatt, og fram til vedkommende har ankommet sitt eget hjem. 

10. Hjemreisekostnaden skal dekke reise med egnede og raske transportmidler, normalt fly, og skal inkludere mat og losji 

for sjømannen, fra denne forlater skipet og inntil vedkommende har ankommet sitt eget hjem, nødvendig medisinsk 

behandling, flytting og transport av personlige eiendeler og andre rimelige utgifter eller kostnader som oppstår som 

følge av at sjømannen har blitt forlatt. 

11. Den økonomiske sikkerheten skal ikke opphøre før dens gyldighetstid utløper, med mindre sikkerhetsstilleren har 

underrettet flaggstatens vedkommende myndighet om dette minst 30 dager på forhånd. 

12. Dersom forsikringsgiveren eller en annen sikkerhetsstiller har foretatt utbetaling til en sjømann i henhold til denne 

standard, skal denne sikkerhetsstilleren, opp til beløpet den har utbetalt og i samsvar med gjeldende lov, ved 

inntredelse, overdragelse eller på annen måte overta rettighetene som sjømannen ville hatt. 

13. Ingenting i denne standard berører den regressrett som forsikringsgiveren eller sikkerhetsstilleren har overfor 

tredjeparter. 

14. Bestemmelsene i denne standard er ikke ment å være eksklusive eller å berøre andre rettigheter, krav eller rettsmidler 

som også kan være tilgjengelige for å kompensere sjøfolk som er blitt forlatt. Nasjonale lover og forskrifter kan 

bestemme at ethvert beløp som utbetales i henhold til denne standard, kan motregnes beløp mottatt fra andre kilder 

som oppstår fra andre rettigheter, krav eller rettsmidler som kan være gjenstand for kompensasjon etter denne 

standard.» 

3) I «Standard A4.2 – Skipsrederes ansvar» gjøres følgende endringer: 

a) I overskriften erstattes «A4.2» med «A4.2.1». 

b) Nye numre skal lyde: 

«8. Nasjonale lover og forskrifter skal sikre at systemet for økonomisk sikkerhet, for å sikre kompensasjon som 

fastsatt i nr. 1 bokstav b) i denne standard i forbindelse med kontraktsmessige krav, som definert i standard 

A4.2.2, oppfyller følgende minstekrav: 

a) Den kontraktsmessige kompensasjonen, når den er fastlagt i sjømannens arbeidsavtale og uten å berøre 

bokstav c) i dette nummer, skal betales i sin helhet og uten opphold. 

b) Det skal ikke være noe press om å godta en betaling som er lavere enn det kontraktsmessige beløpet. 

c) Når typen langvarig uførhet hos en sjømann gjør det vanskelig å anslå hele kompensasjonen som sjømannen 

kan ha rett til, skal det foretas en midlertidig betaling eller betalinger til sjømannen for å unngå unødvendige 

påkjenninger. 

d) I samsvar med regel 4.2 nr. 2 skal sjømannen motta betaling uten at dette berører andre juridiske rettigheter, 

men slik betaling kan av rederiet motregnes mot eventuelle andre erstatningskrav som sjømannen har framsatt 

mot rederiet som følge av samme hendelse. 

e) Kravet om kontraktsmessig kompensasjon kan framsettes direkte av den berørte sjømannen eller dennes 

pårørende, eller av en representant for sjømannen eller den utnevnte begunstigede personen.  
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9. Nasjonale lover og forskrifter skal sikre at sjøfolk underrettes på forhånd dersom et rederis økonomiske sikkerhet 

skal trekkes eller sies opp. 

10. Nasjonale lover og forskrifter skal sikre at flaggstatens vedkommende myndighet underrettes av sikkerhetsstilleren 

dersom et rederis økonomiske sikkerhet trekkes eller sies opp. 

11. Hver medlemsstat skal kreve at skip som fører dens flagg, har om bord et sertifikat eller annen dokumentasjon på 

at det er stilt økonomisk sikkerhet, som er utstedt av sikkerhetsstilleren. En kopi skal være slått opp på et godt 

synlig sted om bord der den er tilgjengelig for sjøfolkene. Når mer enn én sikkerhetsstiller yter dekning, skal 

dokumentet fra hver leverandør føres om bord. 

12. Den økonomiske sikkerheten skal ikke opphøre før dens gyldighetstid utløper, med mindre sikkerhetsstilleren har 

underrettet flaggstatens vedkommende myndighet om dette minst 30 dager på forhånd. 

13. Den økonomiske sikkerheten skal sikre betaling av alle kontraktsmessige krav dekket av denne, som oppstår i 

løpet av gyldighetstiden for dokumentet. 

14. Sertifikatet eller dokumentasjonen på økonomisk sikkerhet skal være på engelsk eller være ledsaget av en 

oversettelse til engelsk, og skal inneholde 

a) skipets navn, 

b) skipets hjemsted, 

c) skipets kjenningssignal, 

d) skipets IMO-nummer, 

e) navn og adresse til sikkerhetsstilleren eller sikkerhetsstillerne, 

f) kontaktopplysninger til personene eller enheten som er ansvarlig for håndtering av sjøfolks kontraktsmessige 

krav, 

g) rederiets navn, 

h) gyldighetstiden for den økonomiske sikkerheten og 

i) en bekreftelse fra sikkerhetsstilleren på at den økonomiske sikkerheten oppfyller kravene i standard A4.2.1.» 

4) Ny standard skal lyde: 

«Standard A4.2.2 – Behandling av kontraktsmessige krav 

1. I standard A4.2.1 nr. 8 og i denne standard menes med «kontraktsmessig krav» ethvert krav relatert til sjøfolks død eller 

langvarige uførhet som følge av yrkesskade, yrkessykdom eller yrkesrisiko, som fastsatt i nasjonal lovgivning, 

sjøfolkenes arbeidsavtale eller tariffavtale. 

2. Systemet for økonomisk sikkerhet, som fastsatt i standard A4.2.1 nr. 1 bokstav b), kan være i form av en trygdeordning 

eller forsikring eller et fond eller lignende ordninger. Formen skal bestemmes av medlemsstaten etter samråd med de 

berørte reder- og sjømannsorganisasjonene. 

3. Nasjonale lover og forskrifter skal sikre at det finnes effektive ordninger for å motta, behandle og upartisk treffe 

beslutning om kontraktsmessige krav relatert til kompensasjon som nevnt i standard A4.2.1 nr. 8 gjennom raske og 

rettferdige framgangsmåter.» 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2018/410 

av 14. mars 2018 

om endring av direktiv 2003/87/EF for å fremme kostnadseffektive utslippsreduksjoner og 

lavutslippsinvesteringer, og beslutning (EU) 2015/1814(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(4) ble det opprettet en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Unionen for å redusere klimagassutslipp på en kostnadseffektiv og økonomisk effektiv måte. 

2) Det europeiske råd forpliktet seg i oktober 2014 til å redusere Unionens samlede klimagassutslipp med minst  

40 % under 1990-nivåene innen 2030. Alle økonomiske sektorer bør bidra til å oppnå disse utslippsreduksjonene, og 

målet skal leveres på en mest mulig kostnadseffektiv måte gjennom den europeiske Unionens ordning for handel med 

utslippskvoter («EU-ETS») med en reduksjon på 43 % sammenlignet med 2005-nivåene innen 2030. Dette ble bekreftet 

av Unionen og dens medlemsstater i den planlagte, nasjonalt fastsatte reduksjonsforpliktelsen, som ble framlagt for 

sekretariatet for De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring (Klimakonvensjonen) av 6. mars 2015. 

3) Paris-avtalen, som ble vedtatt 12. desember 2015 i henhold til Klimakonvensjonen («Paris-avtalen»), trådte i kraft 

4. november 2016. Partene har avtalt å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen på godt under 2 °C 

sammenlignet med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C over førindustrielt 

nivå. Partene har også avtalt at de regelmessig skal gjøre opp status for gjennomføringen av Paris-avtalen for å vurdere 

de kollektive framskrittene som er gjort for å oppnå formålet med Paris-avtalen og dens langsiktige mål.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 76 av 19.3.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2020 av 14. juli 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort 

(1) EUT C 71 av 24.2.2016, s. 57. 

(2) EUT C 240 av 1.7.2016, s. 62. 

(3) Europaparlamentets holdning av 6. februar 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 27. februar 2018. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32). 

2021/EØS/45/21 



Nr. 45/158 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.7.2021 

 

4) I tråd med forpliktelsene til medregelgiverne som uttrykt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF(1) og 

europaparlaments- og rådsvedtak nr. 406/2009(2) bør alle økonomiske sektorer bidra til reduksjon av 

klimagassutslippene. I henhold til Paris-avtalen har Unionen og dens medlemsstater gjennomført et 

utslippsreduksjonsmål som gjelder hele økonomien. Arbeidet for å begrense internasjonale maritime utslipp gjennom 

Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) pågår og bør oppmuntres. IMO har utviklet en prosess for at det i  

2018 skal vedtas en innledende utslippsreduksjonsstrategi for å redusere klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart. 

Vedtakelsen av et ambisiøst utslippsreduksjonsmål som en del av denne innledende strategien er blitt et presserende 

anliggende og er viktig for å sikre at den internasjonale skipsfarten bidrar med en rimelig andel av den innsatsen som 

kreves for å nå målet om godt under 2 °C, som er avtalt innenfor rammen av Paris-avtalen. Kommisjonen bør 

gjennomgå dette regelmessig og minst én gang i året rapportere til Europaparlamentet og Rådet om de framskrittene 

som oppnås i IMO mot et ambisiøst utslippsreduksjonsmål, og om oppfølgingstiltak for å sikre at sektoren på behørig 

vis bidrar til den nødvendige innsatsen for å oppnå målene som er avtalt innenfor rammen av Paris-avtalen. IMO eller 

Unionen bør innlede arbeidet fra 2023, herunder det forberedende arbeidet med vedtakelse og gjennomføring, og med 

behørig hensyn til alle berørte parter. 

5) Det europeiske råd bekreftet i oktober 2014 i sine konklusjoner at et velfungerende, reformert EU-ETS sammen med et 

instrument for å stabilisere markedet vil bli det viktigste europeiske virkemiddelet for å nå reduksjonsmålet på minst 

40 %, med en årlig reduksjonsfaktor på 2,2 % fra og med 2021. Det europeiske råd bekreftet også at vederlagsfri 

tildeling av kvoter ikke vil opphøre, og at eksisterende tiltak vil fortsette etter 2020 for å forebygge risikoen for 

karbonlekkasje som følge av klimapolitikken, så lenge det ikke gjøres en tilsvarende innsats i andre store økonomier og 

uten at andelen av kvoter som skal auksjoneres, reduseres. Auksjonsandelen bør uttrykkes som en prosentdel i direktiv 

2003/87/EF for å gi større planleggingssikkerhet i investeringsbeslutningene, øke gjennomsiktigheten og gjøre hele 

ordningen enklere og mer forståelig. 

6) Det er av største prioritet for Unionen å opprette en robust energiunion for å kunne gi borgerne og industrien sikker, 

bærekraftig og konkurransedyktig energi til en rimelig pris. For å oppnå dette kreves det videreføring av ambisiøse 

klimatiltak, med EU-ETS som hjørnesteinen i Unionens klimapolitikk, og det kreves også at det gjøres framskritt 

innenfor andre områder av energiunionen. Gjennomføringen av ambisjonen besluttet i Unionens klima- og 

energipolitikk fram til 2030 bidrar til å gi en meningsfull karbonpris og til fortsatt å stimulere til kostnadseffektiv 

reduksjon av klimagassutslippene. 

7) Artikkel 191 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) krever at Unionens politikk bygger på 

prinsippet om at forurenseren betaler, og på dette grunnlaget er det i direktiv 2003/87/EF fastsatt at det over tid skal skje 

en overgang til full auksjonering. Unngåelse av karbonlekkasje rettferdiggjør en midlertidig utsettelse av full 

auksjonering, og målrettet vederlagsfri tildeling av kvoter til industrien er berettiget for å håndtere reell risiko for økte 

klimagassutslipp i tredjestater der industrien ikke er underlagt tilsvarende karbonbegrensninger, så lenge 

sammenlignbare klimapolitiske tiltak ikke iverksettes i andre store økonomier. 

8) Auksjonering av kvoter forblir hovedregelen, med vederlagsfri tildeling av kvoter som unntak. Kommisjonens 

konsekvensanalyse angir at den andelen av kvoter som skal auksjoneres, er 57 % i tidsrommet 2013–2020. I prinsippet 

bør denne andelen fortsatt være 57 %. Den består av kvoter som er auksjonert på vegne av medlemsstatene, herunder 

kvoter som er avsatt til nyinntredere, men som ikke er tildelt, kvoter for modernisering av produksjonen av elektrisk 

kraft i enkelte medlemsstater og kvoter som skal auksjoneres på et senere tidspunkt på grunn av deres plassering i 

markedsstabilitetsreserven opprettet ved europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814(3). Denne andelen bør 

omfatte 75 millioner kvoter som brukes til å støtte innovasjon. Dersom etterspørselen etter vederlagsfri tildeling av 

kvoter gjør at det blir nødvendig å benytte en ensartet tverrsektoriell korreksjonsfaktor innen 2030, bør andelen av 

kvoter som skal auksjoneres i tiårsperioden som begynner 1. januar 2021, reduseres med opptil 3 % av det samlede 

antallet kvoter. For å skape solidaritet, vekst og sammenkoplinger bør 10 % av de kvotene som skal auksjoneres av 

medlemsstatene, fordeles mellom de medlemsstatene hvis bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i markedspriser 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF av 23. april 2009 om endring av direktiv 2003/87/EF for å forbedre og utvide ordningen for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63). 

(2) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 406/2009/EF av 23. april 2009 om medlemsstatenes innsats for å redusere sine klimagassutslipp med 

henblikk på å oppfylle Fellesskapets forpliktelser til å redusere klimagassutslippene fram til 2020 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 136). 

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 av 6. oktober 2015 om opprettelse og bruk av en markedsstabilitetsreserve for 

unionsordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser og om endring av direktiv 2003/87/EF (EUT L 264 av 9.10.2015, s. 1). 
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ikke oversteg 90 % av gjennomsnittet i Unionen i 2013, og resten av kvotene bør fordeles mellom alle medlemsstater på 

grunnlag av verifiserte utslipp. Unntaket for visse medlemsstater med en gjennomsnittsinntekt per innbygger som er mer 

enn 20 % høyere enn gjennomsnittet i Unionen i forhold til denne fordelingen i tidsrommet 2013–2020, bør opphøre. 

9) Med tanke på samspillet mellom klimapolitikk på unionsplan og nasjonalt plan bør medlemsstatene ha mulighet til å 

annullere kvoter fra sin auksjonsmengde ved nedstenging av kapasiteten for produksjon av elektrisk kraft på sitt 

territorium. For å sikre forutsigbarhet for driftsansvarlige og markedsdeltakere med hensyn til antallet auksjonskvoter 

som er tilgjengelige, bør muligheten til å annullere kvoter i slike tilfeller begrenses til et antall som tilsvarer 

gjennomsnittlige verifiserte utslipp for det aktuelle anlegget i løpet av en femårsperiode før nedstengingen. 

10) For å bevare miljøfordelene ved utslippsreduksjoner i Unionen ettersom tiltak i tredjestater ikke gir industrien 

tilsvarende stimuleringstiltak for å redusere utslipp, bør vederlagsfri tildeling av kvoter fortsette i en overgangsperiode 

til anlegg i sektorer og delsektorer med en reell risiko for karbonlekkasje. Erfaringene fra driften av EU-ETS har 

bekreftet at sektorer og delsektorer er eksponert for risiko for karbonlekkasje i varierende grad, og at vederlagsfri 

tildeling av kvoter har hindret karbonlekkasje. Enkelte sektorer og delsektorer kan anses å ha større risiko for 

karbonlekkasje, mens andre har mulighet til å overføre en betydelig andel av kostnadene for kvoter for å dekke sine 

utslipp til produktprisene uten å tape markedsandeler, og bare dekke den gjenstående delen av kostnadene, slik at de har 

lav risiko for karbonlekkasje. Kommisjonen bør fastslå og differensiere de relevante sektorene på grunnlag av deres 

handels- og utslippsintensitet for bedre å kunne identifisere sektorer med en reell risiko for karbonlekkasje. 

Selv om vurderingen av sektorer og delsektorer bør finne sted på et firesifret nivå (NACE-4-kode), bør det også tas 

høyde for særlige omstendigheter der det kan være hensiktsmessig å ha mulighet til å be om en vurdering på et sekssifret 

eller et åttesifret nivå (Prodcom). En slik mulighet bør foreligge når sektorer og delsektorer tidligere har vært ansett for å 

være eksponert for karbonlekkasje på et sekssifret eller et åttesifret nivå (Prodcom), ettersom visse NACE-koder, særlig 

dem som slutter på .99, omfatter ulike former for virksomhet «ikke nevnt annet sted». Dersom en sektor eller delsektor 

er underlagt utslippsstandarder for raffinerier og andre utslippsstandarder for produkter, bør det tas hensyn til denne 

omstendigheten slik at det eventuelt kan utføres en kvalitativ analyse av risikoen for karbonlekkasje for å sikre like 

konkurransevilkår for produkter framstilt både i raffinerier og i kjemiske anlegg. Dersom en terskelverdi overskrides på 

grunnlag av kriteriene for handels- og utslippsintensitet, som fastsettes ut fra de berørte sektorenes og delsektorenes 

mulighet til å overføre kostnader til produktprisene, bør sektoren eller delsektoren anses å være utsatt for risiko for 

karbonlekkasje. Andre sektorer og delsektorer bør anses å ha lav risiko eller ingen risiko for karbonlekkasje. Dersom det 

tas hensyn til mulighetene for sektorer og delsektorer utenfor produksjon av elektrisk kraft til å overføre kostnadene til 

produktprisene, bør dette også redusere uforutsette gevinster. Med mindre annet er besluttet under gjennomgåelsen i 

samsvar med artikkel 30 i direktiv 2003/87/EF, bør vederlagsfri tildeling av kvoter til sektorer og delsektorer som anses 

å ha lav risiko eller ingen risiko for karbonlekkasje, unntatt fjernvarme, reduseres med samme antall kvoter etter  

2026, slik at de bringes ned på null vederlagsfrie kvoter i 2030. 

11) Verdiene for utslippsstandarder for vederlagsfri tildeling av kvoter som gjelder fra og med 2013, bør gjennomgås for å 

unngå uforutsette gevinster og for å gjenspeile den teknologiske utviklingen i de berørte sektorene i tidsrommet  

2007–2008 og for hvert senere tidsrom det fastsettes vederlagsfri tildeling av kvoter for i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i 

direktiv 2003/87/EF. For å gjenspeile den teknologiske utviklingen i de berørte sektorene og justere verdiene for 

utslippsstandarder for den aktuelle tildelingsperioden, bør det fastsettes bestemmelser om verdiene for 

utslippsstandarder for vederlagsfrie tildelinger av kvoter til anlegg, som fastsettes på grunnlag av data fra årene 2007 og 

2008, som skal ajourføres i tråd med den observerte forbedringen. Av hensyn til forutsigbarheten bør dette gjøres ved å 

anvende en faktor som representerer den beste vurderingen av utvikling på tvers av sektorer, som deretter bør ta hensyn 

til pålitelige, objektive og verifiserte data fra anlegg, og ta utgangspunkt i de 10 % mest effektive anleggene, slik at 

verdiene for utslippsstandarder gjenspeiler den faktiske forbedringstakten. Dersom dataene viser en årlig reduksjon på 

mindre enn 0,2 % eller mer enn 1,6 % av 2007–2008-verdien i løpet av det aktuelle tidsrommet, skal den tilknyttede 

verdien for utslippsstandarden justeres med andre verdier enn den faktiske forbedringstakten for å bevare 

stimuleringstiltakene for utslippsreduksjon og belønne innovasjon på en passende måte. For tidsrommet 2021–2025 bør 

disse verdiene for utslippsstandarder justeres for hvert år mellom 2008 og midten av tidsrommet 2021–2025 med enten 

0,2 % eller 1,6 %, noe som gir en forbedring på henholdsvis 3 % eller 24 % sammenlignet med verdien som gjelder i 

tidsrommet 2013–2020. For tidsrommet 2026–2030 bør disse verdiene for utslippsstandarder justeres på
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samme måte, noe som gir en forbedring på henholdsvis 4 % eller 32 % sammenlignet med verdien som gjelder i 

tidsrommet 2013–2020. For å sikre like konkurransevilkår for produksjon av aromater, hydrogen og syntesegass i 

raffinerier og kjemiske anlegg, bør verdiene for utslippsstandarder for aromater, hydrogen og syntesegass fortsatt 

tilpasses utslippsstandardene for raffinerier. 

12) Antallet kvoter som tildeles vederlagsfritt til anleggene, bør være bedre tilpasset deres faktiske produksjonsnivåer. For 

dette formålet bør tildelingene justeres regelmessig på en symmetrisk måte for å ta hensyn til relevante økninger eller 

reduksjoner i produksjonen. Data som brukes i denne sammenheng, bør være fullstendige, konsekvente, uavhengig 

verifisert og bør ha samme grad av nøyaktighet og kvalitet som de dataene som ble brukt til å fastsette kvoter som 

tildeles vederlagsfritt. For å hindre manipulering eller misbruk av ordningen for å justere tildelinger og for å unngå 

unødige administrative byrder, idet det tas hensyn til fristen som gjelder melding om endringer i produksjon, og med 

tanke på behovet for å sikre at endringene i tildelingene utføres på en effektiv og ensartet måte uten 

forskjellsbehandling, bør den relevante terskelverdien fastsettes til 15 % og vurderes på grunnlag av et glidende 

gjennomsnitt på to år. Kommisjonen bør kunne vurdere å iverksette ytterligere tiltak, for eksempel bruk av absolutte 

terskler for endringer i tildelinger, eller med hensyn til fristen som gjelder melding om endringer i produksjon. 

13) Det er ønskelig at medlemsstatene i samsvar med reglene for statsstøtte delvis kompenserer visse anlegg i sektorer eller 

delsektorer der det er konstatert at de er eksponert for en betydelig risiko for karbonlekkasje på grunn av kostnader 

knyttet til klimagassutslipp som overføres til elektrisitetsprisene, herunder blant annet for anleggenes eget forbruk av 

elektrisitet som er produsert gjennom forbrenning av røykgasser. Ved å etterstrebe å bruke høyst 25 % av inntektene fra 

auksjonering av kvoter til kompensasjon for indirekte kostnader, er det sannsynlig at medlemsstatene både gjør det 

lettere å nå målene i EU-ETS og bevarer det indre markeds samt konkurransevilkårenes integritet. For å øke 

gjennomsiktigheten når det gjelder i hvilken grad slik kompensasjon gis, bør medlemsstatene regelmessig rapportere til 

offentligheten om de tiltakene de har iverksatt, og om hvem som mottar kompensasjon, samtidig som det sikres at det 

tas behørig hensyn til fortrolig behandling av visse opplysninger samt vern av personopplysninger. Dersom en 

medlemsstat bruker en betydelig del av sine auksjonsinntekter til å kompensere indirekte kostnader, er det en økt 

interesse for å offentliggjøre grunnene til dette valget. Når Kommisjonen gjennomgår sine retningslinjer for statsstøtte 

angående kompensasjon for indirekte utslippskostnader, bør den blant annet vurdere om det er nyttig å ha øvre grenser 

for den kompensasjonen som ytes av medlemsstatene. Det bør ved gjennomgåelsen av direktiv 2003/87/EF overveies i 

hvilken grad disse økonomiske tiltakene har vært effektive for å unngå betydelig risiko for karbonlekkasje som følge av 

indirekte kostnader, og hvilke muligheter det er for ytterligere harmonisering av tiltakene, herunder en harmonisert 

ordning. Klimafinansiering fra offentlig sektor vil fortsette å spille en viktig rolle for å skaffe midler etter 2020. 

Auksjonsinntektene bør derfor også brukes til å finansiere klimatiltak i sårbare tredjestater, særlig i de minst utviklede 

landene, herunder tilpasning til virkningene av klimaendringene, blant annet gjennom Det grønne klimafondet innenfor 

rammen av Klimakonvensjonen. Hvor stort beløp som kreves for finansiering av klimatiltak, vil også avhenge av de 

nasjonalt fastsatte bidragenes ambisjon og kvalitet, etterfølgende investeringsplaner og nasjonale prosesser for å 

planlegge tilpasninger. Når det gjelder de mulige sosiale virkningene av de tiltakene og investeringene som kreves, bør 

medlemsstatene også bruke auksjonsinntekter til å bidra til en rettferdig overgang til en lavutslippsøkonomi ved å 

fremme kompetanseutvikling og omfordeling av arbeidskraft i dialog mellom partene i arbeidslivet i de samfunnene og 

regionene der arbeidsmarkedet påvirkes av overgangen. 

14) De viktigste langsiktige stimuleringstiltakene i direktiv 2003/87/EF for fangst og lagring av CO2 («CCS» ), for nye 

teknologier for fornybar energi og for banebrytende innovasjon innen lavutslippsteknologi og -prosesser, herunder 

miljømessig sikker karbonfangst og -bruk («CCU»), er det karbonprissignalet som direktivet skaper, og det faktum at 

kvoter for CO2-utslipp som unngås eller lagres permanent, ikke trenger å overleveres. For å supplere de ressursene som 

allerede brukes til å framskynde demonstrasjonen av kommersielle CCS-anlegg og nyskapende teknologier for fornybar 

energi, bør kvoter dessuten brukes til å gi garanterte belønninger for utbygging av CCS- eller CCU-anlegg, nye 

teknologier for fornybar energi og industriell innovasjon innen lavutslippsteknologi og -prosesser i Unionen for CO2 

som er lagret eller unngås i tilstrekkelig omfang, forutsatt at det er inngått en avtale om kunnskapsutveksling.  
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I tillegg til 400 millioner kvoter som opprinnelig ble gjort tilgjengelige i tidsrommet fra og med 2021, bør inntekter fra 

300 millioner kvoter som er tilgjengelige for tidsrommet 2013–2020, og som ennå ikke er avsatt til 

innovasjonsvirksomhet, suppleres med 50 millioner ikke-tildelte kvoter fra markedsstabilitetsreserven, og brukes på rett 

tidspunkt for å støtte innovasjon. Avhengig av i hvilken grad den andelen av kvoter som skal auksjoneres, reduseres for 

at det ikke skal være behov for å bruke en ensartet tverrsektoriell korreksjonsfaktor, bør antallet kvoter som er 

tilgjengelige gjennom dette fondet, økes med opptil 50 millioner kvoter. Størstedelen av denne støtten bør avhenge av 

verifisert unngåelse av klimagassutslipp, selv om det bør være mulig å gi noe støtte når forhåndsfastsatte milepæler er 

oppnådd, idet det tas hensyn til hvilken teknologi som benyttes og de særlige omstendighetene i den sektoren som den 

benyttes i. Det bør fastsettes milepæler slik at tilstrekkelige økonomiske midler kan gjøres tilgjengelige for prosjektet. 

Den høyeste prosentdelen av prosjektkostnadene som får støtte, kan variere etter prosjektkategori. Det bør tas behørig 

hensyn til prosjekter som vil ha en betydelig innvirkning på innovasjonen i hele Unionen. 

15) Hellas hadde et BNP per innbygger i markedspriser på under 60 % av gjennomsnittet i Unionen i 2014, men mottar ikke 

støtte fra moderniseringsfondet og bør derfor kunne kreve kvoter for å samfinansiere avkarboniseringen av 

elektrisitetsforsyningen på øyer på sitt territorium. Disse kvotene bør komme fra det høyeste antallet kvoter som er 

nevnt i artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, som ikke tildeles vederlagsfritt innen 31. desember 2020, og bør 

auksjoneres i samsvar med reglene som gjelder for moderniseringsfondet. 

16) Det bør opprettes et moderniseringsfond med 2 % av det samlede antallet kvoter, som auksjoneres i samsvar med 

reglene for og bestemmelsene om auksjoner som finner sted på den felles auksjonsplattformen fastsatt i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010(1). Avhengig av i hvilken grad den andelen av kvoter som skal auksjoneres, 

reduseres for at det ikke skal være behov for å bruke en ensartet tverrsektoriell korreksjonsfaktor, bør antallet kvoter 

som er tilgjengelige gjennom moderniseringsfondet, økes med opptil 0,5 % av det samlede antallet 

kvoter. Medlemsstater som i 2013 hadde et BNP per innbygger i markedspriser på under 60 % av gjennomsnittet i 

Unionen, bør være berettiget til støtte fra moderniseringsfondet og bør fram til 2030 kunne fravike prinsippet om full 

auksjonering for produksjon av elektrisk kraft, ved å utnytte muligheten til vederlagsfri tildeling av kvoter for å fremme 

realinvesteringer for modernisering av energisektoren på en gjennomsiktig måte, samtidig som konkurransevridning på 

det indre energimarkedet unngås. Investeringer innenfor rammen av moderniseringsfondet som har som mål å forbedre 

energieffektiviteten, kan omfatte investeringer i elektrifiseringen av transport, særlig veitransport. Reglene for styring av 

moderniseringsfondet bør utgjøre en sammenhengende, omfattende og gjennomsiktig ramme for å sikre en så effektiv 

gjennomføring som mulig, idet det tas hensyn til behovet for enkel tilgang for alle deltakere og mulighetene til å 

mobilisere investeringer i medlemsstatene. Styringsstrukturen bør stå i rimelig forhold til målet om å sikre korrekt bruk 

av midlene. 

Styringsstrukturen bør omfatte en investeringskomité, og det bør tas behørig hensyn til Den europeiske 

investeringsbanks (EIB) sakkunnskap i beslutningsprosessen, med mindre det gis støtte til småskalaprosjekter gjennom 

lån fra en nasjonal utviklingsbank eller gjennom tilskudd under et nasjonalt program som deler moderniseringsfondets 

mål. For å identifisere og opplyse om eventuelle interessekonflikter bør sammensetningen av investeringskomiteen, 

medlemmenes curriculum vitae samt deres interesseerklæringer offentliggjøres og ajourføres regelmessig. For å sikre at 

investeringsbehovene i medlemsstater med lav nasjonalinntekt behandles korrekt, bør midlene beregnet på 

moderniseringsfondet fordeles mellom medlemsstatene på grunnlag av kombinerte kriterier med en andel på 50 % av 

verifiserte utslipp og en andel på 50 % av BNP. Finansieringsbistanden fra moderniseringsfondet kan gis på ulike 

måter. For å mobilisere midler og sikre at relevante investeringer har en økt effekt, bør kvoter som tildeles vederlagsfritt 

for modernisering av produksjonen av elektrisk kraft i enkelte medlemsstater, og de midlene som er tilgjengelige fra 

moderniseringsfondet for investeringer utenfor listen over prioriterte områder, suppleres med midler fra private 

rettssubjekter, som også kan omfatte egne midler fra private rettssubjekter som helt eller delvis eies av offentlige 

myndigheter. 

17) For å effektivisere finansieringsordningene og redusere den administrative byrden i forbindelse med gjennomføringen 

av dem, bør de berørte medlemsstatene ha mulighet til å bruke sin andel på 10 % omfordelte kvoter og vederlagsfri 

tildeling av kvoter i en overgangsperiode for modernisering av energisektoren i henhold til moderniseringsfondets 

bestemmelser. For å sikre forutsigbarhet og gjennomsiktighet med hensyn til mengden av kvoter som enten er 

tilgjengelige for auksjonering eller vederlagsfri tildeling i en overgangsperiode, og med hensyn til eiendelene som 

forvaltes av moderniseringsfondet, bør medlemsstatene underrette Kommisjonen om at de har til hensikt å øke sine 

midler innenfor rammen av moderniseringsfondet før 2021.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om tidsskjema, administrasjon og andre sider ved auksjonering av 

utslippskvoter for klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1). 
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18) Det europeiske råd bekreftet i oktober 2014 at muligheten til å tildele vederlagsfrie kvoter til energisektoren bør fortsette 

fram til 2030, og at vilkårene for valgfri vederlagsfri tildeling av kvoter for å modernisere energisektoren i visse 

medlemsstater bør forbedres, herunder med hensyn til gjennomsiktighet. Investeringer til en verdi av 12,5 millioner euro 

eller mer bør velges ut av den berørte medlemsstaten gjennom en anbudskonkurranse på grunnlag av klare og 

gjennomsiktige regler for å sikre at vederlagsfri tildeling av kvoter brukes til å fremme realinvesteringer som 

moderniserer eller utvider energisektoren i tråd med energiunionens mål. Investeringer til en verdi av under  

12,5 millioner euro bør også gi rett til finansiering gjennom vederlagsfri tildeling av kvoter. Den berørte medlemsstaten 

bør velge ut slike investeringer basert på klare og gjennomsiktige kriterier. Resultatene av denne utvelgingsprosessen 

bør sendes til offentlig høring. Offentligheten bør holdes behørig underrettet i forbindelse med utvelgingen av 

investeringsprosjekter samt gjennomføringen av dem. Investeringer bør suppleres med midler fra private rettssubjekter, 

som også kan inkludere egne midler fra private rettssubjekter som helt eller delvis eies av offentlige myndigheter. 

19) EU-ETS-finansiering bør være forenlig med målene i Unionens klima- og energipolitikk fram til 2030 og de langsiktige 

målene uttrykt i Paris-avtalen, samt andre EU-finansieringsprogrammer, for å sikre mer effektiv bruk av offentlige 

midler. 

20) De gjeldende bestemmelsene om unntak fra EU-ETS for små anlegg gjør det mulig for anlegg som er unntatt, å forbli 

unntatt, og det bør være mulig for medlemsstatene å ajourføre sin liste over anlegg som er unntatt, og for de 

medlemsstatene som for tiden ikke benytter seg av denne muligheten, til å gjøre dette i begynnelsen av hver 

tildelingsperiode. Samtidig bør det for å unngå en unødig administrativ byrde også være mulig for medlemsstatene å 

unnta fra EU-ETS anlegg som slipper ut mindre enn 2 500 tonn karbondioksidekvivalenter i hvert av de tre årene forut 

for begynnelsen av hver tildelingsperiode, og reserve- eller backup-enheter som er i drift mindre enn 300 timer i hvert år 

i denne treårsperioden. Muligheten for å inkludere ytterligere virksomheter og gasser i ordningen bør fortsette, uten at 

disse betraktes som nyinntredere. Denne muligheten for å inkludere ytterligere virksomheter og ytterligere gasser etter 

2020 bør ikke berøre det samlede antallet kvoter i Unionen i henhold til EU-ETS eller de mengdene som kan avledes av 

disse. 

21) I henhold til direktiv 2003/87/EF skal medlemsstatene framlegge en rapport om gjennomføringen av direktivet på 

grunnlag av et spørreskjema eller en mal utarbeidet av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i rådsdirektiv 

91/692/EØF(1). Kommisjonen har foreslått at rapporteringskravene i henhold til direktiv 91/692/EØF oppheves. Det er 

derfor hensiktsmessig å erstatte henvisningen til direktiv 91/692/EØF med en henvisning til framgangsmåten nevnt i 

direktiv 2003/87/EF. 

22) Beslutning (EU) 2015/1814 oppretter en markedsstabilitetsreserve for EU-ETS slik at auksjoneringen blir mer fleksibel 

og ordningen mer robust. Gjennom denne beslutningen fastsettes det også at kvoter som ikke tildeles nyinntredere fram 

til 2020, og som ikke tildeles som følge av opphør og delvis opphør, skal plasseres i markedsstabilitetsreserven. 

23) Et velfungerende, reformert EU-ETS sammen med et instrument for å stabilisere markedet er et viktig middel for at 

Unionen skal nå sitt avtalte mål for 2030 og oppfylle forpliktelsene i henhold til Paris-avtalen. For å rette opp den 

nåværende ubalansen mellom tilbud og etterspørsel av kvoter i markedet, vil det bli opprettet en 

markedsstabilitetsreserve i henhold til beslutning (EU) 2015/1814 i 2018, som tas i bruk fra 2019. Med tanke på behovet 

for å gi et troverdig investeringssignal for å redusere CO2-utslipp på en kostnadseffektiv måte og med sikte på å styrke 

EU-ETS bør beslutning (EU) 2015/1814 derfor endres gjennom en økning fram til 31. desember 2023 av de 

prosentsatsene som brukes for å fastsette antallet kvoter som hvert år skal plasseres i reserven. Som et langsiktig tiltak 

for å forbedre EU-ETS’ virkemåte bør dessuten kvoter i reserven som overstiger det samlede antallet kvoter som 

auksjoneres i løpet av foregående år, fra 2023 ikke lenger være gyldige, med mindre annet er besluttet i første 

gjennomgåelse i samsvar med artikkel 3 i beslutning (EU) 2015/1814. Det bør ved regelmessige gjennomgåelser av 

hvordan reserven fungerer, også vurderes om disse økte prosentsatsene skal opprettholdes. 

24) Direktiv 2003/87/EF bør gjennomgås jevnlig på bakgrunn av den internasjonale utviklingen og innsatsen som gjøres for 

å nå de langsiktige målene i Paris-avtalen. Tiltakene for å støtte visse energiintensive industrisektorer som kan bli utsatt 

for karbonlekkasje som nevnt i artikkel 10a og 10b i direktiv 2003/87/EF, bør også gjennomgås jevnlig på bakgrunn av 

klimapolitiske tiltak i andre store økonomier. I denne sammenheng kan det ved gjennomgåelsen av direktiv 2003/87/EF 

  

(1) Rådsdirektiv 91/692/EØF av 23. desember 1991 om standardisering og rasjonalisering med hensyn til rapporter om gjennomføring av 

enkelte miljødirektiver (EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48). 
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vurderes om det er hensiktsmessig å erstatte, tilpasse eller utfylle eksisterende tiltak for å hindre karbonlekkasje med 

grensekryssende karbonjusteringer eller alternative tiltak, forutsatt at slike tiltak er helt i samsvar med reglene til 

Verdens handelsorganisasjon, slik at importører av produkter som er framstilt av de sektorene eller delsektorene som er 

fastsatt i samsvar med artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF, tas med i EU-ETS. Kommisjonen bør framlegge en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet innenfor rammen av hver globale gjennomgang som er avtalt i henhold til Paris-avtalen, 

særlig med hensyn til behovet for strengere politikker og virkemidler på unionsplan, herunder EU-ETS, med henblikk 

på nødvendige klimagassreduksjoner i Unionen og dens medlemsstater. Kommisjonen bør kunne framlegge forslag for 

Europaparlamentet og Rådet om å endre direktiv 2003/87/EF dersom det er relevant. Kommisjonen bør også, som en del 

av sin regelmessige rapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013(1), vurdere 

resultatet av den tilretteleggende dialogen i 2018 i henhold til FNs rammekonvensjon om klimaendring (Talanoa-

dialogen). 

25) For å vedta allmenngyldige ikke-regelverksakter for å utfylle eller endre visse ikke-grunnleggende bestemmelser i en 

regelverksakt, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen 

med hensyn til artikkel 3d nr. 3, artikkel 10 nr. 4, artikkel 10a nr. 1 og 8, artikkel 10b nr. 5, artikkel 19 nr. 3, artikkel  

22, artikkel 24 nr. 3, artikkel 24a nr. 1, artikkel 25a nr. 1 og artikkel 28c i direktiv 2003/87/EF. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at disse 

samrådene gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre 

regelverksutforming(2). For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter mottar Europaparlamentet og 

Rådet alle dokumenter samtidig som medlemsstatenes sakkyndige, og deres sakkyndige har systematisk adgang til 

møter i Kommisjonens ekspertgrupper der det arbeides med å utarbeide delegerte rettsakter. Når det gjelder 

delegeringen i henhold til artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, bør de medlemsstatene som ikke benytter den felles 

auksjonsplattformen, fortsatt ha mulighet til å unnlate å gjøre det. Delegeringen bør heller ikke berøre medlemsstatenes 

rett til å bestemme hvordan deres auksjonsinntekter skal brukes. 

26) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av tredje til sjette ledd i artikkel 10a nr. 2, artikkel 10a nr. 21, artikkel 

10d, artikkel 14 nr. 1 og 2, artikkel 15 og 16 og artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF, og vedlegg IV og V til nevnte 

direktiv bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(3). 

27) For å redusere delegeringen av myndighet til Kommisjonen til et minimum bør nåværende myndighet med hensyn til 

vedtakelsen av rettsakter om følgende oppheves: hvordan den særlige reserven omhandlet i artikkel 3f nr. 9 i direktiv 

2003/87/EF fungerer, nærmere angivelse av antallet godskrevne internasjonale utslippsenheter for utveksling, tildeling 

av det antallet godskrevne internasjonale utslippsenheter som kan utveksles i artikkel 11a nr. 8 i nevnte direktiv, 

fastsettelse av ytterligere standarder for hva som kan utveksles i artikkel 11a nr. 9 i nevnte direktiv og fastsettelsen av 

nærmere regler om dobbelttelling i artikkel 11b nr. 7 i nevnte direktiv. Rettsakter som er vedtatt i henhold til disse 

bestemmelsene, får fortsatt anvendelse. 

28) Rettsakter som er vedtatt i henhold til direktiv 2003/87/EF om områder der dette direktiv gir Kommisjonen myndighet 

til å vedta delegerte rettsakter eller gjennomføringsrettsakter, får fortsatt anvendelse inntil de oppheves eller endres. Når 

det gjelder kommisjonsbeslutning 2011/278/EU(4), vil siste kolonne i vedlegg I til nevnte forordning bli opphevet 

dersom og når Kommisjonen vedtar en gjennomføringsrettsakt med sikte på å fastsette reviderte verdier for 

utslippsstandarder for vederlagsfri tildeling av kvoter. For å øke forutsigbarheten og forenkle de administrative 

prosessene bør kommisjonsbeslutning 2014/746/EU(5) fortsatt få anvendelse fram til utgangen av 2020.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og rapportering av 

klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for klimaendring, og om 

oppheving av vedtak 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13). 

(2) EUT L 123 av 12.5. 2016, s. 1. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

(4) Kommisjonsbeslutning 2011/278/EU av 27. april 2011 om fastsettelse av overgangsregler i Unionen med hensyn til harmonisert 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 130 av 

17.5.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonsbeslutning 2014/746/EU av 27. oktober 2014 om opprettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF, av 

en liste over sektorer og delsektorer som anses for å være eksponert for en betydelig risiko for karbonlekkasje, i perioden 2015–2019 (EUT 

L 308 av 29.10.2014, s. 114). 
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29) De delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene nevnt i dette direktiv, særlig med hensyn til bestemmelser om 

overvåking, rapportering og verifisering og om EU-registeret, bør ha som mål å forenkle reglene og redusere den 

administrative byrden i den grad det er mulig, uten å undergrave EU-ETS’ miljømessige integritet, sikkerhet eller 

pålitelighet. Når Kommisjonen utarbeider disse rettsaktene, bør den særlig vurdere effektiviteten av forenklede regler 

for overvåking, herunder for nødaggregater og reserveanlegg for produksjon av elektrisk kraft, idet det tas hensyn til 

driftstimer per år, og for andre foretak med lave utslipp, og den bør også vurdere mulighetene for å videreutvikle slike 

regler. 

30) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(1) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i 

berettigede tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs 

bestanddeler og de tilsvarende delene i de nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til dette direktiv anser 

regelgiveren at oversendingen av slike dokumenter er berettiget. 

31) Dette direktiv har som mål å bidra til målsettingen om et høyt nivå av miljøvern, i samsvar med prinsippet om en 

bærekraftig utvikling på den økonomisk mest effektive måten, og samtidig gi anlegg tilstrekkelig tid til å tilpasse seg og 

sikre at særlig berørte personer får en gunstigere behandling på en forholdsmessig måte, og i den grad som er forenlig 

med de andre målene i dette direktiv. 

32) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter. 

33) Ettersom målene for dette direktiv ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av dets 

omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte 

artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2003/87/EF 

I direktiv 2003/87/EF gjøres følgende endringer: 

1) I hele direktivet skal begrepet «fellesskapsordningen» erstattes med «EU-ETS», og eventuelle nødvendige grammatiske 

endringer foretas. 

2) Denne endringen berører ikke den norske versjonen. 

3) I hele direktivet, unntatt i tilfellene nevnt i nr. 1 i denne artikkel og i artikkel 26 i direktivet, skal ordet «Fellesskap» 

erstattes med «Union», og eventuelle nødvendige grammatiske endringer foretas. 

4) I hele direktivet skal ordene «framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 23 nr. 2» erstattes med 

«undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 22a nr. 2». 

5) I artikkel 3c nr. 2 første ledd og artikkel 10 nr. 1a skal henvisningen til «artikkel 13 nr. 1» erstattes med en henvisning til 

«artikkel 13». 

6) I artikkel 3g, artikkel 5 bokstav d) første ledd, artikkel 6 nr. 2 bokstav c), artikkel 10a nr. 2 annet ledd,  

artikkel 14 nr. 2, 3 og 4, artikkel 19 nr. 1 og 4, artikkel 24 nr. 3 første ledd i og artikkel 29a nr. 4 skal ordet «forordning» 

erstattes med «rettsakter», og eventuelle nødvendige grammatiske endringer foretas. 

7) I artikkel 3 skal bokstav h) lyde: 

«h) «nyinntreder» alle anlegg der det utføres én eller flere av de formene for virksomhet som er oppført i vedlegg I, som 

har fått en utslippstillatelse for klimagasser for første gang i det tidsrommet som starter tre måneder før datoen for 

framleggelse av listen som er nevnt i artikkel 11 nr. 1, og avsluttes tre måneder før datoen for framleggelse av den 

etterfølgende listen i henhold til nevnte artikkel,»  

  

(1) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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8) I artikkel 3d skal nr. 3 lyde: 

«3. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 23 for å utfylle dette direktiv med 

nærmere bestemmelser om medlemsstatenes auksjonering av luftfartskvoter i samsvar med nr. 1 og 2 i denne artikkel eller 

artikkel 3f nr. 8. Antallet kvoter som hver medlemsstat skal auksjonere i hvert tidsrom, skal stå i forhold til 

medlemsstatens andel av de samlede luftfartsutslippene tilskrevet alle medlemsstater i det referanseåret som det i samsvar 

med artikkel 14 nr. 3 er framlagt rapporter for, og som er verifisert i samsvar med artikkel 15. For tidsrommet nevnt i 

artikkel 3c nr. 1 skal referanseåret være 2010, og for hvert etterfølgende tidsrom nevnt i artikkel 3c skal referanseåret være 

det kalenderåret som avsluttes 24 måneder før starten av det tidsrommet auksjonen gjelder for. De delegerte rettsaktene 

skal sikre at de prinsippene som er fastsatt i artikkel 10 nr. 4 første ledd, overholdes.». 

9) I artikkel 3f utgår nr. 9. 

10) I artikkel 6 nr. 1 utgår tredje ledd. 

11) Artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

Samordning med direktiv 2010/75/EU 

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at vilkårene og framgangsmåten for utstedelse av 

utslippstillatelse for klimagasser for anlegg som utfører de formene for virksomhet som er oppført i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(*), samordnes med vilkårene og framgangsmåten for utstedelse av en 

tillatelse fastsatt i nevnte direktiv. Kravene fastsatt i artikkel 5, 6 og 7 i dette direktiv kan innarbeides i framgangsmåten 

fastsatt i direktiv 2010/75/EU. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og 

begrensning av forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17).». 

12) I artikkel 9 erstattes annet og tredje ledd med følgende ledd: 

«Fra 2021 skal den lineære faktoren være 2,2 %.». 

13) I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Fra og med 2019 skal medlemsstatene auksjonere alle kvoter som ikke er tildelt vederlagsfritt i samsvar med 

artikkel 10a og 10c i dette direktiv, og som ikke er plassert i markedsstabilitetsreserven opprettet ved 

europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814(*) (heretter kalt «markedsstabilitetsreserven»), eller som er 

annullert i samsvar med artikkel 12 nr. 4 i dette direktiv. 

Fra og med 2021, og uten at det berører en mulig reduksjon i henhold til artikkel 10a nr. 5a), skal den andelen av 

kvoter som skal auksjoneres, være 57 %. 

2 % av det samlede antallet kvoter mellom 2021 og 2030 skal auksjoneres for å opprette et fond for å øke 

energieffektiviteten og modernisere energisystemene i visse medlemsstater som fastsatt i artikkel 10d (heretter kalt 

«moderniseringsfondet»). 

Det samlede antallet resterende kvoter som skal auksjoneres av medlemsstatene, skal fordeles i samsvar med nr. 2. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 av 6. oktober 2015 om opprettelse og bruk av en 

markedsstabilitetsreserve for unionsordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser og om endring av 

direktiv 2003/87/EF (EUT L 264 av 9.10.2015, s. 1).» 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) endres «88 %» til «90 %». 

ii) Bokstav b) skal lyde: 

«b) 10 % av det samlede antallet kvoter som skal auksjoneres, fordeles blant visse medlemsstater for å skape 

solidaritet, vekst og sammenkoplinger i Unionen, noe som dermed øker antallet kvoter som disse 

medlemsstatene auksjonerer i henhold til bokstav a) med de prosentdelene som er angitt i vedlegg IIa.»  
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iii) Bokstav c) utgår. 

iv) Tredje ledd skal lyde: 

«Om nødvendig skal prosentdelene nevnt i bokstav b) tilpasses på en forholdsmessig måte for å sikre at 

fordelingen er 10 %.» 

c) I nr. 3 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav b) skal lyde: 

«b) til å utvikle fornybar energi for å oppfylle Unionens forpliktelse vedrørende fornybar energi, samt til å 

utvikle annen teknologi som bidrar til overgangen til en sikker og bærekraftig lavutslippsøkonomi, og for å 

bidra til å oppfylle Unionens forpliktelse til å øke energieffektiviteten til de nivåene som er avtalt i relevante 

regelverksakter,» 

ii) Bokstav h) skal lyde: 

«h) til tiltak som er rettet mot å forbedre energieffektiviteten, fjernvarmeanlegg og isolering, eller å sørge for å 

gi økonomisk støtte for å håndtere sosiale forhold som berører husholdninger med lav og middels inntekt,» 

iii) Nye bokstaver skal lyde: 

«j) til å finansiere klimatiltak i sårbare tredjestater, herunder tilpasning til virkningene av klimaendringer, 

k) til å fremme kompetanseutvikling og omfordeling av arbeidskraft for å bidra til en rettferdig overgang til en 

lavutslippsøkonomi, særlig i regioner der arbeidsmarkedet påvirkes mest av overgangen, i nært samarbeid 

med partene i arbeidslivet.» 

d) I nr. 4 erstattes første, annet og tredje ledd med følgende ledd: 

«4. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 23 for å utfylle dette 

direktiv når det gjelder tidsplan, administrasjon og andre sider ved auksjonering for å sikre at dette foregår på en åpen, 

gjennomsiktig og harmonisert måte uten forskjellsbehandling. For å oppnå dette bør prosessen være forutsigbar, særlig 

når det gjelder tidsplanen for og rekkefølgen av auksjoner og det anslåtte antallet kvoter som blir gjort tilgjengelige. 

Disse delegerte rettsaktene skal sikre at auksjonene utformes slik at det sikres at 

a) de driftsansvarlige, og særlig små og mellomstore bedrifter som omfattes av EU-ETS, har ubegrenset, rettferdig og 

lik adgang, 

b) alle deltakere har tilgang til de samme opplysningene på samme tid, og at deltakerne ikke undergraver 

gjennomføringen av auksjonene, 

c) organiseringen av og deltakelsen i auksjonene skjer på en kostnadseffektiv måte, og at unødige administrative 

kostnader unngås, og 

d) foretak med lave utslipp også får tilgang til kvoter.» 

e) I nr. 5 skal annet punktum lyde: 

«Hvert år skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om hvordan karbonmarkedet 

fungerer og om annen relevant klima- og energipolitikk, herunder om gjennomføringen av auksjoner, likviditet og 

mengdene som selges, samt et sammendrag av opplysningene fra medlemsstatene om de økonomiske tiltakene som er 

nevnt i artikkel 10a nr. 6.» 

14) I artikkel 10a gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 erstattes første og annet ledd med følgende ledd: 

«1. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 23 for å utfylle dette 

direktiv med hensyn til unionsdekkende og fullt harmoniserte regler for tildeling av kvoter som nevnt i nr. 4, 5, 7 og 

19 i denne artikkel.»  
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b) I nr. 2 skal nye ledd lyde: 

«Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for å fastsette reviderte verdier for utslippsstandarder for 

vederlagsfri tildeling av kvoter. Disse rettsaktene skal være i samsvar med de delegerte rettsaktene som er vedtatt i 

henhold til nr. 1 i denne artikkel, og skal overholde følgende krav: 

a) For tidsrommet 2021–2025 skal verdiene for utslippsstandarder fastsettes på grunnlag av opplysninger som er 

framlagt i henhold til artikkel 11 for årene 2016 og 2017. På grunnlag av en sammenligning av disse verdiene for 

utslippsstandarder med verdiene for utslippsstandarder omhandlet i kommisjonsbeslutning 2011/278/EU(*), som 

vedtatt 27. april 2011, skal Kommisjonen fastsette den årlige reduksjonssatsen for hver utslippsstandard og 

anvende den på de verdiene for utslippsstandarder som gjelder i tidsrommet 2013–2020 for hvert år mellom 2008 

og 2023, for å fastsette verdiene for utslippsstandarder for tidsrommet 2021–2025. 

b) Dersom den årlige reduksjonssatsen overstiger 1,6 % eller er under 0,2 %, skal verdiene for utslippsstandarder for 

tidsrommet 2021–2025 være de verdiene for utslippsstandarder som gjelder i tidsrommet 2013–2020, redusert 

med den av disse to prosentsatsene som er relevant, for hvert år mellom 2008 og 2023. 

c) For tidsrommet 2026–2030 skal verdiene for utslippsstandarder fastsettes på samme måte som angitt i bokstav a) 

og b) på grunnlag av opplysninger som er framlagt i henhold til artikkel 11 for årene 2021 og 2022, og på 

grunnlag av anvendelse av den årlige reduksjonssatsen for hvert år mellom 2008 og 2028. 

Som unntak med hensyn til verdiene for utslippsstandarder for aromater, hydrogen og syntesegass skal disse verdiene 

for utslippsstandarder justeres med samme prosentdel som utslippsstandarder for raffinerier for å sikre like 

konkurransevilkår for produsentene av disse produktene. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i tredje ledd skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 22a 

nr. 2. 

For å fremme effektiv energigjenvinning av røykgasser for tidsrommet nevnt i bokstav b) tredje ledd skal verdien for 

utslippsstandarden for flytende råjern, som hovedsakelig gjelder røykgasser, ajourføres med en årlig reduksjonssats på 

0,2 %. 

  

(*) Kommisjonsbeslutning 2011/278/EU av 27. april 2011 om fastsettelse av overgangsregler i Unionen med hensyn 

til harmonisert vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 130 av 17.5.2011, s. 1).» 

c) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Vederlagsfri tildeling av kvoter skal skje til fjernvarme samt til høyeffektiv kraftvarme, som definert i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU(*), for økonomisk forsvarlig etterspørsel når det gjelder produksjon av 

varme eller kjøling. Hvert år etter 2013 skal den samlede tildelingen til slike anlegg for produksjon av slik varme 

justeres med den lineære faktoren nevnt i artikkel 9 i dette direktiv, med unntak av eventuelle år der disse tildelingene 

justeres på en ensartet måte i henhold til nr. 5 i denne artikkel. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om endring av direktiv 

2009/125/EF og 2010/30/EU og om oppheving av direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 av 14.11.2012, 

s. 1).» 

d) Nr. 5 skal lyde: 

«5. For å overholde auksjoneringsandelen fastsatt i artikkel 10 for hvert år der summen av vederlagsfrie tildelinger 

av kvoter ikke når det høyeste antallet som overholder auksjoneringsandelen, skal de resterende kvotene opp til dette 

antallet brukes for å hindre eller begrense reduksjonen av vederlagsfrie tildelinger av kvoter slik at 

auksjoneringsandelen overholdes i senere år. Dersom det høyeste antallet likevel er nådd, skal vederlagsfrie tildelinger 

av kvoter justeres tilsvarende. Slike justeringer skal utføres på en ensartet måte.» 

e) Nye numre skal lyde: 

«5a. Som unntak fra nr. 5 skal et ytterligere antall på opptil 3 % av det samlede antallet kvoter, i den grad det er 

nødvendig, brukes for å øke det høyeste antallet som er tilgjengelig i henhold til nr. 5.  
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5b. Dersom mindre enn 3 % av det samlede antallet kvoter er nødvendig for å øke det høyeste antallet som er 

tilgjengelig i henhold til nr. 5, skal 

— høyst 50 millioner kvoter brukes for å øke antallet kvoter som er tilgjengelige for å støtte innovasjon i samsvar 

med artikkel 10a nr. 8, og 

— høyst 0,5 % av det samlede antallet kvoter brukes for å øke antallet kvoter som er tilgjengelige for å modernisere 

energisystemene i visse medlemsstater i samsvar med artikkel 10d.» 

f) Nr. 6 skal lyde: 

«6. Medlemsstatene bør vedta økonomiske tiltak i samsvar med annet og fjerde ledd til fordel for sektorer eller 

delsektorer som er eksponert for en reell risiko for karbonlekkasje på grunn av betydelige indirekte kostnader som 

faktisk skyldes kostnader for klimagassutslipp som overføres til elektrisitetsprisene, forutsatt at slike økonomiske 

tiltak er i samsvar med reglene for statsstøtte, og særlig ikke forårsaker unødig konkurransevridning på det indre 

marked. Dersom det beløpet som er tilgjengelig for slike økonomiske tiltak er høyere enn 25 % av inntektene fra 

auksjoneringen av kvoter, skal den berørte medlemsstaten angi grunnene til at dette beløpet overskrides. 

Medlemsstatene skal også bestrebe seg på å bruke høyst 25 % av inntektene fra auksjoneringen av kvoter til de 

økonomiske tiltakene som er nevnt i første ledd. Innen tre måneder etter utgangen av hvert år skal medlemsstatene 

som har innført slike økonomiske tiltak, offentliggjøre i en lett tilgjengelig form, den samlede kompensasjonen som 

gis per sektor og delsektor som får støtte. Dersom en medlemsstat bruker mer enn 25 % av inntektene fra 

auksjoneringen av kvoter til slike formål, skal den fra 2018 for hvert år dette skjer, offentliggjøre en rapport om 

grunnene til at dette beløpet overskrides. Rapporten skal inneholde relevante opplysninger om elektrisitetspriser for 

store industriforbrukere som nyter godt av slike økonomiske tiltak, uten at det berører kravene til vern av fortrolige 

opplysninger. Rapporten skal også inneholde opplysninger om hvorvidt det er tatt behørig hensyn til andre tiltak for på 

en bærekraftig måte å senke de indirekte karbonkostnadene på mellomlang til lang sikt. 

Kommisjonen skal i rapporten fastsatt i artikkel 10 nr. 5 blant annet ta med en vurdering av virkningene av slike 

økonomiske tiltak på det indre marked og, dersom det er relevant, anbefale tiltak som kan være nødvendige som følge 

av nevnte vurdering. 

Disse tiltakene skal være av en slik art at de sikrer at det er tilstrekkelig vern mot risikoen for karbonlekkasje, basert 

på forhåndsvurdering av utslippsstandarder for indirekte utslipp av CO2 per produsert enhet. Disse 

forhåndsvurderingene av utslippsstandarder skal beregnes for en gitt sektor eller delsektor som produktet av 

elektrisitetsforbruket per produsert enhet som svarer til de mest effektive tilgjengelige teknologiene, og av  

CO2-utslippene fra den relevante europeiske produksjonsmiksen for elektrisk kraft.» 

g) I nr. 7 gjøres følgende endringer: 

i) Første ledd skal lyde: 

«Kvoter fra det høyeste antallet nevnt i nr. 5 i denne artikkel som ikke ble tildelt vederlagsfritt innen 2020, skal 

avsettes til nyinntredere, sammen med 200 millioner kvoter som plasseres i markedsstabilitetsreserven i henhold 

til artikkel 1 nr. 3 i beslutning (EU) 2015/1814. For kvoter som er avsatt, skal opptil 200 millioner returneres til 

markedsstabilitetsreserven ved utgangen av tidsrommet 2021–2030 dersom de ikke tildeles for dette tidsrommet. 

Fra 2021 skal kvoter som i henhold til nr. 19 og 20 ikke er tildelt anlegg, legges til det antallet kvoter som er avsatt 

i samsvar med første ledd første punktum i dette nummer.» 

ii) Fjerde og femte ledd utgår. 

h) I nr. 8 erstattes første, annet og tredje ledd med følgende ledd: 

«325 millioner kvoter fra det antallet som ellers kunne ha blitt tildelt vederlagsfritt i henhold til denne artikkel,  

og 75 millioner kvoter fra det antallet som ellers kunne ha blitt auksjonert i henhold til artikkel 10, skal gjøres 

tilgjengelige for å støtte innovasjon innen lavutslippsteknologi og -prosesser i sektorene oppført i vedlegg I, herunder 

miljømessig sikker karbonfangst og -bruk («CCU») som bidrar vesentlig til å redusere klimaendringer, og produkter 

som erstatter karbonintensive produkter framstilt i sektorene oppført i vedlegg I, samt for å stimulere til oppbygging 

og drift av prosjekter med miljømessig sikker fangst og geologisk lagring («CCS») av CO2 som mål, samt nyskapende 

teknologier for fornybar energi og energilagring, på geografisk balanserte steder på Unionens territorium (heretter kalt 

«innovasjonsfondet»). Prosjekter i alle medlemsstater, herunder småskalaprosjekter, skal være støtteberettigede.  
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I tillegg skal 50 millioner ikke-tildelte kvoter fra markedsstabilitetsreserven supplere eventuelle gjenstående inntekter 

fra de 300 millioner kvotene som er tilgjengelige i tidsrommet 2013–2020 i henhold til kommisjonsbeslutning 

2010/670/EU(*), og skal brukes på rett tidspunkt for å støtte innovasjon som nevnt i første ledd. 

Prosjektene skal velges ut på grunnlag av objektive og gjennomsiktige kriterier, samtidig som det, dersom det er 

relevant, tas hensyn til i hvilket omfang prosjektene bidrar til å oppnå utslippsreduksjoner godt under 

utslippsstandardene nevnt i nr. 2. Prosjektene skal ha potensial til å kunne brukes i stort omfang eller til i betydelig 

grad å kunne senke kostnadene for overgang til en lavutslippsøkonomi i de berørte sektorene. Prosjekter som omfatter 

CCU, skal føre til en nettoreduksjon i utslipp og sikre unngåelse eller permanent lagring av CO2. Teknologier som 

mottar støtte, skal ennå ikke være kommersielt tilgjengelige, men skal representere banebrytende løsninger eller være 

tilstrekkelig modne for demonstrasjon i førkommersiell skala. Det kan gis støtte til opptil 60 % av de relevante 

prosjektkostnadene, hvorav opptil 40 % ikke behøver å være avhengig av den verifiserte mengden av klimagassutslipp 

som kan unngås, forutsatt at forhåndsfastsatte milepæler oppnås, samtidig som det tas hensyn til den teknologien som 

benyttes. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 23 for å utfylle dette direktiv med 

hensyn til regler for driften av innovasjonsfondet, herunder framgangsmåten og kriteriene for utvelging. 

  

(*) Kommisjonsbeslutning 2010/670/EU av 3. november 2010 om fastsettelse av kriterier og tiltak for finansiering av 

kommersielle demonstrasjonsprosjekter med miljømessig sikker fangst og geologisk lagring av CO2 som mål, 

samt demonstrasjonsprosjekter for nyskapende teknologi for fornybar energi i henhold til ordningen for handel 

med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet fastsatt ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF 

(EUT L 290 av 6.11.2010, s. 39). 

i) Nr. 9 skal lyde: 

«9. Hellas, som hadde et bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i markedspriser på under 60 % av 

gjennomsnittet i Unionen i 2014, kan før anvendelsen av nr. 7 i denne artikkel, kreve opptil 25 millioner kvoter fra det 

høyeste antallet nevnt i nr. 5 i denne artikkel, men som ikke tildeles vederlagsfritt innen 31. desember 2020, for 

samfinansiering av opptil 60 % av avkarboniseringen av elektrisitetsforsyningen på øyer på sitt territorium. Artikkel 

10d nr. 3 får tilsvarende anvendelse på slike kvoter. Det kan gjøres krav på kvoter når et prosjekt som tar sikte på 

avkarbonisering av elektrisitetsforsyningen for Hellas' øyer ellers ikke kan gjennomføres, på grunn av begrenset 

tilgang til internasjonale gjeldsmarkeder og dersom Den europeiske investeringsbank (EIB) bekrefter prosjektets 

økonomiske levedyktighet og samfunnsøkonomiske fordeler.» 

j) Nr. 10 utgår. 

k) I nr. 11 utgår ordlyden «med sikte på at det i 2027 ikke skal være noen vederlagsfri tildeling». 

l) Nr. 12–18 utgår. 

m) Nr. 20 skal lyde: 

«20. Antallet kvoter som tildeles vederlagsfritt til anlegg hvis drift er blitt økt eller redusert, vurdert på grunnlag av 

et glidende gjennomsnitt på to år, med mer enn 15 % i forhold til det nivået som opprinnelig brukes til å beregne 

vederlagsfri tildeling i det aktuelle tidsrommet nevnt i artikkel 11 nr. 1, skal, dersom det er relevant, justeres. Slike 

justeringer skal utføres med kvoter fra, eller ved å legge kvoter til, det antallet kvoter som er avsatt i samsvar med  

nr. 7 i denne artikkel.» 

n) Nytt nummer skal lyde: 

«21. For å sikre en effektiv og ensartet anvendelse uten forskjellsbehandling av justeringene og terskelverdien nevnt 

i nr. 20 i denne artikkel, for å unngå unødige administrative byrder og for å hindre manipulering eller misbruk av 

justeringene av tildelingene, kan Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter ytterligere regler for 

justeringene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 22a 

nr. 2.»  
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15) Artikkel 10b og 10c skal lyde: 

«Artikkel 10b 

Overgangstiltak for å støtte visse energiintensive industrisektorer i tilfelle av karbonlekkasje 

1. Det skal anses å foreligge risiko for karbonlekkasje i sektorer og delsektorer dersom produktet av deres 

handelsintensitet med tredjestater, definert som forholdet mellom den samlede verdien av eksport til tredjestater pluss 

verdien av import fra tredjestater og den samlede markedsstørrelsen for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

(årlig omsetning pluss samlet import fra tredjestater), multiplisert med deres utslippsintensitet, målt i kg CO2, dividert med 

deres bruttoprodukt (i euro), overstiger 0,2. Disse sektorene og delsektorene skal tildeles kvoter vederlagsfritt for 

tidsrommet fram til 2030 tilsvarende 100 % av det antallet som er bestemt i henhold til artikkel 10a. 

2. Sektorer og delsektorer der produktet av deres handelsintensitet med tredjestater multiplisert med deres 

utslippsintensitet overstiger 0,15, kan inngå i gruppen nevnt i nr. 1, ved bruk av data for årene 2014–2016, på grunnlag av 

en kvalitativ vurdering og følgende kriterier: 

a) I hvilket omfang det er mulig for de enkelte anleggene i den berørte sektoren eller delsektoren å redusere 

utslippsnivåene eller elektrisitetsforbruket. 

b) Nåværende og framtidige markedsforhold, herunder, dersom det er relevant, en felles referansepris. 

c) Fortjenestemarginer som en potensiell indikator for beslutninger om langsiktige investeringer eller utlokalisering, idet 

det tas hensyn til endrede produksjonskostnader knyttet til utslippsreduksjoner. 

3. Sektorer og delsektorer som ikke overstiger terskelverdien nevnt i nr. 1, men som har en utslippsintensitet målt i kg 

CO2, dividert på deres bruttoprodukt (i euro), som overstiger 1,5, skal også vurderes til et firesifret nivå (NACE-4-kode). 

Kommisjonen skal offentliggjøre resultatene av denne vurderingen. 

Innen tre måneder etter offentliggjøringen nevnt i første ledd kan sektorene og delsektorene som er nevnt i dette leddet, 

søke Kommisjonen om enten en kvalitativ vurdering av sin risiko for karbonlekkasje på et firesifret nivå (NACE-4-kode) 

eller en vurdering på grunnlag av klassifiseringen av varer som brukes i statistikk over industriproduksjon i Unionen på et 

åttesifret nivå (Prodcom). For dette formålet skal sektorer og delsektorer sammen med søknaden framlegge behørig 

begrunnede, fullstendige og uavhengig verifiserte data for å gjøre det mulig for Kommisjonen å foreta vurderingen. 

Dersom en sektor eller delsektor velger å bli vurdert på et firesifret nivå (NACE-4-kode), kan den inngå i gruppen nevnt i 

nr. 1 på grunnlag av kriteriene nevnt i nr. 2 bokstav a), b) og c). Dersom en sektor eller delsektor velger å bli vurdert på et 

åttesifret nivå (Prodcom), skal den inngå i gruppen nevnt i nr. 1, forutsatt at den terskelverdien på 0,2 som er nevnt i  

nr. 1, overskrides på dette nivået. 

De sektorene og delsektorene som vederlagsfri tildeling av kvoter beregnes for, på grunnlag av verdiene for 

utslippsstandarder nevnt i artikkel 10a nr. 2 fjerde ledd, kan også anmode om å bli vurdert i samsvar med tredje ledd i 

dette nummer. 

Som unntak fra nr. 1 og 2 kan en medlemsstat innen 30. juni 2018 anmode om at en sektor eller en delsektor som er 

oppført i vedlegget til kommisjonsbeslutning 2014/746/EU(*) for klassifiseringene på et sekssifret eller et åttesifret nivå 

(Prodcom), anses å være omfattet av gruppen nevnt i nr. 1. Enhver slik anmodning skal bare tas i betraktning dersom den 

anmodende medlemsstaten fastslår at anvendelsen av nevnte unntak er berettiget ut fra behørig begrunnede, fullstendige, 

verifiserte og reviderte data for de fem seneste årene fra den berørte sektoren eller delsektoren, og dersom den har tatt med 

alle relevante opplysninger i sin anmodning. På grunnlag av disse dataene skal den berørte sektoren eller delsektoren inngå 

i forbindelse med disse klassifiseringene, dersom det i et heterogent firesifret nivå (NACE-4-kode) påvises at de har en 

vesentlig høyere handels- og utslippsintensitet på et sekssifret eller åttesifret nivå (Prodcom) som overskrider 

terskelverdien fastsatt i nr. 1. 

4. Andre sektorer og delsektorer anses å være i stand til å overføre mer av kostnadene for kvoter til produktprisene, og 

skal tildeles vederlagsfrie kvoter tilsvarende 30 % av den mengden som er fastsatt i samsvar med artikkel 10a. Med 

mindre annet er besluttet under gjennomgåelsen i samsvar med artikkel 30, skal vederlagsfri tildeling av kvoter til andre 

sektorer og delsektorer, unntatt fjernvarme, reduseres med samme antall kvoter etter 2026, slik at de bringes ned på null 

vederlagsfrie kvoter i 2030.  
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5. Kommisjonen gis myndighet til innen 31. desember 2019 å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 23 for å 

utfylle dette direktiv med hensyn til fastsettelse av sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt for risiko for 

karbonlekkasje, som nevnt i nr. 1, 2 og 3 i denne artikkel, for former for virksomhet på et firesifret nivå (NACE-4-kode) 

med hensyn til nr. 1 i denne artikkel, på grunnlag av data for de tre siste kalenderårene som det finnes data for. 

Artikkel 10c 

Mulighet for vederlagsfri tildeling av kvoter for modernisering av energisektoren i en overgangsperiode 

1. Som unntak fra artikkel 10a nr. 1–5 kan medlemsstatene som i 2013 hadde et BNP per innbygger i markedspriser (i 

euro) på under 60 % av gjennomsnittet i Unionen, i en overgangsperiode tildele vederlagsfrie kvoter til anlegg som 

produserer elektrisk kraft med sikte på modernisering, diversifisering og bærekraftig omlegging av energisektoren. 

Investeringene som støttes, skal være i samsvar med overgangen til en trygg og bærekraftig lavutslippsøkonomi, målene 

for Unionens klima- og energipolitikk fram til 2030 og oppnåelsen av de langsiktige målene uttrykt i Paris-avtalen. 

Unntaket fastsatt i dette nummer utløper 31. desember 2030. 

2. Den berørte medlemsstaten skal organisere en anbudskonkurranse, som skal gjennomføres i én eller flere runder 

mellom 2021 og 2030, for prosjekter som innebærer en samlet investering som overstiger 12,5 millioner euro, for å kunne 

velge de investeringene som skal finansieres med vederlagsfri tildeling av kvoter. Anbudskonkurransen skal 

a) overholde prinsippene om gjennomsiktighet, ikke-diskriminering, likebehandling og god økonomistyring, 

b) sikre at bare prosjekter som bidrar til diversifisering av energimiksen og forsyningskildene, den nødvendige 

omstruktureringen, forbedring av miljøet og modernisering av infrastrukturen, ren teknologi, for eksempel teknologi 

for fornybar energi, eller modernisering av sektoren for energiproduksjon, for eksempel effektiv og bærekraftig 

fjernvarme, og overførings- og distribusjonssektoren, er berettiget til å legge inn bud, 

c) fastsette klare, objektive, gjennomsiktige og ikke-diskriminerende utvelgingskriterier for rangering av prosjekter, for å 

sikre at det bare velges prosjekter som 

i) på grunnlag av en nytte- og kostnadsanalyse sikrer en positiv nettogevinst i form av utslippsreduksjon og medfører 

forhåndsfastsatte betydelige CO2-reduksjoner, idet det tas hensyn til prosjektets omfang, 

ii) er av kompletterende art, er en klar reaksjon på utskiftnings- og moderniseringsbehov og ikke gir en 

markedsdrevet økning i energibehovet, 

iii) gir mest verdi for pengene, og 

iv) ikke bidrar til eller forbedrer den økonomiske levedyktigheten til sterkt utslippsintensiv produksjon av elektrisk 

kraft eller øker avhengigheten av utslippsintensive fossile brensler. 

Som unntak fra artikkel 10 nr. 1 og uten at det berører nr. 1 siste punktum i denne artikkel, kan de øremerkede kvotene i 

tilfelle en investering som er valgt ut gjennom anbudskonkurransen, annulleres, eller dersom tiltenkt resultat ikke nås, 

brukes i en enkelt ytterligere runde av anbudskonkurransen tidligst ett år senere for å finansiere andre investeringer. 

En medlemsstat som har til hensikt å benytte seg av valgfri vederlagsfri tildeling av kvoter i en overgangsperiode for 

modernisering av energisektoren, skal innen 30. juni 2019 offentliggjøre en detaljert nasjonal ramme som beskriver 

anbudskonkurransen, herunder det planlagte antallet runder nevnt i første ledd, samt utvelgingskriteriene, for kommentar 

fra offentligheten. 

Dersom investeringer til en verdi av under 12,5 millioner euro, som skal støttes gjennom vederlagsfri tildeling av kvoter, 

og ikke velges ut gjennom anbudskonkurransen nevnt i dette nummer, skal medlemsstaten velge prosjekter basert på 

objektive og gjennomsiktige kriterier. Resultatene av denne utvelgingsprosessen skal offentliggjøres for kommentar fra 

offentligheten. Mot denne bakgrunnen skal den berørte medlemsstaten innen 30. juni 2019 opprette, offentliggjøre og 

oversende Kommisjonen en liste over investeringer. Dersom mer enn én investering utføres innenfor samme anlegg, skal 

de vurderes som en helhet for å fastslå om terskelverdien på 12,5 millioner euro er overskredet, med mindre disse 

investeringene er teknisk eller økonomisk levedyktige uavhengig av hverandre.  
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3. Verdien av de planlagte investeringene skal minst være lik markedsverdien av den vederlagsfrie tildelingen av kvoter, 

idet det tas hensyn til behovet for å begrense direkte tilknyttede prisøkninger. Markedsverdien skal være gjennomsnittet av 

prisen på kvoter på den felles auksjonsplattformen i foregående kalenderår. Det kan gis støtte for opptil 70 % av de 

relevante kostnadene for en investering ved hjelp av vederlagsfri tildeling av kvoter, forutsatt at de gjenstående kostnadene 

finansieres av private rettssubjekter. 

4. Vederlagsfri tildeling av kvoter i en overgangsperiode skal trekkes fra det antallet kvoter som medlemsstaten ellers 

ville ha auksjonert. Det samlede antallet kvoter som tildeles vederlagsfritt, skal ikke overstige 40 % av kvotene som den 

berørte medlemsstaten vil motta i henhold til artikkel 10 nr. 2 bokstav a), i tidsrommet 2021–2030, fordelt på like store 

årlige mengder i samme tidsrom. 

5. Dersom en medlemsstat i henhold til artikkel 10d nr. 4 bruker kvoter som er fordelt for å skape solidaritet, vekst og 

sammenkoplinger i Unionen i samsvar med artikkel 10 nr. 2 bokstav b), kan nevnte medlemsstat, som unntak fra nr. 4 i 

denne artikkel, i en overgangsperiode bruke vederlagsfri tildeling av et samlet antall på opptil 60 % av kvotene som er 

mottatt i tidsrommet 2021–2030 i henhold til artikkel 10 nr. 2 bokstav a), ved hjelp av et tilsvarende antall kvoter fordelt i 

samsvar med artikkel 10 nr. 2 bokstav b). 

Alle kvoter som ikke er tildelt i henhold til denne artikkel innen 2020, kan tildeles i tidsrommet 2021–2030 til 

investeringer som er valgt ut gjennom anbudskonkurransen nevnt i nr. 2, med mindre den berørte medlemsstaten 

underretter Kommisjonen innen 30. september 2019 om sin hensikt om ikke å tildele en del av eller alle disse kvotene i 

tidsrommet 2021–2030, og om antallet kvoter som i stedet skal auksjoneres i 2020. Dersom disse kvotene er tildelt i 

tidsrommet 2021–2030, skal et tilsvarende antall kvoter tas i betraktning ved anvendelse av grensen på 60 % som er 

fastsatt i første ledd i dette nummer. 

6. Tildelinger til driftsansvarlige skal gjøres når det kan dokumenteres at en investering som er valgt ut i samsvar med 

reglene for anbudskonkurranser, er gjennomført. Dersom en investering fører til ytterligere kapasitet for produksjon av 

elektrisk kraft, skal den berørte driftsansvarlige også dokumentere at en tilsvarende mengde kapasitet for produksjon av 

elektrisk kraft med høyere utslippsintensitet er blitt avviklet av vedkommende driftsansvarlige eller en annen tilknyttet 

driftsansvarlig ved idriftsettingen av den ekstra kapasiteten. 

7. Medlemsstatene skal kreve at produsenter av elektrisk kraft og nettoperatører som mottar kvoter, innen  

28. februar hvert år, rapporterer om gjennomføringen av sine utvalgte investeringer, herunder saldoen for vederlagsfri 

tildeling av kvoter og påløpte investeringskostnader, samt hvilke typer investeringer som støttes. Medlemsstatene skal 

rapportere om dette til Kommisjonen, og Kommisjonen skal offentliggjøre disse rapportene. 

  

(*) Kommisjonsbeslutning 2014/746/EU av 27. oktober 2014 om opprettelse, i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF, av en liste over sektorer og delsektorer som anses for å være eksponert for en betydelig 

risiko for karbonlekkasje, i perioden 2015–2019 (EUT L 308 av 29.10.2014, s. 114).» 

16) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 10d 

Moderniseringsfond 

1. Et fond for å støtte investeringer som er foreslått av medlemsstater som mottar støtte, herunder finansiering av mindre 

investeringsprosjekter, for å modernisere energisystemene og forbedre energieffektiviteten i medlemsstater med et BNP 

per innbygger i markedspriser på under 60 % av gjennomsnittet i Unionen i 2013 (heretter kalt «moderniseringsfondet»), 

skal opprettes for tidsrommet 2021–2030. Moderniseringsfondet skal finansieres gjennom auksjonering av kvoter i 

samsvar med artikkel 10. 

Investeringene som støttes, skal være i samsvar med målene for dette direktiv samt målene for Unionens klima- og 

energipolitikk fram til 2030 og de langsiktige målene uttrykt i Paris-avtalen. Det skal ikke gis noen støtte fra 

moderniseringsfondet til energiproduksjonsanlegg som bruker faste fossile brensler, bortsett fra effektiv og bærekraftig 

fjernvarme i medlemsstater med et BNP per innbygger i markedspriser på under 30 % av gjennomsnittet i Unionen i 2013, 

forutsatt at antallet kvoter med minst tilsvarende verdi brukes til investeringer som ikke omfatter faste fossile brensler i 

henhold til artikkel 10c.  
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2. Minst 70 % av de økonomiske midlene fra moderniseringsfondet skal brukes til å støtte investeringer i produksjon og 

bruk av elektrisk kraft fra fornybare energikilder, forbedring av energieffektiviteten, unntatt energieffektivitet knyttet til 

energiproduksjon som bruker faste fossile brensler, energilagring og modernisering av energinett, herunder 

fjernvarmeledninger, nett for transport av elektrisk kraft og utbygging av overføringsforbindelser mellom medlemsstatene, 

samt for å støtte en rettferdig overgang i karbonavhengige regioner i de medlemsstatene som mottar støtte, med sikte på å 

støtte omplassering, omskolering og kompetanseutvikling for arbeidstakere, initiativer for arbeidssøkere og nystartede 

foretak, i dialog med partene i arbeidslivet. Investeringer i energieffektivitet når det gjelder transport, bygninger, landbruk 

og avfall, skal også være støtteberettigede. 

3. Moderniseringsfondet skal drives på de støttemottakende medlemsstatenes ansvar. EIB skal sørge for at kvotene 

auksjoneres i samsvar med de prinsippene og reglene som er fastsatt i artikkel 10 nr. 4, og skal være ansvarlig for 

forvaltning av inntektene. EIB skal overføre inntektene til medlemsstatene etter en utbetalingsbeslutning fra Kommisjonen 

dersom denne utbetalingen for investeringer er i tråd med nr. 2 i denne artikkel, eller, dersom investeringene ikke omfattes 

av de områdene som er oppført i nr. 2 i denne artikkel, er i tråd med investeringskomiteens anbefalinger. Kommisjonen 

skal treffe sin beslutning i rett tid. Inntektene skal fordeles mellom medlemsstatene og etter de andelene som er fastsatt i 

vedlegg IIb, i samsvar med nr. 6–12 i denne artikkel. 

4. En berørt medlemsstat kan bruke den samlede vederlagsfrie tildelingen av kvoter i henhold til artikkel 10c nr. 4, eller 

en del av denne tildelingen, og antallet kvoter som fordeles for å skape solidaritet, vekst og sammenkoplinger i Unionen i 

samsvar med artikkel 10 nr. 2 bokstav b), eller en del av dette antallet, i samsvar med artikkel 10d, for å støtte 

investeringer innenfor rammen av moderniseringsfondet og dermed øke ressursene som er fordelt til denne medlemsstaten. 

Den berørte medlemsstaten skal innen 30. september 2019 underrette Kommisjonen om de respektive mengdene med 

kvoter som skal brukes i henhold til artikkel 10 nr. 2 bokstav b), artikkel 10c og 10d. 

5. Det nedsettes herved en investeringskomité for moderniseringsfondet. Investeringskomiteen skal være sammensatt av 

en representant fra hver medlemsstat som mottar støtte, Kommisjonen og EIB, og tre representanter valgt av de andre 

medlemsstatene for en femårsperiode. En representant for Kommisjonen skal lede komiteen. En representant for hver 

medlemsstat som ikke er medlem av investeringskomiteen, kan delta på komiteens møter som observatør. 

Investeringskomiteen skal fungere på en gjennomsiktig måte. Sammensetningen av investeringskomiteen og 

medlemmenes curriculum vitae og interesseerklæringer skal gjøres tilgjengelige for offentligheten og ajourføres ved 

behov. 

6. Før en medlemsstat som mottar støtte, beslutter å finansiere en investering gjennom sin andel i moderniseringsfondet, 

skal den framlegge investeringsprosjektet for investeringskomiteen og EIB. Dersom EIB bekrefter at en investering 

omfattes av de områdene som er oppført i nr. 2, kan medlemsstaten begynne å finansiere investeringsprosjektet gjennom 

sin andel. 

Dersom en investering i moderniseringen av energisystemene, som foreslås finansiert gjennom moderniseringsfondet, ikke 

omfattes av områdene oppført i nr. 2, skal investeringskomiteen vurdere denne investeringens tekniske og økonomiske 

levedyktighet, herunder de utslippsreduksjonene som oppnås, og utstede en anbefaling om å finansiere investeringen 

gjennom moderniseringsfondet. Investeringskomiteen skal sikre at enhver investering som gjelder fjernvarme, gir en 

vesentlig forbedring av energieffektiviteten og utslippsreduksjoner. Nevnte anbefaling kan inneholde forslag om passende 

finansieringsordninger. Det kan gis støtte for opptil 70 % av de relevante kostnadene for en investering som ikke omfattes 

av områdene oppført i nr. 2, ved hjelp av midler fra moderniseringsfondet, forutsatt at de gjenstående kostnadene 

finansieres av private rettssubjekter. 

7. Investeringskomiteen skal bestrebe seg på å vedta sine anbefalinger ved enighet. Dersom investeringskomiteen ikke 

er i stand til å treffe en beslutning ved enighet innen en frist fastsatt av lederen, skal den treffe beslutning med simpelt 

flertall. 

Dersom representanten for EIB ikke godkjenner finansieringen av en investering, skal det bare vedtas en anbefaling 

dersom et flertall på to tredeler av samtlige medlemmer stemmer for. Representanten for den medlemsstaten der 

investeringen skal finne sted og representanten fra EIB skal ikke ha rett til å avgi stemme i dette tilfellet. Dette leddet får 

ikke anvendelse på småskalaprosjekter som finansieres gjennom lån gitt av en nasjonal utviklingsbank eller gjennom 

tilskudd som bidrar til gjennomføringen av et nasjonalt program med spesifikke mål i tråd med målene for 

moderniseringsfondet, forutsatt at høyst 10 % av medlemsstatenes andel i henhold til vedlegg IIb brukes under 

programmet. 

8. Alle rettsakter eller anbefalinger fra EIB eller investeringskomiteen i henhold til nr. 6 og 7 skal utferdiges i rett tid og 

begrunnes. Slike rettsakter og anbefalinger skal offentliggjøres.  
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9. Medlemsstatene som mottar støtte, skal ha ansvar for å følge opp gjennomføringen av de utvalgte prosjektene. 

10. Medlemsstatene som mottar støtte, skal hvert år rapportere til Kommisjonen om de investeringene som finansieres 

av moderniseringsfondet. Rapporten skal offentliggjøres og skal omfatte følgende: 

a) Opplysninger om de investeringene som finansieres for hver medlemsstat som mottar støtte. 

b) En vurdering av den tilleggsverdien med hensyn til energieffektivitet eller modernisering av energisystemet som 

oppnås gjennom investeringen. 

11. Investeringskomiteen skal hvert år rapportere til Kommisjonen om erfaringene med vurdering av 

investeringer. Kommisjonen skal innen 31. desember 2024, idet det tas hensyn til investeringskomiteens konklusjoner, 

gjennomgå de prosjektområdene som er nevnt i nr. 2, samt det grunnlaget som komiteen baserer sine anbefalinger på. 

12. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om nærmere regler for driften av moderniseringsfondet. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 22a nr. 2.» 

17) I artikkel 11 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«En liste over anlegg som omfattes av dette direktiv for de fem årene som begynner 1. januar 2021, skal framlegges innen 

30. september 2019, og listene for hver etterfølgende femårsperiode skal deretter framlegges hvert femte år. Hver liste skal 

inneholde opplysninger om produksjonsvirksomhet, overføring av varme og gass, produksjon av elektrisk kraft og utslipp 

ved delanlegg i løpet av de fem kalenderårene før listen framlegges. Tildeling av vederlagsfrie kvoter skal bare skje til 

anlegg der slike opplysninger foreligger.» 

18) I artikkel 11a utgår nr. 8 og 9. 

19) I artikkel 11b utgår nr. 7. 

20) I artikkel 12 nr. 4 skal nye punktumer lyde: 

«I tilfelle kapasiteten for produksjon av elektrisk kraft på en medlemsstats territorium stenges ned som følge av ytterligere 

nasjonale tiltak, kan medlemsstatene annullere kvoter fra det samlede antallet kvoter som de skal auksjonere som nevnt i 

artikkel 10 nr. 2, opp til en mengde som tilsvarer gjennomsnittlige verifiserte utslipp for det aktuelle anlegget i løpet av en 

femårsperiode før nedstengingen. Den berørte medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om en slik planlagt 

annullering av kvoter i samsvar med delegerte rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 10 nr. 4.» 

21) Artikkel 13 skal lyde: 

«Artikkel 13 

Kvotenes gyldighet 

Kvoter utstedt fra og med 1. januar 2013 skal være gyldige på ubestemt tid. Kvoter utstedt fra og med 1. januar 2021 skal 

inneholde en angivelse som viser i hvilken tiårsperiode fra 1. januar 2021 de ble utstedt for, og være gyldige for utslipp fra 

det første året i denne perioden og framover.» 

22) I artikkel 14 skal nr. 1 lyde: 

«1. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om nærmere regler for overvåking og rapportering av utslipp, samt 

virksomhetsdata, dersom det er relevant, fra de formene for virksomhet som er oppført i vedlegg I, for overvåking og 

rapportering av data om tonnkilometer med henblikk på en søknad i henhold til artikkel 3e eller 3f, som skal bygge på 

prinsippene for overvåking og rapportering fastsatt i vedlegg IV og kravene fastsatt i nr. 2 i denne artikkel. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal også angi potensialet for global oppvarming for hver klimagass i kravene til overvåking og 

rapportering av utslipp for denne gassen. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 22a nr. 2.» 

23) I artikkel 15 erstattes tredje, fjerde og femte ledd med følgende ledd: 

«Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om verifisering av utslippsrapporter på grunnlag av prinsippene som 

er fastsatt i vedlegg V, og om akkreditering og overvåking av kontrollører. Kommisjonen kan også vedta 

gjennomføringsrettsakter for verifisering av rapporter framlagt av luftfartøyoperatører i henhold til artikkel 14 nr. 3, og av 

søknader i henhold til artikkel 3e og 3f, herunder de verifiseringsprosedyrene som kontrollørene skal følge. De skal 

fastsette vilkår for akkreditering og tilbaketrekking av akkreditering, og eventuelt for gjensidig anerkjennelse og 

fagfellevurdering av akkrediteringsorganer.  
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Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 22a nr. 2.» 

24) I artikkel 16 skal nr. 12 lyde: 

«12. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om nærmere regler for prosedyrene nevnt i denne artikkel. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 22a nr. 2.» 

25) I artikkel 19 skal nr. 3 lyde: 

«3. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 23 for å utfylle dette direktiv ved å 

fastsette alle nødvendige krav i forbindelse med Unionsregisteret for den handelsperioden som begynner 1. januar 2013, 

og etterfølgende perioder, i form av standardiserte elektroniske databaser som inneholder felles dataelementer for å spore 

utstedelse, besittelse, overføring og annullering, alt etter hva som er relevant, av kvoter, og for å gi nødvendig offentlig 

tilgang og fortrolighet. Disse delegerte rettsaktene skal også omfatte bestemmelser om gjennomføring av regler om 

gjensidig anerkjennelse av kvoter i avtaler om sammenkopling av ordninger for handel med utslippskvoter.» 

26) I artikkel 21 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal fjerde punktum lyde: 

«Rapporten skal utarbeides på grunnlag av et spørreskjema eller en mal som vedtas av Kommisjonen i form av 

gjennomføringsrettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt 

i artikkel 22a nr. 2.» 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«4. Hvert tredje år skal det i rapporten nevnt i nr. 1 dessuten rettes særlig oppmerksomhet mot tilsvarende tiltak 

vedtatt for små anlegg som er unntatt fra EU-ETS. Utstedelse av tilsvarende tiltak vedtatt for små anlegg skal også tas 

i betraktning ved utveksling av opplysninger nevnt i nr. 3.» 

27) Artikkel 22 skal lyde: 

«Artikkel 22 

Endringer av vedleggene 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 23 for å endre, dersom det er relevant, 

vedleggene til dette direktiv, med unntak av vedlegg I, IIa og IIb, på bakgrunn av rapportene fastsatt i artikkel 21 og 

erfaringene med anvendelsen av dette direktiv. Vedlegg IV og V kan endres for å bedre overvåking, rapportering og 

verifisering av utslipp.» 

28) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 22a 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for klimaendringer nedsatt ved artikkel 26 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 525/2013(*). Nevnte komité skal være en komité i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011(**). 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteen ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 

tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og 

rapportering av klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er 

relevante for klimaendring, og om oppheving av vedtak 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og 

prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT  

L 55 av 28.2.2011, s. 13).»  
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29) Artikkel 23 skal lyde: 

«Artikkel 23 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 3d nr. 3, artikkel 10 nr. 4, artikkel 10a nr. 1 og 8, artikkel 

10b nr. 5, artikkel 19 nr. 3, artikkel 22, artikkel 24 nr. 3, artikkel 24a nr. 1, artikkel 25a nr. 1 og artikkel 28c gis 

Kommisjonen på ubestemt tid fra 8. april 2018. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3d nr. 3, artikkel 10 nr. 4, artikkel 10a nr. 1 og 8, artikkel 10b nr. 5, 

artikkel 19 nr. 3, artikkel 22, artikkel 24 nr. 3, artikkel 24a nr. 1, artikkel 25a nr. 1 og artikkel 28c kan når som helst 

tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten 

som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som 

allerede er trådt i kraft. 

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i 

samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(*). 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om 

dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 3d nr. 3, artikkel 10 nr. 4, artikkel 10a nr. 1 og 8, artikkel 10b nr. 5, 

artikkel 19 nr. 3, artikkel 22, artikkel 24 nr. 3, artikkel 24a nr. 1, artikkel 25a nr. 1 og artikkel 28c skal tre i kraft bare 

dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble 

meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har 

underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. Denne fristen skal forlenges med to måneder på 

initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet. 

  

(*) EUT L 123 av 12.5. 2016, s. 1.» 

30) I artikkel 24 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Fra 2008 kan medlemsstatene anvende handel med utslippskvoter i samsvar med dette direktiv på former for 

virksomhet og klimagasser som ikke er oppført i vedlegg I, idet det tas hensyn til alle relevante kriterier, særlig 

virkningene på det indre marked, mulig konkurransevridning, EU-ETS’ miljømessige integritet og den planlagte 

overvåkings- og rapporteringsordningens pålitelighet, forutsatt at innlemmelsen av slike former for virksomhet og 

klimagasser er godkjent av Kommisjonen, i samsvar med delegerte rettsakter som Kommisjonen har myndighet til å 

vedta i samsvar med artikkel 23.» 

b) I nr. 3 skal annet ledd lyde: 

«Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 23 for å utfylle dette direktiv for 

dette formålet.» 

31) I artikkel 24a gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 erstattes første og annet ledd med følgende ledd: 

«1. I tillegg til innlemmelsene fastsatt i artikkel 24 kan Kommisjonen vedta tiltak for å utstede kvoter eller 

godskrevne utslippsenheter for prosjekter som forvaltes av medlemsstatene, og som reduserer klimagassutslipp som 

ikke omfattes av EU-ETS. 

Slike tiltak skal være i tråd med rettsakter vedtatt i henhold til tidligere artikkel 11b nr. 7 som gjaldt før 8. april 2018. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 23 for å utfylle dette direktiv ved å 

fastsette framgangsmåten som skal følges.» 

b) Nr. 2 utgår.  



1.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/177 

 

32) I artikkel 25 utgår nr. 2. 

33) I artikkel 25a nr. 1 skal første og annet ledd lyde: 

«Dersom en tredjestat treffer tiltak for å redusere virkningene av klimaendringene som skyldes flygninger med avgang fra 

denne tredjestaten og ankomst i Unionen, skal Kommisjonen etter samråd med nevnte tredjestat og med medlemsstatene i 

komiteen nevnt i artikkel 22a nr. 1 vurdere hvilke muligheter som finnes for å skape optimal samvirking mellom EU-ETS 

og tredjestatens tiltak. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 23 for å endre vedlegg I til dette 

direktiv som innebærer at flygninger som ankommer fra den berørte tredjestaten, unntas fra de formene for 

luftfartsvirksomhet som er oppført i vedlegg I, eller at det gjøres andre endringer i formene for luftfartsvirksomhet oppført 

i vedlegg I, unntatt når det gjelder virkeområde, som kreves i henhold til en avtale inngått i henhold til artikkel 218 i 

traktaten om Den europeiske unions virkeområde.» 

34) I artikkel 27 nr. 3 skal annet ledd lyde: 

«Alle slike anlegg skal bli værende i EU-ETS i resten av den perioden som er nevnt i artikkel 11 nr. 1, da de ble 

gjeninnført.» 

35) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 27a 

Frivillig unntak for anlegg som slipper ut mindre enn 2 500 tonn 

1. Medlemsstatene kan unnta anlegg fra EU-ETS som til vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten har 

rapportert utslipp på mindre enn 2 500 tonn karbondioksidekvivalenter, bortsett fra utslipp fra biomasse, i hvert av de tre 

årene forut for underretningen i henhold til bokstav a), forutsatt at den berørte medlemsstaten 

a) underretter Kommisjonen om alle slike anlegg før listen over anlegg i henhold til artikkel 11 nr. 1 skal framlegges, 

eller senest når denne listen er framlagt for Kommisjonen, 

b) bekrefter at forenklede overvåkingstiltak er iverksatt for å vurdere om et anlegg i et gitt kalenderår slipper ut  

2 500 tonn karbondioksidekvivalenter eller mer, bortsett fra utslipp fra biomasse, 

c) bekrefter at dersom et anlegg i et gitt kalenderår slipper ut 2 500 tonn karbondioksidekvivalenter eller mer, bortsett fra 

utslipp fra biomasse, vil anlegget bli gjeninnført i EU-ETS, og 

d) gjør opplysningene nevnt i bokstav a), b) og c) tilgjengelige for offentligheten. 

2. Når et anlegg gjeninnføres i EU-ETS i henhold til nr. 1 bokstav c) i denne artikkel, skal alle kvoter som er tildelt i 

henhold til artikkel 10a, gis med start fra det året da anlegget ble gjeninnført. Kvoter som er tildelt et slikt anlegg, skal 

trekkes fra det antallet som skal auksjoneres i henhold til artikkel 10 nr. 2 av den medlemsstaten der anlegget ligger. 

3. Medlemsstatene kan dessuten unnta fra EU-ETS reserve- eller backup-enheter som ikke er i drift mer enn 300 timer 

per år i hvert av de tre årene forut for underretningen i henhold til nr. 1 bokstav a), på samme vilkår som fastsatt i nr. 1 og 

2.» 

36) Artikkel 28c skal lyde: 

«Artikkel 28c 

Bestemmelser om overvåking, rapportering og verifisering med henblikk på det globale markedsbaserte tiltaket 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 23 for å utfylle dette direktiv med 

hensyn til hensiktsmessig overvåking, rapportering og verifisering av utslipp med henblikk på gjennomføring av ICAOs 

globale markedsbaserte tiltak på alle ruter som omfattes av det. Disse delegerte rettsaktene skal bygge på relevante 

instrumenter som er vedtatt av ICAO, ikke medføre konkurransevridning, være forenlige med prinsippene i rettsaktene 

nevnt i artikkel 14 nr. 1 og sikre at utslippsrapporter som framlegges, verifiseres i samsvar med prinsippene og kriteriene 

for verifisering fastsatt i artikkel 15.»  
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37) Artikkel 30 skal lyde: 

«Artikkel 30 

Gjennomgåelse på bakgrunn av gjennomføringen av Paris-avtalen og utviklingen av karbonmarkeder i andre store 

økonomier 

1. Dette direktiv skal gjennomgås jevnlig på bakgrunn av den internasjonale utviklingen og innsatsen som gjøres for å 

nå de langsiktige målene i Paris-avtalen. 

2. Tiltakene for å støtte visse energiintensive industrisektorer som kan bli utsatt for karbonlekkasje som nevnt i artikkel 

10a og 10b, skal også gjennomgås jevnlig på bakgrunn av klimapolitiske tiltak i andre store økonomier. I denne 

sammenheng skal Kommisjonen også undersøke om tiltak i forbindelse med kompensasjon for indirekte kostnader bør 

harmoniseres ytterligere. 

3. Kommisjonen skal framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet innenfor rammen av hver globale 

gjennomgang som er avtalt i henhold til Paris-avtalen, særlig med hensyn til behovet for ytterligere politikker og 

virkemidler på unionsplan med henblikk på nødvendige klimagassreduksjoner i Unionen og dens medlemsstater, herunder 

i forbindelse med den lineære faktoren nevnt i artikkel 9. Kommisjonen kan, dersom det er relevant, framlegge forslag for 

Europaparlamentet og Rådet om å endre dette direktiv. 

4. Før 1. januar 2020 skal Kommisjonen framlegge en ajourført analyse av luftfartens ikke-CO2-relaterte virkninger, 

eventuelt sammen med et forslag om hvordan disse virkningene best kan håndteres.» 

38) I vedlegg IIa til direktiv 2003/87/EF utgår opplysningene om Belgia, Italia, Luxembourg og Sverige. 

39) Vedlegg IIb til direktiv 2003/87/EF erstattes med teksten i vedlegg I til dette direktiv. 

40) Vedlegg IV til direktiv 2003/87/EF endres i samsvar med vedlegg II til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Endringer av beslutning (EU) 2015/1814 

I artikkel 1 i beslutning (EU) 2015/1814 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 5 første ledd skal nytt punktum lyde: 

«Som unntak fra første og annet punktum skal de prosentdelene og de 100 millioner kvotene som er nevnt i disse 

punktumene, fordobles fram til 31. desember 2023.» 

2) Nytt nummer skal lyde: 

«5a. Med mindre annet er besluttet ved første gjennomgåelse som utføres i samsvar med artikkel 3, skal kvoter som inngår 

i reserven ut over det samlede antallet kvoter som er auksjonert i løpet av foregående år, fra 2023 ikke lenger være 

gyldige.» 

Artikkel 3 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 9. oktober 2019 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

Som unntak fra første ledd skal medlemsstatene innen 31. desember 2018 sette i kraft de lovene og forskriftene som er 

nødvendige for å etterkomme offentliggjørings- og rapporteringsforpliktelsene i nr. 14 bokstav f) i artikkel 1 i dette direktiv 

med hensyn til artikkel 10a nr. 6 i direktiv 2003/87/EF. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 



1.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/179 

 

Artikkel 4 

Overgangsbestemmelse 

For å oppfylle sine forpliktelser som fastsatt i artikkel 3 nr. 1 første ledd i dette direktiv skal medlemsstatene sikre at deres 

nasjonale lovgivning som innarbeider artikkel 10, artikkel 10a nr. 4–7, artikkel 10a nr. 8 første og annet ledd, artikkel  

10a nr. 12–18, artikkel 10c og artikkel 11a nr. 8 og 9 i direktiv 2003/87/EF, og vedlegg IIa og IIb til nevnte direktiv, som var i 

kraft 19. mars 2018, fortsatt får anvendelse fram til 31. desember 2020. Listen i vedlegget til beslutning 2014/746/EU får 

fortsatt anvendelse fram til 31. desember 2020. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 6 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 14. mars 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

L. PAVLOVA 

President 

 ______  
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VEDLEGG I 

Vedlegg IIb til direktiv 2003/87/EF skal lyde: 

«VEDLEGG IIB 

FORDELING AV MIDLER FRA MODERNISERINGSFONDET FRAM TIL 31. DESEMBER 2030 

 Andel av moderniseringsfondet 

Bulgaria 5,84 % 

Den tsjekkiske 
republikk 

15,59 % 

Estland 2,78 % 

Kroatia 3,14 % 

Latvia 1,44 % 

Litauen 2,57 % 

Ungarn 7,12 % 

Polen 43,41 % 

Romania 11,98 % 

Slovakia 6,13 %» 

 ______  
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VEDLEGG II 

I del A i vedlegg IV til direktiv 2003/87/EF skal avsnittet under fjerde rubrikk med tittelen «Overvåking av utslipp av andre 

klimagasser» lyde: 

«Det skal brukes standardiserte eller anerkjente metoder som er utarbeidet av Kommisjonen i samarbeid med alle berørte 

parter og vedtatt i henhold til artikkel 14 nr. 1.» 

 __________  
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RÅDSFORORDNING (EU) 2020/699 

av 25. mai 2020 

om midlertidige tiltak med hensyn til generalforsamlinger i europeiske allmennaksjeselskaper (SE-selskaper) og 

europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak)(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 352, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

under henvisning til samtykke fra Europaparlamentet, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

etter en særlig regelverksprosedyre og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å begrense utbruddet av covid-19, som 11. mars 2020 ble erklært som en pandemi av Verdens helseorganisasjon, 

har medlemsstatene innført en rekke tiltak som savner sidestykke, særlig tiltak som gjelder isolering av personer og 

sosial distansering. 

2) Slike tiltak kan hindre selskaper og samvirkeforetak i å oppfylle sine rettslige forpliktelser i henhold til nasjonal 

selskapsrett og unionens selskapsrett, særlig ved å gjøre det svært vanskelig for dem å holde generalforsamlinger. 

3) På nasjonalt plan har medlemsstatene iverksatt nødtiltak som støtter selskaper og samvirkeforetak, og som gir dem de 

verktøyene og den fleksibiliteten som kreves under de nåværende ekstraordinære omstendighetene forårsaket av covid-

19-pandemien. Særlig har mange medlemsstater gjort det mulig å bruke digitale verktøy og prosesser til å holde 

generalforsamlinger, og de har forlenget fristene for å holde generalforsamlinger i 2020. 

4) På unionsplan regulerer rådsforordning (EF) nr. 2157/2001(1) europeiske allmennaksjeselskaper («SE-selskaper») og 

rådsforordning (EF) nr. 1435/2003(2) europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak). Begge forordninger krever at det 

holdes en generalforsamling innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret. Under henvisning til de nåværende 

ekstraordinære omstendighetene forårsaket av covid-19-pandemien bør det gis et midlertidig unntak fra dette kravet. 

Ettersom det er viktig å holde generalforsamlinger for å sikre at beslutninger som er lovpålagte eller økonomisk 

nødvendige, treffes i rett tid, bør SE-selskaper og SCE-foretak kunne holde sine generalforsamlinger innen 12 måneder 

etter utgangen av regnskapsåret, forutsatt at de holdes senest 31. desember 2020. Siden dette er et midlertidig tiltak på 

grunn av de ekstraordinære omstendighetene forårsaket av covid-19-pandemien, bør dette unntaket bare gjelde for 

generalforsamlinger som skal holdes i 2020. 

5) Traktaten om den europeiske unions virkemåte (TEUV) inneholder ingen annen hjemmel til å vedta denne forordningen 

enn den som angis i artikkel 352. 

6) Ettersom målet for denne forordningen, som er å fastsette en midlertidig nødløsning for SE-selskaper og SCE-foretak 

slik at de kan fravike bestemmelsene i forordning (EF) nr. 2157/2001 og forordning (EF) nr. 1435/2003 med hensyn til 

fristen for avholdelse av generalforsamlinger, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av 

omfanget og virkningene bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union (TEU). I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går denne forordningen ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 27.5.2020, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2020 av  

14. juli 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) Rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 av 8. oktober 2001 om vedtektene for det europeiske selskap (SE) (EFT L 294 av 10.11.2001, s. 1). 

(2) Rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22. juli 2003 om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak) (EUT L 207 av 

18.8.2003, s. 1). 
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7) Med tanke på at seksmånedersperioden nevnt i forordning (EF) nr. 2157/2001 og (EF) nr. 1435/2003 utløper i mai eller 

juni 2020, og ettersom det må tas hensyn til innkallingsfrister, bør denne forordningen tre i kraft så snart som mulig. 

8) Med tanke på at saken hastet, ble det ansett som hensiktsmessig å fastsette et unntak fra åtteukersperioden nevnt i 

artikkel 4 i protokoll nr. 1 om nasjonalforsamlingenes rolle i Den europeiske union, vedlagt traktaten om Den 

europeiske union, traktaten om Den europeiske unions virkemåte og traktaten om opprettelse av Det europeiske 

atomenergifellesskap. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Midlertidig tiltak med hensyn til generalforsamlinger i europeiske allmennaksjeselskaper (SE-selskaper) 

Dersom det i samsvar med artikkel 54 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2157/2001 skal holdes generalforsamling i et SE-selskap i 

2020, kan SE-selskapet, som unntak fra den bestemmelsen, holde generalforsamlingen innen 12 måneder etter utgangen av 

regnskapsåret, forutsatt at generalforsamlingen holdes innen 31. desember 2020. 

Artikkel 2 

Midlertidig tiltak med hensyn til generalforsamlinger i europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak) 

Dersom det i samsvar med artikkel 54 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1435/2003 skal holdes generalforsamling i et SCE-foretak i 

2020, kan SCE-foretaket, som unntak fra den bestemmelsen, holde generalforsamlingen innen 12 måneder etter utgangen av 

regnskapsåret, forutsatt at generalforsamlingen holdes innen 31. desember 2020. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 25. mai 2020. 

 For Rådet 

G. GRLIĆ RADMAN  

Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2020/1043 

av 15. juli 2020 

om gjennomføring av kliniske utprøvinger og utlevering av legemidler for mennesker som inneholder eller består av 

genmodifiserte organismer, til behandling eller forebygging av koronavirussykdom (covid-19)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 bokstav c), 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

etter samråd med Den europeiske økonomiske og sosiale komité, 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Koronavirussykdom (covid-19) er en infeksjonssykdom forårsaket av et nylig oppdaget koronavirus. Den  

30. januar 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) sykdomsutbruddet som en internasjonal krise som truer 

folkehelsen. Den 11. mars 2020 klassifiserte WHO covid-19 som en pandemi. 

2) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF(2) og europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 726/2004(3) skal søknader om tillatelse til å bringe et legemiddel i omsetning i en medlemsstat eller i Unionen 

ledsages av dokumentasjon som inneholder resultatene av kliniske utprøvinger som er gjennomført med legemiddelet. 

3) Det følger av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/20/EF(4) at sponsorer, før en klinisk utprøving starter, skal søke 

om tillatelse fra vedkommende myndighet i medlemsstaten der den kliniske utprøvingen skal gjennomføres. Formålet 

med tillatelsen er å beskytte forsøkspersonenes rettigheter, sikkerhet og velferd og å sikre at dataene som framkommer i 

den kliniske utprøvingen, er pålitelige og solide. 

4) I henhold til direktiv 2001/20/EF berører utstedelsen av en tillatelse til å gjennomføre en klinisk utprøving ikke 

anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF(5) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/41/EF(6). 

5) I direktiv 2001/18/EF er det fastsatt at utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer («GMO») for andre formål enn å 

bringe dem i omsetning, skal meldes til og skriftlig godkjennes av vedkommende myndighet i medlemsstaten der 

utsettingen skal finne sted. Meldingen skal inneholde en miljørisikovurdering utført i samsvar med vedlegg II til direktiv 

2001/18/EF og teknisk dokumentasjon med opplysningene angitt i vedlegg III til nevnte direktiv.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 231 av 17.7.2020, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2020 av  

20. august 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlamentets holdning av 10. juli 2020 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. juli 2020. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor (EUT 

L 136 av 30.4.2004, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/20/EF av 4. april 2001 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om bruk av god 

klinisk praksis ved gjennomføring av kliniske prøvinger av legemidler for mennesker (EFT L 121 av 1.5.2001, s. 34). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer og om oppheving av 

rådsdirektiv 90/220/EØF (EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/41/EF av 6. mai 2009 om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer (EUT L 125 av 

21.5.2009, s. 75). 

2021/EØS/45/23 
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6) I direktiv 2009/41/EF er det fastsatt at risikoene for menneskers helse og miljøet forbundet med innesluttet bruk av 

genmodifiserte mikroorganismer skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. For dette formål er det i nevnte direktiv fastsatt at 

brukeren skal vurdere de risikoene for menneskers helse og miljøet som den spesifikke typen innesluttet bruk kan 

innebære, og i den forbindelse minst bruke vurderingselementene og framgangsmåten fastsatt i vedlegg III til nevnte 

direktiv. 

7) Ved kliniske utprøvinger må det utføres en rekke forskjellige operasjoner, herunder framstilling, transport og 

oppbevaring av utprøvingspreparatene, emballering og merking, administrering av preparatene til forsøkspersonene og 

etterfølgende overvåking av dem samt kassering av avfall og ubrukte utprøvingspreparater. Disse operasjonene kan i 

tilfeller der utprøvingspreparatet inneholder eller består av genmodifiserte organismer, omfattes av direktiv 2001/18/EF 

eller 2009/41/EF. 

8) Erfaringen har vist at det i kliniske utprøvinger med utprøvingspreparater som inneholder eller består av genmodifiserte 

organismer, er framgangsmåten for å oppfylle kravene i direktiv 2001/18/EF og 2009/41/EF med hensyn til 

miljørisikovurderingen og tillatelsen fra vedkommende myndighet i en medlemsstat kompleks og kan være svært 

tidkrevende. 

9) Ved kliniske multisenterutprøvinger som gjennomføres i flere medlemsstater, blir denne framgangsmåten betydelig mer 

kompleks, ettersom sponsorer av kliniske utprøvinger må inngi flere søknader om tillatelse til flere vedkommende 

myndigheter i forskjellige medlemsstater parallelt. I tillegg varierer nasjonale krav til og framgangsmåter for 

miljørisikovurderingen og vedkommende myndigheters skriftlige tillatelse til utsetting av genmodifiserte organismer i 

henhold til direktiv 2001/18/EF betydelig fra en medlemsstat til en annen. Mens det i noen medlemsstater kan inngis én 

søknad til én vedkommende myndighet om tillatelse når det gjelder gjennomføringen av den kliniske utprøvingen og 

GMO-aspektene, må det i andre medlemstater inngis søknader parallelt til forskjellige vedkommende myndigheter. 

Videre anvender noen medlemsstater direktiv 2001/18/EF, andre anvender direktiv 2009/41/EF, mens andre igjen 

anvender enten direktiv 2009/41/EF eller 2001/18/EF, alt etter de spesifikke omstendighetene forbundet med en klinisk 

utprøving, og det er derfor ikke mulig på forhånd å bestemme hvilken nasjonal framgangsmåte som skal følges. Andre 

medlemsstater anvender begge direktivene samtidig på forskjellige operasjoner i den samme kliniske utprøvingen. 

Forsøk på å rasjonalisere prosessen ved uformell samordning mellom medlemsstatenes vedkommende myndigheter har 

ikke lykkes. Det er også forskjeller i de nasjonale kravene til hva den tekniske dokumentasjonen skal inneholde. 

10) Det er derfor spesielt vanskelig å gjennomføre kliniske multisenterutprøvinger med utprøvingspreparater som 

inneholder eller består av genmodifiserte organismer, og som involverer flere medlemsstater. 

11) Covid-19-pandemien har forårsaket en hittil usett krise for folkehelsen som har kostet flere tusen menneskeliv, og som 

særlig har rammet eldre og personer med eksisterende helseproblemer. De svært drastiske tiltakene som medlemsstatene 

har måttet treffe for å begrense spredningen av covid-19, har i tillegg ført til alvorlige forstyrrelser i de nasjonale 

økonomiene og Unionen som helhet. 

12) Covid-19 er en kompleks sykdom som påvirker flere fysiologiske prosesser. Potensielle behandlinger og vaksiner er 

under utvikling. Noen av vaksinene som er under utvikling, inneholder svekkede virus eller levende vektorer som kan 

omfattes av definisjonen av en genmodifisert organisme. 

13) I denne krisen for folkehelsen er det av vesentlig betydning for Unionen at sikre og effektive legemidler til behandling 

eller forebygging av covid-19 kan utvikles og gjøres tilgjengelig i Unionen så snart som mulig. 

14) For å nå målet om å gjøre sikre og effektive legemidler til behandling eller forebygging av covid-19 tilgjengelig har Det 

europeiske legemiddelbyrå (EMA) og nettverket av nasjonale vedkommende myndigheter truffet en rekke tiltak på 

unionsplan for å lette, støtte og framskynde utviklingen av og utstedelsen av markedsføringstillatelser for behandlinger 

og vaksiner. 

15) For å framskaffe den solide kliniske dokumentasjonen som er nødvendig for å understøtte søknader om 

markedsføringstillatelse for legemidler til behandling eller forebygging av covid-19, må det gjennomføres kliniske 

multisenterutprøvinger som involverer flere medlemsstater. 

16) Det er av avgjørende betydning at kliniske utprøvinger med utprøvingspreparater som inneholder eller består av 

genmodifiserte organismer, til behandling eller forebygging av covid-19 kan gjennomføres i Unionen, at de kan starte så 

snart som mulig, og at de ikke forsinkes på grunn av kompleksiteten i de forskjellige nasjonale prosedyrene som 

medlemsstatene har innført i henhold til direktiv 2001/18/EF og 2009/41/EF.  
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17) Hovedformålet med Unionens regelverk for legemidler er å beskytte folkehelsen. Denne rettslige rammen utfylles av 

reglene i direktiv 2001/20/EF, der det er fastsatt spesifikke standarder for vern av forsøkspersoner som deltar i kliniske 

utprøvinger. Formålet med direktiv 2001/18/EF og 2009/41/EF er å sikre et høyt nivå for vern av menneskers helse og 

miljøet gjennom en vurdering av risikoene ved utsetting eller innesluttet bruk av genmodifiserte organismer. I den hittil 

usette krisen for folkehelsen som covid-19-pandemien har forårsaket, må vern av folkehelsen ha forrang. Det er derfor 

nødvendig å fastsette et midlertidig unntak fra kravene om en forutgående miljørisikovurdering og tillatelse i henhold til 

direktiv 2001/18/EF og 2009/41/EF så lenge covid-19-pandemien pågår, eller så lenge covid-19 utgjør en krise for 

folkehelsen. Unntaket bør begrenses til kliniske utprøvinger med utprøvingspreparater som inneholder eller består av 

genmodifiserte organismer, til behandling eller forebygging av covid-19. Så lenge det midlertidige unntaket gjelder, bør 

miljørisikovurderingen og tillatelsen i henhold til direktiv 2001/18/EF og 2009/41/EF ikke være en forutsetning for å 

gjennomføre disse kliniske utprøvingene. 

18) For å sikre et høyt nivå for vern av miljøet bør anlegg der genmodifisering av villtypevirus og beslektede aktiviteter 

finner sted, fortsatt måtte oppfylle kravene i direktiv 2009/41/EF. Framstilling av legemidler som inneholder eller består 

av genmodifiserte organismer, til behandling eller forebygging av covid-19, herunder utprøvingspreparater, bør derfor 

ikke omfattes av det midlertidige unntaket. I tillegg bør sponsorer være forpliktet til å treffe egnede tiltak for å minimere 

negative miljøvirkninger som ut fra tilgjengelig kunnskap kan forventes som følge av tilsiktet eller utilsiktet utslipp av 

utprøvingspreparater i miljøet. 

19) Når det søkes om markedsføringstillatelse i henhold til direktiv 2001/83/EF eller forordning (EF) nr. 726/2004 for 

legemidler som inneholder eller består av genmodifiserte organismer, til behandling eller forebygging av covid-19, og 

for hvilke de kliniske utprøvingene ville vært omfattet av unntaket fastsatt i denne forordningen, bør søkeren derfor ikke 

være forpliktet til å vedlegge vedkommende myndighets skriftlige tillatelse til utsetting i miljøet av genmodifiserte 

organismer for forsknings- og utviklingsformål som fastsatt i del B i direktiv 2001/18/EF. 

20) Denne forordningen berører ikke Unionens regler for legemidler for mennesker. Som fastsatt i forordning (EF)  

nr. 726/2004 vil miljøvirkningen av legemidler som inneholder eller består av genmodifiserte organismer, til behandling 

eller forebygging av covid-19 fortsatt bli vurdert av EMA parallelt med vurderingen av det berørte legemiddelets 

kvalitet, sikkerhet og effekt samtidig som miljøsikkerhetskravene fastsatt i direktiv 2001/18/EF overholdes. 

21) Direktiv 2001/20/EF får fortsatt anvendelse, og ved kliniske utprøvinger med utprøvingspreparater som inneholder eller 

består av genmodifiserte organismer, til behandling eller forebygging av covid-19, kreves det fortsatt at det foreligger en 

skriftlig tillatelse fra vedkommende myndighet i hver medlemsstat der utprøvingen skal gjennomføres. Det er fortsatt 

obligatorisk å oppfylle etiske krav og å følge god klinisk praksis ved gjennomføring av kliniske utprøvinger samt å følge 

god framstillingspraksis ved framstilling eller import av utprøvingspreparater som inneholder eller består av 

genmodifiserte organismer. 

22) Som en hovedregel kan legemidler ikke bringes i omsetning i Unionen eller i en medlemsstat uten at vedkommende 

myndigheter har gitt markedsføringstillatelse i henhold til direktiv 2001/83/EF eller forordning (EF) nr. 726/2004.  

I direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 er det imidlertid fastsatt unntak fra dette kravet i situasjoner der 

det er et akutt behov for å gi et legemiddel for å oppfylle en pasients spesifikke behov, for bruk med særlig 

utleveringstillatelse eller som svar på en mistanke om eller bekreftet spredning av sykdomsframkallende stoffer, 

toksiner, kjemiske stoffer eller radioaktiv stråling som kan forårsake skade. I henhold til artikkel 5 nr. 1 i direktiv 

2001/83/EF kan medlemsstatene særlig for å dekke spesielle behov gi dispensasjon fra bestemmelsene i nevnte direktiv 

for legemidler som utleveres i henhold til en bestilling foretatt uoppfordret og i god tro, og som er framstilt i samsvar 

med anvisningene fra en bemyndiget fagperson for dennes egne pasienter og på vedkommendes personlige og direkte 

ansvar. I henhold til artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF kan medlemsstatene også midlertidig tillate utlevering av et 

ikke-godkjent legemiddel dersom det foreligger mistanke om eller bekreftet spredning av sykdomsframkallende stoffer, 

toksiner, kjemiske agenser eller radioaktiv stråling som kan forårsake skade. I henhold til artikkel 83 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 726/2004 kan medlemsstatene gjøre et legemiddel for mennesker tilgjengelig for bruk med særlig 

utleveringstillatelse for en gruppe pasienter med kronisk eller alvorlig invalidiserende sykdom, eller for pasienter hvis 

sykdom anses for å være livstruende, og som ikke kan behandles på tilfredsstillende måte med et godkjent legemiddel.  
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23) Noen medlemsstater har uttrykt tvil med hensyn til samspillet mellom nevnte bestemmelser i direktiv 2001/83/EF og 

forordning (EF) nr. 726/2004 og GMO-regelverket. I lys av det akutte behovet for å gjøre vaksiner eller behandlinger 

mot covid-19 tilgjengelig for allmennheten så snart de er klare for dette formålet, og for å unngå forsinkelser og 

usikkerhet med hensyn til disse produktenes status i visse medlemsstater, bør en miljørisikovurdering eller tillatelse i 

samsvar med direktiv 2001/18/EF eller direktiv 2009/41/EF ikke være en forutsetning i tilfeller der medlemsstatene 

treffer beslutninger i henhold til artikkel 5 nr. 1 og 2 i direktiv 2001/83/EF eller artikkel 83 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 726/2004 om legemidler som inneholder eller består av genmodifiserte organismer, til behandling eller forebygging 

av covid‐ 19. 

24) Ettersom målene for denne forordningen, som er å fastsette et midlertidig unntak fra Unionens regelverk for 

genmodifiserte organismer for å sikre at gjennomføringen av kliniske utprøvinger i flere forskjellige medlemsstater med 

utprøvingspreparater som inneholder eller består av genmodifiserte organismer, til behandling eller forebygging av 

covid-19, ikke forsinkes, og å presisere hvordan artikkel 5 nr. 1 og 2 i direktiv 2001/83/EF og artikkel 83 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 726/2004 skal anvendes på legemidler som inneholder eller består av genmodifiserte organismer, til 

behandling eller forebygging av covid-19, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av 

deres omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union («TEU»). På grunn av viktigheten av å sikre et høyt nivå for 

vern av miljøet i all politikk og i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel bør denne 

forordningen begrenses til den nåværende krisesituasjonen som innebærer en akutt trussel mot menneskers helse, der det 

ikke er mulig på annen måte å oppfylle målet om å verne menneskers helse, og ikke gå lenger enn det som er nødvendig 

for å nå disse målene. 

25) På bakgrunn av sakens hastende karakter ble det ansett som hensiktsmessig å fastsette et unntak fra åtteukersperioden 

nevnt i artikkel 4 i protokoll nr. 1 om nasjonalforsamlingenes rolle i Den europeiske union, vedlagt traktaten om Den 

europeiske union, traktaten om Den europeiske unions virkemåte og traktaten om opprettelse av Det europeiske 

atomenergifellesskap. 

26) Ettersom målene for denne forordningen, som er å sikre at kliniske utprøvinger med utprøvingspreparater som 

inneholder eller består av genmodifiserte organismer, til behandling eller forebygging av covid-19 kan starte uten 

opphold, og å presisere hvordan artikkel 5 nr. 1 og 2 i direktiv 2001/83/EF og artikkel 83 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 726/2004 skal anvendes på legemidler som inneholder eller består av genmodifiserte organismer, til behandling eller 

forebygging av covid-19, bør denne forordningen på grunn av sakens hastende karakter tre i kraft dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I denne forordningen menes med 

1) «klinisk utprøving» en klinisk utprøving som definert i artikkel 2 bokstav a) i direktiv 2001/20/EF, 

2) «sponsor» en sponsor som definert i artikkel 2 bokstav e) i direktiv 2001/20/EF, 

3) «utprøvingspreparat» et utprøvingspreparat som definert i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 2001/20/EF, 

4) «legemiddel» et legemiddel som definert i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF, 

5) «genmodifisert organisme» eller «GMO» en genmodifisert organisme som definert i artikkel 2 nr. 2 i direktiv 2001/18/EF. 

Artikkel 2 

1. Aktiviteter knyttet til gjennomføringen av kliniske utprøvinger, herunder emballering og merking, oppbevaring, transport, 

destruksjon, kassering, distribusjon, utlevering, administrering eller bruk av utprøvingspreparater for mennesker som inneholder 

eller består av genmodifiserte organismer, til behandling eller forebygging av covid-19, med unntak av framstilling av 

utprøvingspreparatene, krever ikke en forutgående miljørisikovurdering eller tillatelse i samsvar med artikkel 6–11 i direktiv 

2001/18/EF eller artikkel 4–13 i direktiv 2009/41/EF dersom disse aktivitetene er knyttet til gjennomføringen av en klinisk 

utprøving som det er gitt tillatelse til i samsvar med direktiv 2001/20/EF. 

2. Sponsorer skal treffe egnede tiltak for å minimere forutsigbare negative miljøvirkninger som følge av tilsiktet eller 

utilsiktet utslipp av utprøvingspreparatet i miljøet.  
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3. Som unntak fra artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i forordning (EF) nr. 726/2004 og fra nr. 1.6 fjerde ledd annet strekpunkt i del I 

i vedlegg I til direktiv 2001/83/EF skal det ikke kreves at søkere i søknader om markedsføringstillatelse for legemidler som 

inneholder eller består av genmodifiserte organismer, til behandling eller forebygging av covid-19, vedlegger en kopi av 

vedkommende myndighets skriftlige tillatelse til utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer for forsknings- og 

utviklingsformål i samsvar med del B i direktiv 2001/18/EF. 

Artikkel 3 

1. Artikkel 6–11 og 13–24 i direktiv 2001/18/EF samt artikkel 4–13 i direktiv 2009/41/EF får ikke anvendelse på aktiviteter 

knyttet til utlevering og bruk av legemidler som inneholder eller består av genmodifiserte organismer, til behandling eller 

forebygging av covid-19, herunder emballering og merking, oppbevaring, transport, destruksjon, kassering, distribusjon eller 

administrering, med unntak av framstilling av legemidlene, i følgende tilfeller: 

a) Dersom en medlemsstat har unntatt slike legemidler fra bestemmelsene i direktiv 2001/83/EF i henhold til artikkel 5 nr. 1 i 

nevnte direktiv. 

b) Dersom en medlemsstat midlertidig har tillatt slike legemidler i henhold til artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF. 

c) Dersom en medlemsstat gjør slike legemidler tilgjengelig i henhold til artikkel 83 nr. 1 i forordning (EF) nr. 726/2004. 

2. Dersom det er mulig, skal medlemsstatene treffe egnede tiltak for å minimere forutsigbare negative miljøvirkninger som 

følge av tilsiktet eller utilsiktet utslipp av legemiddelet i miljøet. 

Artikkel 4 

1. Denne forordningen får anvendelse så lenge WHO klassifiserer covid-19 som en pandemi, eller så lenge en 

gjennomføringsrettsakt der Kommisjonen anerkjenner situasjonen som en folkehelsekrise forårsaket av covid-19 i samsvar med 

artikkel 12 i europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1082/2013/EU(7), får anvendelse. 

2. Når vilkårene for anvendelse av denne forordningen nevnt i nr. 1 ikke lenger er oppfylt, skal Kommisjonen offentliggjøre 

en kunngjøring om dette i Den europeiske unions tidende. 

3. Kliniske utprøvinger som omfattes av artikkel 2 i denne forordningen, og som det er gitt tillatelse til i henhold til direktiv 

2001/20/EF før offentliggjøringen av kunngjøringen nevnt i nr. 2 i denne artikkel, kan fortsette med gyldig virkning og brukes 

som grunnlag for en søknad om markedsføringstillatelse i fravær av en miljørisikovurdering eller tillatelse i samsvar med 

artikkel 6–11 i direktiv 2001/18/EF eller artikkel 4–13 i direktiv 2009/41/EF. 

Artikkel 5 

Denne forordningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 15. juli 2020. 

For Europaparlamentet 

D. M. SASSOLI 

President 

For Rådet 

J. KLOECKNER 

Formann 

 __________  

  

(7) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1082/2013/EU av 22. oktober 2013 om alvorlige helsetrusler over landegrensene og om 

oppheving av vedtak nr. 2119/98/EF (EUT L 293 av 5.11.2013, s. 1). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/972 

av 2. juli 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 1407/2013 med hensyn til dens forlengelse og om endring av 

forordning (EU) nr. 651/2014 med hensyn til dens forlengelse og relevante justeringer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 108 nr. 4, 

under henvisning til rådsforordning (EU) 2015/1588 av 13. juli 2015 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte på visse kategorier horisontal statsstøtte(1), særlig artikkel 1 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 2, 

etter samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Flere av statsstøttereglene som ble vedtatt som del av 2012-initiativet for modernisering av statsstøtteregelverket, 

utløper ved utgangen av 2020. Nærmere bestemt vil kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013(2) og (EU)  

nr. 651/2014(3) utløpe 31. desember 2020. 

2) For å skape forutsigbarhet og rettssikkerhet bør Kommisjonen, samtidig som den forbereder en mulig framtidig 

oppdatering av statsstøttereglene som ble vedtatt som del av initiativet for modernisering av statsstøtteregelverket, 

iverksette tiltak i to faser. 

3) For det første bør Kommisjonen forlenge anvendelsesperioden for statsstøtteregler som ellers ville utløpe ved utgangen 

av 2020. For det andre bør Kommisjonen, i samsvar med Kommisjonens retningslinjer for bedre regelverksutforming(4), 

evaluere disse reglene sammen med de andre statsstøttereglene som ble vedtatt som del av initiativet for modernisering 

av statsstøtteregelverket. Den 7. januar 2019 innledet Kommisjonen evalueringen av disse reglene i form av en 

«egnethetskontroll». I forbindelse med den europeiske grønne given(5) og den europeiske digitale dagsordenen har 

Kommisjonen allerede kunngjort at den har til hensikt å revidere en rekke retningslinjer innen utgangen av 2021. På 

grunnlag av dette vil Kommisjonen beslutte om reglene skal forlenges ytterligere eller oppdateres. 

4) Med tanke på egnethetskontrollens omfang og det faktum at resultatene av evalueringene ikke vil være tilgjengelige før 

sent i 2020, kan det ikke treffes en politisk beslutning om utformingen av statsstøttereglene etter 2020 i tide til å sikre 

berørte parters rettssikkerhet og stabilitet med hensyn til de gjeldende reglene etter 2020. Det er derfor nødvendig med 

en forlengelse for å gjøre det mulig å foreta en korrekt vurdering av statsstøttereglene og sikre forutsigbare og stabile 

regler for medlemsstatene. 

5) Anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 1407/2013 og (EU) nr. 651/2014 bør derfor forlenges med tre år fram til 

31. desember 2023.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 215 av 7.7.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2020 av  

20. august 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 248 av 24.9.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte på bagatellmessig støtte (EUT L 352 av 24.12.2013, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 av 17. juni 2014 om erklæring av visse støttekategoriers forenlighet med det indre marked i 

henhold til traktatens artikkel 107 og 108 (EUT L 187 av 26.6.2014, s. 1). 

(4) Kommisjonens arbeidsdokument «Retningslinjer for bedre regelverksutforming» av 7. juli 2017, SWD (2017) 350. 

(5) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen: 

«The European Green Deal» (COM(2019) 640 endelig utgave). 

2021/EØS/45/24 
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6) Forordning (EU) nr. 1407/2013 og (EU) nr. 651/2014 bør derfor endres. 

7) Som følge av forlengelsen av anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 651/2014 er det mulig at enkelte 

medlemsstater ønsker å forlenge gyldighetsperioden for støttetiltak som er unntatt i henhold til den forordningen, og 

som det er framlagt et sammendrag om i samsvar med artikkel 11 bokstav a) i nevnte forordning. For å sikre 

gjennomsiktighet bør medlemsstatene oversende Kommisjonen det oppdaterte sammendraget om forlengelsen av disse 

tiltakene. 

8) Ordninger som er opprettet i henhold til kapittel III avsnitt 1 (unntatt artikkel 15), 2, 3, 4, 7 (unntatt artikkel 44) og 10 i 

forordning (EU) nr. 651/2014, som har et gjennomsnittlig årlig statsstøttebudsjett på over 150 millioner euro, som har 

vært unntatt i mer enn seks måneder i henhold til en beslutning truffet av Kommisjonen, og som den respektive 

medlemsstaten ønsker å forlenge for perioden etter 31. desember 2020, bør fortsatt unntas fram til 31. desember 2023, 

forutsatt at medlemsstatene har gitt Kommisjonen det oppdaterte sammendraget og framlagt en endelig 

evalueringsrapport i samsvar med evalueringsplanen godkjent av Kommisjonen. 

9) På bakgrunn av de økonomiske og finansielle følgene som covid-19-utbruddet har for foretakene, og for å sikre samsvar 

med Kommisjonens overordnede politiske reaksjon, særlig i perioden 2020–2021, bør forordning (EU) nr. 651/2014 

endres. Særlig bør foretak som ble foretak i vanskeligheter som følge av covid-19-utbruddet, i et begrenset tidsrom 

fortsatt være støtteberettiget i henhold til forordning (EU) nr. 651/2014. På samme måte bør foretak som må permittere 

eller si opp personale som følge av covid-19-utbruddet, ikke anses å ha brutt flytteforpliktelser som er pådratt før  

31. desember 2019, på tidspunktet for mottak av regionalstøtte. Disse ekstraordinære bestemmelsene bør få anvendelse i 

en begrenset periode fra 1. januar 2020 til 30. juni 2021. 

10) Forordning (EU) nr. 1407/2013 og (EU) nr. 651/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 8 i forordning (EU) nr. 1407/2013 skal annet ledd lyde: 

«Den får anvendelse til 31. desember 2023.» 

Artikkel 2 

I forordning (EU) nr. 651/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 2 skal bokstav a) lyde: 

«a) ordninger som er omfattet av bestemmelsene i kapittel III avsnitt 1 (unntatt artikkel 15), 2, 3, 4, 7 (unntatt artikkel 

44) og 10 i denne forordningen, dersom det gjennomsnittlige årlige statsstøttebudsjettet overstiger  

150 millioner euro, fra seks måneder etter at de trer i kraft. Kommisjonen kan beslutte at denne forordningen 

fortsatt skal få anvendelse på slike støtteordninger for en lengre periode, etter at den har tatt stilling til den berørte 

evalueringsplanen som medlemsstaten har meldt til Kommisjonen innen 20 virkedager fra ordningen trer i kraft. 

Dersom Kommisjonen allerede har forlenget anvendelsen av denne forordningen utover de opprinnelige seks 

månedene for slike ordninger, kan medlemsstatene beslutte å forlenge disse ordningene fram til slutten av denne 

forordningens anvendelsesperiode, forutsatt at den berørte medlemsstaten har framlagt en evalueringsrapport i 

samsvar med evalueringsplanen godkjent av Kommisjonen. Regionalstøtte som gis i henhold til denne 

forordningen, kan imidlertid som unntak forlenges til utløpet av gyldighetsperioden for de relevante 

regionalstøttekartene.»  
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2) I nr. 4 skal bokstav c) lyde: 

«c) støtte til foretak i vanskeligheter, unntatt støtteordninger for å kompensere for skader som skyldes visse 

naturkatastrofer, ordninger for etableringsstøtte og ordninger for regional driftsstøtte, forutsatt at disse ordningene 

ikke er gunstigere for foretak i vanskeligheter enn for andre foretak. Denne forordningen får imidlertid som 

unntak anvendelse for foretak som ikke var i vanskeligheter 31. desember 2019, men som ble foretak i 

vanskeligheter i perioden fra 1. januar 2020 til 30. juni 2021.» 

2) Artikkel 2 nr. 27 skal lyde: 

«27) «støtteområder» områder oppført på et godkjent regionalstøttekart for perioden 1. juli 2014 til 31. desember 2021 

ved anvendelse av traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a) og c) for regionalstøtte som ytes fram til  

31. desember 2021, og områder oppført på et godkjent regionalstøttekart for perioden 1. januar 2022 til  

31. desember 2027 ved anvendelse av traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a) og c) for regionalstøtte som ytes etter 

31. desember 2021,» 

3) Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

Rapportering 

1. Medlemsstatene eller, når det gjelder støtte som tildeles prosjekter innenfor rammen av det europeiske territoriale 

samarbeidet, eventuelt den medlemsstaten der forvaltningsmyndigheten nevnt i artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1299/2013 

er lokalisert, skal oversende til Kommisjonen 

a) gjennom Kommisjonens elektroniske meldingssystem, et sammendrag om hvert støttetiltak som er omfattet av unntak i 

henhold til denne forordningen, i det standardiserte formatet fastsatt i vedlegg II, sammen med en lenke som gir tilgang 

til den fullstendige teksten om støttetiltaket, med endringer, innen 20 virkedager etter støttetiltakets ikrafttredelse, 

b) en årlig rapport i elektronisk form, som angitt i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004(*), om anvendelsen av denne 

forordningen, med de opplysningene som er angitt i forordning (EF) nr. 794/2004, for hvert kalenderår eller for hver del 

av et kalenderår som denne forordningen får anvendelse på. 

2. Dersom en medlemsstat, som følge av at anvendelsesperioden for denne forordningen er forlenget fram til  

31. desember 2023 ved kommisjonsforordning (EU) 2020/972(**), planlegger å forlenge tiltak som det er framlagt et 

sammendrag om for Kommisjonen i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen, skal medlemsstaten oppdatere dette 

sammendraget med hensyn til forlengelsen av tiltakene og underrette Kommisjonen om denne oppdateringen innen  

20 virkedager etter ikrafttredelsen av rettsakten som forlenger medlemsstatens tiltak. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 om gjennomføring av rådsforordning (EU) 2015/1589 om 

fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av artikkel 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (EUT 

L 140 av 30.4.2004, s. 1). 

(**) Kommisjonsforordning (EU) 2020/972 av 2. juli 2020 om endring av forordning (EU) nr. 1407/2013 med hensyn til 

dens forlengelse og om endring av forordning (EU) nr. 651/2014 med hensyn til dens forlengelse og relevante 

justeringer (EUT L 215 av 7.7.2020, s. 3).» 

4) I artikkel 14 nr. 16 skal nytt punktum lyde: 

«Med hensyn til forpliktelser som er pådratt før 31. desember 2019, skal ethvert tap av arbeidsplasser i samme eller 

lignende aktivitet i en av støttemottakerens opprinnelige virksomheter i EØS mellom 1. januar 2020 og 30. juni 2021, ikke 

anses som en overføring i henhold til artikkel 2 nr. 61a i denne forordningen.» 

5) I artikkel 59 skal annet ledd lyde: 

«Den får anvendelse til 31. desember 2023.» 

Artikkel 3 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 2. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/659 

av 12. april 2018 

om vilkår for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og  

embryoer fra dyr av hestefamilien(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 

veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF 

og 90/675/EØF(1), særlig artikkel 3 nr. 2 og artikkel 9 nr. 1 bokstav c), 

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 

Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler 

oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF(2), særlig artikkel 17 nr. 3, 

under henvisning til rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av 

hestefamilien og import av slike dyr fra tredjestater(3), særlig artikkel 2 bokstav i), artikkel 12 nr. 1, 4 og 5, artikkel 13 nr. 2, 

artikkel 15, 16, 17 og 19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2009/156/EF fastsetter krav til dyrehelse ved import til Unionen av dyr av hestefamilien. Det fastsetter at bare 

dyr av hestefamilien som kommer fra et tredjeland eller en del av et tredjeland som er oppført på en liste over tredjeland 

utarbeidet i samsvar med nevnte direktiv, og som ledsages av et helsesertifikat som svarer til en mal som også er 

utarbeidet i samsvar med nevnte direktiv, kan importeres til Unionen. Helsesertifikatet skal bekrefte at dyr av 

hestefamilien oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i samsvar med nevnte direktiv i det tilsvarende helsesertifikatet. 

2) Listen over tredjeland som medlemsstatene tillater import fra av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer 

fra dyr av hestefamilien, samt regionaliseringen av visse av disse tredjelandene bør fastsettes på grunnlag av 

dyrehelsetilstanden i disse tredjelandene og baseres på listen over tredjeland og deler av territoriet til tredjeland fastsatt i 

kommisjonsvedtak 2004/211/EF(4). 

3) I samsvar med artikkel 12 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2009/156/EF bør kravene til dyrehelse fastsatt i denne 

forordningen, være basert på en risikovurdering. Prinsippet om gruppering av land i helsesoner på bakgrunn av felles 

risikoer, som fastsatt i artikkel 12 nr. 4 i direktiv 2009/156/EF, har vist seg å være effektivt. Ettersom ordet «sone» 

antyder et visst grensefellesskap og at visse risikoer av samme art kan være dominerende i områder som ligger langt fra 

hverandre, bør imidlertid landene inndeles i spesifikke «helsegrupper».  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 30.4.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2020 av 14. juli 2020 

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

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56. 

(2) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. 

(3) EUT L 192 av 23.7. 2010, s. 1. 

(4) Kommisjonsvedtak 2004/211/EF av 6. januar 2004 om opprettelse av en liste over tredjestater og deler av deres territorier som 

medlemsstatene tillater import fra av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, og om endring av 

vedtak 93/195/EØF og 94/63/EF (EUT L 73 av 11.3.2004, s. 1). 
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4) Direktiv 92/65/EØF fastsetter krav til dyrehelse ved import til Unionen av sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien. Det fastsetter at bare varer som kommer fra et tredjeland eller en del av et tredjeland som er oppført på en 

liste over tredjeland utarbeidet i samsvar med nevnte direktiv, og som ledsages av et hygienesertifikat som svarer til en 

mal som også er utarbeidet i samsvar med nevnte direktiv, kan importeres til Unionen. Helsesertifikatet skal bekrefte at 

varene kommer fra godkjente sædstasjoner og sædlagre eller uttaks- og produksjonsgrupper som gir garantier som minst 

tilsvarer de garantiene som er fastsatt i kapittel I i vedlegg D til nevnte direktiv. 

5) Direktiv 92/65/EØF, endret ved rådsdirektiv 2008/73/EF(1), innførte en forenklet framgangsmåte for utarbeiding av 

lister over sædstasjoner og sædlagre og embryouttaks- og embryoproduksjonsgrupper i tredjeland som er godkjent for 

import av varer til Unionen. Listene finnes på Kommisjonens nettsted(2). 

6) Vedlegg D til direktiv 92/65/EØF fastsetter visse krav til sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, og fastsetter 

regler for godkjenning, tilsyn og drift av sædstasjoner og sædlagre og embryouttaks- og embryoproduksjonsgrupper 

samt nærmere vilkår for helsetilstanden hos donordyr. Det er derfor nødvendig å fastsette maler for helsesertifikater til 

bruk ved import til Unionen av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien. 

7) Det bør i tillegg fastsettes bestemmelser om import til Unionen av eksisterende lagre av varer som oppfyller 

bestemmelsene i direktiv 92/65/EØF, og som ble bygd opp før ikrafttredelsen av endringene som ble innført ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2010(3). Det er derfor nødvendig å fastsette egne maler for helsesertifikater til bruk 

ved import av forsendelser av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien som er tatt ut eller produsert, behandlet og 

lagret i samsvar med vedlegg D til direktiv 92/65/EØF før 1. september 2010. 

8) Muligheten for langtidsoppbevaring av slike varer gjør det på det nåværende tidspunkt umulig å fastsette en dato for når 

de eksisterende lagrene vil være tomme. Det er derfor ikke mulig å fastsette en frist for når disse malene for 

helsesertifikater ikke lenger kan brukes for de eksisterende lagrene. 

9) For å sikre full sporbarhet av varene bør det i denne forordningen fastsettes maler for helsesertifikater til bruk ved 

import til Unionen av sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet på godkjente sædstasjoner og sendt fra et godkjent 

sædlager, uavhengig av om sistnevnte er en del av en sædstasjon som er godkjent under et annet godkjenningsnummer. 

10) I tillegg er det hensiktsmessig at forsendelser av varer som importeres til Unionen fra Sveits, ledsages av 

helsesertifikater som er utarbeidet i samsvar med malene som brukes ved handel innenfor Unionen med sæd, egg og 

embryoer fra dyr av hestefamilien, og som er fastsatt i kommisjonsbeslutning 2010/470/EU(4), med de tilpasningene 

som er angitt i nr. 8 og 9 i kapittel IX del B i tillegg 2 til vedlegg 11 til avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det 

sveitsiske edsforbund om handel med landbruksvarer, godkjent ved råds- og kommisjonsvedtak 2002/309/EF, 

Euratom(5). 

11) Sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien sendt fra Canada til Unionen, kan være ledsaget av helsesertifikater 

fastsatt i samsvar med avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Canadas regjering om helsetiltak for å verne 

menneskers og dyrs helse når det gjelder handel med levende dyr og animalske produkter(6), godkjent ved 

rådsbeslutning 1999/201/EF(7).  

  

(1) Rådsdirektiv 2008/73/EF av 15. juli 2008 om forenkling av framgangsmåtene for utarbeiding av lister og offentliggjøring av opplysninger 

på det veterinære og avlstekniske området, og om endring av direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 

89/556/EØF, 90/426/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 91/496/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 

92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF, 2000/75/EF, vedtak 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF (EUT L 219 av 

14.8.2008, s. 40). 

(2) http://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2010 av 2. mars 2010 om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 92/65/EØF når det gjelder 

sædstasjoner og sædlagre, embryooppsamlings- og embryoproduksjonsgrupper samt vilkår for donordyr av hestefamilien, av saue- og 

geitearter, og for håndtering av sæd, egg og embryoer fra disse artene (EUT L 52 av 3.3.2010, s. 14). 

(4) Kommisjonsbeslutning 2010/470/EU av 26. august 2010 om fastsettelse av modeller for helsesertifikater til bruk ved handel innenfor Den 

europeiske union med sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, sau og geit samt med egg og embryoer fra svin (EUT L 228 av 

31.8.2010, s. 15). 

(5) Råds- og kommisjonsvedtak 2002/309/EF av 4. april 2002 om avtalen om vitenskapelig og teknologisk samarbeid om inngåelse av sju 

avtaler med Det sveitsiske edsforbund (EFT L 114 av 30.4.2002, s. 1). 

(6) EFT L 71 av 18.3.1999, s. 3. 

(7) Rådsbeslutning 1999/201/EF av 14. desember 1998 om inngåelse av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Canadas regjering om 

hygienetiltak for å verne menneskers og dyrs helse når det gjelder handel med levende dyr og animalske produkter (EFT L 71 av 

18.3.1999, s. 1). 
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12) Sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien sendt fra New Zealand til Unionen, kan være ledsaget av 

helsesertifikater fastsatt i samsvar med avtalen mellom Det europeiske fellesskap og New Zealand om helsetiltak ved 

handel med levende dyr og animalske produkter(1), godkjent ved rådsbeslutning 97/132/EF(2). 

13) Med sikte på å forenkle Unionens regelverk er det hensiktsmessig å samle i én enkelt forordning kravene til dyrehelse 

og utstedelse av sertifikater ved innførsel til Unionen av forsendelser av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer 

fra dyr av hestefamilien, herunder listen over tredjeland og deler av territoriet til tredjeland som medlemsstatene skal 

tillate innførsel til Unionen fra av slike forsendelser. 

14) For å opprettholde den attesterte helsetilstanden hos dyr av hestefamilien når de forflyttes fra det eksporterende 

tredjelandet til Unionen, er det nødvendig å fastsette krav til dyrehelse ved transport av dyr av hestefamilien. 

15) Det bør fastsettes bestemmelser om kvaliteten på helsekontroller og registrering av vaksinasjoner. Det bør også 

fastsettes bestemmelser om bekreftelse av prøvingsresultater fra Den europeiske unions referanselaboratorium for andre 

hestesykdommer enn afrikansk hestepest, utpekt i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 180/2008(3), dersom 

risikobasert prøvetaking av dyr av hestefamilien, i samsvar med kommisjonsvedtak 97/794/EF(4), har gitt andre 

resultater enn dem som er attestert av avsendertredjelandet. 

16) Undersøkelsene som brukes til diagnostisering av virusarteritt hos hest, og hvilke kategorier hanndyr av hestefamilien 

som kravene til undersøkelser for virusarteritt hos hest får anvendelse på, bør defineres på grunnlag av anbefalingene fra 

Vitenskapskomiteen for veterinære spørsmål (5), som er gitt i kommisjonsvedtak 95/329/EF(6), og de siste anbefalingene 

i kapittel 12.9 i 2016-utgaven av Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for landdyr(7). 

17) Det bør fastsettes en bestemt mal for helsesertifikat til bruk ved transitt gjennom Unionen av levende dyr av 

hestefamilien fra et tredjeland eller en del av territoriet til et tredjeland til et annet tredjeland eller til en annen del av 

territoriet til samme tredjeland. 

18) For de kontrollene som er nødvendige for å sikre en ensartet gjennomføring i medlemsstatene av bestemmelsene om 

midlertidig innførsel av registrerte hester, gjeninnførsel av registrerte hester etter midlertidig eksport, transitt av dyr av 

hestefamilien og omgjøring av midlertidig innførsel av registrerte hester til endelig innførsel, er det nødvendig å 

fastsette særlige bestemmelser og tilleggsbestemmelser om bruk av det integrerte datasystemet for 

veterinærmyndighetene, TRACES, fastsatt i kommisjonsvedtak 2003/24/EF(8) og 2004/292/EF(9), fra den veterinære 

innførselsgrensekontrollstasjonen, godkjent i samsvar med kommisjonsvedtak 2009/821/EF(10), fram til utførselsstedet 

fra Unionen. 

19) Av hensyn til konsekvens og forenkling av Unionens regelverk bør formatet på malen for helsesertifikater til bruk ved 

innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, være basert på 

standardskjemaene for veterinærattester i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2007/240/EF(11).  

  

(1) EFT L 57 av 26.2.1997, s. 5. 

(2) Rådsbeslutning 97/132/EF av 17. desember 1996 om inngåelse av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og New Zealand om 

hygienetiltak ved handel med levende dyr og animalske produkter (EFT L 57 av 26.2.1997, s. 4). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 180/2008 av 28. februar 2008 om Fellesskapets referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn 

afrikansk hestepest og om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 56 av 29.2.2008, 

s. 4). 

(4) Kommisjonsvedtak 97/794/EF av 12. november 1997 om fastsettelse av visse gjennomføringsbestemmelser til rådsdirektiv 91/496/EØF 

med hensyn til veterinærkontroll av levende dyr som importeres fra tredjestater (EFT L 323 av 26.11.1997, s. 31). 

(5) Rapport fra Vitenskapskomiteen for veterinære spørsmål om virusarteritt hos hest av 12. desember 1994, VI/4994/94 — Rev. 4. 

(6) Kommisjonsvedtak 95/329/EF av 25. juli 1995 om fastsetjing av kva kategoriar hanndyr av hestefamilien som skal omfattast av det kravet 

med omsyn til virusarteritt hos hest som er fastsett i artikkel 15 bokstav b) ii) i rådsdirektiv 90/426/EØF (EFT L 191 av 12.8.1995, s. 36). 

(7) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_eav.htm 

(8) Kommisjonsvedtak 2003/24/EF av 30. desember 2002 om utvikling av et integrert datasystem for veterinærmyndighetene (EFT L 8 av 

14.1.2003, s. 44). 

(9) Kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 om innføring av TRACES-systemet og om endring av vedtak 92/486/EØF (EUT L 94 

av 31.3.2004, s. 63). 

(10) Kommisjonsvedtak 2009/281/EF av 28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing 

av visse reglar for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av veterinæreiningar i 

TRACES (EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1). 

(11) Kommisjonsvedtak 2007/240/EF av 16. april 2007 om fastsettelse av nye veterinærattester for import til Fellesskapet av levende dyr, sæd, 

embryoer, egg og produkter av animalsk opprinnelse i henhold til vedtak 79/542/EØF, 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF, 

93/197/EØF, 95/328/EF, 96/333/EF, 96/539/EF, 96/540/EF, 2000/572/EF, 2000/585/EF, 2000/666/EF, 2002/613/EF, 2003/56/EF, 

2003/779/EF, 2003/804/EF, 2003/858/EF, 2003/863/EF, 2003/881/EF, 2004/407/EF, 2004/438/EF, 2004/595/EF, 2004/639/EF og 

2006/168/EF (EUT L 104 av 21.4.2007, s. 37). 
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20) Det bør fastsettes bestemmelser for i samsvar med artikkel 19 bokstav c) i direktiv 2009/156/EØF å bestemme vilkår for 

omgjøring av midlertidig innførsel til endelig innførsel, herunder bestemmelser om nødvendige opplysninger i TRACES 

og utveksling av det felles veterinærdokumentet til bruk ved import (CVED) fastsatt i vedlegg I til kommisjons-

forordning (EF) nr. 282/2004(1). 

21) Det bør fastsettes særlige krav til dyrehelse ved gjeninnførsel av registrerte hester etter midlertidig eksport til tredjeland 

for å delta i løp, konkurranser og kulturarrangementer, og tilsvarende sertifikatmaler bør fastsettes i et vedlegg til denne 

forordningen. 

22) Kommisjonsvedtak 93/444/EØF(2) definerer «utførselssted» og krever blant annet at dyr som er beregnet på eksport til 

et tredjeland, på sin vei til utførselsstedet skal ledsages av et helsesertifikat som minst gjelder ved handel med slaktedyr 

av den aktuelle arten. Det krever også at vedkommende myndighet på avsenderstedet skal underrette utførselsstedet om 

den planlagte forflytningen. Det er nødvendig å presisere at for å sikre sporbarheten bør «utførselsstedet» være en 

grensekontrollstasjon, og at helsesertifikatet nevnt i artikkel 2 nr. 1 i vedtak 93/444/EØF, bør være helsesertifikatet 

fastsatt i vedlegg III til direktiv 2009/156/EF, også når det gjelder registrerte hester beregnet på midlertidig eksport. 

23) Av hensyn til rettssikkerheten bør kommisjonsvedtak 92/260/EØF(3), 93/195/EØF(4), 93/196/EØF(5), 93/197/EØF(6), 

94/699/EF(7), 95/329/EF, 2003/13/EF(8), 2004/177/EF(9) og 2004/211/EF samt kommisjonsbeslutning 2010/57/EU(10) 

og 2010/471/EU(11) oppheves. 

24) For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å tilpasse seg til de nye reglene fastsatt i denne forordningen, bør det 

fastsettes en overgangsperiode der medlemsstatene skal tillate innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien og sæd, egg 

og embryoer fra dyr av hestefamilien som oppfyller vilkårene fastsatt i malene for helsesertifikater og helsesertifikater 

som var gjeldende før anvendelsesdatoen for denne forordningen. 

25) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

AVSNITT 1 

Formål, virkeområde og definisjoner 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordningen oppretter en liste over tredjeland og deler av territoriet til tredjeland som innførsel til Unionen av 

forsendelser av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien er tillatt fra.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 282/2004 av 18. februar 2004 om innføring av et dokument for deklarering og veterinærkontroll av dyr 

som innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EUT L 49 av 19.2.2004, s. 11). 

(2) Kommisjonsvedtak 93/444/EØF av 2. juli 1993 om nærmere bestemmelser om handel innenfor Fellesskapet med visse levende dyr og 

varer beregnet på eksport til tredjestater (EFT L 208 av 19.8.1993, s. 34). 

(3) Kommisjonsvedtak 92/260/EØF av 10. april 1992 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved midlertidig innførsel av 

registrerte hester (EFT L 130 av 15.5.1992, s. 67). 

(4) Kommisjonsvedtak 93/195/EØF av 2. februar 1993 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved gjeninnførsel etter 

midlertidig eksport av registrerte hester med henblikk på hesteveddeløp, konkurranse og kulturarrangementer (EFT L 86 av 6.4.1993, s. 1). 

(5) Kommisjonsvedtak 93/196/EØF av 5. februar 1993 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av dyr av 

hestefamilien til slakting (EFT L 86 av 6.4.1993, s. 7). 

(6) Kommisjonsvedtak 93/197/EØF av 5. februar 1993 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av registrerte dyr av 

hestefamilien og dyr av hestefamilien til oppdrett og produksjon (EFT L 86 av 6.4.1993, s. 16). 

(7) Kommisjonsvedtak 94/699/EF av 19. oktober 1994 om mindre hyppig identitetskontroll og fysisk kontroll ved midlertidig innførsel fra 

Sverige, Norge og Finland av visse dyr av hestefamilien, og om oppheving av vedtak 93/321/EØF (EFT L 280 av 29.10.1994, s. 88). 

(8) Kommisjonsvedtak 2003/13/EF av 10. januar 2003 om midlertidig innførsel av hester som deltar i de førolympiske prøveleker i Hellas i 

2003 (EFT L 7 av 11.1.2003, s. 86). 

(9) Kommisjonsvedtak 2004/177/EF av 20. februar 2004 om midlertidig innførsel av registrerte hester som deltar i de olympiske leker eller 

paralympiske leker i Hellas i 2004 (EUT L 55 av 24.2.2004, s. 64). 

(10) Kommisjonsbeslutning 2010/57/EU av 3. februar 2010 om fastsettelse av helsegarantier til bruk ved transitt av dyr av hestefamilien som 

transporteres gjennom territoriene oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 97/78/EF (EUT L 32 av 4.2.2010, s. 9). 

(11) Kommisjonsbeslutning 2010/471/EU av 26. august 2010 om import til Unionen av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien med 

hensyn til lister over sædstasjoner og sædlagre, embryooppsamlings- og embryoproduksjonsgrupper samt krav til utstedelse av sertifikater 

(EUT L 228 av 31.8.2010, s. 52). 
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Den fastsetter også kravene til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest som får anvendelse på disse forsendelsene. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «regionalisering» en offisiell anerkjennelse av en del av territoriet til et tredjeland med nøyaktige geografiske 

avgrensninger, der det finnes en delpopulasjon av dyr av hestefamilien med en særskilt 

helsetilstand med hensyn til en eller flere bestemte sykdommer, og som er underlagt 

hensiktsmessig overvåking, sykdomsbekjempelse og biosikkerhetstiltak, 

b) «identifikasjons-

dokument» 

ethvert dokument som kan benyttes til å bevise identiteten til et dyr av hestefamilien, og som 

omfatter minst 

i) en forklarende beskrivelse av dyret og dets merker vist i et oversiktsdiagram, 

ii) en henvisning til særlige merker, kjennetegn eller identifikatorer som gir en entydig 

forbindelse mellom dyret og dokumentet, 

iii) opplysningene angitt i nr. 1, 2, 3 og 6–10 i del A og i nr. 12–18 i del B i avsnitt 1 i vedlegg I 

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/262(1), 

c) «registrert hest» et dyr av arten Equus caballus som er registrert som fastsatt i rådsdirektiv 90/427/EØF(2), 

identifisert ved hjelp av et identifikasjonsdokument utstedt av 

i) avlsmyndigheten eller annen vedkommende myndighet som i dyrets opprinnelsesland fører 

stamboken eller registeret for den aktuelle dyrerasen, eller 

ii) enhver annen internasjonal sammenslutning eller organisasjon som administrerer konkurranse- 

eller løpshester, 

d) «innførsel» enhver handling som innebærer forflytning av dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer av 

dyr av hestefamilien til ett av territoriene oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 97/78/EF(3), 

e) «type innførsel» henholdsvis midlertidig innførsel, gjeninnførsel etter midlertidig eksport, import og transitt, 

f) «midlertidig innførsel» statusen som tillegges en registrert hest med opprinnelse i et tredjeland som flyttes til Unionen for 

et tidsrom som er kortere enn 90 dager, 

g) «midlertidig eksport» forflytning av en registrert hest ut av Unionen i et tidsrom som er kortere enn 90 dager, 

h) «gjeninnførsel» forflytning av en registrert hest fra et tredjeland til Unionen etter midlertidig eksport fra Unionen, 

i) «import» forflytning av en forsendelse av dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien til Unionen for et ubestemt tidsrom, 

j) «transitt» forflytning av en forsendelse av dyr av hestefamilien over Unionens territorium ved transport på 

vei, jernbane eller vannvei fra et tredjeland til et annet, eller fra en del av territoriet til et 

tredjeland til en annen del av territoriet til det samme tredjelandet, 

k) «grensekontrollstasjon» en kontrollstasjon som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav f) i direktiv 91/496/EØF og artikkel 2 

nr. 2 bokstav g) i direktiv 97/78/EF, som er godkjent for den aktuelle varen i samsvar med vedtak 

2009/821/EF, 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 av 17. februar 2015 om fastsettelse av regler i henhold til rådsdirektiv 

90/427/EØF og 2009/156/EF for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen) (EUT L 59 av 3.3.2015, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 90/427/EØF av 26. juni 1990 om vilkår med hensyn til avl og avstamning ved handel med dyr av hestefamilien innenfor 

Fellesskapet (EFT L 224 av 18.8.1990, s. 55). 

(3) Rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som 

innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9). 
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l) «kategori av dyr av 

hestefamilien» 

henholdsvis registrerte dyr av hestefamilien, slaktedyr av hestefamilien og avls- og 

produksjonsdyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 i direktiv 2009/156/EF, og registrerte 

hester, 

m) «egg» de haploide stadiene av ootidogenesen, herunder sekundære oocytter og egg, 

n) «driftsansvarlig» enhver fysisk eller juridisk person som omfattes av én eller flere av reglene fastsatt i denne 

forordningen, som er ansvarlig for dyr av hestefamilien eller formeringsmateriale av dyr av 

hestefamilien, 

o) «isolasjon» atskillelse i en bestemt periode av dyr av hestefamilien fra andre dyr for å forebygge overføring 

gjennom direkte eller indirekte kontakt av ett eller flere angitte sykdomsframkallende stoffer, 

mens dyr av hestefamilien er under observasjon og eventuelt gjennomgår undersøkelser og 

behandling under tilsyn av veterinærmyndigheten, 

p) «karantene» isolasjon av dyr av hestefamilien i lokaler som drives i samsvar med særlige biosikkerhetsregler 

under tilsyn av veterinærmyndigheten, 

q) «vektorbeskyttet 

karantene» 

karantene for dyr av hestefamilien som 

i) utføres i egne lokaler som 

— er avskjermet mot inntrenging av relevante vektorer, 

— inngår i et system med overvåking av vektorer i lokalene, og med tiltak for å begrense 

forekomsten av relevante vektorer rundt lokalene, 

ii) kan omfatte mosjonering av det dyret som er i karantene, under offentligtilsyn på det 

tidspunktet på dagen hvor antallet vektorer er lavt, idet det brukes insektmidler og 

insektrepellenter og dersom mulig, et dekken til kroppen, 

r) «vektorsikret karantene» karantene for et dyr av hestefamilien i en forseglet bygning 

— som er utstyrt med ventilasjon med overtrykk og filtrert luftinntak, 

— der det bare er adgang gjennom et inn- og utgangssystem med doble dører(1), 

— som har et overvåkingssystem for vektorer, 

— der det gjennomføres standardiserte framgangsmåter, herunder beskrivelser av reserve- og 

alarmsystemer, som benyttes ved karantene og transport av dyr av hestefamilien til lastestedet, 

s) «TRACES» det integrerte datasystemet for veterinærmyndighetene som fastsatt i vedtak 2003/24/EF og 

2004/292/EF. 

AVSNITT 2 

Liste over tredjeland og deler av disse til bruk ved innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien og sæd, egg og 

embryoer fra dyr av hestefamilien 

Artikkel 3 

Liste over tredjeland og deler av territoriet til tredjeland som innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien er tillatt fra 

1. Medlemsstatene skal tillate innførsel til Unionen av forsendelser av dyr av hestefamilien fra tredjeland eller, dersom 

Unionen anvender regionalisering, deler av territoriet til tredjeland som er oppført i kolonne 2 og 4 i tabellen i vedlegg I, i 

samsvar med angivelsene angitt i nevnte vedlegg i henhold til følgende: 

a) Midlertidig innførsel av registrerte hester som angitt i kolonne 6 i tabellen i vedlegg I, ledsaget av et enkelt helsesertifikat 

som er utarbeidet i samsvar med malen for helsesertifikat fastsatt i vedlegg II del 1 avsnitt A. 

b) Transitt av dyr av hestefamilien som angitt i kolonne 15 i tabellen i vedlegg I, ledsaget av et enkelt helsesertifikat som er 

utarbeidet i samsvar med malen for helsesertifikat fastsatt i vedlegg II del 1 avsnitt B. 

c) Gjeninnførsel etter midlertidig eksport av registrerte hester med henblikk på hesteveddeløp, konkurranse og 

kulturarrangementer som angitt i kolonne 7 i tabellen i vedlegg I, ledsaget av et enkelt helsesertifikat som er utarbeidet i 

samsvar med malen for helsesertifikat fastsatt i vedlegg II del 2 avsnitt A eller B.  

  

(1) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_guidance_vpe_7068_2012.pdf 
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d) Import av registrerte hester som angitt i kolonne 8 i tabellen i vedlegg I, ledsaget av et enkelt helsesertifikat som er 

utarbeidet i samsvar med malen for helsesertifikat fastsatt i vedlegg II del 3 avsnitt A. 

e) Import av en forsendelse av slaktedyr av hestefamilien som angitt i kolonne 9 i tabellen i vedlegg I, ledsaget av et 

helsesertifikat som er utarbeidet i samsvar med malen for helsesertifikat fastsatt i vedlegg II del 3 avsnitt B. 

f) Import av registrerte dyr av hestefamilien og avls- og produksjonsdyr av hestefamilien som angitt i kolonne 10 i tabellen i 

vedlegg I, ledsaget av et enkelt helsesertifikat som er utarbeidet i samsvar med malen for helsesertifikat fastsatt i vedlegg II 

del 3 avsnitt A. 

2. Vedkommende myndighet i avsendertredjelandet skal anvende de tiltakene som er nødvendige for å oppfylle de særlige 

vilkårene eller tidsmessige begrensningene som er angitt for det aktuelle landet i kolonne 16 i tabellen i vedlegg I. 

Artikkel 4 

Tredjeland eller deler av territoriet til tredjeland som innførsel til Unionen av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra 

Medlemsstatene skal tillate innførsel til Unionen av forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien fra tredjeland, eller dersom 

Unionen anvender regionalisering, deler av territoriet til tredjeland oppført i kolonne 2 og 4 i tabellen i vedlegg I, som angitt i 

kolonne 11, 12 og 13 i nevnte tabell, og forutsatt at forsendelsen oppfyller følgende vilkår: 

a) Forsendelsen er sendt fra en sædstasjon eller et sædlager som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i 

direktiv 92/65/EØF. 

b) Forsendelsen er ledsaget av et helsesertifikat som er utarbeidet i samsvar med den relevante malen for helsesertifikat som er 

fastsatt i del 1 i vedlegg III. 

Artikkel 5 

Tredjeland eller deler av territoriet til tredjeland som innførsel til Unionen av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

er tillatt fra 

Medlemsstatene skal tillate innførsel til Unionen av forsendelser av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien fra tredjeland, 

eller dersom Unionen anvender regionalisering, deler av territoriet til tredjeland oppført i kolonne 2 og 4 i tabellen i vedlegg I, 

som angitt i kolonne 14 i nevnte tabell, og forutsatt at forsendelsen oppfyller følgende vilkår: 

a) Forsendelsen er sendt fra en embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppe som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 

bokstav b) i direktiv 92/65/EØF. 

b) Forsendelsen er ledsaget av et helsesertifikat som er utarbeidet i samsvar med den relevante malen for helsesertifikat som er 

fastsatt i del 2 i vedlegg III. 

AVSNITT 3 

Allmenne krav til innførsel til Unionen av forsendelser av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien 

Artikkel 6 

Utstedelse av sertifikater 

1. Helse- og hygienesertifikatene fastsatt i artikkel 3, 4 og 5 skal utarbeides og utstedes i samsvar med 

a) gjeldende tilleggsgarantier eller -vilkår angitt i kolonne 16 i vedlegg I, 

b) de forklarende merknadene i henholdsvis del 4 i vedlegg II og del 3 i vedlegg III. 

2. Bestemmelsene i nr. 1 skal ikke være til hinder for bruk av elektroniske sertifikater eller andre avtalte systemer, dersom 

det er fastsatt harmoniserte framgangsmåter på unionsplan.  
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Artikkel 7 

Gyldighetsperiode for helse- og hygienesertifikater 

1. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for en forsendelse av dyr av hestefamilien eller av sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen, skal sikre at forsendelsen framlegges ved en godkjent grensekontrollstasjon 

som er godkjent for den aktuelle forsendelsen, senest ti dager etter datoen for utstedelse av sertifikat for forsendelsen i 

avsendertredjelandet. 

2. Dersom dyr av hestefamilien transporteres til sjøs, skal fristen på ti dager nevnt i nr. 1 forlenges med den tiden transporten 

til sjøs tar. 

AVSNITT 4 

Krav til transport ved innførsel av dyr av hestefamilien til Unionen 

Artikkel 8 

Alminnelige krav til dyrehelse 

1. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for en forsendelse av dyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen, skal 

sikre at disse dyrene av hestefamilien transporteres i samsvar med følgende bestemmelser: 

a) Dyrene av hestefamilien transporteres med et transportmiddel som frakter bare dyr av hestefamilien som skal sendes til 

Unionen, eller alternativt ledsages av et helsesertifikat som kreves for transitt. 

b) Dyrene av hestefamilien transporteres med et transportmiddel som frakter bare dyr av hestefamilien med samme attesterte 

helsetilstand, med mindre annet er tillatt i de særlige kravene til dyrehelse fastsatt i vedlegg II del 1 avsnitt A og B og del 3 

avsnitt A. 

c) Dyrene av hestefamilien transporteres på vei eller jernbane eller forflyttes til fots bare i et tredjeland eller en del av 

territoriet til et tredjeland som er godkjent for minst én type innførsel av minst én kategori av dyr av hestefamilien. 

2. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for en forsendelse av dyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen, skal 

sikre samsvar med følgende bestemmelser: 

a) Kassene, containerne eller båsene og transportmidlene eller lasterommene i transportmiddelet som dyr av hestefamilien vil 

bli transportert i, skal rengjøres og desinfiseres før lasting av dyrene, med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i 

avsenderlandet. 

b) Transportmiddelet som brukes til transport på vei eller jernbane er utformet, konstruert og brukes slik at det hindrer at 

avføring, urin og fôr ikke kan sive eller falle ut under den planlagte reisen. 

c) Tiltak for å beskytte dyr mot angrep av insektvektorer skal anvendes ved forekomst av en av følgende sykdommer: 

i) Afrikansk hestepest eller venezuelansk encefalomyelitt hos hest i avsendertredjelandet eller i transitt. 

ii) En eller flere av de sykdommene oppført i artikkel 11 nr. 1 som overføres med vektorer, unntatt infeksiøs anemi hos 

hest, dersom dyrene av hestefamilien ikke er immune eller vaksinert mot det sykdomsframkallende stoffet. 

Når det gjelder sykdommene nevnt i punkt i), skal beskyttelsen mot vektoreromfatte tiltak som for eksempel å sette nett på 

kassene, containerne eller båsene, mekanisk ventilasjon, samt å holde transportrommet lukket, unntatt under lasting og 

lossing av dyrene eller ved skjøtsel av dyrene. 

3. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen av dyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen, skal sikre 

at dyrene av hestefamilien under reisen bare blir losset i et tredjeland eller en del av territoriet til et tredjeland som er godkjent 

for innførsel av dyr av hestefamilien til Unionen i samsvar med vedlegg I. 

Artikkel 9 

Særlige krav til dyrehelse ved lufttransport 

1. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for en forsendelse av dyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen med 

lufttransport, skal sikre samsvar med følgende bestemmelser: 

a) Kassene, containerne eller båsene og det omgivende luftrommet i transportrommet sprøytes med en egnet insektrepellent i 

kombinasjon med et insektmiddel umiddelbart etter at dørene til luftfartøyet er lukket. 

b) Fartøysjefen fyller ut og undertegner erklæringen fastsatt i del 1 i vedlegg V.  
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2. Som unntak fra artikkel 8 nr. 3 kan medlemsstatene på anmodning fra den driftsansvarlige for forsendelsen tillate direkte 

omlasting fra ett luftfartøy til et annet i et land som ikke er oppført i vedlegg I, forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

a) Omlastingen utføres i samme lufthavn innenfor samme tollsteds område under direkte tilsyn av en offentlig veterinær eller 

den ansvarlige tolltjenestemannen. 

b) Under omlastingen er dyrene av hestefamilien beskyttet mot angrep fra insektvektorer av sykdommer som kan overføres til 

dyr av hestefamilien. 

c) Dyret av hestefamilien kommer ikke i kontakt med dyr av hestefamilien med en annen helsetilstand. 

d) Tiltakene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og b) anvendes i forbindelse med luftfartøyet som benyttes til reisen videre. 

e) Samsvar med vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og i bokstav a), b) og c) i dette nummeret er bekreftet av den offentlige 

veterinæren eller den ansvarlige tolltjenestemannen i omlastingsmanifestet utarbeidet i samsvar med malen fastsatt i del 3 i 

vedlegg V. 

Artikkel 10 

Særlige krav til dyrehelse ved sjøtransport 

1. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for en forsendelse av dyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen med 

sjøtransport, skal sikre samsvar med følgende bestemmelser: 

a) Fartøyet har kurs direkte mot en havn i Unionen uten å anløpe en havn i et tredjeland eller i en del av territoriet til et 

tredjeland som ikke er oppført i vedlegg I. 

b) Kassene, containerne eller båsene og det omgivende luftrommet i transportrommet sprøytes med en egnet insektrepellent i 

kombinasjon med et insektmiddel umiddelbart etter at transportrommet er lukket. 

c) Skipsføreren fyller ut og undertegner erklæringen fastsatt i del 2 i vedlegg V. 

2. Som unntak fra artikkel 1 bokstav a) kan medlemsstatene tillate direkte omlasting fra ett fartøy til et annet i et land som 

ikke er oppført i vedlegg I, forutsatt at 

a) omlastingen utføres i samme havn innenfor samme tollsteds område under direkte tilsyn av en offentlig veterinær eller den 

ansvarlige tolltjenestemannen, 

b) under omlastingen er dyrene av hestefamilien beskyttet mot angrep fra insektvektorer av sykdommer som kan overføres til 

dyr av hestefamilien, 

c) dyret av hestefamilien kommer ikke i kontakt med dyr av hestefamilien med en annen helsetilstand, 

d) samsvar med vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav b) og i bokstav a), b) og c) i dette nummeret, er bekreftet av den offentlige 

veterinæren eller den ansvarlige tolltjenestemannen i omlastingsmanifestet utarbeidet i samsvar med malen fastsatt i del 3 i 

vedlegg V. 

AVSNITT 5 

Allmenne krav til undersøkelse og vaksinasjon av dyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen, og av 

donordyr av hestefamilien hvis sæd, egg eller embryoer er beregnet på innførsel til Unionen 

Artikkel 11 

Allmenne krav til laboratorieundersøkelser for utstedelse av sertifikat til forsendelser av dyr av hestefamilien eller av 

slike dyrs sæd, egg eller embryoer som er beregnet på innførsel til Unionen 

1. Vedkommende myndighet i det tredjelandet som sender dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen, skal sikre at laboratorieundersøkelsene angitt i helse- og hygienesertifikatene 

fastsatt i vedlegg II og III for snive, ondartet beskjelersyke, infeksiøs anemi hos hest, venezuelansk encefalomyelitt hos hest, 

vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest, japansk encefalitt, Vest-Nilen-feber, vesikulær stomatitt, virusarteritt hos hest og 

smittsom metritt hos hoppe, minst oppfyller følsomhets- og spesifisitetskravene som er fastsatt for den aktuelle sykdommen i de 

respektive kapitlene i avsnitt 2.5 i den siste utgaven av Verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok (OIEs 

landdyrhåndbok).  
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2. Vedkommende myndighet i det tredjelandet som sender dyr av hestefamilien til Unionen, skal sikre at 

laboratorieundersøkelsene angitt i helsesertifikatene fastsatt i vedlegg II for afrikansk hestepest, er utført i samsvar med 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF. 

3. Vedkommende myndighet i det tredjelandet som sender dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien til Unionen, skal sikre samsvar med følgende bestemmelser: 

a) Undersøkelsene nevnt i nr. 1 og 2 blir utført i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndighet i 

avsendertredjelandet. 

b) Nærmere opplysninger om prøvetaking og resultatene av undersøkelsene skal gis i samsvar med kravene i helsesertifikatet 

fastsatt for den aktuelle forsendelsen i vedlegg II eller III, basert på laboratorierapporten som gjøres tilgjengelig for den 

attesterende offentlige veterinæren. 

Artikkel 12 

Undersøkelse ved ankomst til Unionen 

1. Dersom en undersøkelse som utføres i eller på vegne av innførselsmedlemsstaten, av en prøve tatt i samsvar med 

artikkel 4 i vedtak 97/794/EF, ikke bekrefter resultatet av en laboratorieundersøkelse som er attestert i et helse- eller 

hygienesertifikatet som ledsager dyr av hestefamilien eller slike dyrs sæd, egg og embryoer som ankommer Unionen, som 

fastsatt i vedlegg II eller III til denne forordningen, skal vedkommende myndighet i denne medlemsstaten sikre at 

undersøkelsen gjentas i det nasjonale referanselaboratoriet som er utpekt for den aktuelle sykdommen, i samsvar med artikkel 4 

nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(1). 

2. Dersom tiltakene fastsatt i nr. 1 ikke fører til noe endelig resultat av samsvarskontrollene som utføres i samsvar med 

artikkel 4 i vedtak 97/794/EF, skal vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 sikre at prøven omhandlet i nevnte nummer, 

gjennomgår endelig undersøkelse på følgende måte: 

a) For afrikansk hestepest, i Den europeiske unions referanselaboratorium for afrikansk hestepest som er utpekt i samsvar med 

rådsdirektiv 92/35/EØF(2). 

b) For sykdommene nevnt i artikkel 11 nr. 1, i Den europeiske unions referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn 

afrikansk hestepest, utpekt i samsvar med forordning (EF) nr. 180/2008. 

Artikkel 13 

Anvendelse av vaksiner og registrering av vaksinasjon 

1. Vedkommende myndighet i det tredjelandet som sender dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien til Unionen, skal sikre at vaksinasjon som er attestert i noen av de andre sertifikatene fastsatt i vedlegg II eller III, 

utføres i samsvar med følgende bestemmelser: 

a) Vaksinasjonen foretas i samsvar med produsentens anvisninger eller nasjonal lov, etter hva som er strengest. 

b) Vaksinasjonen foretas med en lisensiert vaksine som minst oppfyller kravene til sikkerhet, sterilitet og virkning fastsatt for 

den aktuelle vaksinen i den siste utgaven av Verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok (OIEs landdyrhåndbok). 

2. Dersom vedkommende myndighet i et tredjeland bekrefter at et positivt resultat i en serologisk prøve for afrikansk 

hestepest er knyttet til tidligere vaksinasjon, skal vaksinasjonen dokumenteres i identifikasjonsdokumentet som ledsager dyret 

av hestefamilien, dersom et slikt identifikasjonsdokument foreligger. 

Artikkel 14 

Krav knyttet til virusarteritt hos hest 

1. Ukastrerte hanndyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen, bortsett fra dem som er oppført i nr. 1 i vedlegg IV, 

skal gjennomgå undersøkelser for virusarteritt hos hest for å kontrollere at deres sæd er fri for arterittvirus. 

2. Vaksinasjon mot virusarteritt hos hest, herunder undersøkelser som kreves i samsvar med nr. 1 bokstav a) i vedlegg IV, 

skal utføres under offentlig veterinærs tilsyn.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddel-

regelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 92/35/EØF av 29. april 1992 om fastsettelse av kontrollregler og tiltak for å bekjempe afrikansk hestepest (EFT L 157 av 

10.6.1992, s. 19). 
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3. Vaksinasjon mot virusarteritt hos hest skal være gyldig dersom hesten ledsages av et dokument som beviser at det har 

uavbrutt forløp med en første runde utført i samsvar med én av vaksinasjonsprotokollene fastsatt i nr. 1 bokstav a) i vedlegg IV, 

og regelmessig revaksinasjon i henhold til produsentenes anbefalinger og i alle tilfeller med høyst tolv måneders mellomrom. 

AVSNITT 6 

Identifikasjon av dyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen 

Artikkel 15 

Identifikasjon av dyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen 

1. Dyr av hestefamilien som er beregnet på innførsel til Unionen, skal identifiseres individuelt for å sikre en utvetydig 

forbindelse mellom dyret og dets attesterte helsetilstand. 

Denne identifikasjonen skal 

a) enten oppfylle kravene i artikkel 14 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/262, eller 

b) minst gi de opplysningene som er angitt i del 1 avsnitt I del A nr. 1, 2, 3 og 6–10 og del B nr. 12–18 i vedlegg I til nevnte 

forordning. 

2. Slaktedyr av hestefamilien som skal importeres til Unionen, skal merkes individuelt med en elektronisk signalgiver eller 

et øremerke, hvis nummer skal være registrert i helsesertifikatet som ledsager dyrene under transporten. 

3. Slaktedyr av hestefamilien som skal importeres til Unionen, skal på hoven på venstre forbein være påført et tydelig og 

uutslettelig svimerke «S» av en størrelse som ikke er mindre enn halvparten av hovveggens lengde, i følgende tilfeller: 

a) Dersom de er merket individuelt, som unntak fra nr. 2, med en alternativ metode som er angitt i helsesertifikatet, og i så fall 

skal dyrene sendes til bestemmelsesslakteriet i samsvar med artikkel 21 bokstav a). 

b) Dersom de er beregnet på å bli sendt til bestemmelsesslakteriet i samsvar med artikkel 21 bokstav b). 

AVSNITT 7 

Særlige krav til dyrehelse og utstedelse av helsesertifikat til bruk ved innførsel til Unionen av forsendelser av dyr av 

hestefamilien 

Artikkel 16 

Tiltak som skal treffes av vedkommende myndigheter for å sikre sporing av en midlertidig innført registrert hest 

1. Forutsatt at det er fastslått at vilkårene for innførsel er overholdt, skal vedkommende myndighet på 

innførselsgrensekontrollstasjonen 

a) beholde en kopi av helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a), 

b) gjennom TRACES underrette vedkommende myndighet eller eventuelt utførselsgrensekontrollstasjonen om innførsel av en 

midlertidig innført registrert hest, det vil si 

i) vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet angitt i felt I.6 i det felles veterinærdokumentet til bruk ved import 

(«CVED»), fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 282/2004, 

ii) utførselsgrensekontrollstasjonen angitt i erklæringen fra eieren eller representanten for eieren av den registrerte hesten, 

som ledsager helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a), ved å fylle ut felt I.24 i CVED-et, 

iii) vedkommende myndigheter med ansvar for det midlertidige oppholdsstedet angitt i erklæringen fra eieren eller 

representanten for eieren av den registrerte hesten, som ledsager helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a), 

c) levere minst ett eksemplar av CVED-et til den driftsansvarlige som er identifisert som «driftsansvarlig som er ansvarlig for 

forsendelsen» i felt I.7 i CVED-et nevnt i nr. 1 bokstav b).  
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2. Dersom en registrert hest skal flyttes fra en medlemsstat til en annen i den tiden den er midlertidig innført, skal 

vedkommende myndighet på avsenderstedet 

a) forutsatt at kravene til dyrehelse i artikkel 4 og 5 i direktiv 2009/156/EF er oppfylt, utstede et helsesertifikat i samsvar med 

vedlegg III til direktiv 2009/156/EF, enten for en enkelt registrert hest eller for en forsendelse av registrerte hester med 

samme opprinnelse og med samme bestemmelsessted, og i felt I.6 i dette sertifikatet legge inn en henvisning til 

helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) for hver midlertidig innførte registrerte hest som inngår i forsendelsen, 

samt en henvisning til CVED-et nevnt i nr. 1 bokstav b) i), 

b) gjennom TRACES underrette vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet om forflytningen av en registrert hest til 

den aktuelle medlemsstaten og be om verifisering av ankomst ved å fylle ut en ytterligere del III i CVED-et nevnt i nr. 1 

bokstav b) i), 

c) levere til den driftsansvarlige, som identifisert i felt I.7 i CVED-et nevnt nr. 1 bokstav b) i), en ny utskrift av CVED-et som 

viser del III tilføyd i samsvar med bokstav b) i dette nummeret, 

d) erklære for ugyldig eller trekke tilbake eventuelle utskrifter av CVED-et som er levert til den driftsansvarlige i samsvar med 

nr. 1 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere forflytning til en annen medlemsstat, i samsvar med bokstav c) i 

dette nummeret. 

3. Vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet nevnt i nr. 1 bokstav b) i) og i nr. 2 bokstav b), skal gjennom TRACES 

bekrefte ankomsten av de registrerte hestene og dokumentere kontrollene som er foretatt, ved å fylle ut del III i CVED-et. 

4. Ved slutten av den midlertidige innførselen, skal vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 bokstav b) i) eller iii) som 

utsteder sertifikat for den registrerte hesten som er midlertidig innført til opprinnelsestredjelandet eller til et annet tredjeland, 

a) gjennom TRACES underrette utførselsgrensekontrollstasjonen om at den midlertidig innførte registrerte hesten sendes fra 

Unionen, ved å fylle ut en ytterligere del III i CVED-et nevnt i nr. 1 bokstav b) i), 

b) levere til den driftsansvarlige, som identifisert i felt I.7 i CVED-et nevnt nr. 1 bokstav b) i), en ny utskrift av CVED-et som 

viser del III tilføyd i samsvar med bokstav a) i dette nummeret, 

c) dersom utførselsgrensekontrollstasjonen ligger i en annen medlemsstat, 

i) i samsvar med vedtak 93/444/EØF utstede et sertifikat i samsvar med malen i vedlegg III til direktiv 2009/156/EF, 

enten for en enkelt registrert hest eller for en forsendelse av registrerte hester med samme opprinnelse og med samme 

bestemmelsessted, 

ii) i felt I.6 i sertifikatet nevnt i punkt i), legge inn en henvisning til helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) for 

hver midlertidig innførte registrerte hest som inngår i forsendelsen, samt en henvisning til CVED-et nevnt i nr. 1 

bokstav b) i). 

5. Utførselsgrensekontrollstasjonen nevnt i nr. 4 bokstav a) skal dokumentere at den midlertidige innførselen av den 

registrerte hesten er avsluttet, ved å fylle ut del III i CVED-et tilsvarende. 

6. Dersom den midlertidige innførselen av en registrert hest ikke er avsluttet i samsvar med nr. 5 innen et tidsrom på mindre 

enn 90 dager etter datoen for utstedelse av CVED-et nevnt i nr. 1 bokstav b) i), sendes det automatisk et varsel gjennom 

TRACES til innførselsgrensekontrollstasjonen og vedkommende myndigheter nevnt i denne artikkel, inntil til disse 

vedkommende myndigheter har fastslått tilstanden til den registrerte hesten. 

Artikkel 17 

Den driftsansvarliges ansvar for midlertidig innførte registrerte hester 

1. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for en registrert hest som midlertidig er innført til Unionen, som identifisert i felt I.7 

i CVED-et nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i) , skal sikre at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den registrerte hesten skal til enhver tid under sin midlertidige innførsel ledsages av sitt opprinnelige helsesertifikat nevnt i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav a), og av CVED-et utstedt av grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen. 

b) Den registrerte hesten skal forbli i den respektive medlemsstaten og i de lokalene som er angitt i erklæringen som ledsager 

helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a). 

c) Dersom den registrerte hesten skal flyttes til en annen medlemsstat, skal den ledsages av et helsesertifikat i samsvar med 

vedlegg III til direktiv 2009/156/EF og det endrede CVED-et levert av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 16 

nr. 2.  
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d) Eventuelle tidligere utskrifter av CVED-et leveres til vedkommende myndighet for ugyldiggjøring eller tilbaketrekking. 

e) Den registrerte hesten skal forlate Unionen gjennom en grensekontrollstasjon som er angitt i helsesertifikatet nevnt i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav a), senest 89 dager etter datoen for innførsel til Unionen angitt i det tilsvarende CVED-et. 

2. Den driftsansvarlige nevnt i nr. 1 skal fortsatt være ansvarlig for forflytningen av den registrerte hesten under dens 

midlertidige innførsel til Unionen, og skal særlig underrette 

a) vedkommende myndighet nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i) og iii) om eventuelle endringer som skal foretas med 

hensyn til forflytningene angitt i erklæringen som ledsager helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a), 

b) utførselsgrensekontrollstasjonen om datoen da den midlertidig innførte registrerte hesten skal forlate Unionen, 

c) vedkommende myndighet nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i) og iii) som er ansvarlig for driftsenheten med hensyn til død 

eller tap av den registrerte hesten eller ethvert nødtiltak, for eksempel helsetilstand, som krever veterinærtilsyn utover de 89 

dagene med midlertidig innførsel. 

Artikkel 18 

Gjeninnførsel etter midlertidig eksport av registrerte hester som er midlertidig innført til Unionen 

1. Registrerte hester som er midlertidig innført til Unionen, kan tillates gjeninnført etter midlertidig eksport til et tredjeland 

eller en del av territoriet til et tredjeland som er godkjent for gjeninnførsel av registrerte hester, for å delta i bestemte løp, 

konkurranser eller kulturarrangementer som malene for helsesertifikat for gjeninnførsel til Unionen er fastsatt for i samsvar med 

artikkel 20 nr. 3, forutsatt at gjeninnførselen til Unionen finner sted innen et tidsrom på mindre enn 90 dager etter datoen for 

utstedelse av CVED-et nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i). 

2. For å tillate gjeninnførselen av en registrert hest nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndighet nevnt i artikkel 16 nr. 1 

bokstav b) i) og iii) som utsteder sertifikatet for midlertidig eksport, 

a) anvende vilkårene fastsatt i bokstav a) og b) og eventuelt bokstav c) i artikkel 16 nr. 4, 

b) gjennom TRACES underrette grensekontrollstasjonen for planlagt gjeninnførsel ved å fylle ut del III i CVED-et, 

c) levere til den driftsansvarlige, som identifisert i felt I.7 i CVED-et nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i), en ny utskrift av 

CVED-et som viser del III tilføyd i samsvar med bokstav b) i dette nummeret, 

d) erklære for ugyldig eller trekke tilbake eventuelle utskrifter av CVED-et som er levert i samsvar med artikkel 16 nr. 1 

bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere forflytning til en annen medlemsstat, i samsvar med artikkel 16 nr. 2 

bokstav c). 

3. Grensekontrollstasjonen for gjeninnførsel skal 

a) beholde en original av helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav c), 

b) gjennom TRACES gi underretning om gjeninnførselen av den registrerte hesten til 

i) vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet, som angitt i den erklæringen som ledsager helsesertifikatet nevnt i 

artikkel 16 nr. 1 bokstav a), eller som endret i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav a), 

ii) utførselsgrensekontrollstasjonen, som angitt i den erklæringen som ledsager helsesertifikatet nevnt i artikkel 16 nr. 1 

bokstav a), eller som endret i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav a), ved å fylle ut felt I.24 av CVED-et nevnt i 

bokstav d), 

c) be vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet om å kontrollere og eventuelt bekrefte ankomsten av den registrerte 

hesten ved å fylle ut felt I.6 i CVED-et nevnt i bokstav d), 

d) levere til den driftsansvarlige en utskrift av et nytt CVED der felt II.1 er fylt ut med en henvisning til nummeret på det 

CVED-et som er levert tidligere i samsvar med artikkel 16 nr. 1 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere 

forflytning til en annen medlemsstat, i samsvar med artikkel 16 nr. 2 bokstav c), og der felt II.14 er fylt ut med fristen for å 

forlate Unionen angitt i CVED-et nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i) 

e) erklære for ugyldig eller trekke tilbake eventuelle utskrifter av CVED-et som er levert til den driftsansvarlige i samsvar med 

artikkel 16 nr. 1 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere forflytning til en annen medlemsstat, i samsvar med 

artikkel 16 nr. 2 bokstav c).  
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4. Etter gjeninnførsel etter midlertidig eksport av en midlertidig innført registrer hest i samsvar med nr. 1, får reglene fastsatt 

i artikkel 16 anvendelse på det gjenværende tidsrommet på mindre enn 90 dager etter datoen for utstedelse av CVED-et nevnt i 

artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i). 

Artikkel 19 

Omgjøring av midlertidig innførsel til endelig innførsel og død eller tap av en registrert hest 

1. Dersom den driftsansvarlige, som identifisert i felt I.7 i CVED-et nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i), framlegger en 

søknad til vedkommende myndighet nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i) eller iii) eller i artikkel 16 nr. 2 bokstav b), om å 

omgjøre den midlertidige innførselen av en registrert hest til en endelig innførsel, kan en medlemsstat tillate denne 

omgjøringen, forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

a) I samsvar med vedlegg I tillates import av registrerte dyr fra tredjelandet eller en del av territoriet til det berørte 

tredjelandet. 

b) Vedkommende myndighet med ansvar for det midlertidige oppholdsstedet har oppfylt følgende vilkår: 

i) Vedkommende myndighet har med tilfredsstillende resultater utført kontroller som er nødvendige for å verifisere 

overholdelsen av kravene til undersøkelse og vaksinasjon ved import av registrerte hester fra tredjelandet eller en del av 

territoriet til det berørte tredjelandet fastsatt i del 3 i vedlegg II. 

ii) Vedkommende myndighet har sikret at den registrerte hesten har vært holdt under offentlig veterinærs tilsyn i 

medlemsstaten til det har gått tre måneder etter den datoen den ble innført til Unionen, angitt på CVED-et nevnt i 

artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i). 

2. Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 eller en grensekontrollstasjon som er utpekt til denne oppgaven av medlemsstaten, 

skal 

a) avslutte den midlertidige innførselen i TRACES ved å velge «Omgjøring til endelig innførsel» i del III av CVED-et som er 

levert til den driftsansvarlige i samsvar med artikkel 16 nr. 1 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere forflytning 

til en annen medlemsstat, i samsvar med artikkel 16 nr. 2 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere gjeninnførsel 

etter midlertidig eksport, i samsvar med artikkel 18 nr. 3 bokstav c), 

b) levere til den driftsansvarlige, som identifisert i felt I.7 i CVED-et nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i), en ny utskrift av 

CVED-et nevnt i bokstav a), eller et nytt CVED, der det er krysset av for «Til det indre marked» i felt I.21, 

c) erklære for ugyldig eller trekke tilbake eventuelle utskrifter av CVED-et som er levert til den driftsansvarlige i samsvar med 

enten artikkel 16 nr. 1 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere forflytning til en annen medlemsstat, i samsvar 

med artikkel 16 nr. 2 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere gjeninnførsel etter midlertidig eksport, i samsvar 

med artikkel 18 nr. 3 bokstav c), 

d) erklære for ugyldig eller trekke tilbake originalen av helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a). 

3. I omgjøringsperioden skal den driftsansvarlige, som identifisert i felt I.7 i CVED-et utstedt i samsvar med artikkel 16 nr. 1 

bokstav b) i) eller artikkel 18 nr. 3 bokstav b), for den registrerte hesten treffe følgende tiltak: 

a) Organisere regelmessige besøk som foretas og registreres av en veterinær, for å undersøke den registrerte hesten for 

kliniske tegn på mulige infeksjonssykdommer. 

b) Registrere forflytningen av den registrerte hesten og forflytninger av dyr av hestefamilien til og fra driftsenheten der den 

holdes. 

c) Avslutte tollprosedyren nevnt i artikkel 15 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/262. 

d) Søke i samsvar med artikkel 15 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 om utstedelse av et 

identifikasjonsdokument eller tilpasning av et eksisterende identifikasjonsdokument. 

4. I tilfelle død eller tap av en registrert hest som er midlertidig innført til Unionen, skal vedkommende myndighet på stedet 

der hesten døde eller gikk tapt, i nært samarbeid med en grensekontrollstasjon, dersom det kreves av den berørte 

medlemsstaten, 

a) avslutte den midlertidige innførselen i TRACES ved å velge «Død/tap» i del III i CVED-et nevnt i artikkel 16 nr. 1 

bokstav b) i) eller artikkel 18 nr. 3 bokstav b),  
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b) erklære for ugyldig eller trekke tilbake eventuelle utskrifter av CVED-et som er levert til den driftsansvarlige i samsvar med 

enten artikkel 16 nr. 1 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere forflytning til en annen medlemsstat, i samsvar 

med artikkel 16 nr. 2 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere gjeninnførsel etter midlertidig eksport, i samsvar 

med artikkel 18 nr. 3 bokstav c). 

Artikkel 20 

Særlige krav til dyrehelse ved gjeninnførsel av registrerte hester etter midlertidig eksport i forbindelse med løp, 

konkurranse og kulturarrangementer 

1. Medlemsstatene skal tillate gjeninnførsel av registrerte hester som oppfyller følgende vilkår: 

a) Den registrerte hesten har vært utenfor Unionen i høyst 30 dager, med mindre annet er fastsatt i nr. 3. 

b) Den registrerte hesten har verken hatt opphold i eller vært i transitt på land gjennom et tredjeland eller en del av territoriet 

til et tredjeland som ikke tilhører samme helsegruppe som tredjelandet eller en del av territoriet til et tredjeland der 

helsesertifikatet i samsvar med vedlegg II del 2 avsnitt A er undertegnet av den offentlige veterinæren. 

c) Helsesertifikatet for midlertidig eksport undertegnet av den offentlige veterinæren i opprinnelsesmedlemsstaten, eller en 

godkjent kopi av dette, framlegges på anmodning fra grensekontrollstasjonen for gjeninnførsel til Unionen. 

2. Vedkommende myndighet som utsteder sertifikat for en registrert hest for midlertidig eksport til et tredjeland, skal sikre at 

den registrerte hesten i samsvar med artikkel 2 nr. 1 i vedtak 93/444/EØF ledsages fram til utførselsstedet i en annen 

medlemsstat av et helsesertifikat i samsvar med vedlegg III til direktiv 2009/156/EF. 

3. Gjeninnførsel etter midlertidig eksport med en varighet på mer enn 30 dager, av registrerte hester som deltar i bestemte 

løp, konkurranser eller kulturarrangementer, er underlagt særlige krav til dyrehelse som angitt i de tilsvarende malene for 

helsesertifikater fastsatt i vedlegg II del 2 avsnitt B med hensyn til det aktuelle arrangementet. 

4. Den driftsansvarlige, som identifisert i felt I.7 i CVED-et, som er ansvarlig for forsendelsen, skal sikre at under den 

midlertidige eksporten har den registrerte hesten verken hatt opphold i eller vært i transitt på land gjennom et tredjeland eller en 

del av territoriet til et tredjeland som ikke tilhører samme helsegruppe som tredjelandet eller en del av territoriet til et tredjeland 

der helsesertifikatet i samsvar med vedlegg II del 2 avsnitt A er undertegnet av den offentlige veterinæren. 

Artikkel 21 

Særlige krav til dyrehelse ved import av slaktedyr av hestefamilien 

Den driftsansvarlige, som identifisert i felt I.7 i CVED-et nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i), for en forsendelse av slaktedyr 

av hestefamilien skal sikre at dyrene etter at kontrollene ved grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen er utført, 

a) enten transporteres direkte, uten opphold og uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien med en annen helsetilstand, 

til bestemmelsesslakteriet, der de skal slaktes innen 72 timer etter ankomsten til slakteriet, eller 

b) passerer gjennom et enkelt godkjent marked eller en godkjent samleplass nevnt i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2009/156/EF, 

som angitt i helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav e) i denne forordningen, som de skal fjernes fra etter markedet i 

henhold til nasjonale regler som sikrer sporbarhet, direkte til et slakteri for å slaktes så snart som mulig, men senest innen 

fem virkedager etter ankomst til Unionen, uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien med en annen helsetilstand. 

AVSNITT 8  

Overgangs- og sluttbestemmelser 

Artikkel 22 

Overgangsbestemmelser 

I en overgangsperiode fram til 31. desember 2018 skal medlemsstatene tillate innførsel til Unionen av forsendelser av dyr av 

hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien som ledsages av helse- og hygienesertifikater som er utarbeidet 

i samsvar med malene for helsesertifikater som var gjeldende før anvendelsesdatoen for denne forordningen angitt i artikkel 24 

annet ledd. 
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Artikkel 23 

Opphevinger 

Vedtak 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF, 93/197/EØF, 94/699/EF, 95/329/EF, 2003/13/EF, 2004/177/EF, 2004/211/EF 

og 2010/57/EU samt beslutning 2010/471/EU oppheves. 

Alle henvisninger til disse vedtakene og denne beslutningen skal forstås som henvisninger til denne forordningen. 

Artikkel 24 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2018. 

Imidlertid får artikkel 16 nr. 1 bokstav b) iii), artikkel 16 nr. 2 bokstav b), c) og d), artikkel 16 nr. 3, artikkel 16 nr. 4 bokstav a) 

og b), artikkel 16 nr. 5 og artikkel 17 nr. 1 bokstav d) anvendelse fra 14. desember 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 12. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



   

 

1
.7

.2
0
2

1
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 4

5
/2

0
9
 

 

VEDLEGG I 

LISTE OVER TREDJELAND(1) OG DELER AV TERRITORIET TIL TREDJELAND(2) TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV FORSENDELSER AV DYR AV HESTEFAMILIEN OG SÆD, 

EGG OG EMBRYOER FRA DYR AV HESTEFAMILIEN 

ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for delen 

av territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf Gjeninnf Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

AE De forente 

arabiske emirater 

AE-0 Hele landet E X X X — — X — — X X  

AR Argentina AR-0 Hele landet D X X X X X X X X X X  

AU Australia AU-0 Hele landet A X X X X X X X X X X  

BB Barbados BB-0 Hele landet D X X X — — X — — — X  

BH Bahrain BH-0 Hele landet E X X X — — — — — — X  

BM Bermuda BM-0 Hele landet D X X X — — X — — — X  

BO Bolivia BO-0 Hele landet D X X X — — X — — — X  

BR Brasil BR-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

BR-1 Følgende delstater: 

Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Mato Grosso do 

Sul, Distrito Federal og Rio 

de Janeiro 

D X X X — — X — — — X  

BY Hviterussland BY-0 Hele landet B X X X X X     X  

CA Canada CA-0 Hele landet C X X X X X X X X X X  
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ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for delen 

av territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf Gjeninnf Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CH Sveits(1) CH-0 Hele landet A X X X X X X X X X X  

CL Chile CL-0 Hele landet D X X X X X — — — — X  

CN Kina CN-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

CN-1 Sonen som er fri for 

hestesykdom i Conghua by, 

Guangzhou kommune, 

Guangdong-provinsen, 

herunder biosikkerhets-

korridorene fra og til 

lufthavnen i Guangzhou og 

Hongkong (se felt 1 for 

nærmere opplysninger) 

G X X X — — — — — — X  

CN-2 Arrangementsstedet for 

Global Champions Tour på 

parkeringsområde nr. 15 ved 

EXPO 2010 og korridoren til 

Shanghai Pudong 

internasjonale lufthavn i den 

nordlige delen av Pudongs 

nye område og den østlige 

delen av Minhang-distriktet i 

storbyområdet Shanghai (se 

felt 1 for nærmere 

opplysninger) 

G — X — — — — — — —  Bare dersom det er 

utstedt sertifikat i 

samsvar med 

vedlegg II del 2 

avsnitt B kapittel 1 
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ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for delen 

av territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf Gjeninnf Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CR Costa Rica CR-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

CR-1 Storbyområdet San José D — X — — — — — — —   

CU Cuba CU-0 Hele landet D X X X — —  — — — X  

DZ Algerie DZ-0 Hele landet E X X X X X     X  

EG Egypt EG-0 Hele landet  — — — — — — — — —   

EG-1 Sonen som er fri for 

hestesykdom og som er 

opprettet ved det egyptiske 

forsvarets veterinærsykehus 

på El Nasr Road, overfor Al 

Ahly Club i Kairo, og 

motorveiforbindelsen til 

Kairos internasjonale 

lufthavn (se felt 2 for 

nærmere opplysninger) 

E X — X — — — — — — X  

FK Falklandsøyene FK-0 Hele landet A X X X — X     X  

GL Grønland GL-0 Hele landet A X X X X X     X  

HK Hongkong HK-0 Hele landet G X X X — —  — — — X  

IL Israel(3) IL-0 Hele landet E X X X X X X X   X  

IS Island(5) IS-0 Hele landet A X X X X X X X X  X  
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ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for delen 

av territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf Gjeninnf Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

JM Jamaica JM-0 Hele landet D X X X — —  — — — X  

JO Jordan JO-0 Hele landet E X X X — —  — — — X  

JP Japan JP-0 Hele landet G X X X — —  — — — X  

KG Kirgisistan KG-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

KG-1 Regionen Issyk-Kul B — — X — —  — — — X  

KR Republikken 

Korea 

KR-0 Hele landet G X X X — —  — — — X  

KW Kuwait KW-0 Hele landet E X X X — — — — — — X  

LB Libanon LB-0 Hele landet E X X X — — — — — — X  

MA Marokko MA-0 Hele landet E X X X X X X X X  X  

ME Montenegro ME-0 Hele landet B X X X X X     X  

MK Den tidligere 

jugoslaviske 

republikken 

Makedonia(4) 

MK-0 Hele landet B X X X X X     X  

MO Macao MO-0 Hele landet G X X X — —  — — — X  

MY Malaysia MY-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

MY-1 Malayahalvøya G X X X — —  — — — X  

MU Mauritius MU-0 Hele landet E — — X — — — — — — X  
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ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for delen 

av territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf Gjeninnf Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

MX Mexico MX-0 Hele landet C — — — — — — — — —   

  MX-1 Storbyområdet Mexico by C  X         Bare dersom det er 

utstedt sertifikat i 

samsvar med 

vedlegg II del 2 

avsnitt B kapittel 1 

NO Norge(5) NO-1 Hele landet A X X X X X X X X X X  

NZ New Zealand NZ-0 Hele landet A X X X X X     X  

OM Oman OM-0 Hele landet E X X X — —  — — — X  

PE Peru PE-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

PE-1 Regionen Lima D X X X — —  — — — X  

PM Saint-Pierre-et-

Miquelon 

PM-0 Hele landet A — — X — X     X  

PY Paraguay PY-0 Hele landet D X X X X X     X  

QA Qatar QA-0 Hele landet E X X X — —  — — — X  

RS Serbia(6) RS-0 Hele landet B X X X X X     X  
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ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for delen 

av territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf Gjeninnf Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RU Russland RU-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

RU-1 Provinsene Kaliningrad, 

Arkhangelsk, Vologda, 

Murmansk, Leningrad, 

Novgorod, Pskov, Briansk, 

Vladimir, Ivanovo, Tver, 

Kaluga, Kostroma, Moskva, 

Orjol, Rjazan, Smolensk, 

Tula, Jaroslavl, Nizjnij 

Novgorod , Kirov, Belgorod, 

Voronezj, Kursk, Lipetsk, 

Tambov, Astrakhan, 

Volgograd, Penza, Saratov, 

Uljanovsk, Rostov, 

Orenburg, Perm og Kurgan 

B X X X X X     X  

RU-2 Regionene Stavropol og 

Krasnodar 

B X X X X X     X  

RU-3 Republikkene Karelia, Marij 

El, Mordovia, Tsjuvasjia, 

Kalmykia, Tatarstan, 

Dagestan, Kabardino-

Balkaria, Severnaja Ossetia, 

Ingusjetia og Karatsjajevo-

Tsjerkessia 

B X X X X X     X  

SA Saudi-Arabia SA-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

SA-1 Hele landet, unntatt SA-2 E X X X — — X — — — X  
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ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for delen 

av territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf Gjeninnf Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  SA-2 Verne- og overvåkings-

sonene i provinsene Jizan, 

Asir og Najran som 

beskrevet i felt 3 

— — — —   —      

SG Singapore SG-0 Hele landet G X X X — —  — — — X  

TH Thailand TH-0 Hele landet G X X X — —  — — — X  

TN Tunisia TN-0 Hele landet E X X X X X     X  

TR Tyrkia TR-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

TR-1 Provinsene Ankara, Edirne, 

Istanbul, Izmir, Kirklareli og 

Tekirdag 

E — — — — —  — — — —  

UA Ukraina UA-0 Hele landet B X X X X X X X X  X  

US De forente stater US-0 Hele landet C X X X X X X X X X X  

UY Uruguay UY-0 Hele landet D X X X X X X X X  X  

ZA Sør-Afrika ZA-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

ZA-1 Storbyområdet Cape Town 

(se felt 4 for nærmere 

opplysninger) 

F — — — — — — — — —  Kommisjonsvedtak 

2008/698/EF 

(1) Med forbehold for særlige krav til utstedelse av sertifikater fastsatt i råds- og kommisjonsvedtak 2002/309/EF, Euratom. 

(2) Dersom offisiell regionalisering får anvendelse i samsvar med artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2009/156/EF. 

(3) I det følgende forstått som staten Israel unntatt de territoriene som har vært under israelsk administrasjon siden juni 1967, dvs. Golanhøydene, Gazastripen, Øst-Jerusalem og resten av Vestbredden. 

(4) Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia – den endelige betegnelsen på dette landet vil bli vedtatt etter pågående forhandlinger på FN-plan. 

(5) Med forbehold for særlige krav til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 17 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EFT L 1 av 3.1.1994, s. 3). 

(6) Unntatt Kosovo som definert i resolusjon 1244 av 10. juni 1999 fra De forente nasjoners sikkerhetsråd. 
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FORKLARING TIL VEDLEGG I: 

Dyr/produkt Kategorier/vilkår 

RH Registrerte hester som definert i artikkel 2 bokstav c) i denne forordningen. 

SDH Slaktedyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 2009/156/EF. 

RDH Registrerte dyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 2009/156/EF. 

APDH Avls- og produksjonsdyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 bokstav e) i direktiv 2009/156/EF. 

SÆD 
Sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) ii) i direktiv 

92/65/EØF. 

E/E Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien som er tatt ut eller produsert i samsvar med artikkel 17 nr. 2 

bokstav b) ii) i direktiv 92/65/EØF. 

 

Kolonne Opplysninger / beskrivelse av varen Påkrevd helsesertifikat 

1-4 Beskrivelse av territoriet Ikke relevant 

5 Helsegruppe Ikke relevant 

6 Midlertidig innførsel av registrerte hester VEDLEGG II del 1 avsnitt A 

7 Gjeninnførsel av registrerte hester etter midlertidig 

eksport i forbindelse med hesteveddeløp, konkurranse 

og kulturarrangementer 

VEDLEGG II del 2 avsnitt A 

VEDLEGG II del 2 avsnitt B kapittel 1 

VEDLEGG II del 2 avsnitt B kapittel 2 

8 Import av registrerte hester VEDLEGG II del 3 avsnitt A 

9 Import av slaktedyr av hestefamilien VEDLEGG II del 3 avsnitt B 

10 Import av registrerte dyr av hestefamilien og avls- og 

produksjonsdyr av hestefamilien 

VEDLEGG II del 3 avsnitt A 
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Kolonne Opplysninger / beskrivelse av varen Påkrevd helsesertifikat 

11 Import av sæd som er oppsamlet fra registrerte hester VEDLEGG III del 1 avsnitt A 

VEDLEGG III del 1 avsnitt B 

VEDLEGG III del 1 avsnitt C 

VEDLEGG III del 1 avsnitt D 

12 Import av sæd som er oppsamlet fra registrerte dyr av 

hestefamilien 

VEDLEGG III del 1 avsnitt A 

VEDLEGG III del 1 avsnitt B 

VEDLEGG III del 1 avsnitt C 

VEDLEGG III del 1 avsnitt D 

13 Import av sæd som er oppsamlet fra avls- og 

produksjonsdyr av hestefamilien 

VEDLEGG III del 1 avsnitt A 

VEDLEGG III del 1 avsnitt B 

VEDLEGG III del 1 avsnitt C 

VEDLEGG III del 1 avsnitt D 

14 Import av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien VEDLEGG III del 2 avsnitt A 

VEDLEGG III del 2 avsnitt B 

15 Dyr av hestefamilien i transitt VEDLEGG II del 1 avsnitt B 

16 Henvisning til visse vilkår / tilleggsgarantier Ikke relevant 

Felt 

X Innførsel godkjent 

— Innførsel ikke godkjent 

Helsegrupper 

Helsegruppe Særlige dyrehelsegarantier som kreves for innførsel av dyr av hestefamilien til Unionen 

A Infeksiøs anemi hos hest, virusarteritt hos hest 

B Infeksiøs anemi hos hest, virusarteritt hos hest, snive, ondartet beskjelersyke 

C Infeksiøs anemi hos hest, virusarteritt hos hest, østlig og vestlig encefalomyelitt hos hest, vesikulær 

stomatitt 

D Infeksiøs anemi hos hest, virusarteritt hos hest, snive, ondartet beskjelersyke, østlig og vestlig 

encefalomyelitt hos hest, venezuelansk encefalomyelitt hos hest, vesikulær stomatitt 

E Infeksiøs anemi hos hest, virusarteritt hos hest, snive, ondartet beskjelersyke, afrikansk hestepest 

F Infeksiøs anemi hos hest, ondartet beskjelersyke, afrikansk hestepest 

G Infeksiøs anemi hos hest, virusarteritt hos hest, snive, ondartet beskjelersyke, japansk encefalitt 
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FELT 1 

CN Kina CN-1 Den særlige sonen som er fri for hestesykdom i Guangdong-provinsen, med følgende 

avgrensning: 

Sentral sone: Rideområdet i landsbyen Reshui i Lingkou i Conghua by og det 

omkringliggende området i en radius på 5 km, som kontrolleres av 

veikontrollstasjonen ved hovedvei 105. 

Overvåkingssone: Alle administrative inndelinger i Conghua by rundt den sentrale sonen 

som omfatter et areal på 2 009 km2. 

Vernesone: Utover grensene for følgende tilstøtende administrative inndelinger rundt 

overvåkingssonen: 

— Baiyun-distriktet, Luogang-distriktet i Conghua by. 

— Huadu-distriktet i Guangzhou by. 

— Zengcheng by. 

— Administrative inndelinger i Qingcheng-distriktet i Qingyuan by. 

— Fogang fylke. 

— Xinfeng fylke. 

— Longmen fylke. 

Biosikkerhets-

korridor: 

— Fra rideområdet i den sentrale sonen til Baiyun internasjonale 

lufthavn i Guangzhou til hovedvei 105, Jiebei-hovedveien, 

motorveien til lufthavnen, herunder utelukkingssonen for dyr av 

hestefamilien på 1 km rundt Baiyun internasjonale flyplass i 

Guangzhou by. 

— Fra rideområdet i den sentrale sonen til Huanggang havn, Shenzhen, 

på grensen mellom Kina og Hongkong via hovedvei 105, Jiebei-

hovedveien, den nordlige ringmotorvei nr. 2 og Guang-Shen-

hovedveien med en utelukkingssone for dyr av hestefamilien på 

begge sider av denne veien som er minst 1 km bred. 

Karantene før 

innførsel: 

Karanteneanleggene i vernesonen som er utpekt av vedkommende 

myndighet til å forberede dyr av hestefamilien fra andre deler av Kina for 

innførsel til sonen som er fri for hestesykdom. 
 

CN Kina CN-2 Avgrensning av sonen i Shanghai storbyområde: 

Grense mot vest: Huangpu-elven fra munningen i nord til forgreningen til Dazhi-elven. 

Grense mot sør: Fra Huangpu-elvens forgrening til Dazhi-elvens munning i øst. 

Grense mot nord og 

øst: 

Kystlinjen. 
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FELT 2 

EG Egypt EG-1 Sonen som er fri for hestesykdom (EDFZ) på ca. 0,1 km2 som er opprettet rundt det egyptiske 

forsvarets veterinærsykehus på El Nasr Road, overfor Al Ahly Club, ved den østlige utkanten 

av Kairo (30°04′19.6″N 31°21′16.5″Ø) og en strekning på 10 km på El-Nasr Road og 

flyplassveien til Kairos internasjonale lufthavn. 

a) Avgrensning av grensene for EDFZ: 

Fra stedet der El-Nasr Road krysser El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road (30°04′13.6″N 

31°21′04.3″Ø), følg El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road cirka 500 m mot nord til første 

veikryss med «Passage Inside Armed Forces», sving til høyre og følg passasjen ca. 100 m 

mot øst, sving til høyre igjen og følg passasjen 150 m mot sør, sving til venstre og følg 

passasjen 300 m mot øst, sving til høyre og følg passasjen 100 m mot sør til El-Nasr Road, 

sving til høyre og følg El-Nasr Road 300 m mot sørvest til stedet der El-Nasr Road krysser 

Hassan Ma'moon Road, sving til høyre og følg passasjen 100 m mot nord, sving til venstre 

og følg passasjen 120 m mot vest, sving til venstre og følg passasjen 200 m mot sør, sving 

til høyre og følg El-Nasr Road 100 m mot vest til stedet der El-Nasr Road krysser El-

Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road. 

b) Avgrensning av grensene for karanteneområdet før eksport innenfor EDFZ: 

Fra stedet der El-Nasr Road krysser Hassan Ma'moon Road, følg passasjen 100 m mot 

nord, sving til høyre og følg passasjen 250 m mot øst, sving til høyre og følg passasjen 50 

m mot sør til El-Nasr Road, sving til høyre og følg El-Nasr Road 300 m mot sørvest til 

stedet der El-Nasr Road krysser Hassan Ma'moon Road. 

 

FELT 3 

SA Saudi-Arabia SA-1 Godkjente karantenestasjoner: 

1. Riyadh lufthavn 

2. King Abdulaziz veddeløpsbane (Janadrijah) 

  SA-2 Avgrensning av verne- og overvåkingssoner opprettet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 annet 

ledd bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF: 

1. Jizan-provinsen 

— Vernesone: Hele provinsen, unntatt delen nord for veikontrollstasjonen ved Ash-

Shuqaiq på vei nr. 5 og nord for vei nr. 10. 

— Overvåkingssone: Den delen av provinsen nord for veikontrollstasjonen ved Ash-

Shuqaiq på vei nr. 5, som kontrolleres av veikontrollstasjonen ved Al Qahmah, og 

nord for vei nr. 10. 

2. Asir-provinsen 

— Vernesone: Den delen av provinsen som er avgrenset av vei nr. 10, mellom Ad Darb, 

Abha og Khamis-Mushayt mot nord, unntatt rideklubbene på deres fly- og 

militærbaser, og den delen av provinsen som er avgrenset mot nord av vei nr. 15, som 

fører fra Khamis-Mushayt gjennom Jarash, Al Utfah og Dhahran Al Janoub til 

grensen til Najran-provinsen, og den delen av provinsen som er avgrenset mot nord av 

veien som fører fra Al Utfah gjennom Al Fayd til Badr Al Janoub (Najran-provinsen). 
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FELT 3 

   — Overvåkingssone: Rideklubbene på deres fly- og militærbaser, den delen av provinsen 

som ligger mellom grensen til vernesonen og vei nr. 209 fra Ash-Shuqaiq til 

veikontrollstasjonen Muhayil på vei nr. 211, den delen av provinsen som ligger 

mellom kontrollstasjonen på vei nr. 10 sør for Abha, Abha by og veikontrollstasjonen 

Ballasmer 65 km fra Abha på vei nr. 15, som fører mot nord, den delen av provinsen 

som ligger mellom Khamis-Mushayt og veikontrollstasjonen 90 km fra Abha på vei 

nr. 255 til Samakh og veikontrollstasjonen ved Yarah, 90 km fra Abha på vei nr. 10, 

som fører til Riyadh, og den delen av provinsen som ligger sør for en virtuell linje 

mellom veikontrollstasjonen ved Yarah på vei nr. 10 og Khashm-Ghurab på vei 

nr. 177, som fører opp til grensen til Najran-provinsen. 

3. Najran-provinsen 

— Vernesone: Den delen av provinsen som er avgrenset av veien fra Al Utfah (Asir-

provinsen) til Badr Al Janoub og til As Sebt og fra As Sebt langs Wadi Habunah til 

der den krysser vei nr. 177 mellom Najran og Riyadh mot nord, og fra dette krysset 

ved vei nr. 177 mot sør til der veien krysser vei nr. 15 fra Najran til Sharourah, og 

den delen av provinsen som ligger sør for vei nr. 15 mellom Najran og Sharourah og 

grensen til Jemen. 

— Overvåkingssone: Den delen av provinsen som ligger sør for en linje mellom 

veikontrollstasjonen i Yarah ved vei nr. 10 og Khashm-Ghurab ved vei nr. 177, fra 

grensen til Najran-provinsen og til veikontrollstasjonen i Khashm-Ghurab, 80 km fra 

Najran, og vest for vei nr. 175 som fører mot Sharourah. 

 

FELT 4 

ZA Sør-Afrika ZA-1 Godkjente karantenestasjoner: 

1. Kenilworth karantenestasjon 

Avgrensning av Cape Town storbyområde (ZA-1): 

Grense mot nord: Blaauwberg Road (M14). 

Grense mot øst: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 

Highway og M5 Highway. 

Grense mot sør: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, 

Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes 

Drive til Newlands Forestry Station og over Echo Gorge i Table 

Mountain til Camps Bay. 

Grense mot vest: Kystlinjen fra Camps Bay til Blaauwberg Road. 
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VEDLEGG II 

MALER FOR HELSESERTIFIKATER OG MALER FOR ERKLÆRINGER TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV 

LEVENDE DYR AV HESTEFAMILIEN 

DEL 1 

Midlertidig innførsel og transitt 

Avsnitt A 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved midlertidig innførsel av registrerte hester til Unionen for et tidsrom på 

mindre enn 90 dager 

LAND:       Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

   I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a 

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted   I.12. Bestemmelsessted    

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 
      

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly  

Veigående 

kjøretøy  

Skip  

Annet  

Jernbanevogn        

 Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

  I.17. CITES-nr.     

I.18. Beskrivelse av dyret    I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

1 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Dyr sertifisert til: 

Registrert hest   

   

I.26.  I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av dyret      

 Art (vitenskapelig 

navn) 

Equus caballus 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder  Kjønn 
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DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og 

slaktedyr av hestefamilien 

D
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

— er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.5 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra  ................................................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et 

land), et land eller en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: 

 (2) og tilhører helsegruppe  (2). 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon 

mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

(3) enten [e) der det ikke har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

(3) eller [e) der det har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

og en blodprøve tatt fra dyret  ............................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene 

før avsendelsesdatoen, ble undersøkt med negativt resultat for antistoffer mot vesikulært stomatittvirus 

 

  

  (3) enten  [i en virusnøytralisasjonsprøve ved en serumfortynning på 1:32,]] 

  (3) eller  [i en ELISA-prøve i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok]]. 

II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

  II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet av 

Trypanosoma equiperdum,] 

   (3) eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.2. med hensyn til snive, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, ble 

slaktet og destruert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,] 

  II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

   (3) eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på 

agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (3) enten  [seks måneder etter det siste tilfellet,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr 

av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

 II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 (3) enten [II.2.1. I et tidsrom på minst 40 dager før avsendelsesdatoen har dyret oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn som ligger i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet som tilhører 

helsegruppe A, B, C, D, E eller G, og 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

   (3) enten  [i en medlemsstat i Unionen,]] 

   (3) eller  [i et land eller en del av territoriet til et land med kode:  .................................  (2) som er godkjent for 

midlertidig innførsel til Unionen av registrerte hester, og som dyret er importert fra til avsenderlandet eller 

en del av territoriet til avsenderlandet på vilkår som er minst like strenge som dem som kreves i samsvar 

med Unionens regelverk for midlertidig innførsel av registrerte hester fra dette landet eller en del av 

territoriet til landet, direkte til Unionen, og som 

    (3) enten  [tilhører samme helsegruppe  ......................................  (2) som avsenderlandet eller en del 

av territoriet til avsenderlandet,]]] 

    (3) og/eller  [tilhører helsegruppe A, B eller C,]]] 

    (3) og/eller  [Kina (5), Hongkong, Japan, Republikken Korea, Macao, Malayahalvøya, Singapore, 

Thailand eller De forente arabiske emirater.]]] 

 (3) (4) eller [II.2.1. I et tidsrom på minst 60 dager før avsendelsesdatoen har dyret oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn, som ligger i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet som tilhører 

helsegruppe F, eller ble importert i løpet av de siste 60 dagene før avsendelsesdatoen fra en 

medlemsstat i Unionen før det ankom den vektorbeskyttede eller vektorsikrede karantenestasjonen i 

samsvar med nr. II.2.2.] 

 (3) (4) enten [II.2.2. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og 

   (3) enten  [har vært holdt isolert i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet beskyttet mot 

insektvektorer i minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen, eller etter innførsel til avsenderlandet 

eller en del av territoriet til avsenderlandet, dersom det ble importert i samsvar med nr. II.2.1 fra en 

medlemsstat eller et tredjeland eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E 

eller G,]] 

   (3) eller  [har vært holdt i nærmere angitte lokaler under offentlig veterinærs tilsyn i minst de siste 40 dagene før 

avsendelsesdatoen, eller etter innførsel til avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, 

dersom det ble importert i samsvar med nr. II.2.1 fra en medlemsstat eller et tredjeland eller en del av 

territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller G, og avsenderlandet eller delen av 

territoriet til avsenderlandet er anerkjent av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest, og ligger ikke 

ved siden av et land der afrikansk hestepest har forekommet i de siste to årene før avsendelsesdatoen.]] 

 (3) (4) eller [II.2.2. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble holdt 

   (3) enten  [i den godkjente vektorbeskyttede karantenestasjonen ..............................  (sett inn navn på 

karantenestasjon) i løpet av minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen fra 

 (sett inn dato) til  (sett inn dato), idet det ble holdt 

inne i de vektorbeskyttede lokalene minst fra to timer før solnedgang til to timer etter soloppgang, mosjon 

ble gitt under offentlig veterinærs tilsyn etter anvendelse av insektrepellenter i kombinasjon med 

insektmidler som er effektive mot Culicoides, før uttak fra stall, og strengt isolert fra dyr av hestefamilien 

som ikke er forberedt for eksport på vilkår som er minst like strenge som dem som kreves for midlertidig 

innførsel eller import til Unionen,]] 

   (3) eller  [permanent inne i den godkjente vektorsikrede karantenestasjonen ..........................................................  

(sett inn navn på karantenestasjon) i løpet av minst de siste 14 dagene før avsendelsesdatoen, og det er 

ved konstant overvåking av vektorbeskyttelsen dokumentert at det ikke har forekommet vektorer inne i 

den vektorbeskyttede delen av karantenestasjonen.]] 

 II.3.  Attestasjon av vaksinasjon og helseundersøkelse 

 (3) enten [II.3.1. Dyret ble ikke vaksinert mot afrikansk hestepest i avsenderlandet, og det er ingen opplysninger som 

tyder på tidligere vaksinasjon.] 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 (3) eller [II.3.1. Dyret ble vaksinert mot afrikansk hestepest, og denne vaksinasjonen ble utført 

  (2) enten [mer enn tolv måneder før avsendelsesdatoen,]]  

  (2) eller [mer enn 60 dager og mindre enn tolv måneder før datoen for innførsel til den delen av territoriet til landet 

nevnt i nr. II.1.3 bokstav a), som det ble sendt fra.]] 

 (3) (4) eller [II.3.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble vaksinert 

mot afrikansk hestepest  ....................................................................................................  (sett inn dato) 

høyst 24 måneder og minst 40 dager før datoen for ankomst til den vektorbeskyttede karantenen med en 

registrert vaksine i samsvar med produsentens anvisninger, som beskytter mot de sirkulerende 

serotypene av afrikansk hestepest-viruset.] 

  II.3.2. Dyret ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste 60 dagene før 

avsendelsesdatoen fra 

  (3) enten [et land der alle deler av territoriet har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år før 

avsendelsesdatoen,] 

  (3) (4) eller [en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, som har vært fri for venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest i minst to år før avsendelsesdatoen, og venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

forekommer i de resterende delene av territoriet til avsenderlandet, og 

   (3) enten  [er vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig første runde og 

revaksinert i samsvar med produsentens anbefalinger minst 60 dager og høyst 12 måneder 

før avsendelsesdatoen, og er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle 

dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat,]] 

   (3) eller  [er ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i vektorbeskyttet 

karantene i minst 21 dager, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle 

dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat, og dyret som skal sendes, har gjennomgått en 

diagnostisk prøve for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest, med negativt 

resultat på en prøve tatt minst 14 dager etter datoen for ankomst til den vektorbeskyttede 

karantenen, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]] 

   (3) eller  [har gjennomgått hemagglutinasjonshemmingsprøve for venezuelansk encefalomyelitt hos 

hest utført av samme laboratorium på samme dag på prøver tatt ved to anledninger med 21 

dagers mellomrom ................................... (sett inn dato) og  (sett inn 

dato), der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, uten 

økning i antistofftiter, og en RT-PCR-prøve (revers transkripsjon-polymerasekjedereaksjon) for 

påvisning av virusgenomet for venezuelansk encefalomyelitt hos hest, utført med negativt 

resultat på en prøve tatt innen 48 timer før avsendelse 

 (sett inn dato), og har vært beskyttet mot 

angrep fra vektorer fra det tidspunktet RT-PCR-prøven ble tatt, til innlasting med sikte på 

avsendelse, ved kombinert bruk av godkjente insektrepellenter og insektmidler på dyret og 

insektsbekjempelse av stallen og transportmidlene det transporteres i.]] 

  (3) [II.3.3.  Dyret er et ukastrert hanndyr av hestefamilien som er eldre enn 180 dager, og 

  (3) enten  [er sendt fra et land der virusarteritt hos hest (EVA) er en meldepliktig sykdom og ikke har vært offisielt 

rapportert i løpet av de seks siste månedene før avsendelsesdatoen,]] 
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 (3) eller  [ble undersøkt med en blodprøve tatt  .......................  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, ved hjelp av virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4,]] 

(3) eller  [ble undersøkt med en delmengde av den samlede sæden oppsamlet   (sett inn dato) i løpet av de 

siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, ved hjelp av virusisolasjonsprøve, polymerasekjedereaksjon 

(PCR) eller sanntids-PCR for EVA) med negativt resultat,]] 

(3) eller  [ble vaksinert mot EVA  .............................................  (sett inn dato) under offentlig veterinærs tilsyn og 

revaksinert med jevne mellomrom i samsvar med produsentens anvisninger, med en vaksine som er 

godkjent av vedkommende myndighet, der den første vaksinasjonen ble utført 

(3) enten  [før 31. desember 2017, på den dagen det ble tatt en blodprøve som deretter ble undersøkt i 

en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4,]]] 

(3) eller  [før 31. desember 2017, i en isolasjonsperiode på høyst 15 dager under offentlig veterinærs 

tilsyn, som startet den dagen det ble tatt en blodprøve som ble undersøkt i løpet av nevnte 

isolasjonsperiode i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4,]]] 

(3) eller  [ved en alder på 180–270 dager, i en isolasjonsperiode under offentlig veterinærs tilsyn, der 

dyret gjennomgikk en virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4, eller som ble utført på samme dag av samme laboratorium med stabil 

eller fallende titer på to blodprøver tatt med minst ti dagers mellomrom,]]] 

(3) eller  [etter at dyret hadde gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:4, utført på en blodprøve tatt tidligst sju dager etter starten av en 

uavbrutt isolasjonsperiode som varte til 21 dager etter vaksinasjonen,]]] 

(3) eller  [ved en alder på 180–250 dager, etter at dyret hadde gjennomgått en 

virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4, 

eller som ble utført på samme dag av samme laboratorium med stabil eller fallende titer på to 

blodprøver tatt med minst ti dagers mellomrom,]]] 

(3) eller  [gjennomgikk en virusisolasjonsprøve, polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR for EVA utført 

med negativt resultat på en delmengde av den samlede sæden oppsamlet etter den datoen en blodprøve 

av dette dyret tatt  .................... (sett inn dato) i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

ble undersøkt i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med positivt resultat ved en serumfortynning på 

minst 1:4,]] 

(3) eller  [eventuelle krav om undersøkelse for påvisning av EVA eller vaksinasjon mot EVA er blitt opphevet ved 

Unionens regelverk i  (henvisning til gjeldende unionsrettsakt) med den begrunnelse at dyret er 

midlertidig innført til Unionen for å delta i hestearrangementet angitt i nevnte rettsakt, og at dyret holdes 

atskilt fra andre dyr av hestefamilien som ikke deltar i dette arrangementet, og at eventuell 

avlsvirksomhet, herunder oppsamling av sæd, er forbudt ved midlertidig opphold i Unionen.]] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) (4) enten  [II.3.4. Dyret er sendt fra Island, som er sertifisert som offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, der det har 

oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen, og ikke har kommet i kontakt med dyr av hestefamilien som er 

innført til Island fra andre land.] 

 (3) eller  [II.3.4. Dyret har med negativt resultat gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-

prøve) eller en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en blodprøve tatt  ..................  

(sett inn dato) i løpet av 

   (3) enten  [de siste 90 dagene før avsendelsesdatoen,]] 

   (3) eller  [de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen fra et land eller en del av territoriet til et land som 

tilhører helsegruppe D, E eller F.]] 
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 (3) [II.3.5. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B eller E, eller fra 

Brasil, Kina eller Thailand, eller fra et land der snive ble rapportert i løpet av de siste tre årene før 

avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for snive, utført med negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en blodprøve tatt  ....................................................................  

(sett inn dato) i løpet av de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen.] 

 (3) [II.3.6. Dyret er et ukastrert hanndyr eller hunndyr av hestefamilien som er eldre enn 270 dager, som er sendt 

fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D, E eller F, eller fra Kina eller 

Thailand, eller fra et land der ondartet beskjelersyke ble rapportert i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for ondartet beskjelersyke, utført 

med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en blodprøve tatt  ..................  (sett inn dato) i 

løpet av de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, og har ikke vært brukt til avl minst de siste 30 

dagene før og etter datoen da prøven ble tatt.] 

 (3) (4) [II.3.7. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, og 

(3) enten  [vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest er ikke offisielt rapportert i avsenderlandet eller 

delen av territoriet til avsenderlandet i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen,]] 

(3) eller  [dyret ble vaksinert med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar med 

produsentens anvisninger i løpet av de siste seks månedene og minst 30 dager før 

avsendelsesdatoen med inaktivert vaksine mot vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest, der 

den siste vaksinasjonen ble foretatt  .................... (sett inn dato),]] 

(3) eller  [dyret ble i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen holdt i vektorbeskyttet karantene, 

og gjennomgikk i løpet av dette tidsrommet hemagglutinasjonshemmingsprøver for vestlig og 

østlig encefalomyelitt hos hest utført av samme laboratorium på samme dag 

(3) enten  [på en blodprøve tatt  .................................  (sett inn dato) i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen, med negativt resultat,]]] 

(3) eller  [på blodprøver tatt ved to anledninger med minst 21 dagers mellomrom  ..................  

(sett inn dato) og  (sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i 

løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter, og 

dyret ble vaksinert mer enn seks måneder før avsendelsesdatoen.]]] 

 (3) [II.3.8. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe G, eller fra et land 

der japansk encefalitt er offisielt rapportert hos dyr av hestefamilien i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, og dyret 

(3) enten  [kommer fra en driftsenhet som ligger midt i et område der det i en radius på minst 30 km 

rundt driftsenheten ikke har vært noe tilfelle av japansk encefalitt i løpet av de siste 21 dagene 

før avsendelsesdatoen,]] 

(3) eller  [er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, og i 

dette tidsrommet holdt kroppstemperaturen, målt daglig, seg innenfor de fysiologiske 

normalgrensene, og har gjennomgått 

(3) enten  [hemagglutinasjonshemmingsprøve eller virusnøytralisasjonsprøve for japansk 

encefalitt utført av samme laboratorium på samme dag på blodprøver tatt ved to 

anledninger med minst 14 dagers mellomrom  ...............................................  (sett 

inn dato) og  (sett inn dato), der den andre prøven 

ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, med høyst firedobbel 

økning i antistofftiter mellom de to prøvene, og har vært beskyttet mot insektvetorer 

fram til avsendelse,]]] 
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(3) eller  [en Ig-M-bindende ELISA-prøve for påvisning av antistoffer mot japansk encefalitt-

virus med negativt resultat, utført på en blodprøve tatt tidligst sju dager etter at 

isolasjonen startet  ......................................................................................  (sett 

inn dato), og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]]] 

  
(3) eller  [ble vaksinert mot japansk encefalitt med en fullstendig første runde og revaksinert i 

samsvar med produsentens anbefalinger minst 21 dager og høyst tolv måneder før 

avsendelsesdatoen.]] 

 (3) (4) enten  [II.3.9. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og har 

gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF, som ble gjennomført ved samme laboratorium på samme dag 

  (3) enten [på blodprøver tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom 

 (sett inn dato) og  (sett inn dato), der den 

andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen 

    (3) enten  [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

    (3) eller  [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3) enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i en 

prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF.]]]] 

    (3) eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i antistofftiter i 

en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i 

OIEs landdyrhåndbok.]]]] 

  (3) eller [på en blodprøve tatt  ......................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet er anerkjent 

av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest, og ligger ikke ved siden av et land der 

afrikansk hestepest har forekommet i de siste to årene før avsendelsesdatoen.]] 

 (3) (4) eller  [II.3.9. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og 

  (3) enten [har gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF, som ble utført ved samme laboratorium på samme dag på blodprøver 

tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom  ...........................................  

(sett inn dato) og  (sett inn dato), der den første prøven ble tatt minst sju 

dager etter at dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen, og der den andre prøven ble tatt 

i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, 

    (3) enten  [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

    (3) eller  [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3) enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i en 

prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF.]]]] 

    (3) eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i antistofftiter i 

en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i 

OIEs landdyrhåndbok.]]]] 
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(3) eller [har gjennomgått en serologisk prøve og en prøve for identifisering av agens for afrikansk 

hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat i 

hvert enkelt tilfelle på en blodprøve tatt  .....................  (sett inn dato) minst 28 dager etter den 

datoen da dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen og i løpet av de siste ti dagene før 

avsendelsesdatoen.]] 

   (3) eller [har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for afrikansk hestepest som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat på en blodprøve tatt 

 (sett inn dato) minst 14 dager etter den datoen da dyret ankom den 

vektorsikrede karantenen, og høyst 72 timer før avsendelse.]] 

 II.4. Attestasjon av transportvilkår 

 (3) (4) enten [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller 

G, og det er truffet tiltak for å transportere det direkte til Unionen, uten å passere gjennom et marked, en 

samleplass eller en oppsamlingssentral, og uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien med 

en annen helsetilstand.] 

 (3) (4) eller [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og det er truffet 

tiltak for å transportere det direkte fra den vektorbeskyttede karantenestasjonen uten å komme i kontakt 

med andre dyr av hestefamilien som ikke ledsages av et helsesertifikat til bruk ved import eller midlertidig 

innførsel til Unionen 

   (2) enten  [til lufthavnen under vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak som sikrer at luftfartøyet på 

forhånd rengjøres og desinfiseres med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i 

avsendertredjelandet, og sprøytes mot insektvektorer rett før avgang.]] 

   (3) eller  [til en havn i det aktuelle landet eller delen av territoriet til det aktuelle landet under 

vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak for å transportere det på et fartøy som har kurs 

direkte mot en havn i Unionen, uten å anløpe en havn som ligger i et land eller en del av 

territoriet til et land som ikke er godkjent for innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien, i 

båser som på forhånd er rengjort og desinfisert med et desinfiseringsmiddel som er offisielt 

godkjent i avsendertredjelandet, og som er sprøytet mot insektvektorer rett før avgang.]] 

  II.4.2. Det er truffet tiltak for å hindre enhver kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke oppfyller minst de 

samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet, i tidsrommet fra sertifikatutstedelsen til dyret 

sendes til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert. 

  II.4.3. Transportkjøretøyene eller containerne som dyret skal lastes inn i, er rengjort og desinfisert før innlasting 

med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og de er konstruert slik at 

avføring, urin, strø eller fôr ikke kan sive eller falle ut under transport. 

 II.5. Attestasjon av dyrs velferd  

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

 Merknader:     

 Del I:     

 Felt I.8: Angi koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel 

til Unionen. 

 Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 
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Felt I.28:  Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver osv.) og hvor på 

dyret det er plassert. 

  Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, 

angis. 

  Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå)  

  Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert).  

 Del II:   

 (1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller på siste virkedag før innlasting av dyret som skal sendes til 

bestemmelsesstaten i Unionen. 

Midlertidig innførsel av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for godkjenning av 

midlertidig innførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i nr. II.1.1, 

eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av dyr av hestefamilien fra dette landet eller 

denne delen av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 og 5 i vedlegg I 

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) Erklæringer som fullstendig og utelukkende gjelder en annen helsegruppe enn den helsegruppen som avsenderlandet eller 

delen av dets territorium tilhører, forutsatt at nummereringen på de etterfølgende erklæringene opprettholdes. 

(5) En del av territoriet til landet som er godkjent for midlertidig innførsel som er oppført i henholdsvis kolonne 3 og 6 i 

vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 

 

 

 

 

 Dette helsesertifikatet skal   

 a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der den registrerte hesten vil bli innført på Unionens territorium og 

gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

c) i originalform ledsage den registrerte hesten gjennom hele dens midlertidige innførsel i Unionen, 

d) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

e) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

 

 

 

 

 
Offentlig veterinær 

  

  Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:  Underskrift: 

  Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk 

ved midlertidig innførsel av en registrert hest 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

Equus caballus  .................................   ..................................   ....................................   ....................  

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av den registrerte hesten beskrevet ovenfor, erklærer at 

— hesten 

(2) enten  [har oppholdt seg i  ...............  (sett inn navn på avsenderland eller en del av territoriet til et avsenderland) i minst 

40 dager før avsendelsesdatoen,] 

(2) eller  [ble innført til  ........................  (sett inn navn på avsenderland eller en del av territoriet til et avsenderland) i den 

påkrevde oppholdsperioden på minst 40 dager før avsendelsesdatoen 

a) den  ................................  (sett inn dato) fra  (sett inn navn på landet som hesten ble innført 

til landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet) 

b) den .................................  (sett inn dato) fra  (sett inn navn på landet som hesten ble innført 

til landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet) 

c) den .................................  (sett inn dato) fra  (sett inn navn på landet som hesten ble innført 

til landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,] 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har hesten ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til hesten blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet for 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— vilkårene for transport som får anvendelse i samsvar med nr. II.4 i det ledsagende helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del 

av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— under sitt opphold i Unionen i et tidsrom på mindre enn 90 dager, vil hesten bli holdt på følgende steder: 

a) fra  ......................  (dato) til  (dato) på  (driftsenhet) i  (medlemsstat) 

b) fra  ......................  (dato) til  (dato) på  (driftsenhet) i  (medlemsstat) 

c) fra  ......................  (dato) til  (dato) på  (driftsenhet) i  (medlemsstat) 

d) fra  ......................  (dato) til  (dato) på  (driftsenhet) i  (medlemsstat), 

— jeg er kjent med at dersom hesten flyttes fra én medlemsstat i Unionen til en annen medlemsstat, som angitt i denne erklæringen, 

skal den ledsages av et helsesertifikat utstedt av en offentlig veterinær i avsendermedlemsstaten, og at denne forflytningen skal 

meldes til bestemmelsesmedlemsstaten, 

— det er fastsatt at hesten skal sendes ut av Unionen  ......................  (dato) ved grensestasjonen i  

(sett inn navn på utførselsgrensestasjonen), 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ........................................................  

Dato:  .............................................  (dd/mm/åååå) 

(1) Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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Avsnitt B 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved transitt av levende dyr av hestefamilien gjennom Unionen fra et 

tredjeland eller en del av territoriet til et tredjeland, til et annet tredjeland eller en annen del av territoriet til samme tredjeland 

LAND:       Veterinærattest for EU 

D
e
l 

I:
 O
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

   I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a 

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted   I.12. 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.  

     

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly  

Veigående  

kjøretøy  

Skip  

Annet  

Jernbanevogn        

 Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

  I.17. CITES-nr.     

I.18. Beskrivelse av dyret    I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Dyr sertifisert til: 

Registrerte dyr av hestefamilien 

  Avl og produksjon   Slakting   

I.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland  X 

Tredjeland  ISO-kode 

I.27. 

I.28. Identifikasjon av dyret      

 Art (vitenskapelig 

navn) 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder  Kjønn 
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DEN EUROPEISKE 

UNION 

 Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og 

slaktedyr av hestefamilien 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
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s
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n
 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.5 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra  ...........................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et land 

eller en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden:  (2) 

tilhører helsegruppe  (2), og er godkjent for midlertidig innførsel av registrerte hester eller import av 

registrerte hester, registrerte dyr av hestefamilien og avls- og produksjonsdyr av hestefamilien. 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 
 

 

 

II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon 

mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

(3) enten [e) der det ikke har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

(3) eller [e) der det har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

og en blodprøve tatt fra dyret  ..................................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 

dagene før avsendelsesdatoen, ble undersøkt med negativt resultat for antistoffer mot vesikulært 

stomatittvirus 

  

  (3) enten  [i en virusnøytralisasjonsprøve ved en serumfortynning på 1:32,]] 

  (3) eller  [i en ELISA-prøve i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok]]. 

II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

  II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet av 

Trypanosoma equiperdum,] 

   (3) eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.2. med hensyn til snive, 

   (3) enten  seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, ble 

slaktet og destruert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,] 

  II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

   (3) eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på 

agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (3) enten  [seks måneder etter det siste tilfellet,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr 

av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

 II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 (3) enten [II.2.1. I et tidsrom på minst 40 dager før avsendelsesdatoen har dyret oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn som ligger i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet som tilhører 

helsegruppe A, B, C, D, E eller G, og 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

   
(3) enten  [i en medlemsstat i Unionen,]] 

   (3) og/eller  [i et land eller en del av territoriet til et land med kode:  .....................................  (2) som er godkjent for 

midlertidig innførsel til Unionen av registrerte hester, og som dyret er importert fra til avsenderlandet eller 

en del av territoriet til avsenderlandet på vilkår som er minst like strenge som dem som kreves i samsvar 

med Unionens regelverk for midlertidig innførsel av registrerte hester fra dette landet eller en del av 

territoriet til landet, direkte til Unionen, og som 

    (3) enten  [tilhører samme helsegruppe  ......................................... (2) som avsenderlandet eller en del 

av territoriet til avsenderlandet,]]] 

    (3) og/eller  [tilhører helsegruppe A, B eller C,]]] 

    (3) og/eller  [tilhører helsegruppe D, E eller G, og dyret er en registrert hest som definert i artikkel 

2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659,]]] 

 (3) (4) eller [II.2.1. I et tidsrom på minst 60 dager før avsendelsesdatoen har dyret oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn som ligger i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet som tilhører 

helsegruppe F, eller ble importert i løpet av de siste 60 dagene før avsendelsesdatoen fra en 

medlemsstat i Unionen før det ankom den vektorbeskyttede eller vektorsikrede karantenestasjonen i 

samsvar med nr. II.2.2.] 

 (3) (4) enten [II.2.2. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og 

   (3) enten  [har vært holdt isolert i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet beskyttet mot 

insektvektorer i minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen, eller etter innførsel til avsenderlandet 

eller en del av territoriet til avsenderlandet, dersom det ble importert i samsvar med nr. II.2.1 fra en 

medlemsstat eller et tredjeland eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E 

eller G,]] 

   (3) eller  [har vært holdt i nærmere angitte lokaler under offentlig veterinærs tilsyn i minst de siste 40 dagene før 

avsendelsesdatoen, eller etter innførsel til avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, 

dersom det ble importert i samsvar med nr. II.2.1 fra en medlemsstat eller et tredjeland eller en del av 

territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller G, og avsenderlandet eller delen av 

territoriet til avsenderlandet er anerkjent av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest, og ligger ikke 

ved siden av et land der afrikansk hestepest har forekommet i de siste to årene før avsendelsesdatoen.]] 

 (3) (4) eller [II.2.2. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble holdt 

   (3) enten  [i den godkjente vektorbeskyttede karantenestasjonen  ..............................  (sett inn navn på 

karantenestasjon) i løpet av minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen fra  (sett inn 

dato) til  (sett inn dato), idet det ble holdt inne i de vektorbeskyttede lokalene 

minst fra to timer før solnedgang til to timer etter soloppgang, mosjon ble gitt under offentlig veterinærs 

tilsyn etter anvendelse av insektrepellenter i kombinasjon med insektmidler som er effektive mot 

Culicoides, før uttak fra stall, og strengt isolert fra dyr av hestefamilien som ikke er forberedt for eksport 

på vilkår som er minst like strenge som dem som kreves for midlertidig innførsel eller import til Unionen,]] 

   (3) eller  [permanent inne i den godkjente vektorsikrede karantenestasjonen .....................................  (sett inn navn 

på karantenestasjon) i løpet av minst de siste 14 dagene før avsendelsesdatoen, og det er ved konstant 

overvåking av vektorbeskyttelsen dokumentert at det ikke har forekommet vektorer inne i den 

vektorbeskyttede delen av karantenestasjonen.]] 

 II.3.  Attestasjon av vaksinasjon og helseundersøkelse 

 (3) enten [II.3.1. Dyret ble ikke vaksinert mot afrikansk hestepest i avsenderlandet, og det er ingen opplysninger som tyder 

på tidligere vaksinasjon.] 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 (3) eller [II.3.1. Dyret ble vaksinert mot afrikansk hestepest, og denne vaksinasjonen ble utført 

  (2) enten [mer enn tolv måneder før avsendelsesdatoen,]]  

  (2) eller [mer enn 60 dager og mindre enn tolv måneder før datoen for innførsel til den delen av territoriet til landet 

nevnt i nr. II.1.3 bokstav a), som det ble sendt fra.]] 

 (3) (4) eller [II.3.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble vaksinert 

mot afrikansk hestepest  ...............................................  (sett inn dato) høyst 24 måneder og minst  

40 dager før datoen for ankomst til den vektorbeskyttede karantenen med en registrert vaksine i samsvar 

med produsentens anvisninger, som beskytter mot de sirkulerende serotypene av afrikansk hestepest-

viruset.] 

  II.3.2. Dyret ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste 60 dagene før 

avsendelsesdatoen fra 

  (3) enten [et land der alle deler av territoriet har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år før 

avsendelsesdatoen,] 

  (3) (4) eller [en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, som har vært fri for venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest i minst to år før avsendelsesdatoen, og venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

forekommer i de resterende delene av territoriet til avsenderlandet, og 

   (3) enten  [er vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig første runde og 

revaksinert i samsvar med produsentens anbefalinger minst 60 dager og høyst 12 måneder 

før avsendelsesdatoen, og er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle 

dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat,]] 

   (3) eller  [er ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i vektorbeskyttet 

karantene i minst 21 dager, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle 

dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat, og dyret som skal sendes, har gjennomgått en 

diagnostisk prøve for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest, med negativt 

resultat på en prøve tatt minst 14 dager etter datoen for ankomst til den vektorbeskyttede 

karantenen, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]] 

   (3) eller  [har gjennomgått hemagglutinasjonshemmingsprøve for venezuelansk encefalomyelitt hos 

hest utført av samme laboratorium på samme dag på prøver tatt ved to anledninger med 21 

dagers mellomrom ...................................  (sett inn dato) og  (sett inn 

dato), der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, uten 

økning i antistofftiter, og en RT-PCR-prøve (revers transkripsjon-polymerasekjedereaksjon) for 

påvisning av virusgenomet for venezuelansk encefalomyelitt hos hest, utført med negativt 

resultat på en prøve tatt innen 48 timer før avsendelse  

(sett inn dato), og har vært beskyttet mot angrep fra vektorer fra det tidspunktet RT-PCR-

prøven ble tatt, til innlasting med sikte på avsendelse, ved kombinert bruk av godkjente 

insektrepellenter og insektmidler på dyret og insektsbekjempelse av stallen og 

transportmidlene det transporteres i.]] 

 (3) (4) enten  [II.3.3. Dyret er sendt fra Island, som er sertifisert som offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, der det har 

oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen, og ikke har kommet i kontakt med dyr av hestefamilien som er 

innført til Island fra andre land.] 
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 (3) eller  [II.3.3. Dyret har med negativt resultat gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-

prøve) eller en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en blodprøve tatt  ...........  (sett 

inn dato) i løpet av 

   (3) enten  [de siste 90 dagene før avsendelsesdatoen,]] 

   (3) eller  [de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen fra et land eller en del av territoriet til et land som 

tilhører helsegruppe D, E eller F.]] 

 (3) [II.3.4. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B eller E, eller fra 

Brasil, Kina eller Thailand, eller fra et land der snive ble rapportert i løpet av de siste tre årene før 

avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for snive, utført med negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en blodprøve tatt  .....................................................................  

(sett inn dato) i løpet av de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen.] 

 (3) (4) [II.3.5. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, og 

(3) enten  [vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest er ikke offisielt rapportert i avsenderlandet eller 

delen av territoriet til avsenderlandet i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen,]] 

(3) eller  [dyret ble vaksinert med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar med 

produsentens anvisninger i løpet av de siste seks månedene og minst 30 dager før 

avsendelsesdatoen med inaktivert vaksine mot vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest, der 

den siste vaksinasjonen ble foretatt  .............  (sett inn dato),]] 

(3) eller  [dyret ble i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen holdt i vektorbeskyttet karantene, 

og gjennomgikk i løpet av dette tidsrommet hemagglutinasjonshemmingsprøver for vestlig og 

østlig encefalomyelitt hos hest utført av samme laboratorium på samme dag 

(3) enten  [på en blodprøve tatt  .............................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 

ti dagene før avsendelsesdatoen, med negativt resultat,]]] 

(3) eller  [på blodprøver tatt ved to anledninger med minst 21 dagers mellomrom  ..................  

(sett inn dato) og  (sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i 

løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter, og 

dyret ble vaksinert mer enn seks måneder før avsendelsesdatoen.]]] 

 (3) [II.3.6. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe G, eller fra et land 

der japansk encefalitt er offisielt rapportert hos dyr av hestefamilien i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, og dyret 

(3) enten  [kommer fra en driftsenhet som ligger midt i et område der det i en radius på minst 30 km 

rundt driftsenheten ikke har vært noe tilfelle av japansk encefalitt i løpet av de siste 21 dagene 

før avsendelsesdatoen,]] 

(3) eller  [er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, og i 

dette tidsrommet holdt kroppstemperaturen, målt daglig, seg innenfor de fysiologiske 

normalgrensene, og har gjennomgått 

(3) enten  [hemagglutinasjonshemmingsprøve eller virusnøytralisasjonsprøve for japansk 

encefalitt utført av samme laboratorium på samme dag på blodprøver tatt ved to 

anledninger med minst 14 dagers mellomrom  ..........................................................  

(sett inn dato) og  (sett inn dato) der den andre 

prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, med høyst 

firedobbel økning i antistofftiter mellom de to prøvene, og har vært beskyttet mot 

insektvektorer fram til avsendelse,]]] 
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

  
(3) eller  [en Ig-M-bindende ELISA-prøve for påvisning av antistoffer mot japansk encefalitt-

virus med negativt resultat, utført på en blodprøve tatt tidligst sju dager etter at 

isolasjonen startet  .....................................  (sett inn dato), og har vært beskyttet 

mot insektvektorer fram til avsendelse,]]] 

  
(3) eller  [ble vaksinert mot japansk encefalitt med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar 

med produsentens anbefalinger minst 21 dager og høyst tolv måneder før 

avsendelsesdatoen.]] 

 (3) (4) enten  [II.3.7. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og har 

gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF, som ble gjennomført ved samme laboratorium på samme dag 

  (3) enten [på blodprøver tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom 

 (sett inn dato) og  ..............................  (sett inn dato) der den andre prøven 

ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen 

    (3) enten  [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

    (3) eller  [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3) enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i en 

prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF.]]]] 

    (3) eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i antistofftiter i 

en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i 

OIEs landdyrhåndbok.]]]] 

  (3) eller [på en blodprøve tatt  .....................................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 

dagene før avsendelsesdatoen, og avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet 

er anerkjent av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest, og ligger ikke ved siden av et 

land der afrikansk hestepest har forekommet i de siste to årene før avsendelsesdatoen.]] 

 (3) (4) eller  [II.3.7. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og 

  (3) enten [har gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF, som ble utført ved samme laboratorium på samme dag på blodprøver 

tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom  (sett 

inn dato) og  .........................................  (sett inn dato), der den første prøven ble tatt minst sju 

dager etter at dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen, og der den andre prøven ble tatt 

i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, 

    (3) enten  [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

    (3) eller  [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3) enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i en 

prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF.]]]] 

    (3) eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i antistofftiter i 

en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i 

OIEs landdyrhåndbok.]]]] 
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

   (3) eller [har gjennomgått en serologisk prøve og en prøve for identifisering av agens for afrikansk 

hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat i 

hvert enkelt tilfelle på en blodprøve tatt  .........  (sett inn dato) minst 28 dager etter den datoen 

da dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen og i løpet av de siste ti dagene før 

avsendelsesdatoen.]] 

   (3) eller [har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for afrikansk hestepest som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat på en blodprøve tatt 

 (sett inn dato) minst 14 dager etter den datoen da dyret ankom den 

vektorsikrede karantenen, og høyst 72 timer før avsendelse.]] 

 II.4. Attestasjon av transportvilkår 

 (3) (4) enten [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller 

G, og det er truffet tiltak for å transportere det direkte til Unionen, uten å passere gjennom et marked, en 

samleplass eller en oppsamlingssentral, og uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien med 

en annen helsetilstand.] 

 (3) (4) eller [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og det er truffet 

tiltak for å transportere det direkte fra den vektorbeskyttede karantenestasjonen uten å komme i kontakt 

med andre dyr av hestefamilien som ikke ledsages av et helsesertifikat til bruk ved import eller midlertidig 

innførsel til Unionen 

   (3) enten  [til lufthavnen under vektorbeskyttede forhold, og luftfartøyet er på forhånd rengjort og 

desinfisert med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og 

sprøytet mot insektvektorer rett før avgang.]] 

   (3) eller  [til en havn i det aktuelle landet eller delen av territoriet til det aktuelle landet under 

vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak for å transportere det på et fartøy som har kurs 

direkte mot en havn i Unionen, uten å anløpe en havn som ligger i et land eller en del av 

territoriet til et land som ikke er godkjent for innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien, i 

båser som på forhånd er rengjort og desinfisert med et desinfiseringsmiddel som er offisielt 

godkjent i avsendertredjelandet, og som er sprøytet mot insektvektorer rett før avgang.]] 

  II.4.2. Det er truffet tiltak for å hindre enhver kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke oppfyller minst de 

samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet, i tidsrommet fra sertifikatutstedelsen til dyret 

sendes til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert. 

  II.4.3. Transportkjøretøyene eller containerne som dyret skal lastes inn i, er rengjort og desinfisert før innlasting 

med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og de er konstruert slik at 

avføring, urin, strø eller fôr ikke kan sive eller falle ut under transport. 

  II.4.4. Dyret av hestefamilien transporteres videre til ................................  (sett inn bestemmelsesland utenfor 

Unionen). Det er truffet tiltak og de nødvendige kravene til dyrehelse er attestert for å sikre dyret transitt 

gjennom Unionen uten forsinkelse. 

 II.5. Attestasjon av dyrs velferd  

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

 Merknader:     

 Del I:     

 Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Unionen.  
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 
Felt I.8: Angi koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel 

til Unionen. 

 Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

 Felt I.28:  Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus, Equus africanus, Equus hemionus, Equus kiang, Equus 

quagga, Equus sebra, Equus grevyi, eller angi eventuell krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret 

det er plassert. 

  Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, 

angis. 

  Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå)  

  Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert).  

 Del II:   

 (1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller, når det gjelder en registrert hest, på siste virkedag før innlasting 

av dyret som skal sendes til bestemmelsesstaten i Unionen. 

Innførsel til Unionen av disse dyrene skal ikke tillates dersom dyrene ble lastet enten før datoen for godkjenning av transitt 

gjennom Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i nr. II.1.1, eller i et 

tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av dyr av hestefamilien fra dette landet eller denne delen 

av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet og helsegruppen som er oppført i kolonne 3 og 5 i 

vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) Erklæringer som fullstendig og utelukkende gjelder en annen helsegruppe enn den helsegruppen som avsenderlandet eller 

delen av dets territorium tilhører, forutsatt at nummereringen på de etterfølgende erklæringene opprettholdes. 

 

 

 

 

 Dette helsesertifikatet skal   

 a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der dyret vil bli innført på Unionens territorium og gjennomgå 

veterinærkontroll ved grensen, 

b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

 
Offentlig veterinær 

  

  Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:  Underskrift: 

  Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk 

ved transitt gjennom Unionen av et dyr av hestefamilien 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

 ...................................   .................................   ..................................   ....................................   ....................  

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av dyret beskrevet ovenfor, erklærer at 

— dyret 

(2) enten  [har oppholdt seg i  ...............  (sett inn navn på avsenderland eller en del av territoriet til et avsenderland) i minst 40 

dager før avsendelsesdatoen,] 

(2) eller  [ble innført til  ........................  (sett inn navn på avsenderland eller en del av territoriet til et avsenderland) i den 

påkrevde oppholdsperioden på minst 40 dager før avsendelsesdatoen 

a) den  ................................  (sett inn dato) fra  (sett inn navn på landet som dyret ble innført til 

landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet) 

b) den .................................  (sett inn dato) fra  (sett inn navn på landet som dyret ble innført til 

landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet) 

c) den .................................  (sett inn dato) fra  (sett inn navn på landet som dyret ble innført til 

landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,] 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har dyret ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet for 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— vilkårene for transport som får anvendelse i samsvar med nr. II.4 i det ledsagende helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del 

av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til dyret blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten, 

— det er fastsatt at dyret skal sendes ut av Unionen  ...............................  (sett inn dato) ved grensestasjonen i 

 (sett inn navn på utførselsgrensestasjonen). 

 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ........................................................  

Dato:  .............................................  (dd/mm/åååå) 

(1) Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus, Equus africanus, Equus hemionus, Equus kiang, Equus quagga, Equus sebra, Equus grevyi, 

eller angi eventuell krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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DEL 2 

Gjeninnførsel etter midlertidig eksport 

Avsnitt A 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved gjeninnførsel til Unionen etter midlertidig eksport av registrerte hester 

for et tidsrom på mindre enn 30 dager med henblikk på hesteveddeløp, konkurranse og kulturarrangementer 

LAND:       Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

   I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a 

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted   I.12. Bestemmelsessted    

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 
      

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly  

Veigående 

kjøretøy  

Skip  

Annet  

Jernbanevogn        

 Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

  I.17. CITES-nr.     

I.18. Beskrivelse av dyret    I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

1 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Dyr sertifisert til: 

Registrert hest   

   

I.26.  I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av dyret      

 Art (vitenskapelig 

navn) 

Equus caballus 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder  Kjønn 
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DEN EUROPEISKE 

UNION 

 Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og 

slaktedyr av hestefamilien 
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

— er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.3 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av hesten eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra  ........................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et land eller 

en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden:  (2) og 

tilhører helsegruppen  (2). 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

   

 

II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon 

mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 

 c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen. 

 II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 

  II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet av 

Trypanosoma equiperdum,] 

   (3) eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

  II.1.4.2. med hensyn til snive, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, ble 

slaktet og destruert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,] 

  II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

   (3) eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på 

agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (3) enten  [seks måneder etter det siste tilfellet,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr 

av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

 II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 II.2.1. Dyret ble importert  ...................................................  (sett inn dato). 

  (3) enten  [direkte fra EU-medlemsstaten  .................................................  (sett inn navn på EU-medlemsstaten),] 

  (3) eller  [fra et land eller en del av territoriet til et land  .................................................  (sett inn navn på land) på 

vilkår som er minst like strenge som dem som er fastsatt i dette sertifikatet.] 

 II.2.2 Dyret ble sendt ut av Unionen for mindre enn 30 dager siden, og etter utførselen fra Unionen var det aldri i et land 

eller en del av territoriet til et land(1) som tilhører en annen helsegruppe, det oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn, og ble holdt i separate staller uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere 

helsetilstand, unntatt ved veddeløp, konkurranser eller kulturarrangement. 

 II.3. Attestasjon av dyrs velferd  

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 
Merknader: 

    

 Del I:     

 Felt I.8: Angi koden for landet eller delen av territoriet til landet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel 

til Unionen. 

 Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

 
Felt I.28:  Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret 

det er plassert. Nummeret på det ledsagende passet og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, 

skal angis. 

  Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå)  

  Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert).  

 Del II:   

 (1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller på siste virkedag før innlasting av dyret som skal sendes til 

bestemmelsesstaten i Unionen. 

Gjeninnførsel etter midlertidig eksport av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for 

godkjenning av gjeninnførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i 

nr. II.1.1, eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av levende dyr av hestefamilien fra 

dette landet eller denne delen av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i kolonne 3 og 5 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

 

 

 

 Dette helsesertifikatet skal   

 a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der den registrerte hesten vil bli innført på Unionens territorium og 

gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

 

 

 

 

 Offentlig veterinær   

  Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:  Underskrift: 

  Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk ved 

gjeninnførsel etter midlertidig eksport av en registrert hest 

med henblikk på hesteveddeløp, konkurranse og 

kulturarrangementer 

Identifikasjon av dyret(1) 
 

Art (vitenskapelig navn) 

Equus caballus 

Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

  .................................   ..................................   ....................................   .................... 

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av den registrerte hesten beskrevet ovenfor, erklærer at 

— hesten 

(2) enten  [ble midlertidig eksportert fra Unionen til avsenderlandet  ..................................................................  (sett inn dato) 

mindre enn 30 dager før denne erklæringen,] 

(2) eller  [ble innført til avsenderlandet  .........................  (sett inn dato) fra  .......................  (sett inn navn på landet som hesten ble 

innført til avsenderlandet fra),] 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har hesten ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til hesten blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet for 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt. 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ........................................................  

Dato:  .............................................  (dd/mm/åååå) 

(1) Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 

(2) Stryk det som ikke passer. 

Avsnitt B 

Maler for helsesertifikat og maler for erklæring til bruk ved gjeninnførsel til Unionen etter midlertidig eksport av registrerte 

hester med henblikk på særlige konkurranser eller veddeløp 

Kapi t t e l  1  

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved gjeninnførsel til Unionen etter midlertidig eksport av registrerte 

konkurransehester for et tidsrom på mindre enn 90 dager for å delta i hestearrangementer organisert i regi av Det internasjonale 

rideforbund (FEI)  
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(Førolympiske prøveleker, olympiske leker, paralympiske leker, World Equestrian Games, Asian Equestrian Games, American 

Equestrian Games, Endurance World Cup i De forente arabiske emirater) 

LAND:       Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

   I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a 

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted   I.12. Bestemmelsessted    

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 
      

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly  

Veigående 

kjøretøy  

Skip  

Annet  

Jernbanevogn        

 Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

  I.17. CITES-nr.     

I.18. Beskrivelse av dyret    I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

1 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Dyr sertifisert til: 

Registrert hest   

   

I.26.  I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av dyret      

 Art (vitenskapelig 

navn) 

Equus caballus 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder  Kjønn 
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DEN EUROPEISKE 

UNION 

 Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og 

slaktedyr av hestefamilien 

D
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

— er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.3 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra  ...................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et land eller en 

del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: 

 (2) og tilhører helsegruppen  (2). 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon 

mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 

 c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen. 

 II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 

  II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet av 

Trypanosoma equiperdum,] 

   (3) eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

  II.1.4.2. med hensyn til snive, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, 

ble slaktet og destruert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,] 

  II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

   (3) eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve 

på agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (3) enten  [seks måneder etter det siste tilfellet,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr 

av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

 II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 II.2.1. Dyret ble importert til avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet  ....................................................  

(sett inn dato) 

  (3) enten  [direkte fra EU-medlemsstaten  ....................................................  (sett inn navn på EU-

medlemsstaten),] 

(3) eller  [fra et land eller en del av territoriet til et land ................................................................  (sett inn navn 

på land) på vilkår som er minst like strenge som dem som er fastsatt i dette sertifikatet.] 

 II.2.2 Dyret ble sendt ut av Unionen 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

   
(3) enten  [for mindre enn 30 dager siden, og etter utførselen fra Unionen var det aldri i et land eller en del av 

territoriet til et land(1) som tilhører en annen helsegruppe, det oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn, og ble holdt i separate staller uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien som 

har dårligere helsetilstand, unntatt ved konkurranser, og har deltatt i eller vært oppstallet sammen med 

hester som deltar i LG Global Champions Tour 

    (3) enten  [i storbyområdet Mexico by i Mexico,]] 

    (3) og/eller  [i Miami i De forente stater,] 

    (3) eller  [i Shanghai i Kina,]] 

   (3) eller  [for mindre enn 60 dager siden, og etter utførselen fra Unionen var det aldri i et land eller en del av 

territoriet til et land(1) som tilhører en annen helsegruppe, det oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn, og ble holdt i separate staller uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien som 

har dårligere helsetilstand, unntatt ved konkurranser, og har deltatt i eller vært oppstallet sammen med 

hester som deltar i 

    (3) enten  [Asian Games i  ............................................................  (sett inn sted).]] 

    (3) eller  [American Games i  ......................................................  (sett inn sted).]] 

    (3) eller  [Endurance World Cup i De forente arabiske emirater.]] 

   (3) eller  [for mindre enn 90 dager siden, og etter utførselen fra Unionen var det aldri i et land eller en del av 

territoriet til et land(1) som tilhører en annen helsegruppe, det oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn, og ble holdt i separate staller uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien som 

har dårligere helsetilstand, unntatt ved konkurranser, og har deltatt i eller vært oppstallet sammen med 

hester som deltar i 

    (3) enten  [de førolympiske prøveleker i  ................................................  (sett inn sted).]] 

    (3) eller  [de olympiske leker i  .............................................................  (sett inn sted).]] 

    (3) eller  [de paralympiske leker i  ........................................................  (sett inn sted).]] 

    (3) eller  [World Equestrian Games i  ...................................................  (sett inn sted).]] 

 II.3. Attestasjon av dyrs velferd  

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

 Merknader:     

 Del I:     

 Felt I.8: Angi koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for 

innførsel til Unionen. 

 Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 
Felt I.28:  Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret 

det er plassert. Nummeret på det ledsagende passet og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, 

skal angis. 

  Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå)  

  Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert).  

 Del II:   

 (1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller på siste virkedag før innlasting av dyret som skal sendes til 

bestemmelsesstaten i Unionen. 

Gjeninnførsel etter midlertidig eksport av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for 

godkjenning av gjeninnførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i 

nr. II.1.1, eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av dyr av hestefamilien fra dette landet 

eller denne delen av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i kolonne 3 og 5 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

 

 

 

 Dette helsesertifikatet skal   

 a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der den registrerte hesten vil bli innført på Unionens territorium og 

gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

 

 

 

 

 Offentlig veterinær   

  Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:  Underskrift: 

  Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk ved gjeninnførsel 

etter midlertidig eksport av en registrert hest med henblikk på 

konkurranse 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

Equus caballus  .................................   ..................................   ....................................   ..................  

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av den registrerte hesten beskrevet ovenfor, erklærer at 

— hesten 

(2) enten  [ble midlertidig eksportert fra Unionen til avsenderlandet  ..........................................................................  (sett inn dato) 

mindre enn 60 dager(2) eller 90 dager(2) før denne erklæringen,] 

(2) eller  [ble innført til avsenderlandet  .....................................  (sett inn dato) fra  (sett inn navn 

på landet som hesten ble innført til avsenderlandet fra),] 

— hesten er midlertidig eksportert fra Unionen for å delta i 

(2) enten  [Asian Games i  .............................................................................  (sett inn sted),] 

(2) eller  [American Games i  .......................................................................  (sett inn sted),] 

(2) eller  [Endurance World Cup i De forente arabiske emirater,] 

(2) eller  [de førolympiske prøveleker i  ........................................................  (sett inn sted),] 

(2) eller  [de olympiske leker i  .....................................................................  (sett inn sted),] 

(2) eller  [de paralympiske leker i  ................................................................  (sett inn sted),] 

(2) eller  [World Equestrian Games i  ...........................................................  (sett inn sted),] 

(2) eller  [LG Global Champions Tour i 

(2) enten  [storbyområdet Mexico by i Mexico,] 

(2) og/eller  [Miami i De forente stater,] 

(2) eller  [Shanghai i Kina,] 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har hesten ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet for 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til hesten blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ........................................................  

Dato:  .............................................  (dd/mm/åååå) 

(1) Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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Kapittel 2 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved gjeninnførsel til Unionen etter midlertidig eksport av registrerte 

løpshester for et tidsrom på mindre enn 90 dager for å delta i særlige løpsarrangementer i Australia, Canada, De forente stater, 

Hongkong, Japan, Singapore, De forente arabiske emirater eller Qatar 

(International Group/Grade-stevner, Japan Cup, Melbourne Cup, Dubai Racing World Cup, Hong Kong International Races) 

LAND:       Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

   I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a 

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. 

I.7. Opprinnelses-

land 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted   I.12. Bestemmelsessted    

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 
      

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly  

Veigående 

kjøretøy  

Skip  

Annet  

Jernbanevogn        

 Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

  I.17. CITES-nr.     

I.18. Beskrivelse av dyret    I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

1 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Dyr sertifisert til: 

Registrert hest   

   

I.26.  I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av dyret      

 Art (vitenskapelig 

navn) 

Equus caballus 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder  Kjønn 
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DEN EUROPEISKE 

UNION 

 Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og 

slaktedyr av hestefamilien 

D
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

— er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.3 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra  ..................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et land eller en 

del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: 

 (2) og tilhører helsegruppen  (2). 

 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

 

II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon 

mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 

 c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen. 

 II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 

  II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet av 

Trypanosoma equiperdum,] 

   (3) eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

  II.1.4.2. med hensyn til snive, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, 

ble slaktet og destruert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,] 

  II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

   (3) eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på 

agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (3) enten  [seks måneder etter det siste tilfellet,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr 

av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

 II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 II.2.1. Dyret ble importert til avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet  ....................................................  

(sett inn dato) 

   (3) enten  [direkte fra EU-medlemsstaten  .................................................. (sett inn navn på medlemsstaten) for 

deltakelse i 

    (3) enten  [The Japan Cup,] 

    (3) eller  [The Melbourne Cup,] 

    (3) eller  [The Dubai Racing World Cup,] 

    (3) eller  [The Hong Kong International Races,] 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

  
(3) eller  [fra Australia (3), Canada (3), De forente stater (3), Hongkong (3), Japan (3), Singapore (3), De forente 

arabiske emirater (3) eller Qatar (3) for deltakelse i International Group/Grade-stevner i avsenderlandet.] 

 II.2.2 Så langt det lar seg fastslå, og på grunnlag av erklæringen fra eieren av hesten eller eierens representant(3) 

vedlagt dette sertifikatet, oppholdt dyret seg 

  — ikke kontinuerlig utenfor Unionen i mer enn 90 dager, medregnet datoen for fastsatt retur i samsvar med 

dette sertifikatet, 

— ikke utenfor avsenderlandet, eller i forbindelse med International Group/Grade-stevner, utenfor Australia, 

Canada, De forente stater, Hongkong, Japan, Singapore, De forente arabiske emirater eller Qatar, 

— på driftsenheter under veterinærs tilsyn, og ble holdt i separate staller uten å komme i kontakt med dyr av 

hestefamilien som har dårligere helsetilstand, unntatt ved veddeløp. 

 II.2.3 Dyret ble innført til avsenderlandet i henhold til krav til dyrehelse som er minst like strenge som dem som er 

fastsatt i dette helsesertifikatet. 

 II.3. Attestasjon av dyrs velferd  

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det 

er truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

 Merknader:     

 Del I:     

 Felt I.8: Angi koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for 

innførsel til Unionen. 

 Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

 
Felt I.28:  Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver osv.) og hvor på 

dyret det er plassert. Nummeret på det ledsagende passet og navnet på vedkommende myndighet som validerte 

det, skal angis. 

  Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå)  

  Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert).  

 Del II:   

 (1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller på siste virkedag før innlasting av dyret som skal sendes til 

bestemmelsesstaten i Unionen. 

Gjeninnførsel etter midlertidig eksport av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for 

godkjenning av gjeninnførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i 

nr. II.1.1, eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av levende dyr av hestefamilien fra 

dette landet eller denne delen av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i kolonne 3 og 5 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk det som ikke passer. 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 Dette helsesertifikatet skal   

 a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der den registrerte hesten vil bli innført på Unionens territorium og 

gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

 

 

 

 

 
Offentlig veterinær 

  

  Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:  Underskrift: 

  Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk ved 

gjeninnførsel etter midlertidig eksport av en registrert hest med 

henblikk på hesteveddeløp 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

Equus caballus  .................................   ..................................   ....................................   ...................  

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av den registrerte hesten beskrevet ovenfor, erklærer at 

— hesten 

(2) enten  [ble midlertidig eksportert fra Unionen til avsenderlandet  ..........................................................................  (sett inn dato) 

mindre enn 90 dager før denne erklæringen,] 

(2) eller  [ble innført til avsenderlandet  .....................................  (sett inn dato) fra  (sett inn navn 

på landet som hesten ble innført til avsenderlandet fra),] 

— hesten er midlertidig eksportert fra Unionen for å delta i 

(2) enten  [The Japan Cup,] 

(2) eller  [The Melbourne Cup,] 

(2) eller  [The Dubai Racing World Cup,] 

(2) eller  [The Hong Kong International Races,] 

(2) eller  [International Group/Grade-stevner i Australia(2), Canada(2), De forente stater(2), Hongkong(2), Japan(2), Singapore(2), 

De forente arabiske emirater(2) eller Qatar(2),] 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har hesten ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet for 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til hesten blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten, 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ........................................................  

Dato:  .............................................  (dd/mm/åååå) 

(1) Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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DEL 3 

Import 

Avsnitt A 

Maler for helsesertifikat og maler for erklæring til bruk ved import til Unionen av en enkelt registrert hest, et enkelt registrert 

dyr av hestefamilien eller et enkelt avls- og produksjonsdyr av hestefamilien 

LAND:       Veterinærattest for EU 

D
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 O
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m
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

   I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a 

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted   I.12. Bestemmelsessted    

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 
      

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly  

Veigående 

kjøretøy  

Skip  

Annet  

Jernbanevogn        

 Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

  I.17. CITES-nr.     

I.18. Beskrivelse av dyret    I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

1 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Dyr sertifisert til: 

Registrert hest   Registrert dyr av hestefamilien   Avl og produksjon   

I.26.  I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av dyret      

 Art (vitenskapelig 

navn) 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder  Kjønn 
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DEN EUROPEISKE UNION  Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og 

slaktedyr av hestefamilien 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
ta

s
jo

n
 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

— (1) enten  [er et registrert dyr av hestefamilien, bortsett fra hest, som definert i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 

2009/156/EF,] 

(1) eller [er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/659,] 

(1) eller [er et avls- og produksjonsdyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 bokstav e) i direktiv 

2009/156/EF, 

— kommer fra et land eller en del av territoriet til et land som er godkjent for import til Unionen av kategoriene av dyr 

av hestefamilien som er angitt i første strekpunkt, 

— er undersøkt i dag(2) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.5 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra  ...................................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et 

land eller en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: 

 (3) og tilhører helsegruppen  (3). 

 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

 
II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon 

mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 

 c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 
 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

 

(1) enten [e) der det ikke har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 

(1) eller [e) der det har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

og en blodprøve tatt fra dyret  ..............................................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 

21 dagene før avsendelsesdatoen, ble undersøkt med negativt resultat for antistoffer mot vesikulært 

stomatittvirus 

 

  (1) enten  [i en virusnøytralisasjonsprøve ved en serumfortynning på 1:32,]] 

 

  (1) eller  [i en ELISA-prøve i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok]]. 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 

  II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

   (1) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet av 

Trypanosoma equiperdum,] 

   (1) eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

   (1) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.2. med hensyn til snive, 

   (1) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, ble 

slaktet og destruert,] 

   (1) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,] 

  II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

   (1) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

   (1) eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (1) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på 

agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (1) enten  [seks måneder etter det siste tilfellet,] 

   (1) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr 

av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 
II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 (1) enten [II.2.1. I et tidsrom på minst 90 dager før avsendelsesdatoen, eller siden fødselen dersom dyret er mindre enn 

90 dager gammelt, eller etter innførsel dersom dyret ble importert direkte fra Unionen i løpet av de siste 

90 dagene før avsendelsesdatoen, har dyret oppholdt seg på driftsenheter under veterinærs tilsyn i et 

land eller en del av territoriet til et land som 

  (1) (4) enten  [tilhører helsegruppe A, og i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, ble det holdt atskilt fra dyr 

av hestefamilien med en annen helsetilstand,]] 

(1) (4) eller  [tilhører helsegruppe B, C, D eller G, og i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, ble det holdt 

i isolasjon før eksport under veterinærs tilsyn, uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien med en 

annen helsetilstand,]] 

(1) (4) eller [tilhører helsegruppe E, og ble holdt på den godkjente isolasjonsstasjonen som er beskrevet som 

opprinnelsessted i felt I.11, beskyttet mot insektvektorer 

(1) enten  [i minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen,]] 

(1) eller [i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen fra De forente arabiske emirater.]] 

 (1) (4) eller [II.2.1. Dyret er sendt fra et land der minst en del av territoriet til landet tilhører helsegruppe F, og i minst de 

siste 90 dagene før avsendelsesdatoen, eller siden fødselen dersom dyret er mindre enn 90 dager 

gammelt, har det oppholdt seg på driftsenheter under veterinærs tilsyn og er i minst de siste 60 dagene 

før avsendelsesdatoen, eller siden innførsel dersom det ble importert direkte fra Unionen i løpet av de 

siste 60 dagene før avsendelsesdatoen, holdt i den delen av territoriet som er beskrevet i nr. II.1.3 som 

anses som fri for afrikansk hestepest i samsvar med Unionens regelverk, og har gjennomgått isolasjon 

før eksport 

   (1) enten  [i den godkjente vektorbeskyttede karantenestasjonen  ...................................................  (sett inn navn 

på karantenestasjon) i løpet av minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen fra  

(sett inn dato) til  (sett inn dato), idet det ble holdt inne i de vektorbeskyttede lokalene 

minst fra to timer før solnedgang til to timer etter soloppgang, mosjon ble gitt under offentlig veterinærs 

tilsyn etter anvendelse av insektrepellenter i kombinasjon med insektmidler som er effektive mot 

Culicoides, før uttak fra stall, og strengt isolert fra dyr av hestefamilien som ikke er forberedt for eksport 

på vilkår som er minst like strenge som dem som kreves for midlertidig innførsel eller import til 

Unionen,]] 

   (1) eller  [permanent inne i den godkjente vektorsikrede karantenestasjonen ......................................................  

(sett inn navn på karantenestasjon) i løpet av minst de siste 14 dagene før avsendelsesdatoen, og det 

er ved konstant overvåking av vektorbeskyttelsen dokumentert at det ikke har forekommet vektorer inne 

i den vektorbeskyttede delen av karantenestasjonen.]] 

 II.3.  Attestasjon av vaksinasjon og helseundersøkelse 

 (1) enten [II.3.1. Dyret ble ikke vaksinert mot afrikansk hestepest i avsenderlandet, og det er ingen opplysninger som 

tyder på tidligere vaksinasjon.] 

 (1) eller [II.3.1. Dyret ble vaksinert mot afrikansk hestepest, og denne vaksinasjonen ble utført 

  (1) enten [mer enn tolv måneder før avsendelsesdatoen,]]  

  (1) eller [mer enn 60 dager og mindre enn tolv måneder før datoen for innførsel til den delen av territoriet til 

landet nevnt i nr. II.1.3 bokstav a), som det ble sendt fra.]] 

 (1) (4) eller [II.3.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble vaksinert 

mot afrikansk hestepest  ....................................................................................................  (sett inn 

dato) høyst 24 måneder og minst 40 dager før datoen for ankomst til den vektorbeskyttede karantenen 

med en registrert vaksine i samsvar med produsentens anvisninger, som beskytter mot de sirkulerende 

serotypene av afrikansk hestepest-viruset,] 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

  
II.3.2. Dyret ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste 60 dagene før 

avsendelsesdatoen fra 

  (1) enten [et land der alle deler av territoriet har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år før 

avsendelsesdatoen,] 

  (1) (4) eller [en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, som har vært fri for venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest i minst to år før avsendelsesdatoen, og venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

forekommer i de resterende delene av territoriet til avsenderlandet, og 

   (1) enten  [er vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig første runde og 

revaksinert i samsvar med produsentens anbefalinger minst 60 dager og høyst 12 måneder 

før avsendelsesdatoen, og er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og 

alle dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat,]] 

   (1) eller  [er ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i vektorbeskyttet 

karantene i minst 21 dager, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og 

alle dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat, og dyret som skal sendes, har gjennomgått 

en diagnostisk prøve for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest, med negativt 

resultat på en prøve tatt minst 14 dager etter datoen for ankomst til den vektorbeskyttede 

karantenen, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]] 

   (1) eller  [har gjennomgått hemagglutinasjonshemmingsprøve for venezuelansk encefalomyelitt hos 

hest utført av samme laboratorium på samme dag på prøver tatt ved to anledninger med 21 

dagers mellomrom .............................................. (sett inn dato) og  

(sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før 

avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter, og en RT-PCR-prøve (revers transkripsjon-

polymerasekjedereaksjon) for påvisning av virusgenomet for venezuelansk encefalomyelitt 

hos hest, utført med negativt resultat på en prøve tatt innen 48 timer før avsendelse 

 (sett inn dato), og har vært beskyttet mot angrep fra 

vektorer fra det tidspunktet RT-PCR-prøven ble tatt, til innlasting med sikte på avsendelse, 

ved kombinert bruk av godkjente insektrepellenter og insektmidler på dyret og 

insektsbekjempelse av stallen og transportmidlene det transporteres i.]] 

  (1) [II.3.3.  Dyret er et ukastrert hanndyr av hestefamilien som er eldre enn 180 dager, og 

  (1) enten  [er sendt fra et land der virusarteritt hos hest (EVA) er en meldepliktig sykdom og ikke har vært offisielt 

rapportert i løpet av de seks siste månedene før avsendelsesdatoen,]] 

 (1) eller  [ble undersøkt med en blodprøve tatt  ..............................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 

dagene før avsendelsesdatoen, ved hjelp av virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:4,]] 

(1) eller  [ble undersøkt med en delmengde av den samlede sæden oppsamlet  ............  (sett inn dato) i løpet av 

de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, ved hjelp av virusisolasjonsprøve, 

polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR for EVA) med negativt resultat,]] 

(1) eller  [ble vaksinert mot EVA  .............................................................  (sett inn dato) under offentlig 

veterinærs tilsyn og revaksinert med jevne mellomrom i samsvar med produsentens anvisninger, med 

en vaksine som er godkjent av vedkommende myndighet, der den første vaksinasjonen ble utført 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

  
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 
(1) enten  [før 31. desember 2017, på den dagen det ble tatt en blodprøve som deretter ble undersøkt i 

en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat ved en serumfortynning på 

1:4,]]] 

(1) eller  [før 31. desember 2017, i en isolasjonsperiode på høyst 15 dager under offentlig veterinærs 

tilsyn, som startet den dagen det ble tatt en blodprøve som ble undersøkt i løpet av nevnte 

isolasjonsperiode i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4,]]] 

(1) eller  [ved en alder på 180–270 dager, i en isolasjonsperiode under offentlig veterinærs tilsyn, der 

dyret gjennomgikk en virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4, eller som ble utført på samme dag av samme laboratorium med 

stabil eller fallende titer på to blodprøver tatt med minst ti dagers mellomrom,]]] 

(1) eller  [etter at dyret hadde gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:4, utført på en blodprøve tatt tidligst sju dager etter 

starten av en uavbrutt isolasjonsperiode som varte til 21 dager etter vaksinasjonen,]]] 

(1) eller  [ved en alder på 180–250 dager, etter at dyret hadde gjennomgått en 

virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført med negativt resultat ved en serumfortynning på 

1:4, eller som ble utført på samme dag av samme laboratorium med stabil eller fallende titer 

på to blodprøver tatt med minst ti dagers mellomrom,]]] 

(1) eller  [gjennomgikk en virusisolasjonsprøve, polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR for EVA 

utført med negativt resultat på en delmengde av den samlede sæden oppsamlet etter den datoen en 

blodprøve av dette dyret tatt ........................  (sett inn dato) i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, ble undersøkt i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med positivt resultat ved en 

serumfortynning på minst 1:4.]] 

 (1) (4) enten  [II.3.4. Dyret er sendt fra Island, som er sertifisert som offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, der det har 

oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen, og ikke har kommet i kontakt med dyr av hestefamilien som er 

innført til Island fra andre land.] 

 (1) eller  [II.3.4. Dyret har med negativt resultat gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-

prøve) eller en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en blodprøve tatt  .................  

(sett inn dato) i løpet av de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen.] 

 (1) [II.3.5. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B eller E, eller fra Brasil, 

Kina eller Thailand, eller fra et land der snive ble rapportert i løpet av de siste tre årene før avsendelsesdatoen, og 

har gjennomgått en komplementbindingsprøve for snive, utført med negativt resultat ved en serumfortynning på 

1:5 på en blodprøve tatt  (sett inn dato) i løpet av de siste 30 dagene før 

avsendelsesdatoen.] 

 (1) [II.3.6. Dyret er et ukastrert hanndyr eller hunndyr av hestefamilien som er eldre enn 270 dager, som er sendt 

fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D, E eller F, eller fra Kina eller 

Thailand, eller fra et land der ondartet beskjelersyke ble rapportert i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for ondartet beskjelersyke, utført 

med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en blodprøve tatt  .........................  (sett inn 

dato) i løpet av de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, og har ikke vært brukt til avl minst de siste 

30 dagene før og etter datoen da prøven ble tatt.] 

 (1) [II.3.7. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, og 

(1) enten  [vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest er ikke offisielt rapportert i avsenderlandet eller en 

del av territoriet til avsenderlandet i løpet av minst de siste to årene før avsendelsesdatoen,]] 
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(1) eller  [dyret ble vaksinert med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar med 

produsentens anvisninger i løpet av de siste seks månedene og minst 30 dager før 

avsendelsesdatoen med inaktivert vaksine mot vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest, der 

den siste vaksinasjonen ble foretatt  .............................  (sett inn dato),]] 

(1) eller  [dyret ble i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen holdt i vektorbeskyttet 

karantene, og gjennomgikk i løpet av dette tidsrommet hemagglutinasjonshemmingsprøver 

for vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest utført av samme laboratorium på samme dag 

(1) enten  [på en blodprøve tatt  .......................................  (sett inn dato) i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen, med negativt resultat,]]] 

(1) eller  [på blodprøver tatt ved to anledninger med minst 21 dagers mellomrom  ...............  

(sett inn dato) og  (sett inn dato), der den andre 

prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, uten økning i 

antistofftiter, og dyret ble vaksinert mer enn seks måneder før 

avsendelsesdatoen.]]] 

 (1) [II.3.8. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe G, eller fra et land 

der japansk encefalitt er offisielt rapportert hos dyr av hestefamilien i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, og dyret 

(1) enten  [kommer fra en driftsenhet som ligger midt i et område der det i en radius på minst 30 km 

rundt driftsenheten ikke har vært noe tilfelle av japansk encefalitt i løpet av de siste 21 

dagene før avsendelsesdatoen,]] 

(1) eller  [er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, og i 

dette tidsrommet holdt kroppstemperaturen, målt daglig, seg innenfor de fysiologiske 

normalgrensene, og har gjennomgått 

(1) enten  [hemagglutinasjonshemmingsprøve eller virusnøytralisasjonsprøve for japansk 

encefalitt utført av samme laboratorium på samme dag på blodprøver tatt ved to 

anledninger med minst 14 dagers mellomrom  ......................................................  

(sett inn dato) og  (sett inn dato) der den andre prøven ble 

tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, med høyst firedobbel 

økning i antistofftiter mellom de to prøvene, og har vært beskyttet mot 

insektvektorer fram til avsendelse,]]] 

(1) eller  [en Ig-M-bindende ELISA-prøve for påvisning av antistoffer mot japansk encefalitt-

virus med negativt resultat, utført på en blodprøve tatt tidligst sju dager etter at 

isolasjonen startet  ...............................................................................................  

(sett inn dato), og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]]] 

  (1) eller  [ble vaksinert mot japansk encefalitt med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar 

med produsentens anbefalinger minst 21 dager og høyst tolv måneder før 

avsendelsesdatoen.]] 

 (1) (4) enten  [II.3.9. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og har 

gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF, som ble gjennomført ved samme laboratorium på samme dag 

  (1) enten [på blodprøver tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom 

 (sett inn dato) og  (sett inn dato), der den andre 

prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen 

    (1) enten  [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

    (1) eller  [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (1) enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i en 

prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF.]]]] 
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(1) eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i antistofftiter 

i en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i 

OIEs landdyrhåndbok.]]]] 

  (1) eller [på en blodprøve tatt  ........................................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene 

før avsendelsesdatoen, og avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet er anerkjent av 

OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest, og ligger ikke ved siden av et land der afrikansk 

hestepest har forekommet i de siste to årene før avsendelsesdatoen.]] 

 (1) (4) eller  [II.3.9. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og 

  (1) enten [har gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF, som ble utført ved samme laboratorium på samme dag på blodprøver 

tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom  (sett inn 

dato) og  (sett inn dato), der den første prøven ble tatt minst sju dager 

etter at dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen, og der den andre prøven ble tatt i 

løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, 

    (1) enten  [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

    (1) eller  [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (1) enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i en 

prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF.]]]] 

    (1) eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i antistofftiter i 

en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i 

OIEs landdyrhåndbok.]]]] 

   (1) eller [har gjennomgått en serologisk prøve og en prøve for identifisering av agens for afrikansk 

hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat i 

hvert enkelt tilfelle på en blodprøve tatt ...............................  (sett inn dato) minst 28 dager 

etter den datoen da dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen og i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen.]] 

   (1) eller [har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for afrikansk hestepest som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat på en blodprøve tatt 

 (sett inn dato) minst 14 dager etter den datoen da dyret ankom den 

vektorsikrede karantenen, og høyst 72 timer før avsendelse.]] 

 II.4. Attestasjon av transportvilkår 

 (1) enten [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller 

G, og det er truffet tiltak for å transportere det direkte til Unionen, uten å passere gjennom et marked, 

en samleplass eller en oppsamlingssentral, og uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien 

med en annen helsetilstand.] 

 (1) (4) eller [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og det er truffet 

tiltak for å transportere det direkte fra den vektorbeskyttede karantenestasjonen uten å komme i kontakt 

med andre dyr av hestefamilien som ikke ledsages av et helsesertifikat til bruk ved import eller 

midlertidig innførsel til Unionen 

   (1) enten  [til lufthavnen under vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak som sikrer at luftfartøyet 

på forhånd rengjøres og desinfiseres med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i 

avsendertredjelandet, og sprøytes mot insektvektorer rett før avgang.]] 
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(1) eller  [til en havn i det aktuelle landet eller delen av territoriet til det aktuelle landet under 

vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak for å transportere det på et fartøy som har 

kurs direkte mot en havn i Unionen, uten å anløpe en havn som ligger i et land eller en del av 

territoriet til et land som ikke er godkjent for innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien, i 

båser som på forhånd er rengjort og desinfisert med et desinfiseringsmiddel som er offisielt 

godkjent i avsendertredjelandet, og som er sprøytet mot insektvektorer rett før avgang.]] 

  II.4.2. Det er truffet tiltak for å hindre enhver kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke oppfyller minst 

de samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet, i tidsrommet fra sertifikatutstedelsen til 

dyret sendes til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert. 

  II.4.3. Transportkjøretøyene eller containerne som dyret skal lastes inn i, er rengjort og desinfisert før 

innlasting med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og de er 

konstruert slik at avføring, urin, strø eller fôr ikke kan sive eller falle ut under transport. 

 II.5. Attestasjon av dyrs velferd  

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(2) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

 Merknader:     

 Del I:     

 Felt I.8: Angi koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel 

til Unionen. 

 Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

 
Felt I.28:  Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus, Equus africanus, Equus hemionus, Equus kiang, Equus 

quagga, Equus sebra, Equus grevyi, eller angi eventuell krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret 

det er plassert. 

  Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, 

angis. 

  Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå)  

  Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert).  

 Del II:   

 (1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller på siste virkedag før innlasting av dyret som skal sendes til 

bestemmelsesstaten i Unionen. 

Midlertidig innførsel av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for godkjenning av 

midlertidig innførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i nr. II.1.1, 

eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av dyr av hestefamilien fra dette landet eller 

denne delen av territoriet til avsenderlandet. 
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(3) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 og 5 i vedlegg I 

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(4) Erklæringer som fullstendig og utelukkende gjelder en annen helsegruppe enn den helsegruppen som avsenderlandet eller 

delen av dets territorium tilhører, forutsatt at nummereringen på de etterfølgende erklæringene opprettholdes. 

 

 

 Dette helsesertifikatet skal   

 a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der den registrerte hesten vil bli innført på Unionens territorium og 

gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

 

 

 

 

 

Offentlig veterinær 

  

  Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:  Underskrift: 

  Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk 

ved innførsel til Unionen av et dyr av hestefamilien 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

 .................................   .................................   ..................................   ....................................   .................... 

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av dyret beskrevet ovenfor, erklærer at 

— dyret 

(2) enten  [har oppholdt seg i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet i minst de siste 90 dagene før 

avsendelsesdatoen, eller siden fødselen dersom dyret er mindre enn 90 dager gammelt,] 

(2) eller  [ble innført til avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet i den påkrevde oppholdsperioden på minst 90 

dager før avsendelsesdatoen fra en medlemsstat i Unionen,] 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har hesten ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet for 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— vilkårene for transport som får anvendelse i samsvar med nr. II.4 i det ledsagende helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del 

av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til dyret blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ........................................................  

Dato:  .............................................  (dd/mm/åååå) 

(1) Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus, Equus africanus, Equus hemionus, Equus kiang, Equus quagga, Equus sebra, Equus grevyi, 

eller angi eventuell krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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Avsnitt B 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved import til Unionen av forsendelser av tamme slaktedyr av hestefamilien 

LAND:       Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

   I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a 

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted   I.12. Bestemmelsessted    

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 
      

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly  

Veigående 

kjøretøy  

Skip  

Annet  

Jernbanevogn        

 Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

  I.17. CITES-nr.     

I.18. Beskrivelse av dyret    I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Dyr sertifisert til: 

Slakting   

   

I.26.  I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av dyret      

 Art (vitenskapelig 

navn) 

 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder  Kjønn 
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og dyrs velferd og av hygiene 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet i felt I.28 

— er slaktedyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 2009/156/EF, 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.5 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra  ................................................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et 

land), et land eller en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: 

 (2) og tilhører helsegruppen  (2). 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon mot 

sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

   

 

(3) enten [e) der det ikke har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 

(3) eller [e) der det har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

og en blodprøve tatt fra dyret  .....................................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 

dagene før avsendelsesdatoen, ble undersøkt med negativt resultat for antistoffer mot vesikulært 

stomatittvirus 

 

  (3) enten  [i en virusnøytralisasjonsprøve ved en serumfortynning på 1:32,]] 

 

  (3) eller  [i en ELISA-prøve i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok]]. 

 II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 
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  II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet av 

Trypanosoma equiperdum,] 

   (3) eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.2. med hensyn til snive, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, ble 

slaktet og destruert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,] 

  II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

   (3) eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på 

agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (3) enten  [seks måneder etter det siste tilfellet,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr 

av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

 II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 II.2.1. Dyrene har oppholdt seg i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet i de siste 90 dagene før 

avsendelsesdatoen, eller siden fødselen dersom dyrene er mindre enn 90 dager gamle, på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn, og de er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som 

  (3) enten  [tilhører helsegruppe A, og i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, ble de holdt atskilt fra dyr 

av hestefamilien med en annen helsetilstand,]] 
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(3) eller  [tilhører helsegruppe B, C eller D, og i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, ble de holdt i 

isolasjon før eksport under veterinærs tilsyn, uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien med en 

annen helsetilstand,]] 

(3) eller  [tilhører helsegruppe E, og i minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen, ble de holdt på den 

godkjente isolasjonsstasjonen som er beskrevet i felt I.11, beskyttet mot insektvektorer.] 

 II.3.  Attestasjon av vaksinasjon og helseundersøkelse 

 (3) enten [II.3.1. Dyrene ble ikke vaksinert mot afrikansk hestepest i avsenderlandet, og det er ingen opplysninger som 

tyder på tidligere vaksinasjon.] 

 (3) eller [II.3.1. Dyrene er vaksinert mot afrikansk hestepest, og denne vaksinasjonen ble utført mer enn tolv måneder 

før avsendelse.]] 

  II.3.2. Dyrene ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste 60 dagene før 

avsendelsesdatoen fra 

  (3) enten [et land der alle deler av territoriet har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år før 

avsendelsesdatoen,] 

  (3) (4) eller [en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, som har vært fri for venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest i minst to år før avsendelsesdatoen, og venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

forekommer i de resterende delene av territoriet til avsenderlandet, og 

   (3) enten  [ble vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig første runde og 

revaksinert i samsvar med produsentens anbefalinger minst 60 dager og høyst 12 måneder 

før avsendelsesdatoen, og er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friske, og deres 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og 

alle dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat,]] 

   (3) eller  [ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i vektorbeskyttet 

karantene i minst 21 dager, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friske, og deres 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og 

alle dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat, og dyret som skal sendes, har gjennomgått 

en diagnostisk prøve for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest, med negativt 

resultat på en prøve tatt minst 14 dager etter datoen for ankomst til den vektorbeskyttede 

karantenen, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]] 

 (3) (4) enten  [II.3.3. Dyrene er sendt fra Island, som er sertifisert som offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, der de har 

oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen, og ikke har kommet i kontakt med dyr av hestefamilien som er 

innført til Island fra andre land.] 

 (3) (4) eller  [II.3.3. Dyrene har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve) eller en ELISA-

prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest, utført med negativt resultat i hvert tilfelle på blodprøver 

tatt  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen,] 

 (3) [II.3.4. Dyrene er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D eller E, eller fra et 

land der snive ble rapportert i løpet av de siste tre årene før avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en 

komplementbindingsprøve for snive, utført med negativt resultat i hvert tilfelle ved en serumfortynning på 1:5 på 

blodprøver tatt  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen.] 
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 (3) [II.3.5. Dyrene er ukastrerte hanndyr eller hunndyr av hestefamilien som er eldre enn 270 dager, som er sendt 

fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D eller E, eller fra et land der 

ondartet beskjelersyke ble rapportert i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og har 

gjennomgått en komplementbindingsprøve for ondartet beskjelersyke, utført med negativt resultat i 

hvert tilfelle ved en serumfortynning på 1:5 på blodprøver tatt  .................  (sett inn dato) i løpet av de 

siste 21 dagene før avsendelsesdatoen.] 

 (3) (4) [II.3.6. Dyrene er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, og 

  
(3) enten  [vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest er ikke offisielt rapportert i avsenderlandet eller 

delen av territoriet til avsenderlandet i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen,]] 

  
(3) eller  [dyrene ble vaksinert med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar med 

produsentens anvisninger i løpet av de siste seks månedene og minst 30 dager før 

avsendelsesdatoen med inaktivert vaksine mot vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest, der 

den siste vaksinasjonen ble foretatt  ...............................  (sett inn dato),]] 

  
(3) eller  [dyrene ble holdt i minst 21 dager beskyttet mot insektvektorer og gjennomgikk i løpet av 

dette tidsrommet hemagglutinasjonshemmingsprøver for vestlig og østlig encefalomyelitt hos 

hest  ...............................................  (sett inn dato), utført på 

   (3) enten  [en blodprøve tatt fra hvert av dyrene i forsendelsen  (sett 

inn dato) i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, med negativt resultat 

i hvert tilfelle,]]] 

(3) eller  [blodprøver tatt fra hvert av dyrene i forsendelsen ved to anledninger med minst 21 

dagers mellomrom  ....................................................................  (dato) og 

 (sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter, og dyrene ble vaksinert 

mer enn seks måneder før avsendelse.]]] 

 (3) (4) [II.3.7. Dyrene er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og har 

gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF, som ble gjennomført ved samme laboratorium på samme dag 

  (3) enten [på blodprøver tatt fra hvert av dyrene i forsendelsen ved to anledninger med mellom 21 og 

30 dagers mellomrom  ............................................................................................................  

(sett inn dato) og  (sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i 

løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen 

    (3) enten  [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

    (3) eller  [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3) enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i en 

prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF.]]]] 

    (3) eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i antistofftiter 

i en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i 

OIEs landdyrhåndbok.]]]] 

   (3) eller [med negativt resultat i hvert tilfelle på en blodprøve tatt fra hvert av dyrene i forsendelsen   

(sett inn dato) i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, og avsenderlandet eller 

delen av territoriet til avsenderlandet er anerkjent av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk 

hestepest, og ligger ikke ved siden av et land der afrikansk hestepest har forekommet de 

siste to årene.]] 
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II.4. Attestasjon av transportvilkår 

 (3) enten [II.4.1. Det er truffet tiltak for å sikre at dyrene transporteres direkte til et slakteri på Unionens territorium, uten 

å passere gjennom et marked, en samleplass eller en oppsamlingssentral nevnt i artikkel 7 nr. 1 i 

direktiv 2009/156/EF, og uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke er godkjent 

for innførsel til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert.] 

 (3) eller [II.4.1. Det er truffet tiltak for å sikre at før dyrene transporteres til et slakteri på Unionens territorium, skal de 

passere gjennom bare ett godkjent marked, én godkjent samleplass eller én godkjent 

oppsamlingssentral nevnt i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2009/156/EF som ligger i samme medlemsstat, og 

derfra skal de overføres direkte til et slakteri uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien 

som ikke er godkjent for innførsel til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert.] 

  II.4.2. Det er truffet tiltak for å hindre enhver kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke oppfyller minst 

de samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet, i tidsrommet fra sertifikatutstedelsen til 

dyret sendes til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert. 

  II.4.3. Transportkjøretøyene eller containerne som dyrene skal lastes inn i, er rengjort og desinfisert før 

innlasting med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og de er 

konstruert slik at avføring, urin, strø eller fôr ikke kan sive eller falle ut under transport. 

 II.5. Attestasjon av dyrs velferd  

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

 II.6. Hygieneattestasjon 

  Dyrene beskrevet i felt I.28 har ikke mottatt stilbener eller stoffer med tyreostatisk virkning, eller med østrogen, 

androgen eller gestagen virkning eller beta-agonister til andre formål enn terapeutisk eller avlsteknisk behandling 

som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) og c) i direktiv 96/22/EF. 

  De garantiene som omfatter levende dyr av hestefamilien og er fastsatt i planen for restmengder som er framlagt 

og godkjent i samsvar med artikkel 29 i direktiv 96/23/EF, er oppfylt. 

 Merknader:     

 Del I:     

 Felt I.8: Angi koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel 

til Unionen. 

 Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

 
Felt I.28:  Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus eller Equus caballus x Equus asinus. 

Identifikasjonssystem: Hvert dyr skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) 

og hvor på dyret det er plassert. 

  Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå)  

  Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert).  
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Del II: 

  

 (1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting av dyrene som skal sendes til bestemmelsesstaten i Unionen. 

Midlertidig innførsel av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for godkjenning av 

midlertidig innførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i nr. II.1.1, 

eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av dyr av hestefamilien fra dette landet eller 

denne delen av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 og 5 i vedlegg I 

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) Erklæringer som fullstendig og utelukkende gjelder en annen helsegruppe enn den helsegruppen som avsenderlandet eller 

delen av dets territorium tilhører, forutsatt at nummereringen på de etterfølgende erklæringene opprettholdes. 

 

 

 

 

 Dette helsesertifikatet skal   

 a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der dyrene vil bli innført på Unionens territorium og gjennomgå 

veterinærkontroll ved grensen, 

b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

 

 

 

 
Offentlig veterinær 

  

  Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:  Underskrift: 

  Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk ved innførsel 

til Unionen av forsendelser av levende slaktedyr av hestefamilien 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

 ..................................   .................................   ..................................   ....................................   ...................  

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av den registrerte hesten beskrevet ovenfor, erklærer at 

— dyrene har oppholdt seg i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet i minst de siste 90 dagene før 

avsendelsesdatoen, 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har dyrene ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet for 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— vilkårene for transport som får anvendelse i samsvar med nr. II.4 i det ledsagende helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del 

av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til hesten blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten, 

— dyrene vil bli sendt 

(2) enten  [direkte fra avsendelsesstedet til bestemmelsesslakteriet uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien som 

ikke har samme helsetilstand,] 

(2) eller  [fra avsendelsesstedet til bestemmelsesslakteriet gjennom ett godkjent marked, én godkjent samleplass eller én 

godkjent oppsamlingssentral nevnt i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2009/156/EF, uten å komme i kontakt med andre dyr av 

hestefamilien som ikke har samme helsetilstand,] 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ........................................................  

Dato:  .............................................  (dd/mm/åååå) 

(1) Art: Velg blant følgende: Equus caballus og Equus asinus, eller angi eventuelle krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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DEL 4 

Forklarende merknader til sertifikatutstedelsen 

a) Helsesertifikater skal utstedes av vedkommende myndighet i 

eksportlandet, på grunnlag av malen i del 1, 2 eller 3 i 

vedlegg II, i samsvar med den malen som tilsvarer de 

aktuelle dyrene. 

De skal inneholde, i den nummerrekkefølgen som er angitt i 

malen, de attestasjonene som kreves for alle land, og 

dersom det er aktuelt, de tilleggsgarantiene som kreves for 

eksportlandet eller en del av territoriet i landet. 

b) Dersom det i malen for helsesertifikatet er angitt at ikke 

relevante erklæringer skal strykes, kan erklæringer som ikke 

er relevante, strykes, paraferes og stemples av 

sertifikatutstederen, eller slettes helt fra helsesertifikatet. 

c) Et eget og entydig helsesertifikat skal utstedes for dyr som 

eksporteres fra ett enkelt territorium oppført i kolonne 2 og 4 i 

vedlegg I, og sendes til samme bestemmelsessted og 

transporteres i samme jernbanevogn, lastebil, fly eller skip. 

d) Originalen av helsesertifikatet skal bestå av ett enkelt ark, 

eller dersom det er behov for mer tekst, være utformet slik at 

alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke 

kan deles opp. 

e) Helsesertifikatet skal utarbeides på minst ett av de offisielle 

språkene i den EU-medlemsstaten der 

grensekontrollstasjonen for innførsel av forsendelsen til 

unionen ligger, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse EU-

medlemsstatene kan imidlertid tillate at helsesertifikatet 

utarbeides på det offisielle språket i en annen EU-

medlemsstat, eventuelt vedlagt en offisiell oversettelse. 

f) Dersom det med tanke på nærmere identifikasjon av dyrene i 

forsendelsen er heftet ved flere ark til helsesertifikatet 

(skjemaet i felt I.28 i malen for helsesertifikat), skal disse 

arkene også anses som en del av det originale 

helsesertifikatet, og hver av sidene skal påføres 

sertifikatutstederens underskrift og stempel. 

g) Dersom helsesertifikatet, inkludert eventuelle tilleggsark som 

nevnt i bokstav f), utgjør mer enn én side, skal hver side 

nederst være nummerert med (sidetall) av (totalt antall 

sider), og øverst på siden være påført det 

referansenummeret som vedkommende myndighet har tildelt 

sertifikatet. 

h) Originalen av helsesertifikatet skal fylles ut og undertegnes 

av en offentlig veterinær i løpet av de siste 24 timene før 

forsendelsen lastes, eller når det gjelder registrerte hester, 

på siste virkedag før den lastes for eksport til Unionen. 

Vedkommende myndighet i eksportlandet skal sikre at de 
samme prinsippene for utstedelse av sertifikater som dem 
som er fastsatt i rådsdirektiv 96/93/EF(1), følges. 

Den ansvarlige veterinærens underskrift og stempel skal 

være i en annen farge enn den trykte teksten på 

helsesertifikatet. Dette gjelder også for andre stempler enn 

pregestempler og vannmerker. 

i) Originalen av helsesertifikatet skal ledsage forsendelsen til 

grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen. 

j) Sertifikatets referansenummer nevnt i felt I.2 og II.a i malen 

for helsesertifikat, skal utstedes av vedkommende myndighet 

i eksportlandet. 

  

  

(1) EFT L 13 av 16.1. 1997, s. 28. 
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VEDLEGG III 

MALER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV SÆD, EGG OG EMBRYOER FRA DYR 

AV HESTEFAMILIEN 

DEL 1 

Mal for helsesertifikat til bruk ved import av sæd 

Avsnitt A 

MAL 1 – Mal for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet i 

samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra 

LAND:       Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

   I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a 

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted 

Sædstasjon  

  I.12. Bestemmelsessted 

Sædstasjon  Driftsenhet  

 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 

Godkjenningsnr. 

 
Postnr. 

   

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly  

Veigående 

kjøretøy  

Skip  

Annet  

Jernbanevogn        

 Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

  I.17. 

I.18. Varebeskrivelse    I.19. Varekode (HS-kode) 

05 11 99 85 

 I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon   

   

I.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland  

Tredjeland  ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene      

 Art (vitenskapelig navn) Donoridentitet  Oppsamlingsdato  Mengde 
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II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 
Undertegnede offentlige veterinær i eksportlandet(2)  ................................................................................................   

(navn på eksportlandet) 

D
e

l 
II

: 
A

tt
e

s
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s
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attesterer at      

II.1. sædstasjonen(3) der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for eksport til Unionen, er godkjent og 

under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med vilkårene i kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 

i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(4), 

II.2. i løpet av de siste 30 dagene før datoen for første oppsamling av sæden nevnt ovenfor og fram til datoen da den 

ferske eller kjølte sæden ble sendt, eller fram til utløpet av lagringsperioden for fryst sæd på 30 dager, har 

sædstasjonen 

 II.2.1. befunnet seg i eksportlandet eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i direktiv 

2009/156/EF(5), på en del av eksportlandets territorium, som 

  — i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært ansett å være 

angrepet av afrikansk hestepest, 

  — har vært fritt/fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år, 

  — har vært fritt/fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder, 

 

  II.2.2 har oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, særlig 

 (1) enten  [II.2.2.1. etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er ikke alle dyr av arter som er 

mottakelige for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet 

eller avlivet, og driftsenheten har vært fri 

    —  for alle typer encefalomyelitt hos hest i minst seks måneder regnet fra den dagen da 

angrepne dyr av hestefamilien ble slaktet, 

    —  for infeksiøs anemi hos hest (EIA) i minst det tidsrommet som kreves for å oppnå et 

negativt resultat av en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve), 

utført på prøver som er tatt ved to anledninger med tre måneders mellomrom på hvert 

gjenværende dyr etter at de angrepne dyrene var slaktet, 

    —  for vesikulær stomatitt (VS) i minst seks måneder regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

    —  for rabies i minst én måned regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

    —  for miltbrann i minst 15 dager regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

  (1) eller [II.2.2.1. etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er alle dyr av arter som er mottakelige 

for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet eller avlivet, og 

driftsenheten har i minst 30 dager vært fri for enhver form for encefalomyelitt hos hest, 

infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt og rabies, eller minst 15 dager når det gjelder 

miltbrann, regnet fra den dagen da lokalene var tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av 

dyrene.] 

  II.2.3 bare inneholdt dyr av hestefamilien som ikke viste kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom 

metritt hos hoppe, 

 II.3. før de kom til sædstasjonen, har donorhingstene og eventuelle andre dyr av hestefamilien på stasjonen 
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II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

  
II.3.1. i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av de 

tre månedene) oppholdt seg kontinuerlig i eksportlandet eller, ved regionalisering i samsvar med 

artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF(5), på en del av eksportlandets territorium, som i løpet av denne tiden 

   —  i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært ansett å være 

angrepet av afrikansk hestepest, 

   —  har vært fritt/fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år, 

   —  har vært fritt/fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder,  

 (1) enten [II.3.2. kommet fra eksportlandet som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, har vært fritt for vesikulær stomatitt 

(VS) i minst seks måneder,] 

 (1) eller [II.3.2. gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) med negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:32 eller en ELISA-prøve for påvisning av vesikulær stomatitt med 

et negativt resultat, utført i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok på en blodprøve 

tatt(6) i løpet av de siste 14 dagene før ankomst til stasjonen,] 

  II.3.3. kommet fra driftsenheter som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, oppfylte kravene i nr. II.2.2, 

 II.4. sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som  

  II.4.1 ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer på tidspunktet de ble tatt 

inn på sædstasjonen og på den dagen sæden ble oppsamlet, 

  II.4.2. i minst 30 dager før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien i denne 

perioden har vist kliniske tegn på virusarteritt hos hest eller smittsom metritt hos hoppe, 

  II.4.3. ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for den første 

sædoppsamlingen og fra datoen for den første prøven nevnt i nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og/eller II.4.5.3, til 

slutten på oppsamlingsperioden, 

  II.4.4. har gjennomgått følgende undersøkelser, som minst oppfyller kravene i det relevante kapittelet i 

OIEs landdyrhåndbok, utført i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndigheter og har 

undersøkelsene nevnt nedenfor inkludert i sin akkreditering, som er likeverdig med den som er fastsatt i 

artikkel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004(7): 

  (8) [II.4.4.1.  for infeksiøs anemi hos hest (EIA), en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-

prøve) eller en enzymmerket antistoffprøve (ELISA) for påvisning av infeksiøs anemi hos hest, 

med negativt resultat, 

  II.4.4.2.  for virusarteritt hos hest (EVA), 

  (1) enten  [II.4.4.2.1.  en serumnøytralisasjonsprøve med negativt resultat ved en serumfortynning på 

1:4,] 

  (1) og/eller  [II.4.4.2.2.  en virusisolasjonsprøve, polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR 

med negativt resultat på en delmengde av den samlede sæden fra 

donorhingsten,] 

   II.4.4.3  for smittsom metritt hos hoppe (CEM), en prøve for identifisering av agens utført på tre 

svaberprøver samlet opp fra donorhingsten ved to anledninger med minst sju dagers 

mellomrom og minst tatt fra forhuden, uretra og fossa glandis. 
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II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

   
Prøvene ble ikke i noe tilfelle tatt tidligere enn 7 dager (systemisk behandling) eller 21 dager 

(lokal behandling) etter antimikrobiell behandling av donorhingsten, og ble plassert i et 

transportmedium med aktivkull, for eksempel Amies medium, før forsendelse til laboratoriet, 

hvor det med negativt resultat ble utført prøver for 

  (1) enten [II.4.4.3.1.  isolering av Taylorella equigenitalis etter dyrking under mikroaerofile forhold i 

minst sju dager, påbegynt innen 24 timer etter at prøvene er oppsamlet fra 

donordyret, eller innen 48 timer dersom prøvene oppbevares kjølig under 

transport,] 

  (1) og/eller [II.4.4.3.2.  påvisning av genomet for Taylorella equigenitalis gjennom PCR eller sanntids-

PCR, utført innen 48 timer etter at prøvene er tatt fra donordyret,] 

  II.4.5.  har gjennomgått minst ett av undersøkelsesprogrammene beskrevet i henholdsvis nr. 1.6 bokstav a), b) 

og c) i kapittel II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, med de resultatene som er angitt i nr. II.4.4 som 

følger: 

  (9) [II.4.5.1. Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for 

den første sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, og ingen 

dyr av hestefamilien på sædstasjonen har i løpet av denne tiden vært i direkte kontakt med 

dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten. 

   Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(6) fra donorhingsten minst én 

gang i året ved avlssesongens begynnelse eller før den første oppsamlingen av sæd beregnet 

på import til Unionen av fersk, kjølt eller fryst sæd, og minst 14 dager etter begynnelsen på 

oppholdsperioden på minst 30 dager før datoen for første sædoppsamling.] 

  (9) [II.4.5.2. Donorhingsten har oppholdt seg på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første 

sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, men har forlatt 

sædstasjonen under stasjonsveterinærens ansvar i et sammenhengende tidsrom på under 

14 dager, og/eller andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen har vært i direkte kontakt med 

dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand. 

   Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(6) fra donorhingsten minst én 

gang i året ved avlssesongens begynnelse eller før datoen for den første oppsamlingen av 

sæd beregnet på import til Unionen av fersk, kjølt eller fryst sæd, og minst 14 dager etter 

begynnelsen på oppholdsperioden på minst 30 dager før datoen for første sædoppsamling, 

  og i perioden for oppsamling av sæd beregnet på import til Unionen av fersk, kjølt eller fryst sæd, 

er donorhingsten blitt undersøkt som beskrevet i nr. II.4.4 som følger: 

   a) For infeksiøs anemi hos hest, ble en av prøvene nevnt i nr. II.4.4.1, sist utført på 

en blodprøve tatt(6) høyst 90 dager før datoen for oppsamlingen av sæden nevnt 

ovenfor. 

   b) For virusarteritt hos hest, ble en av prøvene nevnt  

   (1) enten [i nr. II.4.4.2, sist utført på en prøve tatt(6) høyst 30 dager før datoen for 

oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,] 

   (1) eller [i nr. II.4.4.2.2, utført på en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten 

tatt(6) høyst seks måneder før datoen for oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor, 

og en blodprøve tatt(6) fra donorhingsten i løpet av de seks månedene, fikk påvist 

positivt resultat i en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos 

hest ved en serumfortynning på over 1:4.] 
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II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 
c)  For smittsom metritt hos hoppe, ble en av prøvene nevnt i nr. II.4.4.3, sist utført på 

tre prøver (svaberprøver) tatt(6) høyst 60 dager før datoen for oppsamlingen av 

sæden nevnt ovenfor 

(1) enten  [ved to anledninger,] 

(1) eller  [ved én anledning og analysert med PCR eller sanntids-PCR.]] 

(9) [II.4.5.3.  Donorhingsten oppfyller ikke vilkårene fastsatt i nr. 1.6 bokstav a) og b) i kapittel II i vedlegg D 

til direktiv 92/65/EØF, og sæden oppsamles med henblikk på import til Unionen av fryst sæd. 

Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4.1, II.4.4.2 og II.4.4.3, ble utført på prøver tatt(6) fra 

donorhingsten minst én gang i året ved avlssesongens begynnelse, 

og  undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4.1 og II.4.4.3, ble utført på prøver tatt(6) fra donorhingsten i 

løpet av lagringsperioden for sæden på minst 30 dager etter den datoen sæden ble 

oppsamlet, og før sæden fjernes fra sædstasjonen, minst 14 dager og høyst 90 dager etter 

oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor, 

og  (1) enten  [undersøkelsen for virusarteritt hos hest nevnt i nr. II.4.4.2, ble utført på prøver 

tatt(6) i løpet av lagringsperioden for sæden på minst 30 dager etter den datoen 

sæden ble oppsamlet, og før sæden fjernes fra sædstasjonen eller brukes, minst 

14 dager og høyst 90 dager etter datoen for oppsamling av sæden nevnt 

ovenfor.] 

(1) eller  [det er bekreftet at en donorhingst som er seropositiv for virusarteritt hos hest, 

ikke utskiller virus ved en virusisolasjonsprøve, PCR eller sanntids-PCR som er 

utført med negativt resultat på prøver av en delmengde av den samlede sæden til 

donorhingsten tatt(6) to ganger i året med minst fire måneders mellomrom, og 

donorhingsten har reagert med positivt resultat ved en serumfortynning på minst 

1:4 i en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest.] 

II.4.6.  har gjennomgått undersøkelsen nevnt i nr. II.3.2 (1) og II.4.5, på prøver tatt på følgende datoer: 
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Startdato(6) Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(6) 

 
Donors 

oppholdssted 

Sæd-

oppsamling 
VS(1) II.3.2 EIA II.4.4.1 

EVA II. 4.4.2. CEM II.4.4.3 

 Blodprøve Sædprøve 1. prøve 2. prøve 
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 LAND   Sæd fra dyr av hestefamilien – avsnitt A 

 
II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 
(1) enten [II.5.  ingen antibiotika er blitt tilsatt sæden,] 

 

 (1) eller [II.5.  følgende antibiotika eller antibiotikablanding er tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den fortynnede 

sæden på minst(10): 

 ...............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  ,] 

 

II.6.  sæden nevnt ovenfor, er 

  II.6.1  oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II avsnitt I nr. 1 og 

kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

  II.6.2  sendt til lastestedet i en forseglet container i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23. 

 Merknader    

 Del I:    

 Felt I.11: Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra.  

 Felt I.22: Antall kolli skal tilsvare antall containere.  

 Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.  

 Felt I.28: Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.  

  Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.  

 Del II:    

 Veiledning for utfylling av tabellen i nr. II.4.6.  

 Forkortelser:   

 VS Prøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) dersom det kreves i samsvar med nr. II.3.2  

 EIA-1 Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – første tilfelle  

 EIA-2 Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – andre tilfelle  

 EVA-B1 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – første tilfelle  

 EVA-B2 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – andre tilfelle  

 EVA-S1 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – første tilfelle  

 EVA-S2 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – andre tilfelle  

 CEM-11 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på første prøve  

 CEM-12 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på andre prøve, som 

ble tatt 7 dager etter CEM-11 

 

 CEM-21 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på første prøve  

 CEM-22 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på andre prøve, som 

ble tatt 7 dager etter CEM-21 

 

 Instruksjoner:    

 For hver sædidentifikasjon i kolonne A i samsvar med felt I.28 skal undersøkelsesprogrammet (nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og/eller 

II.4.5.3) angis i kolonne B, og datoene i kolonne C og D. 
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II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

  
Datoene for prøvetaking til laboratorieundersøkelser før den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor i samsvar med 

nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og II.4.5.3, skal føres i øverste rad i kolonne 5–9 i tabellen, det vil si i feltene merket med EIA-1, EVA-B1 

eller EVA-S1 og CEM-11 og CEM-12 i eksempelet nedenfor. 

  Datoene for prøvetaking til gjentatte laboratorieundersøkelser i samsvar med nr. II.4.5.2 eller II.4.5.3 skal føres i nederste rad i 

kolonne 5–9 i tabellen, det vil si i feltene EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 og CEM-21 og CEM-22 i eksempelet nedenfor. 
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 Startdato Dato for prøvetaking til helseundersøkelse 

 

Donors 

oppholdssted 

Sæd-

oppsamling 
VS II.3.2 

EIA 

II.4.4.1 

EVA II.4.4.2 CEM II.4.4.3 

 
Blodprøve Sædprøve 1. prøve 2. prøve 

 

A B C D VS 
EIA-1 EVA-B1 EVA-S1 CEM-11 CEM-12 

 
EIA-2 EVA-B2 EVA-S2 CEM-21 CEM-22 

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 (2) Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjeland oppført i kolonne 2 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjelandets territorium som er 

angitt i kolonne 4 i nevnte vedlegg, fra en donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som er angitt i 

kolonne 11, 12 eller 13 i nevnte vedlegg. 

 (3) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF på 

Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm 

 (4) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, 

sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A 

del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet (EFT L 268 av 14.9.1992, 

s. 54). 

 (5) Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av 

slike dyr fra tredjestater (EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1). 

 (6) Sett inn dato i tabellen i nr. II.4.6 (følg veiledningen i del II under Merknader). 

 (7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og 

næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

 (8) Immundiffusjonsprøven på agar (AGID- eller Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest 

er ikke påkrevd for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island 

har forblitt offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien er blitt innført til Island utenfra før og i den perioden da sæden ble oppsamlet. 

 (9) Stryk de programmene som ikke er relevante for forsendelsen.    

 (10) Sett inn navn og konsentrasjoner.       

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.   

 
Offentlig veterinær 

        

  Navn (med blokkbokstaver):      Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:        Underskrift: 

  Stempel:          

  

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
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Avsnitt B 

MAL 2 – Mal for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, 

behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før 1. oktober 2014, og sendt 

etter 31. august 2010 fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra 

LAND:       Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

   I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a 

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted 

Sædstasjon  

  I.12. Bestemmelsessted 

Sædstasjon  Driftsenhet  

 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 

Godkjenningsnr. 

 
Postnr. 

   

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående 

kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

      

I.17. 

I.18. Varebeskrivelse    I.19. Varekode (HS-kode) 

05 11 99 85 

 I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon   

   

I.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland  

Tredjeland  ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene      

 Art (vitenskapelig navn) 

 

Donoridentitet  Oppsamlingsdato  Mengde 
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II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 
Undertegnede offentlige veterinær i eksportlandet(2)  ...................................................................................................   

(navn på eksportlandet) 

D
e

l 
II

: 
A

tt
e

s
ta

s
jo

n
 

attesterer at      

II.1. sædstasjonen(3) der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for eksport til Unionen, er godkjent og 

under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med vilkårene i kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 

i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

II.2. i løpet av de siste 30 dagene før datoen for første oppsamling av sæden nevnt ovenfor og fram til utløpet av 

lagringsperioden for fryst sæd på 30 dager, har sædstasjonen 

 II.2.1. befunnet seg i eksportlandet eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i direktiv 

2009/156/EF(8), på en del av eksportlandets territorium, som 

  — i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært ansett å være 

angrepet av afrikansk hestepest(8), 

  — har vært fritt/fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i to år, 

  — har vært fritt/fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder, 

 

  II.2.2 har oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF(8), særlig 

 (1) enten  [II.2.2.1. etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er ikke alle dyr av arter som er 

mottakelige for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet 

eller avlivet, og driftsenheten har vært fri 

    —  for alle typer encefalomyelitt hos hest i minst seks måneder regnet fra den dagen da 

angrepne dyr av hestefamilien ble slaktet, 

    —  for infeksiøs anemi hos hest (EIA) i minst det tidsrommet som kreves for å oppnå et 

negativt resultat av en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve), 

utført på prøver som er tatt ved to anledninger med tre måneders mellomrom på hvert 

gjenværende dyr etter at de angrepne dyrene var slaktet, 

    —  for vesikulær stomatitt i minst seks måneder regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

    —  for rabies i minst én måned regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

    —  for miltbrann i minst 15 dager regnet fra det siste registrerte tilfellet,] 

  (1) eller [II.2.2.1. etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er alle dyr av arter som er mottakelige 

for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet eller avlivet, og 

driftsenheten har i minst 30 dager vært fri for enhver form for encefalomyelitt hos hest, 

infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt og rabies, eller minst 15 dager når det gjelder 

miltbrann, regnet fra den dagen da lokalene var tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av 

dyrene.] 

  II.2.3 bare inneholdt dyr av hestefamilien som ikke viste kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom 

metritt hos hoppe, 

 II.3. før de kom til sædstasjonen, har donorhingstene og eventuelle andre dyr av hestefamilien på stasjonen 
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II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

  
II.3.1. i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av de 

tre månedene) oppholdt seg kontinuerlig i eksportlandet eller, ved regionalisering i samsvar med 

artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF(8), på en del av eksportlandets territorium, som i løpet av denne tiden 

   —  i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært ansett å være 

angrepet av afrikansk hestepest(8), 

   —  har vært fritt/fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år, 

   —  har vært fritt/fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder,  

 (1) enten [II.3.2. kommet fra eksportlandet som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, har vært fritt for vesikulær stomatitt 

(VS) i minst seks måneder,] 

 (1) eller [II.3.2. gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) med negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:12 på en blodprøve tatt(4) i løpet av de siste 14 dagene før ankomst til 

stasjonen,] 

  II.3.3. kommet fra driftsenheter som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, oppfylte kravene i nr. II.2.2, 

 II.4. sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som  

  II.4.1 ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer på tidspunktet de ble tatt 

inn på sædstasjonen og på den dagen sæden ble oppsamlet, 

  II.4.2. i 30 dager før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien i denne 

perioden har vist kliniske tegn på virusarteritt hos hest eller smittsom metritt hos hoppe, 

  II.4.3. ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for den første 

sædoppsamlingen og fra datoen for den første prøven nevnt i nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og/eller II.4.5.3, til 

slutten på oppsamlingsperioden, 

  II.4.4. har gjennomgått følgende undersøkelser, som minst oppfyller kravene i det relevante kapittelet i 

OIEs landdyrhåndbok og er blitt utført på prøver tatt i samsvar med et av programmene angitt i nr. II.4.5 i 

et laboratorium godkjent av vedkommende myndighet: 

 (1) (5) enten  [II.4.4.1.  en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøve) for påvisning av infeksiøs anemi hos hest 

(EIA) med negativt resultat,] 

  (1) (5) eller  [II.4.4.1.  en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) med negativt resultat,] 

 Og (1) enten  [II.4.4.1.  en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) med negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:4,] 

  (1) eller  [II.4.4.2.  en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA), utført med negativt 

resultat på en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten,] 
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 Og  II.4.4.3  en prøve for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe (CEM), utført ved to 

anledninger på prøver oppsamlet med sju dagers mellomrom ved isolering av 

Taylorella equigenitalis fra preejakulasjonsvæske eller en sædprøve og fra 

genitalsvaberprøver som minst er tatt fra forhuden, uretra og fossa urethrae etter dyrking i 7–

14 dager, med negativt resultat i hvert tilfelle, 

  II.4.5.  har gjennomgått minst ett av følgende undersøkelsesprogrammer(6), beskrevet i nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og 

II.4.5.3, med de resultatene som er angitt i nr. II.4.4 som følger: 

  II.4.5.1. Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for 

den første sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, og ingen 

dyr av hestefamilien på sædstasjonen har i løpet av denne tiden vært i direkte kontakt med 

dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten. 

   Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(4) før den første 

sædoppsamlingen og minst 14 dager etter begynnelsen på oppholdsperioden på minst 

30 dager. 

  II.4.5.2. Donorhingsten har oppholdt seg på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første 

sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, men har forlatt 

stasjonen under stasjonsveterinærens ansvar i et sammenhengende tidsrom på under 

14 dager, og/eller andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen har vært i direkte kontakt med 

dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand. 

   Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(4) før datoen for den første 

sædoppsamlingen i avlssesongen eller oppsamlingsperioden i det året hvor sæden nevnt 

ovenfor ble oppsamlet, og minst 14 dager etter begynnelsen på oppholdsperioden på minst 

30 dager, 

  Og prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest nevnt i nr. II.4.4.1, ble sist utført på en 

blodprøve tatt(4) høyst 90 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor, 

  Og (1) enten en av prøvene for påvisning av virusarteritt hos hest nevnt i nr. II.4.4.2, ble sist utført på en 

prøve tatt(4) høyst 30 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,] 

  (1) eller [en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest ble utført med negativt resultat 

på en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten tatt(4) høyst seks måneder før 

oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor, og en blodprøve tatt på samme dato(4) fikk påvist 

positivt resultat i en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest ved en 

serumfortynning på over 1:4,] 

  Og prøven for påvisning av smittsom metritt hos hoppe nevnt i nr. II.4.4.3, ble sist utført på prøver 

tatt(4) høyst 60 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor. 

  II.4.5.3. Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(4) før datoen for den første 

sædoppsamlingen i avlssesongen eller oppsamlingsperioden i det året da sæden nevnt 

ovenfor ble oppsamlet, 

  Og undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, ble sist utført på prøver tatt(4) mellom 14 dager og 90 dager 

etter oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor. 
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II.4.6.  har gjennomgått undersøkelsene angitt i nr. II.3.2(1) og II.4.5, på prøver tatt på følgende datoer: 

 

Id
e
n
ti
fi
k
a
s
jo

n
 a

v
 

s
æ

d
e
n
 

U
n
d
e
rs

ø
k
e
ls

e
s
-

p
ro

g
ra

m
 

Startdato(4) Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(4) 

 
Donors 

oppholdssted 

Sæd-

oppsamling 
VS(1) II.3.2 EIA II.4.4.1 

EVA II. 4.4.2. CEM II.4.4.3 

 Blodprøve Sædprøve 1. prøve 2. prøve 

           

      

           

      

           

      

 

     

     

      

 

     

     

      

 (1) enten [II.5.  ingen antibiotika er blitt tilsatt sæden,]  

 (1) eller [II.5.  følgende antibiotika eller antibiotikablanding er tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den fortynnede 

sæden på minst(7): 

...................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  ,] 

 

II.6.  sæden nevnt ovenfor, er 

  II.6.1  oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II avsnitt I nr. 1 og 

kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

  II.6.2  er sendt til lastestedet i en forseglet container i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23. 

 Merknade

r 

   

 Del I:    

 Felt I.11: Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra.  

 Felt I.22: Antall kolli skal tilsvare antall containere.  

 Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.  

 Felt I.28: Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.  

  Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.  
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 Del II:    

 Veiledning for utfylling av tabellen i nr. II.4.6.  

 Forkortelser:   

 VS Prøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) dersom det kreves i samsvar med nr. II.3.2  

 EIA-1 Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – første tilfelle  

 EIA-2 Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – andre tilfelle  

 EVA-B1 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – første tilfelle  

 EVA-B2 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – andre tilfelle  

 EVA-S1 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – første tilfelle  

 EVA-S2 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – andre tilfelle  

 CEM-11 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på første prøve  

 CEM-12 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på andre prøve, som 

ble tatt 7 dager etter CEM-11 

 

 CEM-21 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på første prøve  

 CEM-22 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på andre prøve, som 

ble tatt 7 dager etter CEM-21 

 

 Instruksjoner:    

 For hver sædidentifikasjon i kolonne A i samsvar med felt I.28 skal prøvingsprogrammet (II.4.5.1, II.4.5.2 og/eller II.4.5.3) 

angis i kolonne B, og datoene i kolonne C og D. 

  Datoene for prøvetaking til laboratorieundersøkelser før den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor i samsvar med 

nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og II.4.5.3, skal føres i øverste rad i kolonne 5–9 i tabellen, det vil si i feltene merket med EIA-1, EVA-B1 

eller EVA-S1 og CEM-11 og CEM-12 i eksempelet nedenfor. 

  Datoene for prøvetaking til gjentatte laboratorieundersøkelser i samsvar med nr. II.4.5.2 eller II.4.5.3 skal føres i nederste rad i 

kolonne 5–9 i tabellen, det vil si i feltene EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 og CEM-21 og CEM-22 i eksempelet nedenfor. 
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 Startdato Dato for prøvetaking til helseundersøkelse 

 

Donors 

oppholdssted 

Sæd-

oppsamling 
VS II.3.2 

EIA 

II.4.4.1 

EVA II.4.4.2 CEM II.4.4.3 

 
Blodprøve Sædprøve 1. prøve 2. prøve 

 

A B C D VS 
EIA-1 EVA-B1 EVA-S1 CEM-11 CEM-12 

 EIA-2 EVA-B2 EVA-S2 CEM-21 CEM-22 

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 (2) Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjeland oppført i kolonne 2 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjelandets territorium som er 

angitt i kolonne 4 i nevnte vedlegg, fra en donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som er angitt i 

kolonne 11, 12 eller 13 i nevnte vedlegg. 
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 (3) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF på 

Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm 

 (4) Sett inn dato i tabellen i nr. II.4.6 (følg veiledningen i del II under Merknader). 

 (5) Immundiffusjonsprøven på agar (AGID- eller Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest 

er ikke påkrevd for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island 

har forblitt offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien er blitt innført til Island utenfra før og i den perioden da sæden ble oppsamlet. 

 (6) Stryk de programmene som ikke er relevante for forsendelsen. 

 (7) Sett inn navn og konsentrasjoner. 

 (8) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1. 

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.   

 
Offentlig veterinær 

        

  Navn (med blokkbokstaver):      Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:        Underskrift: 

  Stempel:          

  

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
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Avsnitt C 

MAL 3 – Mal for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, 

behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF før 1. september 2010 og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente 

sædstasjonen som sæden stammer fra 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

   I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a 

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted 

Sædstasjon  

  I.12. Bestemmelsessted 

Sædstasjon  Driftsenhet  

 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 

Godkjenningsnr. 

 
Postnr. 

   

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly   Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

      

I.17. 

I.18. Varebeskrivelse    I.19. Varekode (HS-kode) 

05 11 99 85 

 I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon   

   

I.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland  

Tredjeland  ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene      

 Art (vitenskapelig navn) 

 

Donoridentitet  Oppsamlingsdato  Mengde 
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Undertegnede offentlige veterinær i eksportlandet(2)  ...................................................................................................   

(navn på eksportlandet) 

D
e

l 
II

: 
A

tt
e

s
ta

s
jo

n
 

attesterer at      

II.1. sædstasjonen der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for eksport til Den europeiske union 

II.1.1. er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med vilkårene i kapittel I i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF, 

II.1.2. befinner seg på eksportlandets territorium eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i direktiv 

2009/156/EF(6), på en del av eksportlandets territorium, som på den dagen sæden ble oppsamlet og fram til datoen 

for forsendelse har vært fritt/fri for 

 — afrikansk hestepest, i samsvar med EUs regelverk, 

 — venezuelansk encefalomyelitt hos hest i to år, 

 — snive og ondartet beskjelersyke i seks måneder, 

 

 II.1.3. har i løpet av de siste 30 dagene før den datoen sæden ble oppsamlet og fram til dagen for forsendelse ikke vært 

omfattet av et forbud av dyrehelsemessige årsaker som fastsatte ett av følgende vilkår: 

 II.1.3.1. Dersom ikke alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommen, og som befant seg i driftsenheten, ble slaktet eller 

avlivet, varte forbudet: 

  — med hensyn til encefalomyelitt hos hest, i seks måneder regnet fra den dagen da angrepne dyr av hestefamilien 

ble slaktet, 

  — med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, i tilstrekkelig lang tid til at det på de gjenværende dyrene etter at de 

angrepne dyrene var slaktet, kunne foretas to Coggins-prøver med tre måneders mellomrom med negativt 

resultat, 

  — med hensyn til vesikulær stomatitt, i seks måneder, 

  — med hensyn til rabies, i én måned regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

  — med hensyn til miltbrann, i 15 dager regnet fra det siste registrerte tilfellet. 

 II.1.3.2. Dersom alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommen, og som befant seg i driftsenheten, ble slaktet eller 

avlivet og lokalene desinfisert, varte forbudet i 30 dager, eller i 15 dager med hensyn til miltbrann, regnet fra den 

dagen da lokalene var tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av dyrene. 

 II.1.4. har de siste 30 dagene før sædoppsamlingen og fram til dagen for forsendelse av sæden bare inneholdt dyr av 

hestefamilien som var frie for kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom metritt hos hoppe, 

 II.2. før de kom til sædstasjonen, har donorhingstene og eventuelle andre dyr av hestefamilien på stasjonen 

 II.2.1. i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av de tre månedene) 

oppholdt seg kontinuerlig på eksportlandets territorium eller, ved regionalisering, på en del av eksportlandets 

territorium(1), som i løpet av denne tiden har vært fritt/fri for 

  — afrikansk hestepest, i samsvar med EUs regelverk, 

— venezuelansk encefalomyelitt hos hest i to år, 

— snive i seks måneder, 

— ondartet beskjelersyke i seks måneder, 
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(1) enten [II.2.2. kommet fra eksportlandets territorium som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, har vært fritt for 

vesikulær stomatitt i seks måneder,] 

 (1) eller [II.2.2. gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt på en blodprøve tatt 

 (4) i løpet av de siste 14 dagene før ankomst til stasjonen, med et negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:12,] 

 II.2.3 kommet fra driftsenheter som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, oppfylte kravene i nr. II.1.3, 

 II.3. sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som 

 II.3.1. på den dagen sæden ble oppsamlet, ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer, 

 II.3.2. ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før sædoppsamlingen, 

 II.3.3. de siste 30 dagene før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien har vist kliniske 

tegn på virusarteritt hos hest, 

 II.3.4. de siste 60 dagene før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien har vist kliniske 

tegn på smittsom metritt hos hoppe, 

 II.3.5. så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av hestefamilien med en 

infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene før sædoppsamlingen, 

 II.3.6. har gjennomgått følgende dyrehelseundersøkelser i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndighet, i 

samsvar med et undersøkelsesprogram som angitt i nr. II.3.7: 

 II.3.6.1. En immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøve) for påvisning av infeksiøs anemi hos hest med negativt resultat(3). 

 (1) enten [II.3.6.2. En serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4.] 

 (1) eller [II.3.6.2. En virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest, utført med negativt resultat på en 

delmengde av den samlede sæden.] 

 II.3.6.3. En prøve for smittsom metritt hos hoppe, utført ved to anledninger med sju dagers mellomrom ved isolering av 

Taylorella equigenitalis fra preejakulasjonsvæske eller en sædprøve og fra genitalsvaberprøver som minst er tatt fra 

forhuden, uretra og fossa urethrae, med negativt resultat i hvert tilfelle, 

 II.3.7. har gjennomgått ett av følgende undersøkelsesprogrammer(5): 

 II.3.7.1. Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før sædoppsamlingen og i 

oppsamlingsperioden, og ingen dyr av hestefamilien på sædstasjonen har i løpet av denne tiden vært i direkte 

kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingstene. 

  Undersøkelsene som kreves i henhold til nr. II.3.6, er blitt utført på prøver tatt ............................  (4) og  ......................  (4) tidligst 14 dager etter begynnelsen på nevnte oppholdsperiode, og senest ved avlssesongens begynnelse. 

 II.3.7.2. Donorhingsten har ikke oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen, eller andre dyr av hestefamilien på 

sædstasjonen har vært i direkte kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn 

donorhingstene. 

  Undersøkelsene som kreves i henhold til nr. II.3.6, er blitt utført på prøver tatt .......................  (4) og  ....................  (4) i 

løpet av de siste 14 dagene før den første sædoppsamlingen, og senest ved avlssesongens begynnelse. 

  Prøven som kreves i henhold til nr. II.3.6.1, ble sist utført på en blodprøve tatt høyst 120 dager før sæden ble 

oppsamlet  ........................................................  (4) 

 (1) enten [Prøven som kreves i henhold til nr. II.3.6.2, ble sist utført høyst 30 dager før sæden ble oppsamlet   (4)] 
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(1) eller [Det er bekreftet at hingsten, som er seropositiv for virusarteritt hos hest, ikke utskiller virus ved en 

virusisolasjonsprøve som ble utført høyst ett år før sæden ble oppsamlet  ...................................................  (4)] 

 II.3.7.3. Undersøkelsene som kreves i henhold til nr. II.3.6, er blitt utført i løpet av den obligatoriske 30-dagersperioden for 

lagring av fryst sæd, og minst 14 dager etter sædoppsamlingen, på prøver tatt  .................................................  (4) og 

 (4). 

 II.4. sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II og III 

i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF. 

 Merknader    

 Del I:    

 Felt I.11: Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra.  

 Felt I.22: Antall kolli skal tilsvare antall containere.  

 Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.  

 Felt I.28: Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.  

  Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.  

 Del II:    

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 (2) Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjeland oppført i kolonne 2 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjelandets territorium som er 

angitt i kolonne 4 i nevnte vedlegg, fra en donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som er angitt i 

kolonne 11, 12 eller 13 i nevnte vedlegg. 

 (3) Immundiffusjonsprøven på agar (Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest er ikke 

påkrevd for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island har 

forblitt offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien er blitt innført til Island utenfra før og i den perioden da sæden ble oppsamlet. 

 (4) Sett inn dato. 

 (5) Stryk de programmene som ikke er relevante for forsendelsen. 

 (6) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1. 

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.   

 
Offentligl veterinær 

        

  Navn (med blokkbokstaver):      Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:        Underskrift: 

  Stempel:          
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MAL 4 – Mal for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, 

behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014, og av forsendelser av lagre av sæd fra dyr av 

hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før 1. oktober 

2014, eller før 1. september 2010 og sendt etter 31. august 2010 fra et godkjent sædlager 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

   I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a 

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted 

Sædstasjon  

  I.12. Bestemmelsessted 

Sædstasjon  Driftsenhet  

 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 

Godkjenningsnr. 

 
Postnr. 

   

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly   Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

      

I.17. CITES-nr. 

I.18. Varebeskrivelse    I.19. Varekode (HS-kode) 

05 11 99 85 

 I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon   

   

I.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland  

Tredjeland  ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene      

 Art (vitenskapelig navn) Donoridentitet  Oppsamlingsdato  Mengde 
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Undertegnede offentlige veterinær i eksportlandet(2)  .............................................................................................   

(navn på eksportlandet) 
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II.1. sædstasjonen(3) nevnt i felt I.11, der sæden for eksport til Unionen ble lagret 

(1) enten [II.1.1. oppfyller vilkårene fastsatt i kapittel I avsnitt I nr. 1 og drives og er under tilsyn i samsvar med vilkårene 

fastsatt i kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(4),] 

(1) eller [II.1.1. oppfyller vilkårene fastsatt i kapittel I avsnitt I nr. 2 og drives og er under tilsyn i samsvar med vilkårene 

fastsatt i kapittel I avsnitt II nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,] 

II.2. sæden som skal eksporteres til Unionen, 

II.2.1. er oppsamlet, behandlet og lagret i minst 30 dager umiddelbart etter oppsamlingen på en godkjent sædstasjon(5) 

som drives og er under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF, og som 

 
(1) enten [ligger i eksportlandet,] 

 (1) eller [ligger i  ..............................................  (2), og sæden er importert til eksportlandet på vilkår som er minst like strenge 

som dem som gjelder for import til Unionen av sæd fra dyr av hestefamilien i samsvar med direktiv 92/65/EØF,] 

 II.2.2 ble flyttet til sædstasjonen nevnt i felt I.11 på vilkår som er minst like strenge som dem som er beskrevet i 

 (1) enten [mal 1 i del 1 avsnitt A i vedlegg III til forordning (EU) 2018/659(6),] 

 (1) eller [mal 2 i del 1 avsnitt B i vedlegg III til forordning (EU) 2018/659(6),] 

 (1) eller [mal 3 i del 1 avsnitt C ii vedlegg III til forordning (EU) 2018/659(6),] 

 (1) eller [mal 1 del 2 avsnitt A i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU(6),] 

 (1) eller [mal 2 i del 2 avsnitt B i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU(6),] 

 (1) eller [mal 3 i del 2 avsnitt C i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU(6),] 

  [kommisjonsvedtak 96/539/EF(6),] 

 II.2.3 er lagret på vilkår som oppfyller kravene i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

 II.2.4. er sendt til lastestedet i en forseglet container i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23. 

 Merknader    

 Del I:    

 Felt I.11: Opprinnelsessted skal tilsvare det sædlageret som sæden er sendt fra. 

 Felt I.17: Serienummeret på de offisielle dokumentene eller helsesertifikatene som ledsaget sæden nevnt ovenfor, fra den 

godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra, til sædlageret nevnt ovenfor, skal angis. Originalen(e) av dette 

eller disse dokumentene eller sertifikatene eller den eller de offisielt påtegnede kopiene av originalen(e) skal være 

vedlagt dette sertifikatet. 
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 LAND    Sæd fra dyr av hestefamilien – avsnitt D 

 
II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 Felt I.22: Antall kolli skal tilsvare antall containere. 

 Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

 Felt I.28: Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

  Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

 Del II:   

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 (2) Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjeland oppført i kolonne 2 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjelandets territorium som er 

angitt i kolonne 4 i nevnte vedlegg, fra en donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som er angitt i 

kolonne 11, 12 eller 13 i nevnte vedlegg. 

 (3) Bare godkjente sædstasjoner eller sædlagre som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF 

på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm 

 (4) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, 

sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A 

del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet (EFT L 268 av 14.9.1992, 

s. 54). 

 (5) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 og artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 

92/65/EØF på Kommisjonens nettsteder: 

https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en; 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm 

 (6) Originalen(e) av dette eller disse dokumentene eller sertifikatene eller den eller de offisielt påtegnede kopiene av 

originalen(e) som ledsaget sæden nevnt ovenfor, fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra, til stasjonen 

nevnt i felt I.11 som sæden ble sendt fra, skal være vedlagt dette sertifikatet. 

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.   

 
Offentlig veterinær 

        

  Navn (med blokkbokstaver):      Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:        Underskrift: 

  Stempel:          

  

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
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DEL 2 

Mal for helsesertifikat til bruk ved import av egg og embryoer 

Avsnitt A 

MAL 1 — Mal for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, som er tatt ut 

eller produsert i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt av den godkjente embryouttaks- eller 

embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra 

LAND:       Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

   I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a 

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted 

Embryogruppe  

  I.12. Bestemmelsessted 

Driftsenhet   Embryogruppe  

 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 

Godkjenningsnr. 

 
Postnr. 

   

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly   Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

      

I.17. 

I.18. Varebeskrivelse    I.19. Varekode (HS-kode) 

05 11 99 85 

 I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon   

   

I.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland  

Tredjeland  ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene      

 Art (vitenskapelig navn) 

 

Kategori Donoridentitet Uttaksdato  Mengde 
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 LAND    Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

 
II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 
Undertegnede offentlige veterinær i eksportlandet(2)  ...................................................................................................   

(navn på eksportlandet) 

D
e

l 
II

: 
A

tt
e

s
ta

s
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attesterer at      

II.1. eggene(1)/embryoene(1) nevnt ovenfor, 

II.1.2. er tatt ut(1)/produsert(1) av gruppen(3) nevnt i felt I.11, som er godkjent og under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt 

III i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(4), og som inspiseres minst én gang hvert kalenderår av en offentlig veterinær, 

II.1.3. er tatt ut(1)/produsert(1), behandlet og lagret i samsvar med kravene i kapittel III avsnitt II i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF, 

II.1.4. er tatt ut på et sted som er atskilt fra andre deler av lokalene eller driftsenheten, og som er i god stand og er rengjort 

og desinfisert før uttaket, 

II.1.5. er undersøkt, behandlet og pakket i laboratorielokaler som ikke ligger i en sone som er omfattet av forbud eller 

karantenetiltak som nevnt i felt II.1.6, i en avdeling som er atskilt fra avdelingen for oppbevaring av utstyr og 

materialer som brukes i kontakt med donordyrene, og fra området hvor donordyrene håndteres, 

 
II.1.6. stammer fra donorhopper som 

  II.1.6.1. i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av de 

tre månedene) oppholdt seg kontinuerlig i eksportlandet eller, ved regionalisering i samsvar med 

artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF(5), på en del av eksportlandets territorium, som i løpet av denne tiden 

   — i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært ansett å være 

angrepet av afrikansk hestepest, 

   — har vært fritt/fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år, 

   — har vært fritt/fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder, 

 (1) enten [II.1.6.2. har kommet fra et eksportland som på uttaksdagen har vært fritt for vesikulær stomatitt (VS) i minst seks 

måneder,] 

 (1) eller [II.1.6.2. har gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) med negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:32 eller en ELISA-prøve for påvisning av vesikulær stomatitt med 

et negativt resultat, utført i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok på en blodprøve 

tatt  ..................................................................  (6) i løpet av de siste 30 dagene før uttaket av 

eggene(1)/embryoene(1),] 

 (1) enten [II.1.6.3. i de siste 30 dagene før datoen for uttaket har oppholdt seg i driftsenheter under tilsyn av veterinær, 

som fra den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble tatt ut og fram til datoen for forsendelse, har oppfylt 

kravet til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, særlig] 

 (1) eller [II.1.6.3. når det gjelder fryste egg(1)/embryoer(1), i de siste 30 dagene før datoen for uttaket har oppholdt seg i 

driftsenheter under tilsyn av veterinær, som fra den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble tatt ut og fram til 

datoen for forsendelse, har oppfylt kravet til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, 

særlig] 
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 LAND    Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

 
II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

  (1) enten [II.1.6.3.1. etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er ikke alle dyr av arter som er 

mottakelige for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet 

eller avlivet, og driftsenheten har vært fri 

    — for alle typer encefalomyelitt hos hest i minst seks måneder regnet fra den dagen da 

angrepne dyr av hestefamilien ble slaktet, 

    — for infeksiøs anemi hos hest i minst det tidsrommet som kreves for å oppnå et negativt 

resultat av en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøver), utført på 

prøver som er tatt ved to anledninger med tre måneders mellomrom på hvert 

gjenværende dyr av hestefamilien etter at de angrepne dyrene var slaktet, 

    — for vesikulær stomatitt i minst seks måneder regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

    — for rabies i minst én måned regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

    — for miltbrann i minst 15 dager regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

  (1) eller [II.1.6.3.1. etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er alle dyr av arter som er mottakelige 

for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet eller avlivet, og 

driftsenheten har i minst 30 dager vært fri for enhver form for encefalomyelitt hos hest, 

infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt og rabies, eller minst 15 dager når det gjelder 

miltbrann, regnet fra den dagen da lokalene var tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av 

dyrene,] 

  II.1.6.4. i de siste 30 dagene før uttaket av eggene(1)/embryoene(1) er blitt holdt i driftsenheter der ingen av 

dyrene av hestefamilien har vist kliniske tegn på smittsom metritt hos hoppe i minst 60 dager, 

  II.1.6.5. ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for uttak av 

eggene(1)/embryoene(1) og fra datoen for den første prøven nevnt i nr. II.1.6.6.1 og II.1.6.6.2, til datoen 

for uttak av eggene(1)/embryoene(1), 

  II.1.6.6. har gjennomgått følgende undersøkelser, som minst oppfyller kravene i de relevante kapitlene i 

OIEs landdyrhåndbok, utført i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndigheter og har 

undersøkelsene nevnt nedenfor inkludert i sin akkreditering, som er likeverdig med den som er fastsatt i 

artikkel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004(7): 

   (8) [II.1.6.6.1. for infeksiøs anemi hos hest (EIA), en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-

prøve) eller en enzymmerket antistoffprøve (ELISA), med negativt resultat og utført på en 

blodprøve tatt  .........................................................................................................  (6), minst 

14 dager etter datoen som innledet tidsrommet nevnt i nr. II.1.6.5, og undersøkelsen ble sist 

utført på en blodprøve tatt  (6), høyst 90 dager før datoen for 

uttaket av eggene(1)/embryoene(1) beregnet på import til Unionen,] 

   II.1.6.6.2. for smittsom metritt hos hoppe (CEM), en prøve for identifisering av agens med negativt 

resultat, utført på minst to svaberprøver tatt i tidsrommet nevnt i nr. II.1.6.5, minst fra 

slimhinnen i fossa clitoridis og sinus clitoridis hos donorhoppen 

   (1) enten [II.1.6.6.2.1.  ved to anledninger med minst sju dagers mellomrom (6).og  

(6), ved isolering av Taylorella equigenitalis etter dyrking under mikroaerofile 

forhold i et tidsrom på minst sju dager, påbegynt innen 24 timer etter at 

prøvene er tatt ut fra donordyret, eller innen 48 timer dersom prøvene 

oppbevares kjølig under transport,] 
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 LAND    Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

 
II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

   
(1) og/eller [II.1.6.6.2.2.  ved én anledning  .....................  (6), ved påvisning av genomet for Taylorella 

equigenitalis gjennom polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR, 

utført innen 48 timer etter at prøvene er tatt fra donordyret.]] 

    Prøvene nevnt i nr. II.1.6.6.2.1 og II.1.6.6.2.2, ble i ingen tilfeller tatt tidligere enn 7 dager 

(systemisk behandling) eller 21 dager (lokal behandling) etter antimikrobiell behandling av 

donorhingsten og ble plassert i et transportmedium med aktivkull, for eksempel Amies 

medium, før forsendelse til laboratoriet. 

  II.1.6.7. så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av 

hestefamilien med en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene før uttaket, 

  II.1.6.8. på den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble tatt ut, ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller 

smittsomme sykdommer, 

 II.1.7. er tatt ut(1) / produsert(1) etter datoen da embryouttaksgruppen(1)/embryoproduksjonsgruppen(1) nevnt i felt I.11, ble 

godkjent av vedkommende myndighet i eksportlandet, 

 II.1.8. er behandlet og lagret under godkjente forhold i minst 30 dager umiddelbart etter uttaket(1)/produksjonen(1), og 

transportert under forhold som oppfyller kravene fastsatt i kapittel III avsnitt II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

 II.2. embryoene nevnt ovenfor, er blitt befruktet ved inseminering(1) / som et resultat av befruktning in vitro(1) med sæd 

som oppfyller kravene i direktiv 92/65/EØF og kommer fra sædstasjoner som er godkjent i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF(9), og som befinner seg henholdsvis i en medlemsstat i 

Unionen eller i et tredjeland eller i deler av territoriet til et tredjeland som er oppført i kolonne 2 og 4 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, og som det er tillatt å importere sæd fra dyr av 

hestefamilien som er oppsamlet fra registrerte hester, registrerte dyr av hestefamilien eller avlsdyr og produksjonsdyr 

av hestefamilien fra, i samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 og som 

angitt i kolonne 11, 12 og 13 i vedlegg I til nevnte forordning. (10) (11), 

 (12) II.3. eggene som er brukt til in vitro-produksjon av embryoene nevnt ovenfor, oppfyller kravene i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF, særlig kravene i nr. II.1.1–II.1.8 i dette sertifikatet.] 

 Merknader    

 Del I:    

 Felt I.11: Opprinnelsessted skal tilsvare den embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført 

uttaket/produksjonen, behandlingen, lagringen og godkjenningen av eggene/embryoene i samsvar med artikkel 17 

nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF, og som er oppført på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm 

 Felt I.22: Antall kolli skal tilsvare antall containere. 

 Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

 Felt I.28: Kategori: Angi om det dreier seg om embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har 

framkommet ved befruktning in vivo, embryoer produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer. 

  Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

  Uttaksdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
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 LAND    Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

 
II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 Del II:   

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 (2) Bare tredjeland eller deler av territoriet til tredjeland oppført i henholdsvis kolonne 2 og 4 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 som import av registrerte dyr av hestefamilien samt avls- og produksjonsdyr av 

hestefamilien også er tillatt fra, som angitt i kolonne 14 i vedlegg I til nevnte forordning. 

 (3) Bare godkjente embryouttaks- og embryoproduksjonsgrupper som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i 

direktiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm 

 (4) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, 

sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A 

del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet (EFT L 268 av 14.9.1992, 

s. 54). 

 (5) Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av 

slike dyr fra tredjestater (EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1). 

 (6) Sett inn dato (følg veiledningen i del II under Merknader). 

 (7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og 

næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

 (8) Immundiffusjonsprøven på agar (AGID- eller Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest 

er ikke påkrevd for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island 

har forblitt offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien er blitt innført til Island utenfra før og i den perioden da eggene eller embryoene ble tatt ut og sæden ble brukt 

til befruktning. 

 (9) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 

92/65/EØF på Kommisjonens nettsteder: 

https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en; 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm 

 (10) Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjeland oppført i kolonne 2 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjelandets territorium som er 

angitt i kolonne 4, fra en donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som uttrykkelig er angitt i 

kolonne 11, 12 eller 13 i nevnte vedlegg. 

 (11) Gjelder ikke for egg. 

 (12) Strykes dersom ingen av embryoene i forsendelsen er produsert ved in vitro-befruktning av egg. 

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.   

 
Offentlig veterinær 

        

  Navn (med blokkbokstaver):      Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:        Underskrift: 

  Stempel:          

  

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
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Avsnitt B 

MAL 2 – Mal for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, som 

er tatt ut, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før 1. oktober 2014, og sendt etter 

31. august 2010 fra den godkjente embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra 

LAND:       Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

   I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a 

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted 

Embryogruppe  

  I.12. Bestemmelsessted 

Driftsenhet   Embryogruppe  

 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 

Godkjenningsnr. 

 
Postnr. 

   

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly   Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

      

I.17. 

I.18. Varebeskrivelse    I.19. Varekode (HS-kode) 

05 11 99 85 

 I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon   

   

I.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland  

Tredjeland  ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene      

 Art (vitenskapelig navn) 

 

Kategori Donoridentitet Uttaksdato  Mengde 
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 LAND    Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

 
II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 
Undertegnede offentlige veterinær i eksportlandet(2)  .............................................................................................   

(navn på eksportlandet) 
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attesterer at      

II.1. eggene(1)/embryoene(1) nevnt ovenfor, 

 II.1.2. er tatt ut(1)/produsert(1) av gruppen(3) nevnt i felt I.11, som er godkjent og under tilsyn i samsvar med 

kapittel I avsnitt III i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, og som inspiseres minst én gang hvert kalenderår 

av en offentlig veterinær, 

 II.1.3. er tatt ut(1)/produsert(1), behandlet og lagret i samsvar med kravene i kapittel III avsnitt II i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF, 

 II.1.4. er tatt ut på et sted som er atskilt fra andre deler av lokalene eller driftsenheten, og som er i god stand og 

er rengjort og desinfisert før uttaket, 

 II.1.5. er undersøkt, behandlet og pakket i laboratorielokaler som ikke ligger i en sone som er omfattet av 

forbud eller karantenetiltak som nevnt i felt II.1.6, i en avdeling som er atskilt fra avdelingen for 

oppbevaring av utstyr og materialer som brukes i kontakt med donordyrene, og fra området hvor 

donordyrene håndteres, 

 II.1.6. stammer fra donorhopper som 

  II.1.6.1. i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i 

løpet av de tre månedene) oppholdt seg kontinuerlig i eksportlandet eller, ved regionalisering 

i samsvar med artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF(8), på en del av eksportlandets territorium, 

som i løpet av denne tiden 

 

 

 

 

   — i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært 

ansett å være angrepet av afrikansk hestepest, 

 

   — har vært fritt/fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år, 

 

   — har vært fritt/fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder, 

 

 (1) enten [II.1.6.2. har kommet fra et eksportland som på uttakssdagen har vært fritt for vesikulær stomatitt i 

minst seks måneder,] 

 

 (1) eller [II.1.6.2. har gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt på en 

blodprøve tatt  ......................  (4) i løpet av de siste 30 dagene før uttaket, med et negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:12,] 

 

 (1) enten [II.1.6.3. i de siste 30 dagene før uttaket har oppholdt seg i driftsenheter under tilsyn av veterinær, 

som fra den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble tatt ut og fram til datoen for forsendelse, har 

oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, særlig] 

 

 (1) eller [II.1.6.3. i de siste 30 dagene før uttaket har oppholdt seg i driftsenheter under tilsyn av veterinær, 

som fra den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble tatt ut og, når det gjelder fryste 

egg(1)/embryoer(1), fram til siste dag i den obligatoriske 30-dagersperioden for lagring i 

godkjente lokaler, har oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 

2009/156/EF, særlig] 
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 LAND    Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

 
II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 

  
(1) enten [II.1.6.3.1. etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er ikke alle dyr av arter som 

er mottakelige for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, 

blitt slaktet eller avlivet, og driftsenheten har vært fri 

 

    — for alle typer encefalomyelitt hos hest i minst seks måneder regnet fra den 

dagen da angrepne dyr av hestefamilien ble slaktet, 

 

    — for infeksiøs anemi hos hest i minst det tidsrommet som kreves for å oppnå 

et negativt resultat av en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøver), 

utført på prøver som er tatt ved to anledninger med tre måneders mellomrom 

på hvert gjenværende dyr av hestefamilien etter at de angrepne dyrene var 

slaktet, 

 

    — for vesikulær stomatitt i minst seks måneder regnet fra det siste registrerte 

tilfellet, 

 

    — for rabies i minst én måned regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

 

    — for miltbrann i minst 15 dager regnet fra det siste registrerte tilfellet,] 

 

  (1) eller [II.1.6.3.1. etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er alle dyr av arter som er 

mottakelige for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt 

slaktet eller avlivet, og driftsenheten har i minst 30 dager vært fri for enhver form 

for encefalomyelitt hos hest, infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt og 

rabies, eller minst 15 dager når det gjelder miltbrann, regnet fra den dagen da 

lokalene var tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av dyrene,] 

 

  II.1.6.4. i de siste 30 dagene før uttaket er blitt holdt i driftsenheter som alle har vært fri for kliniske 

tegn på smittsom metritt hos hoppe i minst 60 dager, 

 

  II.1.6.5. ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for uttak av 

eggene eller embryoene og fra datoen for de første prøvene nevnt i nr. II.1.6.6 og II.1.6.7, til 

datoen for uttak av eggene og embryoene, 

 

  II.1.6.6. med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins test) eller 

en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en blodprøve tatt 

 (4), innen 30 dager før datoen for det første uttaket av eggene eller 

embryoene, og prøven ble sist utført på en blodprøve tatt  (4), høyst 

90 dager før eggene eller embryoene ble tatt ut(5), 

 

  II.1.6.7. har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe ved 

isolering av Taylorella equigenitalis etter dyrking i 7–14 dager, utført med negativt resultat i 

hvert tilfelle på prøver tatt de siste 30 dagene før datoen for det første uttaket av egg eller 

embryoer fra slimhinnen i fossa clitoridis og sinus clitoridis i to påfølgende østrusperioder

 (4) og  .............................  (4), og på en ytterligere dyrkingsprøve tatt fra 

livmorslimhinnen i en av østrusperiodene  (4), 

 

  II.1.6.8. så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av 

hestefamilien med en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene 

før uttaket, 

 

  II.1.6.9. på den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble tatt ut, ikke viste kliniske tegn på 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer, 

 

 II.1.7. er tatt ut(1)/produsert(1) etter datoen da embryouttaksgruppen(1)/embryoproduksjonsgruppen(1) nevnt i 

felt I.11, ble godkjent av vedkommende myndighet i eksportlandet, 
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 LAND    Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

 
II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 

 
II.1.8. er behandlet og lagret under godkjente forhold i minst 30 dager umiddelbart etter 

uttaket(1)/produksjonen(1), og transportert under forhold som oppfyller kravene fastsatt i kapittel III 

avsnitt II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

 

II.2. embryoene nevnt ovenfor, er blitt befruktet ved inseminering(1) / som et resultat av befruktning in vitro(1) med sæd 

som oppfyller kravene i direktiv 92/65/EØF og kommer fra sædstasjoner som er godkjent i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF, og som befinner seg henholdsvis i en medlemsstat i 

Unionen eller i et tredjeland eller i deler av territoriet til et tredjeland som er oppført i kolonne 2 og 4 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, og som det er tillatt å importere sæd fra dyr av 

hestefamilien som er oppsamlet fra registrerte hester, registrerte dyr av hestefamilien eller avlsdyr og produksjonsdyr 

av hestefamilien fra, i samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 og som 

angitt i kolonne 11, 12 og 13 i vedlegg I til nevnte forordning (6) (7), 

 

II.3. eggene som er brukt til in vitro-produksjon av embryoene nevnt ovenfor, oppfyller kravene i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF, særlig kravene i nr. II.1.1–II.1.8 i dette sertifikatet(1). 

 Merknader    

 Del I:    

 Felt I.11: Opprinnelsessted skal tilsvare den embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført 

uttaket/produksjonen, behandlingen, lagringen og godkjenningen av eggene/embryoene i samsvar med artikkel 17 

nr. 3 bokstav b) i rådsdirektiv 92/65/EØF, og som er oppført på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm 

 Felt I.17: Antall kolli skal tilsvare antall containere. 

 Felt I.22: 
Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

 Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

 Felt I.28: Kategori: Angi om det dreier seg om embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har 

framkommet ved befruktning in vivo, embryoer produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer. 

  Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

  Uttaksdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

 Del II:   

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 (2) Bare tredjeland eller deler av territoriet til tredjeland oppført i henholdsvis kolonne 2 og 4 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 som import av registrerte dyr av hestefamilien samt avls- og produksjonsdyr av 

hestefamilien også er tillatt fra, som angitt i kolonne 14 i vedlegg I til nevnte forordning. 

 (3) Bare godkjente embryouttaks- og embryoproduksjonsgrupper som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i 

rådsdirektiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm 

 (4) Sett inn dato. 

 (5) Immundiffusjonsprøven på agar (Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest er ikke 

påkrevd for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island har 

forblitt offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien er blitt innført til Island utenfra før og i den perioden da sæden ble oppsamlet. 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
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 LAND    Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

 
II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 
(6) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i rådsdirektiv 

92/65/EØF på Kommisjonens nettsteder: 

https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en; 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm 

 (7) Gjelder ikke for egg. 

 (8) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1. 

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.   

 
Offentlig veterinær 

        

  Navn (med blokkbokstaver):      Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:        Underskrift: 

  Stempel:          

  

https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
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DEL 3 

Forklarende merknader til sertifikatutstedelsen 

a) Hygienesertifikater skal utstedes av vedkommende myndighet 

i eksportlandet, på grunnlag av malen i del 1 eller 2 i vedlegg 

III, i samsvar med den malen som tilsvarer de aktuelle 

varene. 

De skal inneholde, i den nummerrekkefølgen som er angitt i 

malen, de attestasjonene som kreves for alle land, og dersom 

det er aktuelt, de tilleggsgarantiene som kreves for 

eksportlandet eller en del av territoriet i landet, 

b) Et eget og entydig hygienesertifikat skal utstedes for hver 

forsendelse av sæd, oocytter eller embryoer som eksporteres 

fra ett enkelt territorium oppført i kolonne 2 og 4 i vedlegg I, 

og sendes til samme bestemmelsessted og transporteres i 

samme jernbanevogn, lastebil, fly eller skip. 

c) Originalen av hygienesertifikatet skal bestå av ett enkelt ark, 

eller dersom det er behov for mer tekst, være utformet slik at 

alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke 

kan deles opp. 

d) Dersom det i malen for hygienesertifikatet er angitt at ikke 

relevante erklæringer skal strykes, kan erklæringer som ikke 

er relevante, strykes, paraferes og stemples av den offentlige 

veterinæren, eller slettes helt fra sertifikatet. 

e) Hygienesertifikatet skal utarbeides på minst ett av de offisielle 

språkene i den EU-medlemsstaten der 

grensekontrollstasjonen for innførsel av forsendelsen til 

unionen ligger, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse 

medlemsstatene kan imidlertid tillate at hygienesertifikatet 

utarbeides på det offisielle språket i en annen medlemsstat, 

eventuelt vedlagt en offisiell oversettelse. 

f) Dersom det med tanke på nærmere identifikasjon av 

innholdet i forsendelsen er heftet ved flere ark til 

hygienesertifikatet (skjemaet i felt I.28 i malen for 

hygienesertifikat), skal disse arkene også anses som en del 

av det originale hygienesertifikatet, og hver av sidene skal 

påføres den offentlige veterinærens underskrift og stempel. 

g) Dersom hygienesertifikatet, inkludert eventuelle tilleggsark 

som nevnt i bokstav f), utgjør mer enn én side, skal hver side 

nederst være nummerert med (sidetall) av (totalt antall sider), 

og øverst på siden være påført det referansenummeret som 

vedkommende myndighet har tildelt sertifikatet. 

h) Originalen av hygienesertifikatet skal fylles ut og undertegnes 

av en offentlig veterinær i løpet av de siste 24 timene før 

forsendelsen lastes for eksport til Unionen. Vedkommende 
myndighet i eksportlandet skal sikre at de samme 
prinsippene for utstedelse av sertifikater som dem som er 
fastsatt i rådsdirektiv 96/93/EF(1), følges. 

Den ansvarlige veterinærens underskrift og stempel skal 

være i en annen farge enn den trykte teksten på 

hygienesertifikatet. Dette gjelder også for andre stempler enn 

pregestempler og vannmerker. 

i) Originalen av hygienesertifikatet skal ledsage forsendelsen til 

grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen. 

j) Sertifikatets referansenummer nevnt i felt I.2 og II.a i malen 

for hygienesertifikat, skal utstedes av vedkommende 

myndighet i eksportlandet. 

  

  

(1) EFT L 13 av 16.1.1997, s.28. 
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VEDLEGG IV 

KATEGORIER AV HANNDYR AV HESTEFAMILIEN SOM KRAVENE SOM GJELDER VIRUSARTERITT HOS HEST, FÅR 

ANVENDELSE PÅ I SAMSVAR MED ARTIKKEL 15 BOKSTAV b) ii) I DIREKTIV 2009/156/EF 

1. Kravet som gjelder virusarteritt hos hest, fastsatt i artikkel 15 bokstav b) ii) i direktiv 2009/156/EF, får anvendelse på 

ukastrerte hanndyr av hestefamilien, unntatt 

a) dyr av hestefamilien som er vaksinert mot virusarteritt hos hest under offisielt tilsyn, med en vaksine som er godkjent 

av vedkommende myndighet i samsvar med én av følgende protokoller: 

i) Dyrene av hestefamilien skal være vaksinert i løpet av en isolasjonsperiode på minst 28 dager, etter at de er 

undersøkt enten i en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest, utført med negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:4 på en blodprøve tatt tidligst sju dager etter at isolasjonen startet, eller i en 

virusisolasjonsprøve utført med negativt resultat på en delmengde av den samlede sæden oppsamlet tidligst sju 

dager etter at isolasjonen startet, og skal være holdt atskilt fra andre dyr av hestefamilien i 21 dager etter 

vaksinasjonen. 

ii) Dyrene av hestefamilien skal være vaksinert ved en alder på 180–270 dager, etter å ha gjennomgått en 

virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest, utført med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4, eller utført med stabil eller fallende titer på to blodprøver tatt med minst 14 dagers 

mellomrom. Dyrene av hestefamilien skal holdes atskilt fra andre dyr av hestefamilien fram til 21 dager etter 

vaksinasjonen. 

b) dyr av hestefamilien som er mindre enn 180 dager gamle, 

c) slaktedyr av hestefamilien som sendes direkte til et slakteri. 

2. Prøvingen skal utføres og attesteres og resultatene og vaksinasjonen attesteres under offentlig veterinærs tilsyn. 

Vaksinasjonen skal gjentas med jevne mellomrom i samsvar med produsentens anvisninger. 

Partinumre av den godkjente vaksinen, nærmere opplysninger om vaksinasjonen og revaksinasjonen og resultatene av de 

serologiske prøvene eller prøvene for identifisering av agens, skal dokumenteres, dersom de er tilgjengelige i 

identifikasjonsdokumentet (passet), og skal gjøres tilgjengelig med henblikk på sertifikatutstedelse. 

3. Prøvebedekning som beskrevet i nr. 4 bokstav a) i artikkel 12.9.2 i OIEs helseregelverk for landdyr anses som likeverdig 

med virusisolasjonsprøven nevnt i nr. 1 bokstav a) i) for å bevise at sæden er fri for arterittvirus. 

 _____    
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VEDLEGG V 

MALER FOR ERKLÆRINGER 

DEL 1 

Fartøysjefens erklæring 

(Fylles ut og vedlegges helsesertifikatet dersom transporten til Unionens grense foregår helt eller delvis med luftfartøy.) 

Fartøysjefens erklæring 

Undertegnede fartøysjef (navn  ............................................... ), erklærer at kassen eller containeren og området rundt kassen eller 

containeren som inneholder dyrene nevnt i vedlagte helsesertifikat nr. , er sprøytet med insektmiddel 

før avgang. 

Utstedt i  ...........................................................................................  den  ..............................................................................................  

(Avgangslufthavn)  (Avsendelsesdato) 

(Fartøysjefens underskrift) 

(Stempel) 

(Navn med blokkbokstaver og tittel) 

DEL 2 

Skipsførerens erklæring 

(Fylles ut og vedlegges helsesertifikatet dersom transporten til Unionens grense foregår helt eller delvis med skip.) 

Skipsførerens erklæring 

Undertegnende skipsfører (navn ................................................... ), erklærer at dyrene nevnt i vedlagte helsesertifikat nr. 

 har vært holdt om bord på skipet under sjøreisen fra 

 i  (eksportlandet) til  i Unionen, og at skipet 

ikke har anløpt noe annet sted utenfor  (eksportlandet) underveis til Unionen enn 

 (anløpshavner underveis). Disse dyrene har dessuten under sjøreisen 

ikke vært i kontakt med andre dyr om bord med dårligere helsetilstand. 

Utstedt i  ...............................................................................................  den  .........................................................................................................  

(Bestemmelseshavn) (Ankomstdato) 

 (Skipsførerens underskrift) 

(Stempel) 

(Navn med blokkbokstaver og tittel) 
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DEL 3 

Mal for omlastingsmanifest 

(Fylles ut og vedlegges helsesertifikatet dersom transporten til Unionens grense omfatter omlasting fra ett luftfartøy 

til et annet eller fra ett fartøy til et annet i et tredjeland som ikke er oppført i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659.) 

Serienr.: .................................................................................................  

Referansenr. for omlastingsmanifest ved luftfrakt:  .............................  (1) 

Landet der omlastingen foregår:  ...............................................................................................................................................................  

Lufthavn(2)/Bestemmelseshavn(2): .............................................................................................................................................................  

Ankomstdato: ............................................................................................................................................................................................  

Omlastingsdato: ........................................................................................................................................................................................  

Luftfartøy/fartøy som omlastingen skjer fra: ...............................................................................................................................................  

Luftfartøy/fartøy som omlastingen skjer til:  ................................................................................................................................................  

Beskrivelse av forsendelsen: 
Dyreart:  ..................................................................................................................................................................  

Antall dyr i alt:  ........................................................................................................................................................  

Helsesertifikatets serienr. Merknader 

  

  

  

 

Undertegnede offentlige veterinær(2)/tolltjenestemann(2) på ovennevnte lufthavn(2)/havn(2) erklærer at omlastingen fant sted under mitt 

tilsyn og i samsvar med følgende vilkår: 

a) Under omlastingen var dyrene av hestefamilien beskyttet mot angrep fra insektvektorer av sykdommer som kan overføres til dyr av 

hestefamilien. 

b) Dyrene av hestefamilien kom ikke i kontakt med dyr av hestefamilien med en annen helsetilstand. 

c) Kassene, containerne eller båsene og det omgivende luftrommet i transportrommet ble sprøytet med en egnet insektrepellent i 

kombinasjon med et insektmiddel umiddelbart etter at dørene til luftfartøyet(2)/fartøyet(2) ble lukket. 

Forsendelsen har blitt omlastet i sin helhet og tilsynelatende god stand, unntatt som angitt under «Merknader». 

Utstedt i  ............................................................................................ den  .............................................................................................  

 ..............................................................................................  

(Den offentlige veterinærens eller tolltjenestemannens underskrift) 

 ..............................................................................................  

(Navn med blokkbokstaver og tittel) 

Stempel 

(1) Skal ikke fylles ut ved omlasting fra ett fartøy til et annet. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

 



Nr. 45/314 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.7.2021 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1301 

av 27. september 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 om vilkår for innførsel til Unionen av levende dyr av 

hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 

veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF 

og 90/675/EØF(1), særlig artikkel 3 nr. 2 og artikkel 9 nr. 1 bokstav c), 

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 

Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsreglene 

oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF(2), særlig artikkel 17 nr. 3, 

under henvisning til rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av 

hestefamilien og import av slike dyr fra tredjestater(3), særlig artikkel 2 bokstav i), artikkel 12 nr. 1, 4 og 5, artikkel 13 nr. 2, 

artikkel 15, 16, 17 og 19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2009/156/EF fastsetter krav til dyrehelse ved import til Unionen av dyr av hestefamilien. Det fastsetter at bare 

dyr av hestefamilien som kommer fra et tredjeland eller en del av et tredjeland som er oppført på en liste over tredjeland 

utarbeidet i samsvar med nevnte direktiv, og som ledsages av et helsesertifikat som svarer til en mal som også er 

utarbeidet i samsvar med nevnte direktiv, kan importeres til Unionen. Helsesertifikatet bør bekrefte at dyr av 

hestefamilien oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i samsvar med nevnte direktiv. 

2) Listen over tredjeland, relevante krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest for innførsel til Unionen av dyr av 

hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien er fastsatt i kommisjonsvedtak 92/260/EØF(4), 

93/195/EØF(5), 93/196/EØF(6), 93/197/EØF(7), 94/699/EF(8), 95/329/EF, 2003/13/EF(9), 2004/177/EF(10), 2004/211/EF 

samt kommisjonsbeslutning 2010/57/EU(11) og 2010/471/EU(12). Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659(13) vil oppheve og erstatte disse vedtakene fra 1. oktober 2018.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 244 av 28.9.2018, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2020 av 14. juli 2020 

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

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56. 

(2) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. 

(3) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1. 

(4) Kommisjonsvedtak 92/260/EØF av 10. april 1992 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved midlertidig innførsel av 

registrerte hester (EFT L 130 av 15.5.1992, s. 67). 

(5) Kommisjonsvedtak 93/195/EØF av 2. februar 1993 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved gjeninnførsel etter 

midlertidig eksport av registrerte hester med henblikk på hesteveddeløp, konkurranse og kulturarrangementer (EFT L 86 av 6.4.1993, s. 1). 

(6) Kommisjonsvedtak 93/196/EØF av 5. februar 1993 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av dyr av 

hestefamilien til slakting (EFT L 86 av 6.4.1993, s. 7). 

(7) Kommisjonsvedtak 93/197/EØF av 5. februar 1993 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av registrerte dyr av 

hestefamilien og dyr av hestefamilien til oppdrett og produksjon (EFT L 86 av 6.4.1993, s. 16). 

(8) Kommisjonsvedtak 94/699/EF av 19. oktober 1994 om mindre hyppig identitetskontroll og fysisk kontroll ved midlertidig innførsel fra 

Sverige, Norge og Finland av visse dyr av hestefamilien, og om oppheving av vedtak 93/321/EØF (EFT L 280 av 29.10.1994, s. 88). 

(9) Kommisjonsvedtak 2003/13/EF av 10. januar 2003 om midlertidig innførsel av hester som deltar i de førolympiske prøveleker i Hellas i 

2003 (EFT L 7 av 11.1.2003, s. 86). 

(10) Kommisjonsvedtak 2004/177/EF av 20. februar 2004 om midlertidig innførsel av registrerte hester som deltar i de olympiske leker eller 

paralympiske leker i Hellas i 2004 (EUT L 55 av 24.2.2004, s. 64). 

(11) Kommisjonsbeslutning 2010/57/EU av 3. februar 2010 om fastsettelse av helsegarantier til bruk ved transitt av dyr av hestefamilien som 

transporteres gjennom territoriene oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 97/78/EF (EUT L 32 av 4.2.2010, s. 9). 

(12) Kommisjonsbeslutning 2010/471/EU av 26. august 2010 om import til Unionen av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien med 

hensyn til lister over sædstasjoner og sædlagre, embryooppsamlings- og embryoproduksjonsgrupper samt krav til utstedelse av sertifikater 

(EUT L 228 av 31.8.2010, s. 52). 

(13) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 av 12. april 2018 om vilkår for innførsel til Unionen av levende dyr av 

hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien (EUT L 110 av 30.4.2018, s. 1). 

2021/EØS/45/26 
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3) Etter vedtakelsen av gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 er visse av kommisjonsvedtakene som gjelder listen over 

tredjeland og krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest for import av levende dyr av hestefamilien, blitt endret. 

4) Særlig ble vedtak 92/260/EØF og 2004/211/EF endret ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2017/1851(1), vedtak 92/260/EØF, 93/195/EØF og 2004/211/EF ble endret ved Kommisjonens gjennomførings-

beslutning (EU) 2018/218(2), vedtak 93/195/EØF og 2004/211/EF ble endret ved Kommisjonens gjennomførings-

beslutning (EU) 2018/518(3) og vedtak 92/260/EØF og 93/197/EØF ble endret ved Kommisjonens gjennomførings-

beslutning (EU) 2018/1143(4). Disse endringene bør nå innarbeides i gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

5) Bosnia-Hercegovina har anmodet om å bli oppført på listen over tredjeland eller deler av territoriet til tredjeland som 

innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien er tillatt fra. Bosnia-Hercegovina har på tilfredsstillende måte rapportert 

sykdommer til verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). Sykdommene som er oppført i vedlegg I til direktiv 2009/156/EF, 

er meldepliktige, og de siste tilfellene av ondartet beskjelersyke og snive i Bosnia-Hercegovina ble rapportert i 

henholdsvis 1952 og 1959. Bosnia-Hercegovina er anerkjent av OIE som fri for afrikansk hestepest. I påvente av 

Kommisjonens revisjon bør midlertidig innførsel, gjeninnførsel etter midlertidig eksport og import av registrerte hester 

fra Bosnia-Hercegovina være tillatt. 

6) Kuwait har framlagt dokumentasjon om godkjenning av en sædstasjon i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) ii) i 

direktiv 92/65/EØF. Etter vurderingen av dokumentasjonen bør innførsel til Unionen av sæd fra dyr av hestefamilien fra 

Kuwait være tillatt. 

7) Tyrkia har framlagt opplysninger som dokumenterer at provinsene Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli og 

Tekirdag har vært fri for snive i over seks måneder etter meldingen om utbruddet på øya Büyükada i provinsen Istanbul 

15. desember 2017. Landet har dessuten gjennomført tiltak for å minske risikoen for at snive spres til disse provinsene. 

Midlertidig innførsel av registrerte hester, gjeninnførsel av registrerte hester etter midlertidig eksport og import av 

registrerte hester samt transitt av dyr av hestefamilien fra provinsene Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli og 

Tekirdag bør derfor være tillatt. 

8) Visse tredjeland som det er tillatt å innføre dyr av hestefamilien fra, anmodet om en klargjøring av erklæringene om 

snive og ondartet beskjelersyke i visse relevante helsesertifikater. Etter vurderingen av deres anmodning synes det 

berettiget å endre ordlyden i disse erklæringene. 

9) Vedlegg I, II og III til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 bør derfor endres. 

10) For å gi de berørte partene mulighet til å treffe egne tiltak før gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 får anvendelse, 

er det nødvendig å fastsette at denne endringsforordningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1851 av 11. oktober 2017 om endring av del E i vedlegg II til vedtak 92/260/EØF 

med hensyn til kravene som gjelder afrikansk hestepest for registrerte hester som er midlertidig innført fra Algerie, Kuwait, Marokko, 

Oman, Qatar, Tunisia og Tyrkia, og om endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF med hensyn til oppføringen av De forente arabiske 

emirater på listen over tredjestater og deler av tredjestater som Unionen tillater import fra av levende dyr av hestefamilien og av sæd, egg 

og embryoer fra dyr av hestefamilien (EUT L 264 av 13.10.2017, s. 20). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/218 av 13. februar 2018 om endring av vedlegg II til vedtak 92/260/EØF med hensyn 

til midlertidig innførsel av registrerte hester fra visse deler av Kina, endring av vedtak 93/195/EØF med hensyn til krav til dyrehelse og 

utstedelse av veterinærattest ved gjeninnførsel av registrerte hester med henblikk på hesteveddeløp, konkurranse og kulturarrangementer 

etter midlertidig eksport til Kina, Mexico og De forente stater, og om endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF med hensyn til 

oppføringene av Kina, Mexico og Tyrkia på listen over tredjestater og deler av tredjestater som Unionen tillater import fra av levende dyr 

av hestefamilien og av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien (EUT L 42 av 15.2.2018, s. 54). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/518 av 26. mars 2018 om fastsettelse av krav til dyrehelse og utstedelse av 

veterinærattest ved gjeninnførsel av registrerte hester med henblikk på konkurranse etter midlertidig eksport til Indonesia, om endring av 

vedlegg I til vedtak 93/195/EØF med hensyn til oppføringen av Indonesia og om endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF om 

oppføringen av Indonesia på listen over tredjestater og deler av tredjestater som Unionen tillater import fra av levende dyr av hestefamilien 

og av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien (EUT L 84 av 28.3.2018, s. 27). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 2018/1143 av 10. august 2018 om endring av vedtak 92/260/EØF og 93/197/EØF med 

hensyn til undersøkelse for påvisning av virusarteritt hos hest (EUT L 207 av 16.8.2018, s. 58). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

2) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

3) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg III til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 27. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 skal listen over tredjeland og deler av territoriet til tredjeland til bruk ved innførsel til Unionen av forsendelser av dyr av hestefamilien og 

sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, lyde: 

«Liste over tredjeland(1) og deler av territoriet til tredjeland(2) til bruk ved innførsel til Unionen av forsendelser av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for 

delen av 

territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf 
Gjen-

innf 
Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD 

E/E 

Dyr av 

hestefami-

lien 

 
RH RDH APDH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

AE 

De forente 

arabiske 

emirater 

AE-0 Hele landet E X X X — — X — — X X  

AR Argentina AR-0 Hele landet D X X X X X X X X X X  

AU Australia AU-0 Hele landet A X X X X X X X X X X  

BA 
Bosnia-

Hercegovina 
BA-0 Hele landet B X X X — — — — — — X  

BB Barbados BB-0 Hele landet D X X X — — X — — — X  

BH Bahrain BH-0 Hele landet E X X X — — — — — — X  

BM Bermuda BM-0 Hele landet D X X X — — X — — — X  

BO Bolivia BO-0 Hele landet D X X X — — X — — — X  

BR Brasil 

BR-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

BR-1 

Følgende delstater: 

Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Mato Grosso do 

Sul, Distrito Federal og Rio 

de Janeiro 

D X X X — — X — — — X  

BY Hviterussland BY-0 Hele landet B X X X X X — — — — X  
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ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for 

delen av 

territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf 
Gjen-

innf 
Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD 

E/E 

Dyr av 

hestefami-

lien 

 
RH RDH APDH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CA Canada CA-0 Hele landet C X X X X X X X X X X  

CH Sveits(1) CH-0 Hele landet A X X X X X X X X X X  

CL Chile CL-0 Hele landet D X X X X X — — — — X  

CN Kina 

CN-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

CN-1 

Sonen som er fri for 

hestesykdom i Conghua by, 

Guangzhou kommune, 

Guangdong-provinsen, 

herunder biosikkerhets-

korridorene fra og til 

lufthavnen i Guangzhou og 

Hongkong (se felt 1 for 

nærmere opplysninger) 

G X X X — — — — — — X  

CN-2 

Arrangementsstedet for 

Global Champions Tour på 

parkeringsområde nr. 15 ved 

EXPO 2010 og korridoren til 

Shanghai Pudong 

internasjonale lufthavn i den 

nordlige delen av Pudongs 

nye område og den østlige 

delen av Minhang-distriktet i 

storbyområdet Shanghai (se 

felt 1 for nærmere 

opplysninger) 

G — X — — — — — — — — 

Bare dersom det er 

utstedt sertifikat i 

samsvar med del 2 

avsnitt B kapittel 1 

i vedlegg II 
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ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for 

delen av 

territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf 
Gjen-

innf 
Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD 

E/E 

Dyr av 

hestefami-

lien 

 
RH RDH APDH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CR Costa Rica 

CR-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

CR-1 Storbyområdet San José D — X — — — — — — — —  

CU Cuba CU-0 Hele landet D X X X — — — — — — X  

DZ Algerie DZ-0 Hele landet E X X X X X — — — — X  

EG Egypt 

EG-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

EG-1 

Sonen som er fri for 

hestesykdom og som er 

opprettet ved det egyptiske 

forsvarets veterinærsykehus 

på El Nasr Road, overfor Al 

Ahly Club i Kairo, og 

motorveiforbindelsen til 

Kairos internasjonale 

lufthavn (se felt 2 for 

nærmere opplysninger) 

E X — X — — — — — — X  

FK Falklandsøyene FK-0 Hele landet A X X X — X — — — — X  

GL Grønland GL-0 Hele landet A X X X X X — — — — X  

HK Hongkong HK-0 Hele landet G X X X — — — — — — X  

IL Israel(3) IL-0 Hele landet E X X X X X X X — — X  

IS Island(5) IS-0 Hele landet A X X X X X X X X — X  
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ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for 

delen av 

territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf 
Gjen-

innf 
Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD 

E/E 

Dyr av 

hestefami-

lien 

 
RH RDH APDH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

JM Jamaica JM-0 Hele landet D X X X — — — — — — X  

JO Jordan JO-0 Hele landet E X X X — — — — — — X  

JP Japan JP-0 Hele landet G X X X — — — — — — X  

KG Kirgisistan 

KG-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

KG-1 Regionen Issyk-Kul B — — X — — — — — — X  

KR 
Republikken 

Korea 
KR-0 Hele landet G X X X — — — — — — X  

KW Kuwait KW-0 Hele landet E X X X — — X — — — X  

LB Libanon LB-0 Hele landet E X X X — — — — — — X  

MA Marokko MA-0 Hele landet E X X X X X X X X — X  

ME Montenegro ME-0 Hele landet B X X X X X — — — — X  

MK 

Den tidligere 

jugoslaviske 

republikken 

Makedonia(4) 

MK-0 Hele landet B X X X X X — — — — X  

MO Macao MO-0 Hele landet G X X X — — — — — — X  

MY Malaysia 

MY-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

MY-1 Malayahalvøya G X X X — —  — — — X  

MU Mauritius MU-0 Hele landet E — — X — — — — — — X  
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tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf 
Gjen-

innf 
Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD 

E/E 

Dyr av 

hestefami-

lien 

 
RH RDH APDH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

MX Mexico 

MX-0 Hele landet C — — — — — — — — — —  

MX-1 Storbyområdet Mexico by C — X — — — — — — — — 

Bare dersom det er 

utstedt sertifikat i 

samsvar med del 2 

avsnitt B kapittel 1 

i vedlegg II 

NO Norge(5) NO-1 Hele landet A X X X X X X X X X X  

NZ New Zealand NZ-0 Hele landet A X X X X X — — — — X  

OM Oman OM-0 Hele landet E X X X — —  — — — X  

PE Peru 

PE-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

PE-1 Regionen Lima D X X X — —  — — — X  

PM 
Saint-Pierre-et-

Miquelon 
PM-0 Hele landet A — — X — X — — — — X  

PY Paraguay PY-0 Hele landet D X X X X X — — — — X  

QA Qatar QA-0 Hele landet E X X X — — — — — — X  

RS Serbia(6) RS-0 Hele landet B X X X X X     X  
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ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for 

delen av 

territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf 
Gjen-

innf 
Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD 

E/E 

Dyr av 

hestefami-

lien 

 
RH RDH APDH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RU Russland 

RU-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

RU-1 

Provinsene Kaliningrad, 

Arkhangelsk, Vologda, 

Murmansk, Leningrad, 

Novgorod, Pskov, Briansk, 

Vladimir, Ivanovo, Tver, 

Kaluga, Kostroma, Moskva, 

Orjol, Rjazan, Smolensk, 

Tula, Jaroslavl, Nizjnij 

Novgorod, Kirov, Belgorod, 

Voronezj, Kursk, Lipetsk, 

Tambov, Astrakhan, 

Volgograd, Penza, Saratov, 

Uljanovsk, Rostov, 

Orenburg, Perm og Kurgan 

B X X X X X — — — — X  

RU-2 
Regionene Stavropol og 

Krasnodar 
B X X X X X — — — — X  

RU-3 

Republikkene Karelia, Marij 

El, Mordovia, Tsjuvasjia, 

Kalmykia, Tatarstan, 

Dagestan, Kabardino-

Balkaria, Severnaja Ossetia, 

Ingusjetia og Karatsjajevo-

Tsjerkessia 

B X X X X X — — — — X  

SA Saudi-Arabia 

SA-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

SA-1 Hele landet, unntatt SA-2 E X X X — — X — — — X  
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kode 
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Kode for 

delen av 

territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf 
Gjen-

innf 
Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD 

E/E 

Dyr av 

hestefami-

lien 

 
RH RDH APDH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  SA-2 

Verne- og overvåkings-

sonene i provinsene Jizan, 

Asir og Najran som 

beskrevet i felt 3 

— — — — — — — — — — —  

SG Singapore SG-0 Hele landet G X X X — — — — — — X  

TH Thailand TH-0 Hele landet G X X X — — — — — — X  

TN Tunisia TN-0 Hele landet E X X X X X — — — — X  

TR Tyrkia 

TR-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

TR-1 

Provinsene Ankara, Edirne, 

Istanbul, Izmir, Kirklareli og 

Tekirdag 

E X X X — — X — — — X  

UA Ukraina UA-0 Hele landet B X X X X X X X X — X  

US 
De forente 

stater 
US-0 Hele landet C X X X X X X X X X X  

UY Uruguay UY-0 Hele landet D X X X X X X X X — X  

ZA Sør-Afrika 

ZA-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

ZA-1 

Storbyområdet Cape Town 

(se felt 4 for nærmere 

opplysninger) 

F — — — — — — — — — — 
Kommisjonsvedtak 

2008/698/EF 

(1) Med forbehold for særlige krav til utstedelse av sertifikater fastsatt i råds- og kommisjonsvedtak 2002/309/EF, Euratom. 

(2) Dersom offisiell regionalisering får anvendelse i samsvar med artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2009/156/EF. 

(3) I det følgende forstått som staten Israel unntatt de territoriene som har vært under israelsk administrasjon siden juni 1967, dvs. Golanhøydene, Gazastripen, Øst-Jerusalem og resten av Vestbredden. 

(4) Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia – den endelige betegnelsen på dette landet vil bli vedtatt etter pågående forhandlinger på FN-plan. 

(5) Med forbehold for særlige krav til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 17 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EFT L 1 av 3.1.1994, s. 3). 

(6) Unntatt Kosovo som definert i resolusjon 1244 av 10. juni 1999 fra De forente nasjoners sikkerhetsråd.» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 skal nr. 1, 2 og 3 lyde: 

«DEL 1 

Midlertidig innførsel og transitt 

Avsnitt A 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved midlertidig innførsel av registrerte hester til Unionen for et tidsrom på 

mindre enn 90 dager 

LAND: Veterinærattest for EU 

D
e
l 

I:
 O

p
p

ly
s
n

in
g

e
r 
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m

 f
o

rs
e
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d
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e
n

 

I.1. Avsender  

 Navn  

 Adresse 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

 Telefonnr. I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker  

 Navn  

 Adresse 

 Postnr. 

 Telefonnr. 

I.6. 

I.7. Opprinnel-

ses-land 

ISO-kode I.8. Opprinnelses-

region 

Kode I.9.  Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted I.12.  Bestemmelsessted 

Navn  Godkjenningsnr.  

Adresse 

Navn 

Adresse 

 Postnr. 

I.13.  Lastested I.14. Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel I.16.  GKS ved import til EU 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon  

Dokumentreferanse 

I.17.  CITES-nr. 

I.18.  Beskrivelse av dyret I.19.  Varekode (HS-kode)  

01 01 

 I.20.  Mengde 

1 

I.21. I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe- og containernr. I.24. 

I.25.  Dyr sertifisert til: 

Registrert hest   

I.26.   I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av dyret 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Equus caballus 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder Kjønn 
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 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd  

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

— er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— 
er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.5 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra ……………………………… (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et land eller 

en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: …………………………… (2) 

og tilhører helsegruppe …………………… (2). 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke (Trypanosoma 

equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon 

mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 
c) 

der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

(3) enten [e) der det ikke har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen,] 

(3) eller [e) der det har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

og en blodprøve tatt fra dyret …………………… (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, ble undersøkt med negativt resultat for antistoffer mot vesikulært stomatittvirus,  

  (3) enten [i en virusnøytralisasjonsprøve ved en serumfortynning på 1:32,]] 

  (3) eller [i en ELISA-prøve i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok]]. 

II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 
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 (4) [II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

  (3) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet 

av Trypanosoma equiperdum,] 

  (3) og/eller [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

  (3) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,]] 

 (4) [II.1.4.2. med hensyn til snive, 

  (3) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, 

ble slaktet og destruert,] 

  (3) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,]] 

 II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

  (3) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

  (3) og/eller [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

virus som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig 

encefalomyelitt hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

  (3) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

 II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve 

på agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med 

tre måneders mellomrom, 

 II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

  (3) enten [seks måneder etter det siste tilfellet], 

  (3) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

 II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

 II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr 

av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

(3) enten [II.2.1. I et tidsrom på minst 40 dager før avsendelsesdatoen har dyret oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn som ligger i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet som tilhører 

helsegruppe A, B, C, D, E eller G, og 
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  (3) enten [i en medlemsstat i Unionen,]] 

  (3) og/eller [i et land eller en del av territoriet til et land med kode: ……………………… (2) som er godkjent for 

midlertidig innførsel til Unionen av registrerte hester, og som dyret er importert fra til avsenderlandet eller 

en del av territoriet til avsenderlandet på vilkår som er minst like strenge som dem som kreves i samsvar 

med Unionens regelverk for midlertidig innførsel av registrerte hester fra dette landet eller en del av 

territoriet til landet, direkte til Unionen, og som 

   (3) enten [tilhører samme helsegruppe …………………… (2) som avsenderlandet eller en del av 

territoriet til avsenderlandet,]]] 

   (3) og/eller  [tilhører helsegruppe A, B eller C,]]] 

   (3) og/eller [Kina (5)(6), Hongkong, Japan, Republikken Korea, Macao, Malayahalvøya, Singapore, 

Thailand eller De forente arabiske emirater.]]] 

(3) (7) eller [II.2.1. I et tidsrom på minst 60 dager før avsendelsesdatoen har dyret oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn som ligger i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet som tilhører 

helsegruppe F, eller ble importert i løpet av de siste 60 dagene før avsendelsesdatoen fra en 

medlemsstat i Unionen før den ankom den vektorbeskyttede eller vektorsikrede karantenestasjonen i 

samsvar med nr. II.2.2.]. 

(3) (7) enten [II.2.2. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og 

  (3) enten [har vært holdt isolert i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet beskyttet mot 

insektvektorer i minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen, eller etter innførsel til avsenderlandet 

eller en del av territoriet til avsenderlandet, dersom det ble importert i samsvar med nr. II.2.1 fra en 

medlemsstat eller et tredjeland eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E 

eller G,]] 

  (3) eller [har vært holdt i nærmere angitte lokaler under offentlig veterinærs tilsyn i minst de siste 40 dagene før 

avsendelsesdatoen, eller etter innførsel til avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, 

dersom det ble importert i samsvar med nr. II.2.1 fra en medlemsstat eller et tredjeland eller en del av 

territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller G, og avsenderlandet eller delen av 

territoriet til avsenderlandet er anerkjent av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest, og ligger ikke 

ved siden av et land der afrikansk hestepest har forekommet i de siste to årene før avsendelsesdatoen.]] 

(3) (7) eller [II.2.2. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble holdt 

  (3) enten [i den godkjente vektorbeskyttede karantenestasjonen …………………………………… (sett inn navn på 

karantenestasjon) i løpet av minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen fra 

…………………………… (sett inn dato) til ………………………… (sett inn dato), idet det ble holdt inne i 

de vektorbeskyttede lokalene minst fra to timer før solnedgang til to timer etter soloppgang, mosjon ble 

gitt under offentlig veterinærs tilsyn etter anvendelse av insektrepellenter i kombinasjon med 

insektmidler som er effektive mot Culicoides, før uttak fra stall, og strengt isolert fra dyr av hestefamilien 

som ikke er forberedt for eksport på vilkår som er minst like strenge som dem som kreves for midlertidig 

innførsel eller import til Unionen.]] 

  (3) eller [permanent inne i den godkjente vektorsikrede karantenestasjonen ………………………… (sett inn navn 

på karantenestasjon) i løpet av minst de siste 14 dagene før avsendelsesdatoen, og det er ved konstant 

overvåking av vektorbeskyttelsen dokumentert at det ikke har forekommet vektorer inne i den 

vektorbeskyttede delen av karantenestasjonen.]] 

II.3.  Attestasjon av vaksinasjon og helseundersøkelse 

(3) enten [II.3.1. Dyret ble ikke vaksinert mot afrikansk hestepest i avsenderlandet, og det er ingen opplysninger som 

tyder på tidligere vaksinasjon.] 
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(3) eller [II.3.1. Dyret ble vaksinert mot afrikansk hestepest, og denne vaksinasjonen ble utført 

 (3) enten [mer enn tolv måneder før avsendelsesdatoen,]] 

 (3) eller [mer enn 60 dager og mindre enn tolv måneder før datoen for innførsel til den delen av territoriet til landet 

nevnt i nr. II.1.3 bokstav a), som det ble sendt fra.]] 

(3) (7) eller [II.3.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble vaksinert 

mot afrikansk hestepest ………………………………… (sett inn dato) høyst 24 måneder og minst 40 

dager før datoen for ankomst til den vektorbeskyttede karantenen med en registrert vaksine i samsvar 

med produsentens anvisninger, som beskytter mot de sirkulerende serotypene av afrikansk hestepest-

viruset.] 

 II.3.2. Dyret ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste 60 dagene før 

avsendelsesdatoen fra 

 (3) enten [et land der alle deler av territoriet har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år før 

avsendelsesdatoen,] 

 (3) (7) eller [en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, som har vært fri for venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest i minst to år før avsendelsesdatoen, og venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

forekommer i de resterende delene av territoriet til avsenderlandet, og 

  (3) enten [er vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig første runde og 

revaksinert i samsvar med produsentens anbefalinger minst 60 dager og høyst 12 måneder 

før avsendelsesdatoen, og er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle 

dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat,]] 

  (3) eller [er ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i vektorbeskyttet 

karantene i minst 21 dager, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle 

dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat, og dyret som skal sendes, har gjennomgått en 

diagnostisk prøve for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest, med negativt 

resultat på en prøve tatt minst 14 dager etter datoen for ankomst til den vektorbeskyttede 

karantenen, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]] 

  (3) eller [har gjennomgått en hemagglutinasjonshemmingsprøve for venezuelansk encefalomyelitt hos 

hest utført av samme laboratorium på samme dag på prøver tatt ved to anledninger med 

21 dagers mellomrom …………………… (sett inn dato) og ………………………… (sett inn 

dato), der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, uten 

økning i antistofftiter, og en RT-PCR-prøve (revers transkripsjon-polymerasekjedereaksjon) for 

påvisning av virusgenomet for venezuelansk encefalomyelitt hos hest, utført med negativt 

resultat på en prøve tatt innen 48 timer før avsendelse …………………………… (sett inn 

dato), og har vært beskyttet mot angrep fra vektorer fra det tidspunktet RT-PCR-prøven ble 

tatt, til innlasting med sikte på avsendelse, ved kombinert bruk av godkjente insektrepellenter 

og insektmidler på dyret og insektsbekjempelse av stallen og transportmidlene det 

transporteres i.]] 

 (3) [II.3.3. Dyret er et ukastrert hanndyr av hestefamilien som er eldre enn 180 dager, og 

 (3) enten [er sendt fra et land der virusarteritt hos hest (EVA) er en meldepliktig sykdom og ikke har vært offisielt 

rapportert i løpet av de seks siste månedene før avsendelsesdatoen,]] 
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(3) eller 

[ble undersøkt med en blodprøve tatt …………… (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, ved hjelp av virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4,]] 

 (3) eller [ble undersøkt med en delmengde av den samlede sæden oppsamlet ………………………… (sett inn 

dato) i løpet av de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, ved hjelp av virusisolasjonsprøve, 

polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR for EVA) med negativt resultat,]] 

 (3) eller [ble vaksinert mot EVA ……………………… (sett inn dato) under offentlig veterinærs tilsyn og revaksinert 

med jevne mellomrom i samsvar med produsentens anvisninger, med en vaksine som er godkjent av 

vedkommende myndighet, der den første vaksinasjonen ble utført 

  (3) enten [før 1. oktober 2018, på den dagen det ble tatt en blodprøve som deretter ble undersøkt i en 

virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4,]]] 

  (3) eller [før 1. oktober 2018, i en isolasjonsperiode på høyst 15 dager under offentlig veterinærs tilsyn, 

som startet den dagen det ble tatt en blodprøve som ble undersøkt i løpet av nevnte 

isolasjonsperiode i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4,]]] 

  (3) eller [ved en alder på 180–270 dager, i en isolasjonsperiode under offentlig veterinærs tilsyn, der 

dyret gjennomgikk en virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4, eller som ble utført på samme dag av samme laboratorium med stabil 

eller fallende titer på to blodprøver tatt med minst ti dagers mellomrom,]]] 

  (3) eller [etter at dyret hadde gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:4, utført på en blodprøve tatt tidligst sju dager etter starten av en 

uavbrutt isolasjonsperiode som varte til 21 dager etter vaksinasjonen,]]] 

  (3) eller [ved en alder på 180–250 dager, etter at dyret hadde gjennomgått en virusnøytrali-

sasjonsprøve for EVA utført med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4, eller som ble 

utført på samme dag av samme laboratorium med stabil eller fallende titer på to blodprøver tatt 

med minst 14 dagers mellomrom,]]] 

 (3) eller [gjennomgikk en virusisolasjonsprøve, polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR for EVA utført 

med negativt resultat på en delmengde av den samlede sæden oppsamlet etter den datoen en blodprøve 

av dette dyret tatt ……………………… (sett inn dato) i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, ble undersøkt i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med positivt resultat ved en 

serumfortynning på minst 1:4,]] 

 (3) eller [har tidligere testet positivt på antistoffer mot virusarteritt hos hest eller er vaksinert mot EVA, og 

  a) er i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen blitt testparet på to påfølgende 

dager med minst to hopper som er blitt holdt isolert i sju dager før og minst 28 dager etter 

testparingen, og som har gjennomgått to serologiske prøver for EVA med negativt resultat ved 

en serumfortynning på 1:4 på blodprøver tatt på tidspunktet for testparingen og minst 28 dager 

etter testparingen, og 

  
b) 

gjennomgikk en virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført på en blodprøve tatt innen 21 dager 

før avsendelsesdatoen ……………………… (sett inn dato), 

   (3) enten [med positivt resultat ved en serumfortynning på 1:4,]] 

   (3) eller [med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4,]] 

 (3) eller [eventuelle krav om undersøkelse for påvisning av EVA eller vaksinasjon mot EVA er blitt opphevet ved 

Unionens regelverk i ……………………… (henvisning til gjeldende unionsrettsakt) med den begrunnelse 

at dyret er midlertidig innført til Unionen for å delta i hestearrangementet angitt i nevnte rettsakt, og at 

dyret holdes atskilt fra andre dyr av hestefamilien som ikke deltar i dette arrangementet, og at eventuell 

avlsvirksomhet, herunder oppsamling av sæd, er forbudt ved midlertidig opphold i Unionen.]] 
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(3) (7) enten [II.3.4. Dyret er sendt fra Island, som er sertifisert som offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, der det har 

oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen, og ikke har kommet i kontakt med dyr av hestefamilien som er 

innført til Island fra andre land.] 

(3) eller [II.3.4. Dyret har med negativt resultat gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-

prøve) eller en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en blodprøve tatt 

……………………… (sett inn dato) i løpet av 

  (3) enten [de siste 90 dagene før avsendelsesdatoen fra et land eller en del av territoriet til et land som 

tilhører helsegruppe A, B, C eller G,]] 

  (3) eller [de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen fra et land eller en del av territoriet til et land som 

tilhører helsegruppe D, E eller F.]] 

 (3) [II.3.5. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B eller E, eller fra 

Brasil, Kina eller Thailand, eller fra et land der snive ble rapportert i løpet av de siste tre årene før 

avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for snive, utført med negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en blodprøve tatt ……………………… (sett inn dato) i løpet av 

de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen.] 

 (3) [II.3.6. Dyret er et ukastrert hanndyr eller hunndyr av hestefamilien som er eldre enn 270 dager, som er sendt 

fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D, E eller F, eller fra Kina eller 

Thailand, eller fra et land der ondartet beskjelersyke ble rapportert i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for ondartet beskjelersyke, utført 

med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en blodprøve tatt ………………………………… 

(sett inn dato) i løpet av de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, og har ikke vært brukt til avl minst 

de siste 30 dagene før og etter datoen da prøven ble tatt.] 

 (3) (7) [II.3.7. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, og 

  (3) enten [vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest er ikke offisielt rapportert i avsenderlandet eller 

delen av territoriet til avsenderlandet i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen,]] 

  (3) eller [dyret ble vaksinert med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar med 

produsentens anvisninger i løpet av de siste seks månedene og minst 30 dager før 

avsendelsesdatoen med inaktivert vaksine mot vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest, der 

den siste vaksinasjonen ble foretatt …………………… (sett inn dato),]] 

  (3) eller [dyret ble i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen holdt i vektorbeskyttet karantene, 

og gjennomgikk i løpet av dette tidsrommet hemagglutinasjonshemmingsprøver for vestlig og 

østlig encefalomyelitt hos hest utført av samme laboratorium på samme dag 

   (3) enten [på en blodprøve tatt ………………………… (sett inn dato) i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen, med negativt resultat,]]] 

   (3) eller [på blodprøver tatt ved to anledninger med minst 21 dagers mellomrom 

……………………… (sett inn dato) og ………………… (sett inn dato), der den 

andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, uten 

økning i antistofftiter, og dyret ble vaksinert mer enn seks måneder før 

avsendelsesdatoen.]]] 

 (3) [II.3.8. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe G, eller fra et land 

der japansk encefalitt er offisielt rapportert hos dyr av hestefamilien i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, og dyret 

  (3) enten [kommer fra en driftsenhet som ligger midt i et område der det i en radius på minst 30 km 

rundt driftsenheten ikke har vært noe tilfelle av japansk encefalitt i løpet av de siste 21 dagene 

før avsendelsesdatoen,]] 
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 (3) eller [er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, og i 

dette tidsrommet holdt kroppstemperaturen, målt daglig, seg innenfor de fysiologiske 

normalgrensene, og har gjennomgått 

  (3) enten [en hemagglutinasjonshemmingsprøve eller en virusnøytralisasjonsprøve for 

japansk encefalitt utført av samme laboratorium på samme dag på blodprøver tatt 

ved to anledninger med minst 14 dagers mellomrom ………………… (sett inn 

dato) og …………………… (sett inn dato) der den andre prøven ble tatt i løpet av 

de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, med høyst firedobbel økning i 

antistofftiter mellom de to prøvene, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram 

til avsendelse,]]] 

(3) eller [en Ig-M-bindende ELISA-prøve for påvisning av antistoffer mot japansk 

encefalitt-virus med negativt resultat, utført på en blodprøve tatt tidligst sju dager 

etter at isolasjonen startet ………………… (sett inn dato), og har vært beskyttet 

mot insektvektorer fram til avsendelse,]]] 

(3) eller [ble vaksinert mot japansk encefalitt med en fullstendig første runde og 

revaksinert i samsvar med produsentens anbefalinger minst 21 dager og høyst 

tolv måneder før avsendelsesdatoen.]] 

(3) (7) enten [II.3.9. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og har 

gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF, som ble gjennomført ved samme laboratorium på samme dag 

  (3) enten [på blodprøver tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers 

mellomrom…………………… (sett inn dato) og ……………………… (sett inn dato), der den 

andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen 

   (3) enten [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

   (3) eller [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3) enten [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i 

en prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF.]]]] 

    (3) eller [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i 

antistofftiter i en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i 

kapittel 2.5.1 i OIEs landdyrhåndbok.]]]] 

  (3) eller [på en blodprøve tatt ……………………… (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet er anerkjent 

av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest, og ligger ikke ved siden av et land der 

afrikansk hestepest har forekommet i de siste to årene før avsendelsesdatoen.]] 

(3) (7) eller [II.3.9. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og 

  (3) enten [har gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF, som ble utført ved samme laboratorium på samme dag på blodprøver 

tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom …………………… (sett inn 

dato) og …………………… (sett inn dato), der den første prøven ble tatt minst sju dager etter 

at dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen, og der den andre prøven ble tatt i løpet av 

de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, 
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   (3) enten [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

   (3) eller [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3) enten [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i 

en prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF.]]]] 

    (3) eller [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i 

antistofftiter i en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i 

kapittel 2.5.1 i OIEs landdyrhåndbok.]]]] 

  (3) eller [har gjennomgått en serologisk prøve og en prøve for identifisering av agens for afrikansk 

hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat i 

hvert tilfelle på en blodprøve tatt ………………………… (sett inn dato) minst 28 dager etter 

den datoen da dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen og i løpet av de siste ti dagene 

før avsendelsesdatoen.]] 

  (3) eller [har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for afrikansk hestepest som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat på en blodprøve tatt 

………………………… (sett inn dato) minst 14 dager etter den datoen da dyret ankom den 

vektorsikrede karantenen, og høyst 72 timer før avsendelse.]] 

II.4. Attestasjon av transportvilkår 

(3) (7) enten [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller 

G, og det er truffet tiltak for å transportere det direkte til Unionen, uten å passere gjennom et marked, en 

samleplass eller en oppsamlingssentral, og uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien som 

ikke oppfyller minst de samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet.] 

(3) (7) eller [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og det er truffet 

tiltak for å transportere det direkte fra den vektorbeskyttede karantenestasjonen uten å komme i kontakt 

med andre dyr av hestefamilien som ikke ledsages av et helsesertifikat til bruk ved import eller midlertidig 

innførsel til Unionen 

  (3) enten [til lufthavnen under vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak som sikrer at luftfartøyet på 

forhånd rengjøres og desinfiseres med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i 

avsendertredjelandet, og sprøytes mot insektvektorer rett før avgang.]] 

  (3) eller [til en havn i det aktuelle landet eller delen av territoriet til det aktuelle landet under 

vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak for å transportere det på et fartøy som har kurs 

direkte mot en havn i Unionen, uten å anløpe en havn som ligger i et land eller en del av 

territoriet til et land som ikke er godkjent for innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien, i 

båser som på forhånd er rengjort og desinfisert med et desinfiseringsmiddel som er offisielt 

godkjent i avsendertredjelandet, og som er sprøytet mot insektvektorer rett før avgang.]] 

 II.4.2 Det er truffet tiltak for å hindre enhver kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke oppfyller minst de 

samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet, i tidsrommet fra sertifikatutstedelsen til dyret 

sendes til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert. 

 II.4.3 Transportkjøretøyene eller containerne som dyret skal lastes inn i, er rengjort og desinfisert før innlasting 

med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og de er konstruert slik at 

avføring, urin, strø eller fôr ikke kan sive eller falle ut under transport. 

II.5. Attestasjon av dyrs velferd 

 Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 
  



1.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/333 

 

LAND Midlertidig innførsel – registrert hest 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

Merknader:    

Del I:    

Felt I.8: Angi koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel til 

Unionen. 

Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

Felt I.28: Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver osv.) og hvor på 

dyret det er plassert. 

 Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, 

angis. 

 Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

 Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

Del II:  

(1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller på siste virkedag før innlasting av dyret som skal sendes til 

bestemmelsesstaten i Unionen. 

 Midlertidig innførsel av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for godkjenning av 

midlertidig innførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i nr. II.1.1, eller 

i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av dyr av hestefamilien fra dette landet eller denne 

delen av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 og 5 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) Stryk erklæringen dersom attestasjonen i nr. II.1.3 gjelder for hele avsenderlandet. 

(5) En del av territoriet til landet som er godkjent for midlertidig innførsel som er oppført i henholdsvis kolonne 3 og 6 i vedlegg I 

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(6) Bare tillatt dersom avsenderlandet tilhører helsegruppe G. 

(7) Erklæringer som fullstendig og utelukkende gjelder en annen helsegruppe enn den helsegruppen som avsenderlandet eller 

delen av dets territorium tilhører, forutsatt at nummereringen på de etterfølgende erklæringene opprettholdes. 

Dette helsesertifikatet skal 

(a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der den registrerte hesten vil bli innført på Unionens territorium og 

gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

(b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 
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(c) i originalform ledsage den registrerte hesten gjennom hele dens midlertidige innførsel i Unionen, 

(d) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

(e) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

Offentlig veterinær   

 Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato:  Underskrift: 

 Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk  

ved midlertidig innførsel av en registrert hest 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

Equus caballus  ………………………… ………………………… …………………… ……………………… 

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av den registrerte hesten beskrevet ovenfor, erklærer at 

— Hesten 

 (2) enten [har oppholdt seg i ……………… (sett inn navn på avsenderland eller en del av territoriet til et avsenderland) i minst 

40 dager før avsendelsesdatoen,] 

 (2) eller [ble innført til ………………………… (sett inn navn på avsenderland eller en del av territoriet til et avsenderland) i den 

påkrevde oppholdsperioden på minst 40 dager før avsendelsesdatoen 

  (a)  den ……………………………(sett inn dato) fra …………………………… (sett inn navn på land som hesten ble 

innført til landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,] 

  (b)  den …………………………… (sett inn dato) fra …………………………… (sett inn navn på land som hesten ble 

innført til landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,] 

  (c)  den …………………………… (sett inn dato) fra …………………………… (sett inn navn på land som hesten ble 

innført til landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,] 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har hesten ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til hesten blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet for 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— vilkårene for transport som får anvendelse i samsvar med nr. II.4 i det ledsagende helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del 

av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— under sitt opphold i Unionen i et tidsrom på mindre enn 90 dager, vil hesten bli holdt på følgende steder: 

 (a)  fra ………………… (dato) til ………………… (dato) i ………………… (driftsenhet) i ………………… (medlemsstat) 

 (b)  fra ………………… (dato) til ………………… (dato) i ………………… (driftsenhet) i ………………… (medlemsstat) 

 (c)  fra ………………… (dato) til ………………… (dato) i ………………… (driftsenhet) i ………………… (medlemsstat) 

 (d)  fra ………………… (dato) til ………………… (dato) i ………………… (driftsenhet) i ………………… (medlemsstat) 

—  jeg er kjent med at dersom hesten flyttes fra én medlemsstat i Unionen til en annen medlemsstat, som angitt i denne erklæringen, 

skal den ledsages av et helsesertifikat utstedt av en offisiell veterinær i avsendermedlemsstaten, og at denne forflytningen skal 

meldes til bestemmelsesmedlemsstaten, 

— det er fastsatt at hesten skal sendes ut av Unionen ……………………… (dato) ved grensestasjonen i 

………………………………… (sett inn navn på utførselsgrensestasjonen), 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse: ……………………………………… 

Dato: ……………………………… (dd/mm/åååå) 

(1) Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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Avsnitt B 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved transitt av levende dyr av hestefamilien gjennom Unionen fra et 

tredjeland eller en del av territoriet til et tredjeland, til et annet tredjeland eller en annen del av territoriet til samme tredjeland 

LAND:  Veterinærattest for EU 
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I.1.  Avsender  

Navn  

Adresse 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

Telefonnr. I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker  

Navn  

Adresse 

I.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU  

Navn  

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

 Postnr. 

Telefonnr. 

   

I.7.  Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8.  Opprinnelses-

region 

Kode I.9.  Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10.  Bestemmelses-

region 

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted I.12. 

Navn  Godkjenningsnr.  

Adresse 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel I.16.  GKS ved import til EU 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet   

Identifikasjon  

Dokumentreferanse 

 

I.17.  CITES-nr. 

I.18.  Beskrivelse av dyrene I.19. Varekode (HS-kode)  

01 01 

 I.20.  Mengde 

1 

I.21. I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe- og containernr. I.24.  

I.25.  Dyr sertifisert til: 

Registrerte dyr av hestefamilien    Avl og produksjon    Slakting  

I.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland  X I.27. 

Tredjeland  ISO-kode 

I.28.  Identifikasjon av dyrene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder Kjønn 
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LAND  Transitt – dyr av hestefamilien 
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 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

II.  Attestasjon av dyrs helse og velferd 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret av hestefamilien beskrevet i felt I.28 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.5 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra ……………………………… (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et land eller 

en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: 

…………………………………………… (2), tilhører helsegruppe …………………………………… (2), og er godkjent for 

midlertidig innførsel av registrerte hester eller import av registrerte hester, registrerte dyr av hestefamilien og avls- og 

produksjonsdyr av hestefamilien. 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke (Trypanosoma 

equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 
 

II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon mot 

sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

(3) enten [e) der det ikke har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen,] 

(3) eller [e) der det har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

og en blodprøve tatt fra dyret …………………… (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, ble undersøkt med negativt resultat for antistoffer mot vesikulært stomatittvirus, 

  (3) enten [i en virusnøytralisasjonsprøve ved en serumfortynning på 1:32,]] 

  (3) eller [i en ELISA-prøve i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok]]. 

II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 
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LAND  Transitt – dyr av hestefamilien 

 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

 (4) [II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

  (3) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet av 

Trypanosoma equiperdum,] 

  (3) og/eller [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

  (3) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,]] 

 (4) [II.1.4.2. med hensyn til snive, 

  (3) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, ble 

slaktet og destruert,] 

  (3) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,]] 

 II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

  (3) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

  (3) og/eller [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

  (3) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

 II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene som er igjen etter at angrepne dyr 

er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller 

Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre måneders mellomrom, 

 II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

  (3) enten [seks måneder etter det siste tilfellet], 

  (3) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

 II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

 II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført. 

II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr av 

hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

(3) enten [II.2.1. I et tidsrom på minst 40 dager før avsendelsesdatoen har dyret oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn som ligger i et avsenderland eller en del av territoriet til avsenderlandet som tilhører 

helsegruppe A, B, C, D, E eller G, og 
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LAND  Transitt – dyr av hestefamilien 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

 (3) enten [i en medlemsstat i Unionen,]] 

 (3) og/eller [i et land eller en del av territoriet til et land med kode: ……………………… (2) som er godkjent for 

midlertidig innførsel til Unionen av registrerte hester, og som dyret er importert fra til avsenderlandet eller 

en del av territoriet til avsenderlandet på vilkår som er minst like strenge som dem som kreves i samsvar 

med Unionens regelverk for midlertidig innførsel av registrerte hester fra dette landet eller en del av 

territoriet til landet, direkte til Unionen, og som 

  (3) enten [tilhører samme helsegruppe …………………… (2) som avsenderlandet eller en del av 

territoriet til avsenderlandet,]]] 

  (3) og/eller [tilhører helsegruppe A, B eller C,]]] 

  (3) og/eller [tilhører helsegruppe D, E eller G, og dyret er en registrert hest som definert i artikkel 2 

bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659.]]] 

(3) (5) eller [II.2.1. I et tidsrom på minst 60 dager før avsendelsesdatoen har dyret oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn som ligger i et avsenderland eller en del av territoriet til avsenderlandet som tilhører 

helsegruppe F, eller ble importert i løpet av de siste 60 dagene før avsendelsesdatoen fra en 

medlemsstat i Unionen før den ankom den vektorbeskyttede eller vektorsikrede karantenestasjonen i 

samsvar med nr. II.2.2.] 

(3) (5) enten [II.2.2. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og 

 (3) enten [har vært holdt isolert i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet beskyttet mot 

insektvektorer i minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen, eller etter innførsel til avsenderlandet 

eller en del av territoriet til avsenderlandet, dersom det ble importert i samsvar med nr. II.2.1 fra en 

medlemsstat eller et tredjeland eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E 

eller G,]] 

 (3) eller [har vært holdt i nærmere angitte lokaler under offisiell veterinærs tilsyn i minst de siste 40 dagene før 

avsendelsesdatoen, eller etter innførsel til avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, 

dersom det ble importert i samsvar med nr. II.2.1 fra en medlemsstat eller et tredjeland eller en del av 

territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller G, og avsenderlandet eller delen av 

territoriet til avsenderlandet er anerkjent av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest, og ligger ikke 

ved siden av et land der afrikansk hestepest har forekommet i de siste to årene før avsendelsesdatoen.]] 

(3) (5) eller [II.2.2. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble holdt 

 (3) enten [i den godkjente vektorbeskyttede karantenestasjonen …………………………………… (sett inn navn på 

karantenestasjon) i løpet av de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen fra …………………………… (sett 

inn dato) til ………………………… (sett inn dato), idet det ble holdt inne i de vektorbeskyttede lokalene 

minst fra to timer før solnedgang til to timer etter soloppgang, mosjon ble gitt under offisiell veterinærs 

tilsyn etter anvendelse av insektrepellenter i kombinasjon med insektmidler som er effektive mot 

Culicoides, før uttak fra stall, og strengt isolert fra dyr av hestefamilien som ikke er forberedt for eksport 

på vilkår som er minst like strenge som dem som kreves for midlertidig innførsel eller import til Unionen,]] 

 (3) eller [permanent inne i den godkjente vektorsikrede karantenestasjonen ………………………… (sett inn navn 

på karantenestasjon) i løpet av minst de siste 14 dagene før avsendelsesdatoen, og det er ved konstant 

overvåking av vektorbeskyttelsen dokumentert at det ikke har forekommet vektorer inne i den 

vektorbeskyttede delen av karantenestasjonen.]] 

II.3. Attestasjon av vaksinasjon og helseundersøkelse 

(3) enten [II.3.1. Dyret ble ikke vaksinert mot afrikansk hestepest i avsenderlandet, og det er ingen opplysninger som tyder 

på tidligere vaksinasjon.] 
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 II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

(3) eller [II.3.1. Dyret ble vaksinert mot afrikansk hestepest, og denne vaksinasjonen ble utført 

 (3) enten [mer enn tolv måneder før avsendelsesdatoen,]] 

 (3) eller [mer enn 60 dager og mindre enn tolv måneder før datoen for innførsel til den delen av territoriet til landet 

nevnt i nr. II.1.3 bokstav a), som det ble sendt fra.]] 

(3) (5) eller [II.3.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble vaksinert 

mot afrikansk hestepest ………………………………… (sett inn dato) høyst 24 måneder og minst 

40 dager før datoen for ankomst til den vektorbeskyttede karantenen med en registrert vaksine i samsvar 

med produsentens anvisninger, som beskytter mot de sirkulerende serotypene av afrikansk hestepest-

viruset.] 

 II.3.2. Dyret ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste 60 dagene før 

avsendelsesdatoen fra 

 (3) enten [et land der alle deler av territoriet har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år før 

avsendelsesdatoen,] 

 (3) (5) eller [en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, som har vært fri for venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest i minst to år før avsendelsesdatoen, og venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

forekommer i de resterende delene av territoriet til avsenderlandet, og 

  (3) enten [er vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig første runde og 

revaksinert i samsvar med produsentens anbefalinger minst 60 dager og høyst 12 måneder 

før avsendelsesdatoen, og er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle 

dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat,]] 

  (3) eller [er ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i vektorbeskyttet 

karantene i minst 21 dager, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle 

dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat, og dyret som skal sendes, har gjennomgått en 

diagnostisk prøve for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest, med negativt 

resultat på en prøve tatt minst 14 dager etter datoen for ankomst til den vektorbeskyttede 

karantenen, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]] 

  (3) eller [har gjennomgått en hemagglutinasjonshemmingsprøve for venezuelansk encefalomyelitt hos 

hest utført av samme laboratorium på samme dag på prøver tatt ved to anledninger med 

21 dagers mellomrom ……………………………………… (sett inn dato) og 

……………………………… (sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter, og en RT-PCR-prøve (revers 

transkripsjon-polymerasekjedereaksjon) for påvisning av virusgenomet for venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest, utført med negativt resultat på en prøve tatt innen 48 timer før 

avsendelse ……………………………… (sett inn dato), og har vært beskyttet mot angrep fra 

vektorer fra det tidspunktet RT-PCR-prøven ble tatt, til innlasting med sikte på avsendelse, ved 

kombinert bruk av godkjente insektrepellenter og insektmidler på dyret og insektsbekjempelse 

av stallen og transportmidlene det transporteres i.]] 

(3) (5) enten [II.3.3. Dyret er sendt fra Island, som er sertifisert som offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, der det har 

oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen, og ikke har kommet i kontakt med dyr av hestefamilien som er 

innført til Island fra andre land.] 
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LAND  Transitt – dyr av hestefamilien 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

(3) eller [II.3.3. Dyret har med negativt resultat gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-

prøve) eller en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en blodprøve tatt 

……………………… (sett inn dato) i løpet av 

  (3) enten [de siste 90 dagene før avsendelsesdatoen,]] 

  (3) eller [de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen fra et land eller en del av territoriet til et land som 

tilhører helsegruppe D, E eller F.]] 

 (3) [II.3.4. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B eller E, eller fra 

Brasil, Kina eller Thailand, eller fra et land der snive ble rapportert i løpet av de siste tre årene før 

avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for snive, utført med negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en blodprøve tatt ……………………… (sett inn dato) i løpet av 

de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen.] 

 (3) (5) [II.3.5. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, og 

  (3) enten [vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest er ikke offisielt rapportert i avsenderlandet eller 

delen av territoriet til avsenderlandet i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen,]] 

  (3) eller [dyret ble vaksinert med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar med 

produsentens anvisninger i løpet av de siste seks månedene og minst 30 dager før 

avsendelsesdatoen med inaktivert vaksine mot vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest, der 

den siste vaksinasjonen ble foretatt …………………… (sett inn dato),]] 

  (3) eller [dyret ble i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen holdt i vektorbeskyttet karantene, 

og gjennomgikk i løpet av dette tidsrommet hemagglutinasjonshemmingsprøver for vestlig og 

østlig encefalomyelitt hos hest utført av samme laboratorium på samme dag 

   (3) enten [på en blodprøve tatt ………………………… (sett inn dato) i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen, med negativt resultat,]] 

   (3) eller [på blodprøver tatt ved to anledninger med minst 21 dagers mellomrom 

……………………… (sett inn dato) og ………………… (sett inn dato), der den 

andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, uten 

økning i antistofftiter, og dyret ble vaksinert mer enn seks måneder før 

avsendelsesdatoen.]] 

 (3) [II.3.6. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe G, eller fra et land 

der japansk encefalitt er offisielt rapportert hos dyr av hestefamilien i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, og dyret 

  (3) enten [kommer fra en driftsenhet som ligger midt i et område der det i en radius på minst 30 km 

rundt driftsenheten ikke har vært noe tilfelle av japansk encefalitt i løpet av de siste 21 dagene 

før avsendelsesdatoen,]] 

  (3) eller [er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, og i 

dette tidsrommet holdt kroppstemperaturen, målt daglig, seg innenfor de fysiologiske 

normalgrensene, og har gjennomgått 

   (3) enten [en hemagglutinasjonshemmingsprøve eller en virusnøytralisasjonsprøve for 

japansk encefalitt utført av samme laboratorium på samme dag på blodprøver tatt 

ved to anledninger med minst 14 dagers mellomrom ………………… (sett inn 

dato) og …………………… (sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i løpet 

av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, med høyst firedobbel økning i 

antistofftiter mellom de to prøvene, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram 

til avsendelse,]]] 
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LAND Transitt – dyr av hestefamilien 

 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

 (3) eller [en Ig-M-bindende ELISA-prøve for påvisning av antistoffer mot japansk 

encefalitt-virus med negativt resultat, utført på en blodprøve tatt tidligst sju dager 

etter at isolasjonen startet ………………… (sett inn dato), og har vært beskyttet 

mot insektvektorer fram til avsendelse,]]] 

 (3) eller [ble vaksinert mot japansk encefalitt med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar 

med produsentens anbefalinger minst 21 dager og høyst tolv måneder før 

avsendelsesdatoen.]] 

(3) (5) enten [II.3.7. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og har 

gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF, som ble gjennomført ved samme laboratorium på samme dag 

  (3) enten [på blodprøver tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom 

…………………… (sett inn dato) og ……………………… (sett inn dato), der den andre prøven 

ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen 

   (3) enten [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

   (3) eller [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3) enten [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i 

en prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF.]]]] 

    (3) eller [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i 

antistofftiter i en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i 

kapittel 2.5.1 i OIEs landdyrhåndbok.]]]] 

  (3) eller [på en blodprøve tatt ……………………… (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet er anerkjent 

av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest, og ligger ikke ved siden av et land eller en 

del av territoriet til et land der afrikansk hestepest har forekommet i de siste to årene før 

avsendelsesdatoen.]]] 

(3) (5) eller [II.3.7. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og 

  (3) enten [har gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF, som ble utført ved samme laboratorium på samme dag på blodprøver 

tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom …………………… (sett inn 

dato) og …………………… (sett inn dato), der den første prøven ble tatt minst sju dager etter 

at dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen, og der den andre prøven ble tatt i løpet av 

de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, 

   (3) enten [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

   (3) eller [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3) enten [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i 

en prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF.]]]] 

    (3) eller [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i 

antistofftiter i en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i 

kapittel 2.5.1 i OIEs landdyrhåndbok.]]]] 
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LAND  Transitt – dyr av hestefamilien 

 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

 (3) eller [har gjennomgått en serologisk prøve og en prøve for identifisering av agens for afrikansk 

hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat i 

hvert tilfelle på en blodprøve tatt ………………………… (sett inn dato) minst 28 dager etter 

den datoen da dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen og i løpet av de siste ti dagene 

før avsendelsesdatoen.]] 

 (3) eller [har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for afrikansk hestepest som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat på en blodprøve tatt 

………………………… (sett inn dato) minst 14 dager etter den datoen da dyret ankom den 

vektorbeskyttede karantenen, og høyst 72 timer før avsendelse.]] 

II.4. Attestasjon av transportvilkår 

(3) (5) enten [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller G, 

og det er truffet tiltak for å transportere det direkte til Unionen, uten å passere gjennom et marked, en 

samleplass eller en oppsamlingssentral, og uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien som 

ikke oppfyller minst de samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet.] 

(3) (5) eller [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og det er truffet 

tiltak for å transportere det direkte fra den vektorbeskyttede karantenestasjonen uten å komme i kontakt 

med andre dyr av hestefamilien som ikke ledsages av et helsesertifikat til bruk ved import eller midlertidig 

innførsel til Unionen eller for transport gjennom Unionen 

  (3) enten [til lufthavnen under vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak som sikrer at luftfartøyet 

på forhånd rengjøres og desinfiseres med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i 

avsendertredjelandet, og sprøytes mot insektvektorer rett før avgang.]] 

  (3) eller [til en havn i det aktuelle landet eller delen av territoriet til det aktuelle landet under 

vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak for å transportere det på et fartøy som har kurs 

direkte mot en havn i Unionen, uten å anløpe en havn som ligger i et land eller en del av 

territoriet til et land som ikke er godkjent for innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien, i 

båser som på forhånd er rengjort og desinfisert med et desinfiseringsmiddel som er offisielt 

godkjent i avsendertredjelandet, og som er sprøytet mot insektvektorer rett før avgang.]] 

 II.4.2 Det er truffet tiltak for å hindre enhver kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke oppfyller minst de 

samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet, i tidsrommet fra sertifikatutstedelsen til dyret 

sendes til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert. 

 II.4.3 Transportkjøretøyene eller containerne som dyret skal lastes inn i, er rengjort og desinfisert før innlasting 

med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og de er konstruert slik at 

avføring, urin, strø eller fôr ikke kan sive eller falle ut under transport. 

 II.4.4 Dyret av hestefamilien transporteres videre til ……………………………………… (sett inn 

bestemmelsesland utenfor Unionen). Det er truffet tiltak og de nødvendige kravene til dyrehelse er 

attestert for å sikre dyret transitt gjennom Unionen uten forsinkelse. 

II.5. Attestasjon av dyrs velferd 

 Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

Merknader:  

Del I:  

Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Unionen. 
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LAND  Transitt – dyr av hestefamilien 

 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

Felt I.8: Angi koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel til 

Unionen. 

Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

Felt I.28: Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus, Equus africanus, Equus hemionus, Equus kiang, Equus 

quagga, Equus sebra, Equus grevyi, eller angi eventuell krysning mellom disse. 

 Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret 

det er plassert. 

 Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, 

angis. 

 Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

 Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

Del II: 

(1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller, når det gjelder en registrert hest, på siste virkedag før innlasting av 

dyret som skal sendes til bestemmelsesstaten i Unionen. 

 Innførsel til Unionen av disse dyrene skal ikke tillates dersom dyrene ble lastet enten før datoen for godkjenning av transitt 

gjennom Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i nr. II.1.1, eller i et tidsrom 

hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av dyr av hestefamilien fra dette landet eller denne delen av 

territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 

og 5 i vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) Stryk erklæringen dersom attestasjonen i nr. II.1.3 gjelder for hele avsenderlandet. 

(5) Erklæringer som fullstendig og utelukkende gjelder en annen helsegruppe enn den helsegruppen som avsenderlandet eller 

delen av dets territorium tilhører, forutsatt at nummereringen på de etterfølgende erklæringene opprettholdes. 

Dette helsesertifikatet skal 

(a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der dyret vil bli innført på Unionens territorium og gjennomgå 

veterinærkontroll ved grensen, 

(b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

(c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

(d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

Offentlig veterinær 

 Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato:  Underskrift: 

 Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk 

ved transitt gjennom Unionen av et dyr av hestefamilien 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn) Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

………………………… ……………………… ……………………… …………………… ……………………… 

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av dyret beskrevet ovenfor, erklærer at 

— Dyret 

 (2) enten [har oppholdt seg i ……………… (sett inn navn på avsenderland eller en del av territoriet til et avsenderland) i minst 

40 dager før avsendelsesdatoen,] 

 (2) eller [ble innført til ………………………… (sett inn navn på avsenderland eller en del av territoriet til et avsenderland) i den 

påkrevde oppholdsperioden på minst 40 dager før avsendelsesdatoen 

  (a) den …………………………… (sett inn dato) fra …………………………… (sett inn navn på land som dyret ble 

innført til landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,] 

  (b) den …………………………… (sett inn dato) fra …………………………… (sett inn navn på land som dyret ble 

innført til landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,] 

  (c) den …………………………… (sett inn dato) fra …………………………… (sett inn navn på land som dyret ble 

innført til landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,] 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har dyret ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet 

for avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— vilkårene for transport som får anvendelse i samsvar med nr. II.4 i det ledsagende helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del 

av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til dyret blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten, 

 det er fastsatt at dyret skal sendes ut av Unionen ……………………… (dato) ved grensestasjonen i ………………………………… 

(sett inn navn på utførselsgrensestasjonen). 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse: ………………………………… 

Dato: ………………………………… (dd/mm/åååå) 

(1) Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus, Equus africanus, Equus hemionus, Equus kiang, Equus quagga, Equus sebra, Equus 

grevyi, eller angi eventuell krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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DEL 2 

Gjeninnførsel etter midlertidig eksport 

Avsnitt A 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved gjeninnførsel til Unionen etter midlertidig eksport av registrerte hester 

for et tidsrom på høyst 30 dager med henblikk på hesteveddeløp, konkurranse og kulturarrangementer 

LAND: Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender  

Navn  

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3.  Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker  

Navn  

Adresse 

I.6. 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7.  Opprinnelses-

land 

ISO-kode I.8.  Opprinnelses-

region 

Kode I.9.  Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10.  Bestemmelses-

region 

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted  I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. Navn 

Adresse 

Postnr.   

I.13.  Lastested  I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel  I.16.  GKS ved import til EU 

Fly   Skip   Jernbanevogn   

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon  

Dokumentreferanse 

I.17.  CITES-nr. 

I.18.  Beskrivelse av dyret I.19.  Varekode (HS-kode)  

01 01 

  I.20.  Mengde 

1 

I.21.  I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe- og containernr. I.24.   

I.25.  Dyr sertifisert til: 

Registrert hest  

I.26.  I.27.  Ved import eller innførsel til EU   

I.28.  Identifikasjon av dyret 

Art  

(vitenskapelig navn)  

Equus caballus 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder Kjønn 
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LAND 
Gjeninnførsel etter midlertidig eksport i høyst 30 dager 

Registrert hest 

D
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l 
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: 
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 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

— er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— 
er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.3 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av hesten eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra ……………………………… (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et land eller 

en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: …………………………… (2) 

og tilhører helsegruppe …………………… (2). 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke (Trypanosoma 

equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

 II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon mot 

sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 
c) 

der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen. 

II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 

 (3) [II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

  (4) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet av 

Trypanosoma equiperdum,] 

  (4) og/eller [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

  (4) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,]] 
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LAND 
Gjeninnførsel etter midlertidig eksport i høyst 30 dager 

Registrert hest 

 II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 (3) [II.1.4.2. med hensyn til snive, 

  (4) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, 

ble slaktet og destruert,] 

  (4) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,]] 

 II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

  (4) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

  (4) og/eller [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

  (4) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

 II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på 

agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

 II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

  (4) enten [seks måneder etter det siste tilfellet], 

  (4) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

 II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

 II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr av 

hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

II.2.1. Dyret ble importert ………………………… (sett inn dato) 

 (4) enten [direkte fra EU-medlemsstaten ……………………………(sett inn navn på EU-medlemsstaten),] 

 (4) eller [fra et land eller en del av territoriet til et land ………………………… (sett inn navn på land) på vilkår 

som er minst like strenge som dem som er fastsatt i dette sertifikatet.] 

II.2.2 Dyret ble sendt ut av Unionen for mindre enn 30 dager siden, og etter utførselen fra Unionen var det aldri i et land 

eller en del av territoriet til et land(1) som tilhører en annen helsegruppe, det oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn, og det ble holdt i separate staller uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien som har 

dårligere helsetilstand, unntatt ved veddeløp, konkurranser eller kulturarrangement. 

II.3. Attestasjon av dyrs velferd 

 Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 
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LAND 
 Gjeninnførsel etter midlertidig eksport i høyst 30 dager 

Registrert hest 

  II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

Merknader:  

Del I:  

Felt I.8: Angi koden for landet eller delen av territoriet til landet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel til 

Unionen. 

Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

Felt I.28: Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret 

det er plassert. Nummeret på det ledsagende passet og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, skal 

angis. 

  Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

  Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

Del II:  

(1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller på siste virkedag før innlasting av dyret som skal sendes til 

bestemmelsesstaten i Unionen. 

 Gjeninnførsel etter midlertidig eksport av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for 

godkjenning av gjeninnførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i 

nr. II.1.1, eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av levende dyr av hestefamilien fra dette 

landet eller denne delen av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 og 5 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk erklæringen dersom attestasjonen i nr. II.1.3 gjelder for hele avsenderlandet. 

(4) Stryk det som ikke passer. 

Dette helsesertifikatet skal 

(a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der den registrerte hesten vil bli innført på Unionens territorium og 

gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

(b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

(c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

(d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

Offentlig veterinær   

 Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato:  Underskrift: 

 Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk ved gjeninnførsel etter midlertidig eksport av en registrert hest med 

henblikk på hesteveddeløp, konkurranse og kulturarrangementer 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn  

Equus caballus 

………………………… ………………………… …………………… …………………… 

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av den registrerte hesten beskrevet ovenfor, erklærer at 

— Hesten 

 (2) enten [ble midlertidig eksportert fra Unionen til avsenderlandet ………………………………… (sett inn dato) mindre enn 

30 dager før denne erklæringen,] 

 (2) eller [ble innført til avsenderlandet …………………………… (sett inn dato) fra ……………………………… (sett inn navn på 

land som hesten ble innført til avsenderlandet fra),] 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har hesten ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til hesten blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet for 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt. 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse: ……………………………… 

Dato: ……………………………… (dd/mm/åååå) 

(1) Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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Avsnitt B 

Maler for helsesertifikat og maler for erklæring til bruk ved gjeninnførsel til Unionen etter midlertidig eksport av registrerte 

hester med henblikk på særlige konkurranser eller veddeløp 

Kapittel 1 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved gjeninnførsel til Unionen etter midlertidig eksport av registrerte 

konkurransehester for et tidsrom på høyst 90 dager for å delta i hestearrangementer organisert i regi av Det internasjonale 

rideforbund (FEI) 

(Førolympiske prøveleker, olympiske leker, paralympiske leker, World Equestrian Games, Asian Equestrian Games, American Equestrian 

Games, Endurance World Cup i De forente arabiske emirater) 

LAND: Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender  

Navn  

Adresse 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

Telefonnr. I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker  

Navn  

Adresse 

I.6. 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7.  Opprinnelses-

land 

ISO-kode I.8.  Opprinnelses-

region 

Kode I.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode I.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted   I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.  Navn 

Adresse 

 Postnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel I.16.  GKS ved import til EU 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon  

Dokumentreferanse 

I.17.  CITES-nr. 

I.18.  Beskrivelse av dyret I.19.  Varekode (HS-kode)  

01 01 

 I.20.  Mengde 

1 

I.21.   I.22.  Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr. I.24. 

I.25. Dyr sertifisert til: 

Registrert hest   

I.26.  I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av dyret 

Art  

(vitenskapelig navn)  

Equus caballus 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder Kjønn 
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LAND  Gjeninnførsel etter midlertidig eksport i høyst 90 dager 

Særlige konkurranser – registrert hest 
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  II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

— er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— 
er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.3 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av hesten eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra ……………………………… (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et land eller 

en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: …………………………… (2) 

og tilhører helsegruppe …………………… (2). 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke (Trypanosoma 

equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

  a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er 

gjort kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av 

afrikansk hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt 

vaksinasjon mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 
c) 

der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen. 

II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 

 (3) [II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

 (4) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet 

av Trypanosoma equiperdum,] 

 (4) 

og/eller 
[dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

 (4) 

og/eller 

[30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,]] 
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LAND Gjeninnførsel etter midlertidig eksport i høyst 90 dager 

Særlige konkurranser – registrert hest 

 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

 (3) [II.1.4.2. med hensyn til snive, 

  (4) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, 

ble slaktet og destruert,] 

  (4) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,]] 

 II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

  (4) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

  (4) og/eller [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

virus som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig 

encefalomyelitt hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

  (4) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

 II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve 

på agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med 

tre måneders mellomrom, 

 II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

  (4) enten [seks måneder etter det siste tilfellet], 

  (4) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

 II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

 II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr av 

hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

II.2.1. Dyret ble importert til avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet ………………………… (sett inn dato) 

 (4) enten [direkte fra EU-medlemsstaten ……………………………(sett inn navn på EU-medlemsstaten),] 

 (4) eller [fra et land eller en del av territoriet til et land ………………………… (sett inn navn på land) på vilkår 

som er minst like strenge som dem som er fastsatt i dette sertifikatet.] 

II.2.2 Dyret ble sendt ut av Unionen 
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LAND Gjeninnførsel etter midlertidig eksport i høyst 90 dager  

Særlige konkurranser – registrert hest 

 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

 (4) enten [for mindre enn 30 dager siden, og etter utførselen fra Unionen var det aldri i et land eller en del av 

territoriet til et land(1) som tilhører en annen helsegruppe, det oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn, og det ble holdt i separate staller uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien 

som har dårligere helsetilstand, unntatt ved konkurranser, og har deltatt i eller vært oppstallet sammen 

med hester som deltar i LG Global Champions Tour 

  (4) enten [i storbyområdet Mexico by i Mexico,]] 

  (4) og/eller [i Miami i De forente stater,] 

  (4) eller [i Shanghai i Kina,]] 

 (4) eller [for mindre enn 60 dager siden, og etter utførselen fra Unionen var det aldri i et land eller en del av 

territoriet til et land(1) som tilhører en annen helsegruppe, det oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn, og det ble holdt i separate staller uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien 

som har dårligere helsetilstand, unntatt ved konkurranser, og har deltatt i eller vært oppstallet sammen 

med hester som deltar i 

  (3) enten [Asian Games i ……………………………………………………… (sett inn sted).]] 

  (3) eller [American Games i …………………………………………………. (sett inn sted).]] 

  (3) eller [Endurance World Cup i De forente arabiske emirater.]] 

 (4) eller [for mindre enn 90 dager siden, og etter utførselen fra Unionen var det aldri i et land eller en del av 

territoriet til et land(1) som tilhører en annen helsegruppe, det oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn, og det ble holdt i separate staller uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien 

som har dårligere helsetilstand, unntatt ved konkurranser, og har deltatt i eller vært oppstallet sammen 

med hester som deltar i 

  (4) enten [de førolympiske prøveleker i ……………………………………… (sett inn sted).]] 

  (4) eller [de olympiske leker i ………………………………………………… (sett inn sted).]] 

  (4) eller [de paralympiske leker i …………………………………………….. (sett inn sted).]] 

  (4) eller [World Equestrian Games i ………………………………….……... (sett inn sted).]] 

II.3. Attestasjon av dyrs velferd 

 Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

Merknader:   

Del I:   

Felt I.8: Angi koden for landet eller delen av territoriet til landet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel til 

Unionen. 

Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 
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LAND Gjeninnførsel etter midlertidig eksport i høyst 90 dager  

Særlige konkurranser – registrert hest 

 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

Felt I.28:  Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret 

det er plassert. Nummeret på det ledsagende passet og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, skal 

angis. 

 Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

 Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

Del II: 

(1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller på siste virkedag før innlasting av dyret som skal sendes til 

bestemmelsesstaten i Unionen. 

 Gjeninnførsel etter midlertidig eksport av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for 

godkjenning av gjeninnførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i 

nr. II.1.1, eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av dyr av hestefamilien fra dette landet 

eller denne delen av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 og 5 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk erklæringen dersom attestasjonen i nr. II.1.3 gjelder for hele avsenderlandet. 

(4) Stryk det som ikke passer. 

Dette helsesertifikatet skal 

(a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der den registrerte hesten vil bli innført på Unionens territorium og 

gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

(b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

(c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

(d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

Offentlig veterinær 

 Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato:  Underskrift: 

 Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk ved gjeninnførsel etter midlertidig eksport av en registrert hest med 

henblikk på konkurranse 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

Equus caballus  ………………………… …………………………… …………………… ……………………… 

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av den registrerte hesten beskrevet ovenfor, erklærer at 

— Hesten 

 (2) enten [ble midlertidig eksportert fra Unionen til avsenderlandet ………………………………… (sett inn dato) mindre enn 

60 dager(2) eller 90 dager(2) før denne erklæringen,] 

 (2) eller [ble innført til avsenderlandet …………………………… (sett inn dato) fra ……………………………… (sett inn navn på 

land som hesten ble innført til avsenderlandet fra),] 

— hesten er midlertidig eksportert fra Unionen for å delta i 

 (2) enten  

(2) eller  

(2) eller  

(2) eller  

(2) eller  

(2) eller  

(2) eller  

(2) eller 

[Asian Games i ……………………………………………………… (sett inn sted),] 

[American Games i …………………………………………………. (sett inn sted),] 

[Endurance World Cup i De forente arabiske emirater,] 

[de førolympiske prøveleker i ……………………………...………. (sett inn sted),] 

[de olympiske leker i ………………………………………………… (sett inn sted),] 

[de paralympiske leker i  ............................................................  (sett inn sted),] 

[de olympiske leker i ………………………………………………… (sett inn sted),] 

[LG Global Champions Tour i 

(2) enten [storbyområdet Mexico by i Mexico,] 

(2)og/eller [Miami i De forente stater,] 

(3) eller [Shanghai i Kina,] 

 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har hesten ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet for 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til hesten blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse: ………………………………… 

Dato: ………………………………. (dd/mm/åååå) 

(1) Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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Kapittel 2 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved gjeninnførsel til Unionen etter midlertidig eksport av registrerte 

løpshester for et tidsrom på høyst 90 dager for å delta i særlige løpsarrangementer i Australia, Canada, De forente stater, 

Hongkong, Japan, Singapore, De forente arabiske emirater eller Qatar 

(International Group/Grade-stevner, Japan Cup, Melbourne Cup, Dubai Racing World Cup, Hong Kong International Races) 

LAND:    Veterinærattest for EU 

D
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I.1.  Avsender  

Navn  

Adresse 

Telefonnr. 

   I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker  

Navn  

Adresse 

I.6. 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7.  Opprinnelses-

land 

ISO-kode I.8.  Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9.  Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10.  Bestemmelses-

region 

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted I.12.  Bestemmelsessted 

Navn  Godkjenningsnr. 

Adresse 

Navn 

Adresse 

 Postnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel I.16.  GKS ved import til EU 

Fly   Skip   Jernbanevogn   

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon  

Dokumentreferanse 

I.17.  CITES-nr. 

I.18. Beskrivelse av dyret I.19.  Varekode (HS-kode)  

01 01 

 I.20.  Mengde  

1 

I.21.  I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe- og containernr. I.24. 

I.25.  Dyr sertifisert til: 

 Registrert hest  

I.26. I.27.  Ved import eller innførsel til EU  

I.28.  Identifikasjon av dyret 

 Art  

(vitenskapelig navn)  

Equus caballus 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder Kjønn 
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LAND Gjeninnførsel etter midlertidig eksport i høyst 90 dager  

Særlige løp – registrert hest 

D
e
l 
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: 
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 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

— er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

 er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.3 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av hesten eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om land eller del av territoriet til landet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra ……………………………… (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et land eller 

en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: …………………………… (2) 

og tilhører helsegruppe …………………… (2). 

 II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke (Trypanosoma 

equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

 II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

  a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon 

mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

  b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

  c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

  d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

 II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 

  (3) [II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

   (4) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet 

av Trypanosoma equiperdum,] 

   (4) og/eller [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

   (4) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,]] 
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LAND Gjeninnførsel etter midlertidig eksport i høyst 90 dager  

Særlige løp – registrert hest 

 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

 (3) [II.1.4.2. med hensyn til snive,  

  (4) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, 

ble slaktet og destruert,] 

  (4) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,]] 

 II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

  (4) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

  (4) og/eller [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

virus som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig 

encefalomyelitt hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

  (4) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

 II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på 

agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

 II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt,  

  (4) enten [seks måneder etter det siste tilfellet],  

  (4) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

 II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

 II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr 

av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

II.2.1. Dyret ble importert til avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet ………………………… (sett inn 

dato) 

 (4) enten [direkte fra EU-medlemsstaten ……………………………(sett inn navn på EU-medlemsstaten) for 

deltakelse i 

  (4) enten [Japan Cup,] 

  (4) eller [Melbourne Cup,] 

  (4) eller [Dubai Racing World Cup,] 

  (4) eller [Hong Kong International Races,] 
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LAND Gjeninnførsel etter midlertidig eksport i høyst 90 dager  

Særlige løp – registrert hest 

 II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 (4) eller [fra Australia(4), Canada(4), De forente stater(4), Hongkong(4), Japan(4), Singapore(4), De forente 

arabiske emirater(4) eller Qatar(4) for deltakelse i International Group/Grade-stevner i avsenderlandet.] 

II.2.2  Så langt det lar seg fastslå, og på grunnlag av erklæringen fra eieren av hesten eller eierens representant(4) 

vedlagt dette sertifikatet, oppholdt dyret seg 

  — ikke kontinuerlig utenfor Unionen i mer enn 90 dager, medregnet datoen for fastsatt retur i samsvar med dette 

sertifikatet, 

  — ikke utenfor avsenderlandet, eller i forbindelse med International Group/Grade-stevner, utenfor Australia, 

Canada, De forente stater, Hongkong, Japan, Singapore, De forente arabiske emirater eller Qatar, 

  — på driftsenheter under veterinærs tilsyn, og ble holdt i separate staller uten å komme i kontakt med dyr av 

hestefamilien som har dårligere helsetilstand, unntatt ved veddeløp. 

II.2.3  Dyret ble innført til avsenderlandet i henhold til krav til dyrehelse som er minst like strenge som dem som er fastsatt 

i dette helsesertifikatet. 

II.3.  Attestasjon av dyrs velferd 

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

Merknader: 

Del I: 

Felt I.8: Angi koden for landet eller delen av territoriet til landet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel 

til Unionen. 

Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

Felt I.28: Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret 

det er plassert. Nummeret på det ledsagende passet og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, 

skal angis. 

 Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

 Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

Del II:  

(1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller på siste virkedag før innlasting av dyret som skal sendes til 

bestemmelsesstaten i Unionen. 

 Gjeninnførsel etter midlertidig eksport av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for 

godkjenning av gjeninnførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i 

nr. II.1.1, eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av levende dyr av hestefamilien fra dette 

landet eller denne delen av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 og 5 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk erklæringen dersom attestasjonen i nr. II.1.3 gjelder for hele avsenderlandet. 

(4) Stryk det som ikke passer. 
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LAND Gjeninnførsel etter midlertidig eksport i høyst 90 dager  

Særlige løp – registrert hest 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

Dette helsesertifikatet skal 

(a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der den registrerte hesten vil bli innført på Unionens territorium og 

gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

(b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

(c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

(d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

Offentlig veterinær   

 Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato:  Underskrift: 

 Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk ved gjeninnførsel etter midlertidig eksport av en registrert hest med 

henblikk på hesteveddeløp 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

Equus caballus  ………………………… ………………………… …………………… ………………………… 

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av den registrerte hesten beskrevet ovenfor, erklærer at 

— Hesten 

 (2) enten [ble midlertidig eksportert fra Unionen til avsenderlandet  ……………………………… (sett inn dato) mindre enn 

90 dager før denne erklæringen,] 

 (2) eller [ble innført til avsenderlandet …………………………… (sett inn dato) fra ……………………………… (sett inn navn 

på land som hesten ble innført til avsenderlandet fra),] 

— hesten er midlertidig eksportert fra Unionen for å delta i  

 (2) enten [Japan Cup,]  

 (2) eller [Melbourne Cup,]  

 (2) eller [Dubai Racing World Cup,]  

 (2) eller [Hong Kong International Races,]  

 (2) eller [International Group/Grade-stevner i Australia(2), Canada(2), De forente stater(2), Hongkong(2), Japan(2), 

Singapore(2), De forente arabiske emirater(2) eller Qatar(2),] 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har hesten ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende 

helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

 transporten vil foregå slik at helsen og velferden til hesten blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse: ………………………………… 

Dato: ………………………………… (dd/mm/åååå) 

(1) Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som 

definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, 

tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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DEL 3 

Import 

Avsnitt A 

Maler for helsesertifikat og maler for erklæring til bruk ved import til Unionen av en enkelt registrert hest, et enkelt registrert 

dyr av hestefamilien eller et enkelt avls- og produksjonsdyr av hestefamilien 

 

LAND: Veterinærattest for EU 

D
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l 

I:
 O
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I.1.  Avsender  

Navn  

Adresse 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

Telefonnr. I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker  

Navn  

Adresse 

I.6. 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7.  Opprinnelses-

land 

ISO-kode I.8.  Opprinnelses-

region 

Kode I.9.  Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.11. Opprinnelsessted I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.  Navn 

Adresse 

    Postnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel I.16.  GKS ved import til EU 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon  

Dokumentreferanse 

 

 I.17.  CITES-nr. 

 I.18.  Beskrivelse av dyret I.19. Varekode (HS-kode)  

01 01 

 

 

I.20.  Mengde  

1 

 I.21.  I.22.  Antall kolli 

 I.23.  Plombe- og containernr. I.24. 

 I.25.  Dyr sertifisert til: 

 Registrert hest  Registrert dyr av hestefamilien   Avl og produksjon   

 I.26. I.27.  Ved import eller innførsel til EU  

 I.28. Identifikasjon av dyret 

 Art  

(vitenskapelig navn) 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder Kjønn 
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LAND Import – registrert hest, registrert dyr av hestefamilien eller avls- og produksjonsdyr 

av hestefamilien 
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 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

— (1) enten  [er et registrert dyr av hestefamilien, bortsett fra hest, som definert i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 

2009/156/EF,] 

 (1) eller [er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/659,] 

 (1) eller [er et avls- og produksjonsdyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 bokstav e) i direktiv 

2009/156/EF,] 

— kommer fra et land eller en del av territoriet til et land som er godkjent for import til Unionen av kategoriene av dyr 

av hestefamilien som er angitt i første strekpunkt, 

— er undersøkt i dag(2) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.5 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra ……………………………… (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et land 

eller en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: …………(3), og 

tilhører helsegruppe ……………………(3). 

 II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er 

gjort kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av 

afrikansk hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt 

vaksinasjon mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

(1) enten [e) der det ikke har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen,] 

(1) eller [e) der det har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, og en blodprøve tatt fra dyret …………………… (sett inn dato) i løpet av de siste 

21 dagene før avsendelsesdatoen, ble undersøkt med negativt resultat for antistoffer mot vesikulært 

stomatittvirus, 

  (1) enten [i en virusnøytralisasjonsprøve ved en serumfortynning på 1:32,]] 

  (1) eller [i en ELISA-prøve i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok]]. 
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LAND Import – registrert hest, registrert dyr av hestefamilien eller avls- og produksjonsdyr av 

hestefamilien 

 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 

 (4) [II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

  (1) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet av 

Trypanosoma equiperdum,] 

  (1) og/eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

  (1) og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,]] 

 (4) [II.1.4.2. med hensyn til snive,  

  (1) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, 

ble slaktet og destruert,] 

  (1) og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,]] 

 II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

  (1) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

  (1) og/eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

  (1) og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

 II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på 

agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

 II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

  (1) enten [seks måneder etter det siste tilfellet], 

  (1) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

 II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

 II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr 

av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 
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LAND Import – registrert hest, registrert dyr av hestefamilien eller avls- og produksjonsdyr av 

hestefamilien 

 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport  

(1) enten [II.2.1. I et tidsrom på minst 90 dager før avsendelsesdatoen, eller siden fødselen dersom dyret er mindre enn 

90 dager gammelt, eller etter innførsel dersom dyret ble importert direkte fra Unionen i løpet av de siste 

90 dagene før avsendelsesdatoen, har dyret oppholdt seg på driftsenheter under veterinærs tilsyn i et 

land eller en del av territoriet til et land som 

 (1) (5) enten [tilhører helsegruppe A, og i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, ble det holdt atskilt fra dyr 

av hestefamilien med en annen helsetilstand,]] 

 (1) (5) eller [tilhører helsegruppe B, C, D eller G, og i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, ble det holdt 

i isolasjon før eksport under veterinærs tilsyn, uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien med en 

annen helsetilstand,]] 

 (1) (5) eller [tilhører helsegruppe E, og ble holdt på den godkjente isolasjonsstasjonen som er beskrevet som 

opprinnelsessted i felt I.11, beskyttet mot insektvektorer 

  (1) enten [i minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen,]] 

  (1) eller [i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen fra De forente arabiske emirater.]] 

(1) (5) eller [II.2.1. Dyret er sendt fra et land der minst en del av territoriet til landet tilhører helsegruppe F, og i minst de 

siste 90 dagene før avsendelsesdatoen, eller siden fødselen dersom dyret er mindre enn 90 dager 

gammelt, har det oppholdt seg på driftsenheter under veterinærs tilsyn og er i minst de siste 60 dagene 

før avsendelsesdatoen, eller siden innførsel dersom det ble importert direkte fra Unionen i løpet av de 

siste 60 dagene før avsendelsesdatoen, holdt i den delen av territoriet som er beskrevet i nr. II.1.3 som 

anses som fri for afrikansk hestepest i samsvar med Unionens regelverk, og har gjennomgått isolasjon 

før eksport 

 (1) enten [[i den godkjente vektorbeskyttede karantenestasjonen …………………………………… (sett inn navn 

på karantenestasjon) i minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen fra …………………………… 

(sett inn dato) til ………………………… (sett inn dato), idet det ble holdt inne i de vektorbeskyttede 

lokalene minst fra to timer før solnedgang til to timer etter soloppgang, mosjon ble gitt under offisiell 

veterinærs tilsyn etter anvendelse av insektrepellenter i kombinasjon med insektmidler som er effektive 

mot Culicoides, før uttak fra stall, og strengt isolert fra dyr av hestefamilien som ikke er forberedt for 

eksport på vilkår som er minst like strenge som dem som kreves for midlertidig innførsel eller import til 

Unionen,]] 

 (1) eller [permanent inne i den godkjente vektorsikrede karantenestasjonen ………………………… (sett inn 

navn på karantenestasjon) i løpet av minst de siste 14 dagene før avsendelsesdatoen, og det er ved 

konstant overvåking av vektorbeskyttelsen dokumentert at det ikke har forekommet vektorer inne i den 

vektorbeskyttede delen av karantenestasjonen.]] 

II.3. Attestasjon av vaksinasjon og helseundersøkelse 

(1) enten [II.3.1. Dyret ble ikke vaksinert mot afrikansk hestepest i avsenderlandet, og det er ingen opplysninger som 

tyder på tidligere vaksinasjon.] 

(1) eller [II.3.1. Dyret ble vaksinert mot afrikansk hestepest, og denne vaksinasjonen ble utført 

 (1) enten [mer enn tolv måneder før avsendelsesdatoen,]] 

 (1) eller [mer enn 60 dager og mindre enn tolv måneder før datoen for innførsel til det landet eller den delen av 

territoriet til landet nevnt i nr. II.1.3 bokstav a), som det ble sendt fra.]] 

(1) (5) eller [II.3.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble vaksinert 

mot afrikansk hestepest ………………………………… (sett inn dato) høyst 24 måneder og minst 40 

dager før datoen for ankomst til den vektorbeskyttede karantenen med en registrert vaksine i samsvar 

med produsentens anvisninger, som beskytter mot de sirkulerende serotypene av afrikansk hestepest-

viruset.] 
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LAND Import – registrert hest, registrert dyr av hestefamilien eller avls- og produksjonsdyr av 

hestefamilien 

 II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

II.3.2. Dyret ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste 60 dagene før 

avsendelsesdatoen fra 

 (1) enten [et land der alle deler av territoriet har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år før 

avsendelsesdatoen,] 

 (1) (5) eller [en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, som har vært fri for venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest i minst to år før avsendelsesdatoen, og venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

forekommer i de resterende delene av territoriet til avsenderlandet, og 

  (1) enten [er vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig første runde og 

revaksinert i samsvar med produsentens anbefalinger minst 60 dager og høyst 12 måneder 

før avsendelsesdatoen, og er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle 

dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat,]] 

  (1) eller [er ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i vektorbeskyttet 

karantene i minst 21 dager, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle 

dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat, og dyret som skal sendes, har gjennomgått 

en diagnostisk prøve for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest, med negativt 

resultat på en prøve tatt minst 14 dager etter datoen for ankomst til den vektorbeskyttede 

karantenen, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]] 

  (1) eller [har gjennomgått en hemagglutinasjonshemmingsprøve for venezuelansk encefalomyelitt 

hos hest utført av samme laboratorium på samme dag på prøver tatt ved to anledninger med 

21 dagers mellomrom ……………………………………… (sett inn dato) og 

……………………… (sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene 

før avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter, og en RT-PCR-prøve (revers 

transkripsjon-polymerasekjedereaksjon) for påvisning av virusgenomet for venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest, utført med negativt resultat på en prøve tatt innen 48 timer før 

avsendelse …………………………………… (sett inn dato), og har vært beskyttet mot angrep 

fra vektorer fra det tidspunktet RT-PCR-prøven ble tatt, til innlasting med sikte på 

avsendelse, ved kombinert bruk av godkjente insektrepellenter og insektmidler på dyret og 

insektsbekjempelse av stallen og transportmidlene det transporteres i.]] 

 (1) [II.3.3. Dyret er et ukastrert hanndyr av hestefamilien som er eldre enn 180 dager, og 

 
(1) enten 

[er sendt fra et land der virusarteritt hos hest (EVA) er en meldepliktig sykdom og ikke har vært offisielt 

rapportert i løpet av de seks siste månedene før avsendelsesdatoen,]] 

 (1) eller [ble undersøkt med en blodprøve tatt ………………………………… (sett inn dato) i løpet av de siste  

21 dagene før avsendelsesdatoen, ved hjelp av virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:4,]] 

 (1) eller [ble undersøkt med en delmengde av den samlede sæden oppsamlet ………………………… (sett inn 

dato) i løpet av de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, ved hjelp av virusisolasjonsprøve, 

polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR for EVA) med negativt resultat,]] 

 (1) eller [ble vaksinert mot EVA ……………………… (sett inn dato) under offisiell veterinærs tilsyn og revaksinert 

med jevne mellomrom i samsvar med produsentens anvisninger, med en vaksine som er godkjent av 

vedkommende myndighet, der den første vaksinasjonen ble utført 
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  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

  (1) enten [før 1. oktober 2018, på den dagen det ble tatt en blodprøve som deretter ble undersøkt i en 

virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4,]]] 

  (1) eller [før 1. oktober 2018, i en isolasjonsperiode på høyst 15 dager under offisiell veterinærs tilsyn, 

som startet den dagen det ble tatt en blodprøve som ble undersøkt i løpet av nevnte 

isolasjonsperiode i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4,]]] 

  (1) eller [ved en alder på 180–270 dager, i en isolasjonsperiode under offisiell veterinærs tilsyn, der 

dyret gjennomgikk en virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4, eller som ble utført på samme dag av samme laboratorium med 

stabil eller fallende titer på to blodprøver tatt med minst ti dagers mellomrom,]]] 

  (1) eller [etter at dyret hadde gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:4, utført på en blodprøve tatt tidligst sju dager etter starten av en 

uavbrutt isolasjonsperiode som varte til 21 dager etter vaksinasjonen,]]] 

  (1) eller [ved en alder på 180–250 dager, etter at dyret hadde gjennomgått en virusnøytralisasjons-

prøve for EVA utført med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4, eller som ble utført 

på samme dag av samme laboratorium med stabil eller fallende titer på to blodprøver tatt 

med minst 14 dagers mellomrom,]]] 

 (1) eller [gjennomgikk en virusisolasjonsprøve, polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR for EVA 

utført med negativt resultat på en delmengde av den samlede sæden oppsamlet etter den datoen en 

blodprøve av dette dyret tatt ……………………… (sett inn dato) i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, ble undersøkt i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med positivt resultat ved en 

serumfortynning på minst 1:4,]] 

 (1) eller [har tidligere testet positivt på antistoffer mot virusarteritt hos hest eller er vaksinert mot EVA, og 

  a) er i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen blitt testparet på to påfølgende 

dager med minst to hopper som er blitt holdt isolert i sju dager før og minst 28 dager etter 

testparingen, og som har gjennomgått to serologiske prøver for EVA med negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:4 på blodprøver tatt på tidspunktet for testparingen og minst 

28 dager etter testparingen, og 

  b) gjennomgikk en virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført på en blodprøve tatt innen 21 dager 

før avsendelsesdatoen ……………………… (sett inn dato), 

   (1) enten [med positivt resultat ved en serumfortynning på 1:4,]] 

   (1) eller [med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4.]] 

(1) enten [II.3.4. Dyret er sendt fra Island, som er sertifisert som offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, der det har 

oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen, og ikke har kommet i kontakt med dyr av hestefamilien som er 

innført til Island fra andre land.] 

(1) eller [II.3.4. Dyret har med negativt resultat gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-

prøve) eller en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en blodprøve tatt 

……………………… (sett inn dato) i løpet av de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen.] 

 (1) [II.3.5. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D eller E, eller 

fra Kina eller Thailand, eller fra et land der snive ble rapportert i løpet av de siste tre årene før 

avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for snive, utført med negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en blodprøve tatt ……………………… (sett inn dato) i løpet av 

de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen.] 
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LAND Import – registrert hest, registrert dyr av hestefamilien eller avls- og 

produksjonsdyr av hestefamilien 

 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

 (1) [II.3.6. Dyret er et ukastrert hanndyr eller hunndyr av hestefamilien som er eldre enn 270 dager, som er sendt 

fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D, E eller F, eller fra Kina eller 

Thailand, eller fra et land der ondartet beskjelersyke ble rapportert i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for ondartet beskjelersyke, utført 

med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en blodprøve tatt ………………………………… 

(sett inn dato) i løpet av de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, og har ikke vært brukt til avl minst 

de siste 30 dagene før og etter datoen da prøven ble tatt.] 

 (1) (5) [II.3.7. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, og 

  (1) enten [vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest er ikke offisielt rapportert i avsenderlandet eller 

delen av territoriet til avsenderlandet i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen,]] 

  (1) eller [dyret ble vaksinert med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar med 

produsentens anvisninger i løpet av de siste seks månedene og minst 30 dager før 

avsendelsesdatoen med inaktivert vaksine mot vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest, der 

den siste vaksinasjonen ble foretatt …………………… (sett inn dato),]] 

  (1) eller [dyret ble i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen holdt i vektorbeskyttet 

karantene, og gjennomgikk i løpet av dette tidsrommet hemagglutinasjonshemmingsprøver 

for vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest utført av samme laboratorium 

   (1) enten [på en blodprøve tatt ………………………… (sett inn dato) i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen, med negativt resultat,]]] 

   (1) eller [på blodprøver tatt ved to anledninger med minst 21 dagers mellomrom 

……………………… (sett inn dato) og ………………… (sett inn dato), der den 

andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, uten 

økning i antistofftiter, og dyret ble vaksinert mer enn seks måneder før 

avsendelsesdatoen.]]] 

 (1) [II.3.8. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe G, eller fra et land 

der japansk encefalitt er offisielt rapportert hos dyr av hestefamilien i de siste to årene, og dyret 

  (1) enten [kommer fra en driftsenhet som ligger midt i et område der det i en radius på minst 30 km 

rundt driftsenheten ikke har vært noe tilfelle av japansk encefalitt i løpet av minst de siste 21 

dagene før avsendelsesdatoen,]] 

  (1) eller [er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, og i 

dette tidsrommet holdt kroppstemperaturen, målt daglig, seg innenfor de fysiologiske 

normalgrensene, og har gjennomgått 

   (1) enten [en hemagglutinasjonshemmingsprøve eller en virusnøytralisasjonsprøve for 

japansk encefalitt utført av samme laboratorium på samme dag på blodprøver 

tatt ved to anledninger med minst 14 dagers mellomrom ………………… (sett 

inn dato) og …………………… (sett inn dato) der den andre prøven ble tatt i 

løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, med høyst firedobbel økning 

i antistofftiter mellom de to prøvene, og har vært beskyttet mot insektvektorer 

fram til avsendelse,]]] 

   (1) eller [en Ig-M-bindende ELISA-prøve for påvisning av antistoffer mot japansk 

encefalitt-virus med negativt resultat, utført på en blodprøve tatt tidligst sju dager 

etter at isolasjonen startet ………………… (sett inn dato), og har vært beskyttet 

mot insektvektorer fram til avsendelse,]]] 

  (1) eller [ble vaksinert mot japansk encefalitt med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar 

med produsentens anbefalinger minst 21 dager og høyst tolv måneder før 

avsendelsesdatoen.]] 
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LAND Import – registrert hest, registrert dyr av hestefamilien eller avls- 

og produksjonsdyr av hestefamilien 

 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

(1) (5) enten [II.3.9. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og har 

gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF, som ble gjennomført ved samme laboratorium på samme dag 

  (1) enten [på blodprøver tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom 

…………………… (sett inn dato) og ……………………… (sett inn dato), der den andre 

prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen 

   (1) enten [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle,]]] 

   (1) eller [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (1) enten [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i 

en prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF,]]]] 

    (1) eller [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i 

antistofftiter i en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i 

kapittel 2.5.1 i OIEs landdyrhåndbok,]]]] 

  (1) eller [på en blodprøve tatt ……………………… (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet er 

anerkjent av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest, og ligger ikke ved siden av et 

land der afrikansk hestepest har forekommet i de siste to årene.]] 

(1) (5) eller [II.3.9. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og 

  (1) enten [har gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF, som ble utført ved samme laboratorium på samme dag på blodprøver 

tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom …………………… (sett inn 

dato) og …………………… (sett inn dato), der den første prøven ble tatt minst sju dager etter 

at dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen, og der den andre prøven ble tatt i løpet av 

de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, 

   (1) enten [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle,]]] 

   (1) eller [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (1) enten [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i 

en prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF,]]]] 

    (1) eller [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i 

antistofftiter i en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i 

kapittel 2.5.1 i OIEs landdyrhåndbok,]]]] 

  (1) eller [har gjennomgått en serologisk prøve og en prøve for identifisering av agens for afrikansk 

hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat i 

hvert tilfelle på en blodprøve tatt ………………………… (sett inn dato) minst 28 dager etter 

den datoen da dyret ankom den vektorsikrede karantenen og i løpet av de siste ti dagene før 

avsendelsesdatoen.]] 

  (1) eller [har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for afrikansk hestepest som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat på en blodprøve tatt 

………………………… (sett inn dato) minst 14 dager etter den datoen da dyret ankom den 

vektorbeskyttede karantenen, og høyst 72 timer før avsendelse.]] 
  



1.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/371 

 

LAND Import – registrert hest, registrert dyr av hestefamilien eller avls- og produksjonsdyr av 

hestefamilien 

 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

II.4. Attestasjon av transportvilkår 

(1) enten [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller 

G, og transporteres direkte til Unionen uten å passere gjennom et marked, en samleplass eller en 

oppsamlingssentral, og uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke oppfyller minst 

de samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet.] 

(1) (5) eller [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og transporteres 

direkte fra den vektorbeskyttede karantenestasjonen uten å komme i kontakt med andre dyr av 

hestefamilien som ikke ledsages av et helsesertifikat til bruk ved import eller midlertidig innførsel til 

Unionen 

  (1) enten [til lufthavnen under vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak som sikrer at luftfartøyet 

på forhånd rengjøres og desinfiseres med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i 

avsendertredjelandet, og sprøytes mot insektvektorer rett før avgang.]] 

  (1) eller [til en havn i det aktuelle landet eller delen av territoriet til det aktuelle landet under 

vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak for å transportere det på et fartøy som har 

kurs direkte mot en havn i Unionen, uten å anløpe en havn som ligger i et land eller en del 

av territoriet til et land som ikke er godkjent for innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien, i 

båser som på forhånd er rengjort og desinfisert med et desinfiseringsmiddel som er offisielt 

godkjent i avsendertredjelandet, og som er sprøytet mot insektvektorer rett før avgang.]] 

 II.4.2 Det er truffet tiltak for å hindre enhver kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke oppfyller minst 

de samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet, i tidsrommet fra sertifikatutstedelsen til 

dyret sendes til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert. 

 II.4.3 Transportkjøretøyene eller containerne som dyret skal lastes inn i, er rengjort og desinfisert før 

innlasting med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og de er 

konstruert slik at avføring, urin, strø eller fôr ikke kan sive eller falle ut under transport. 

II.5. Attestasjon av dyrs velferd 

 Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(2) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

Merknader:  

Del I:  

Felt I.8: Angi koden for landet eller delen av territoriet til landet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen på 

innførselsstedet til EU. 

Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

Felt I.28: Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus, Equus africanus, Equus hemionus, Equus kiang, Equus 

quagga, Equus sebra, Equus grevyi, eller angi eventuell krysning mellom disse. 

 Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret 

det er plassert. 

 Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, 

angis. 

 Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

 Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 
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LAND Import – registrert hest, registrert dyr av hestefamilien eller avls- og produksjonsdyr av 

hestefamilien 

 II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

Del II:   

(1) Stryk det som ikke passer.   

(2) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller, når det gjelder en registrert hest, på siste virkedag før innlasting av 

dyret som skal sendes til bestemmelsesstaten i Unionen. 

 Import av dette dyret av hestefamilien skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for godkjenning av import av 

et enkelt dyr av hestefamilien eller et avls- eller produksjonsdyr av hestefamilien til Unionen fra det respektive landet eller den 

respektive delen av territoriet til landet nevnt i nr. II.1.1, eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot 

innførsel av levende dyr av hestefamilien fra dette landet eller denne delen av territoriet til avsenderlandet. 

(3) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 og 5 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(4) Stryk erklæringen dersom attestasjonen i nr. II.1.3 gjelder for hele avsenderlandet. 

(5) Erklæringer som fullstendig og utelukkende gjelder en annen helsegruppe enn den helsegruppen som avsenderlandet eller 

delen av dets territorium tilhører, forutsatt at nummereringen på de etterfølgende erklæringene opprettholdes. 

Dette helsesertifikatet skal 

(a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der dyret vil bli innført på Unionens territorium og gjennomgå 

veterinærkontroll ved grensen, 

(b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

(c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

(d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

Offentlig veterinær   

 Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato:  Underskrift: 

 Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk ved innførsel til Unionen av et dyr av hestefamilien 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

…………………………… ……………………… ……………………… ………………………  ……………………… 

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av dyret beskrevet ovenfor, erklærer at 

— Dyret 

 (2) enten [har oppholdt seg i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet i minst de siste 90 dagene før 

avsendelsesdatoen, eller siden fødselen dersom dyret er mindre enn 90 dager gammelt,] 

 (2) eller [ble innført til avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet i den påkrevde oppholdsperioden på 

minst 90 dager før avsendelsesdatoen fra en medlemsstat i Unionen,] 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har dyret ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet 

for avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— vilkårene for transport som får anvendelse i samsvar med nr. II.4 i det ledsagende helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del 

av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til dyret blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse: …………………………… 

Dato: ………………………………… (dd/mm/åååå) 

(1) Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus, Equus africanus, Equus hemionus, Equus kiang, Equus quagga, Equus sebra, Equus 

grevyi, eller angi eventuell krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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Avsnitt B 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved import til Unionen av forsendelser av tamme slaktedyr av hestefamilien 

LAND: Veterinærattest for EU 

D
e
l 

I:
 O

p
p

ly
s
n

in
g

e
r 

o
m

 f
o

rs
e
n

d
e
ls

e
n

 

I.1.  Avsender  

Navn  

Adresse 

I.2.  Sertifikatets referansenr. l.2.a. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

Telefonnr.    I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker  

Navn  

Adresse 

I.6. 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7.  Opprinnelses-

land 

ISO-kode I.8.  Opprinnelses-

region 

Kode I.9.  Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted I.12.  Bestemmelsessted 

Navn  Godkjenningsnr.  

Adresse 

Navn 

Adresse 

 Postnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn   

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon  

Dokumentreferanse 

I.16.  GKS ved import til EU 

 I.17.  CITES-nr. 

 I.18.  Beskrivelse av dyrene I.19.  Varekode (HS-kode)  

01 01 

  I.20.  Mengde 

 I.21.  I.22.  Antall kolli 

 I.23.  Plombe- og containernr. I.24. 

 I.25.  Dyr sertifisert til: 

 Slakting   

 I.26. I.27. Ved import eller innførsel til EU  

 I.28.  Identifikasjon av dyrene 

 Art (vitenskapelig navn) Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder Kjønn 
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LAND Import – slaktedyr av hestefamilien 
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 II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd og helseattestasjon 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet i felt I.28 

— er slaktedyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 2009/156/EF, 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.5 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyrene eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyrene er sendt fra ……………………………… (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et land 

eller en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: 

…………………………… (2) og tilhører helsegruppe …………………… (2). 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke (Trypanosoma 

equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

II.1.3. Dyrene er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon 

mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

 (3) enten [e) der det ikke har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen,] 

(3) eller [e) der det har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

og en blodprøve tatt fra hvert av dyrene …………………… (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene 

før avsendelsesdatoen, ble undersøkt med negativt resultat for antistoffer mot vesikulært stomatittvirus, 

  (3) enten [i en virusnøytralisasjonsprøve ved en serumfortynning på 1:32,]] 

  (3) eller [i en ELISA-prøve i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok]]. 

II.1.4. Dyrene kommer ikke fra driftsenheter og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 
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 (4) [II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

  (3) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet 

av Trypanosoma equiperdum,] 

  (3) og/eller [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

  (3) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,]] 

 (4) [II.1.4.2. med hensyn til snive, 

  (3) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, 

ble slaktet og destruert,] 

  (3) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,]] 

 II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

  (3) enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

  (3) og/eller [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

  (3) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

 II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på 

agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

 II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

  (3) enten [seks måneder etter det siste tilfellet],  

  (3) og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

 II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

 II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyrene i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr av 

hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

II.2.1. Dyrene har oppholdt seg i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet i de siste 90 dagene før 

avsendelsesdatoen, eller siden fødselen dersom dyrene er mindre enn 90 dager gamle, på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn, og de er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som 

 (3) enten [tilhører helsegruppe A, og i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, ble de holdt atskilt fra dyr 

av hestefamilien med en annen helsetilstand,] 
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 (3) eller [tilhører helsegruppe B, C eller D, og i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, ble de holdt i 

isolasjon før eksport under veterinærs tilsyn, uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien med en 

annen helsetilstand,] 

 (3) eller [tilhører helsegruppe E, og i minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen, ble de holdt på den 

godkjente isolasjonsstasjonen som er beskrevet i felt I.11, beskyttet mot insektvektorer.] 

II.3. Attestasjon av vaksinasjon og helseundersøkelse 

(3) enten [II.3.1. 
Dyrene ble ikke vaksinert mot afrikansk hestepest i avsenderlandet, og det er ingen opplysninger som 

tyder på tidligere vaksinasjon.] 

(3) eller [II.3.1. Dyrene er vaksinert mot afrikansk hestepest, og denne vaksinasjonen ble utført mer enn tolv måneder 

før avsendelse.]] 

 II.3.2. Dyrene ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest i de siste 60 dagene før 

avsendelse fra 

 (3) enten [et land der alle deler av territoriet har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år før 

avsendelsesdatoen,] 

 (3) (5) eller [en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, som har vært fri for venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest i minst to år før avsendelsesdatoen, og venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

forekommer i de resterende delene av territoriet til avsenderlandet, og 

  (3) enten [ble vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig første runde og 

revaksinert i samsvar med produsentens anbefalinger minst 60 dager og høyst 12 måneder 

før avsendelsesdatoen, og er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friske, og deres 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle 

dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat,]] 

  (3) eller [ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i vektorbeskyttet 

karantene i minst 21 dager før avsendelsesdatoen, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk 

friske, og deres kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske 

normalgrensene, og alle dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i 

kroppstemperatur, målt daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest med negativt resultat, og dyrene som skal sendes, har 

gjennomgått en diagnostisk prøve for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest, 

med negativt resultat på en prøve tatt minst 14 dager etter datoen for ankomst til den 

vektorbeskyttede karantenen, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse.]] 

(3) (5) enten [II.3.3. Dyrene er sendt fra Island, som er sertifisert som offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, der de har 

oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen, og ikke har kommet i kontakt med dyr av hestefamilien som er 

innført til Island fra andre land.] 

(3) eller [II.3.3. Dyrene har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve) eller en ELISA-

prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest, utført med negativt resultat i hvert tilfelle på blodprøver 

tatt ………………………… (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen.] 

(3) [II.3.4. Dyrene er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D eller E, eller 

fra et land der snive ble rapportert i løpet av de siste tre årene før avsendelsesdatoen, og har 

gjennomgått en komplementbindingsprøve for snive, utført med negativt resultat i hvert tilfelle ved en 

serumfortynning på 1:5 på blodprøver tatt …………………… (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene 

før avsendelsesdatoen.] 
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(3) [II.3.5  Dyrene er ukastrerte hanndyr eller hunndyr av hestefamilien som er eldre enn 270 dager, som er sendt 

fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D eller E, eller fra et land der 

ondartet beskjelersyke ble rapportert i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og har 

gjennomgått en komplementbindingsprøve for ondartet beskjelersyke, utført med negativt resultat i hvert 

tilfelle ved en serumfortynning på 1:5 på blodprøver tatt …………………………………… (sett inn dato) i 

løpet av de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen.] 

(3) (5) II.3.6.  Dyrene er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, og 

  (3) enten [vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest er ikke offisielt rapportert i avsenderlandet eller 

delen av territoriet til avsenderlandet i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen,]] 

  (3) eller [dyrene ble vaksinert med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar med 

produsentens anvisninger i løpet av de siste seks månedene og minst 30 dager før 

avsendelsesdatoen med inaktivert vaksine mot vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest, der 

den siste vaksinasjonen ble foretatt …………………… (sett inn dato),]] 

  (3) eller [dyrene ble holdt i minst 21 dager beskyttet mot insektvektorer og gjennomgikk i løpet av 

dette tidsrommet hemagglutinasjonshemmingsprøver for vestlig og østlig encefalomyelitt hos 

hest ………………………… (sett inn dato), utført på 

   (3) enten [en blodprøve tatt fra hvert av dyrene i forsendelsen ………………………… (sett 

inn dato) i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, med negativt 

resultat i hvert tilfelle,]]] 

   (3) eller [på blodprøver tatt fra hvert av dyrene i forsendelsen ved to anledninger med 

minst 21 dagers mellomrom ……………………… (sett inn dato) og 

………………… (sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter, og dyrene ble 

vaksinert mer enn seks måneder før avsendelse.]]] 

(3) (5) [II.3.7.  Dyrene er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og har 

gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF, som ble gjennomført ved samme laboratorium på samme dag 

  (3) enten [på blodprøver tatt fra hvert av dyrene i forsendelsen ved to anledninger med mellom 21 og 

30 dagers mellomrom …………………… (sett inn dato) og ……………………… (sett inn 

dato) der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen 

   (3) enten [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle,]]] 

   (3) eller [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3) enten [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i 

en prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF,]]]] 

    (3) eller [der de to prøvene av hvert av dyrene i forsendelsen ble undersøkt 

med høyst en fordobling i antistofftiter i en virusnøytralisasjonsprøve 

som beskrevet i nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i OIEs landdyrhåndbok,]]]] 

  (3) eller [med negativt resultat i hvert tilfelle på en blodprøve tatt fra hvert av dyrene i forsendelsen 

……………………… (sett inn dato) i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, og 

avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet er anerkjent av OIE som offisielt 

fritt/fri for afrikansk hestepest, og ligger ikke ved siden av et land der afrikansk hestepest har 

forekommet i de siste to årene.]] 
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II.4. Attestasjon av transportvilkår 

(3) enten [II.4.1. Det er truffet tiltak for å sikre at dyrene transporteres direkte til et slakteri på territoriet til Unionen, uten å 

passere gjennom et marked, en samleplass eller en oppsamlingssentral nevnt i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 

2009/156/EF, og uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke er godkjent for 

innførsel til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert.] 

(3) eller [II.4.1. Det er truffet tiltak for å sikre at før dyrene transporteres til et slakteri på territoriet til Unionen, skal de 

passere gjennom bare ett godkjent marked, én godkjent samleplass eller én godkjent 

oppsamlingssentral nevnt i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2009/156/EF som ligger i samme medlemsstat, og 

derfra skal de overføres direkte til et slakteri uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien 

som ikke er godkjent for innførsel til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert.] 

 II.4.2 Det er truffet tiltak for å hindre enhver kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke oppfyller minst 

de samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet, i tidsrommet fra sertifikatutstedelsen til 

dyret sendes til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert. 

 II.4.3 Transportkjøretøyene eller containerne som dyrene skal lastes inn i, er rengjort og desinfisert før 

innlasting med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og de er 

konstruert slik at avføring, urin, strø eller fôr ikke kan sive eller falle ut under transport. 

II.5. Attestasjon av dyrs velferd 

 Dyrene beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta deres helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

II.6. Helseattestasjon 

 Dyrene beskrevet i felt I.28 har ikke mottatt stilbener eller stoffer med tyreostatisk virkning, eller med østrogen, 

androgen eller gestagen virkning eller beta-agonister til andre formål enn terapeutisk eller avlsteknisk behandling 

som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) og c) i direktiv 96/22/EF. 

 De garantiene som omfatter levende dyr av hestefamilien fastsatt i planen for restmengder som er framlagt og 

godkjent i samsvar med artikkel 29 i direktiv 96/23/EF, er oppfylt. 

Merknader:  

Del I:  

Felt I.8: Angi koden for landet eller delen av territoriet til landet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel til 

Unionen. 

Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

Felt I.28: Art: Velg blant følgende: «Equus caballus», «Equus asinus«» eller «Equus caballus x Equus asinus». 

 Identifikasjonssystem: Hvert dyr skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) 

og hvor på dyret det er plassert. 

 Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

 Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 
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Del II: 

(1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting av dyrene som skal sendes til bestemmelsesstaten i Unionen. 

 Import av disse slaktedyrene av hestefamilien skal ikke tillates dersom dyrene ble lastet enten før datoen for godkjenning av 

import av levende slaktedyr av hestefamilien til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til 

landet nevnt i nr. II.1.1, eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av dyr av hestefamilien fra 

dette landet eller denne delen av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 og 5 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) Stryk erklæringen dersom attestasjonen i nr. II.1.3 gjelder for hele avsenderlandet. 

(5) Erklæringer som fullstendig og utelukkende gjelder en annen helsegruppe enn den helsegruppen som avsenderlandet eller 

delen av dets territorium tilhører, forutsatt at nummereringen på de etterfølgende erklæringene opprettholdes. 

Dette helsesertifikatet skal 

(a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der dyrene vil bli innført på Unionens territorium og gjennomgå 

veterinærkontroll ved grensen, 

(b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

(c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

(d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

Offentlig veterinær    

 Navn (med blokkbokstaver):   Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato:   Underskrift: 

 Stempel:    
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk ved innførsel til Unionen av  

forsendelser av levende slaktedyr av hestefamilien 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

…………………………… ……………………… ………………………… ……………………… …………………… 

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av dyret beskrevet ovenfor, erklærer at 

— 
dyrene har oppholdt seg i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet i minst de siste 90 dagene før 

avsendelsesdatoen, 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har dyrene ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet 

for avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— vilkårene for transport som får anvendelse i samsvar med nr. II.4 i det ledsagende helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del 

av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til dyret blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten, 

— dyrene vil bli sendt 

 (2) enten [direkte fra avsendelsesstedet til bestemmelsesslakteriet uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien som 

ikke har samme helsetilstand,] 

 (2) eller [fra avsendelsesstedet til bestemmelsesslakteriet gjennom ett godkjent marked, én godkjent samleplass eller én 

godkjent oppsamlingssentral nevnt i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2009/156/EF, uten å komme i kontakt med andre dyr av 

hestefamilien som ikke har samme helsetilstand.] 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse: ………………………………… 

Dato: ………………………………… (dd/mm/åååå) 

(1) Art: Velg blant følgende: Equus caballus og Equus asinus, eller angi eventuell krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert 

i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

(2) Stryk det som ikke passer.  » 
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VEDLEGG III 

I vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 gjøres følgende endringer i del 2: 

1) I avsnitt A skal ordene «egg og embryoer fra dyr av hestefamilien» i overskriften til malen for helsesertifikatet erstattes 

med «egg og embryoer fra dyr av hestefamilien – avsnitt A». 

2) I avsnitt B skal ordene «egg og embryoer fra dyr av hestefamilien» i overskriften til malen for helsesertifikatet erstattes 

med «egg og embryoer fra dyr av hestefamilien – avsnitt B». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/2147 

av 28. november 2019 

om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 om vilkår for innførsel til Unionen av 

levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 

veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF 

og 90/675/EØF(1), særlig artikkel 3 nr. 2 og artikkel 9 nr. 1 bokstav c), 

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 

Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler 

oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF(2), særlig artikkel 17 nr. 3, 

under henvisning til rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av 

hestefamilien og import av slike dyr fra tredjestater(3), særlig artikkel 2 bokstav i), artikkel 12 nr. 1, 4 og 5, artikkel 13 nr. 2, 

artikkel 15, 16, 17 og 19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 9 nr. 1 bokstav c) i direktiv 91/496/EØF skal dyr for å sendes i transitt fra et tredjeland til et annet 

tredjeland eller til det samme tredjelandet, oppfylle helsemessige EU-garantier som anses som minst likeverdige med 

dem som er fastsatt for handel med slike dyr innenfor Unionen. 

2) I henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 92/65/EØF bør import av sæd, egg og embryoer bare være tillatt dersom dette 

avlsmaterialet kommer fra tredjeland oppført på listen, og fra godkjente sædstasjoner og sædlagre eller uttaks- og 

produksjonsgrupper som gir garantier som minst tilsvarer de garantiene som er fastsatt i kapittel I i vedlegg D til nevnte 

direktiv. 

3) Direktiv 2009/156/EF fastsetter krav til dyrehelse ved import til Unionen av dyr av hestefamilien. Det fastsetter at bare 

dyr av hestefamilien som kommer fra et tredjeland eller en del av et tredjeland som er oppført på en liste over tredjeland 

utarbeidet i samsvar med nevnte direktiv, kan importeres til Unionen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659(4) fastsetter krav for innførsel til Unionen av dyr av 

hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, og en liste over hvilke tredjeland medlemsstatene kan 

tillate innførsel fra av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, samt krav til dyrehelse og 

veterinærattest for slik innførsel. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 fastsetter også framgangsmåter for omgjøring av midlertidig innførsel til 

endelig innførsel, som krever at flere opplysninger føres inn i del III i det felles veterinærdokumentet til bruk ved import 

(CVED – Common Veterinary Entry Document) i TRACES for å avslutte den midlertidige innførselen. Muligheten for 

å føre inn flere opplysninger i del III i CVED, som er nødvendig for å gjennomføre framgangsmåten beskrevet i artikkel 

19 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, finnes imidlertid ikke i den nåværende versjonen av TRACES, og vil 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 325 av 16.12.2019, s. 99, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2020 av  

14. juli 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56. 

(2) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. 

(3) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1. 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 av 12. april 2018 om vilkår for innførsel til Unionen av levende dyr av 

hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien (EUT L 110 av 30.4.2018, s. 1). 
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først bli mulig i det felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene (CHED – Common Health Entry Document) 

som Kommisjonen skal opprette i samsvar med artikkel 58 i forordning (EU) 2017/625(5), som får anvendelse fra  

14. desember 2019, innenfor rammen av utviklingen av informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll (IMSOC – 

Information Management System for Official Controls). Det er derfor nødvendig å utsette anvendelsen av artikkel 19  

nr. 2 bokstav a) til nevnte dato. 

6) Innførsel av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien til Unionen kan tillates fra tredjeland eller deler av territoriet 

til tredjeland som det er tillatt å innføre dyr av hestefamilien fra, forutsatt at forsendelsen sendes fra en godkjent 

sædstasjon eller et godkjent sædlager som er oppført på listen i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 

92/65/EØF, og ledsages av et helsesertifikat. Det framgår av vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 at 

innførsel av sæd fra Barbados, Bermuda, Bolivia og Tyrkia er tillatt. Disse landene har imidlertid ingen godkjente 

sædstasjoner. Vedlegg I til nevnte forordning bør derfor rettes slik at det framgår at innførsel til Unionen av sæd fra dyr 

av hestefamilien fra disse landene ikke er tillatt før minst én sædstasjon er blitt godkjent. 

7) Qatar har framlagt dokumentasjon om godkjenning av en sædstasjon i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) ii) i 

direktiv 92/65/EØF, og denne sædstasjonen ble oppført på listen 10. mars 2017(6). Det framgår imidlertid av vedlegg I 

til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 at import av sæd som er oppsamlet fra registrerte hester i Qatar, ikke er 

tillatt. Vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 bør derfor rettes slik at det framgår at import av sæd fra 

registrerte hester i Qatar er tillatt. 

8) Oppføringene for Barbados, Bermuda, Bolivia, Tyrkia og Qatar i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 

bør derfor rettes. 

9) Det framgår av de nyeste opplysningene om snive fra Brasil at visse deler av Brasils territorium ikke lenger er fri for 

snive. Derfor bør innførsel av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien innstilles fra de 

delene av Brasils territorium som ikke lenger er fri for snive. 

10) Etter en EU-revisjon i Mexico(7) ble innførselen av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien midlertidig innstilt gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/167/EU(8). De meksikanske 

myndighetene har deretter gitt opplysninger som i tilstrekkelig grad imøtekommer anbefalingene som ble gitt som følge 

av revisjonen. Det bør derfor tillates innførsel av registrerte dyr av hestefamilien og avls- og produksjonsdyr av 

hestefamilien samt sæd fra registrerte dyr av hestefamilien fra de delene av Mexicos territorium som innførselen av slike 

varer ble innstilt fra. 

11) Den nye offentlige betegnelsen «Nord-Makedonia» bør tas i bruk. 

12) Oppføringen for Norge bør fjernes fra vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 for å gjenspeile landets 

særlige situasjon som en EØS-stat. 

13) Kuwait underrettet Kommisjonen 25. juli 2019 om to tilfeller av snive (Burkholderia mallei) hos registrerte hester som 

ble holdt i karantene før eksport til Unionen. Kuwait har umiddelbart innstilt eksporten av registrerte hester til Unionen 

og truffet nødvendige overvåkings- og kontrolltiltak. Innførselen av registrerte hester fra Kuwait til Unionen bør derfor 

innstilles i et tidsrom på minst seks måneder.  

  

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som 

gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og 

plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) 

nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) 

nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 

96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1). 

(6) https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en 

(7) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=2948 

(8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/167/EU av 3. april 2013 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF med hensyn til 

oppføringen av Mexico på listen over tredjestater og deler av tredjestater som Unionen tillater import fra av levende dyr av hestefamilien 

og av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien (EUT L 95 av 5.4.2013, s. 19). 



1.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/385 

 

14) Fotnotene i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 må oppdateres. Av klarhetshensyn bør hele vedlegg I 

erstattes. 

15) Gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 ble konsolidert og rettet gjennom Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/1301(9). Som følge av en formateringsfeil i nr. II.3.8. i attestasjonen om dyrehelse og dyrevelferd, inneholder 

malen for helsesertifikat for midlertidig innførsel i del 1 avsnitt A i vedlegg II strengere krav med hensyn til japansk 

encefalitt enn de som er fastsatt i helsesertifikatene for henholdsvis transitt og endelig innførsel, slik at det dermed 

oppstår ytterligere helserestriksjoner. Denne feilen bør rettes slik at kravene med hensyn til japansk encefalitt er de 

samme for midlertidig innførsel av registrerte hester som for transitt og endelig innførsel av dyr av hestefamilien. 

16) Ordningen for undersøkelse av østlig og vestlig encefalomyelitt hos hest i helsesertifikatene i del 1 og 3 i vedlegg II til 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til forflytningen av føll av seropositive 

mordyr samt helbredelse etter tidligere infeksjon, og derfor bør henvisningen til tidligere vaksinasjon som årsak til 

serokonvertering utgå. 

17) Historisk sett har det ikke vært noen import av slaktedyr av hestefamilien fra land der det forekommer japansk 

encefalitt. På grunn av spredningen av denne sykdommen til nye områder bør det treffes risikoreduserende tiltak for 

denne sykdommen, også i forbindelse med innførsel av forsendelser av slaktedyr av hestefamilien. Helsesertifikatet 

fastsatt i del 3 avsnitt B i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 bør derfor endres. 

18) Etter forsikringer fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) og visse tredjeland som er anerkjent av OIE som offisielt fri 

for afrikansk hestepest, er det rimelig å forenkle karantene- og testvilkårene som skal oppfylles av registrerte hester som 

innføres til Unionen fra disse landene. Helsesertifikatene fastsatt i del 1 og i del 3 avsnitt A i vedlegg II til 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 bør derfor endres. 

19) I overskriften til malen for helsesertifikatet for gjeninnførsel av registrerte hester etter midlertidig eksport til tredjeland 

for særlige konkurranser nevnt i kolonne 16 i tabellen i vedlegg I, ble det unnlatt å ta med henvisningen til en særlig 

rekke av konkurranser (LG Global Champions Tour). Det er dessuten nødvendig å klargjøre omfanget av en annen 

rekke hestearrangementer, de såkalte «American Games». For å sikre juridisk klarhet bør del 2 avsnitt B kapittel 1 i 

vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 derfor endres. 

20) Gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 bør derfor endres. 

21) For å unngå negativ innvirkning på handelen er det nødvendig å fastsette en overgangsperiode fram til 31. desember 

2019, og i denne perioden skal helsesertifikater som er utstedt i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, 

som endret ved forordning (EU) 2018/1301, godtas forutsatt at de er utstedt før 22. desember 2019. 

22) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelsen fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 gjøres følgende endringer og rettinger: 

1) I artikkel 24 skal tredje ledd lyde: 

«Imidlertid får artikkel 16 nr. 1 bokstav b) iii), artikkel 16 nr. 2 bokstav b), c) og d), artikkel 16 nr. 3, artikkel 16 nr. 4 

bokstav a) og b), artikkel 16 nr. 5, artikkel 17 nr. 1 bokstav d) og artikkel 19 nr. 2 bokstav a) anvendelse fra 14. desember 

2019.» 

  

(9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1301 av 27. september 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659 om vilkår for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien (EUT  

L 244 av 28.9.2018, s. 10). 
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2) Tabellen i vedlegg I, som inneholder lister over tredjeland og fotnotene, erstattes med teksten i vedlegg I til denne 

forordningen. 

3) Vedlegg II endres og rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Inntil 31. desember 2019 skal medlemsstatene tillate innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien som ledsages av det 

relevante helsesertifikatet utarbeidet i samsvar med malene for helsesertifikatene fastsatt i del 1, i del 2 avsnitt B kapittel 1 eller 

i del 3 i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, som endret ved gjennomføringsforordning (EU) 2018/1301, 

forutsatt at det relevante helsesertifikatet ble utstedt før 22. desember 2019. 

Artikkel 3 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 28. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 skal listen over tredjeland og deler av territoriet til tredjeland til bruk ved innførsel til Unionen av forsendelser av dyr av hestefamilien og 

sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, lyde: 

«Liste over tredjeland og deler av territoriet til tredjeland(1) som innførsel til Unionen av forsendelser av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien er tillatt 

fra 

ISO-kode Tredjeland 

Kode for delen av 

territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av territoriet i 

tredjelandet 
HG 

M innf 
Gjen-

innf 
Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 

RDH 

+ 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

AE De forente 

arabiske 

emirater 

AE-0 Hele landet E X X X — — X — — X X  

AR Argentina AR-0 Hele landet D X X X X X X X X X X  

AU Australia AU-0 Hele landet A X X X X X X X X X X  

BA Bosnia-

Hercegovina 

BA-0 Hele landet B X X X — — — — — — X  

BB Barbados BB-0 Hele landet D X X X — — — — — — X  

BH Bahrain BH-0 Hele landet E X X X — — — — — — X  

BM Bermuda BM-0 Hele landet D X X X — — — — — — X  

BO Bolivia BO-0 Hele landet D X X X — — — — — — X  

BR Brasil BR-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

BR-1 Følgende delstater: 

Paraná og Rio de Janeiro 

D X X X — — — — — — X  

BY Hviterussland BY-0 Hele landet B X X X X X — — — — X  
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ISO-kode Tredjeland 

Kode for delen av 

territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av territoriet i 

tredjelandet 
HG 

M innf 
Gjen-

innf 
Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 

RDH 

+ 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CA Canada CA-0 Hele landet C X X X X X X X X — X  

CH Sveits(2) CH-0 Hele landet A X X X X X X X X X X  

CL Chile CL-0 Hele landet D X X X X X — — — — X  

CN Kina CN-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

CN-1 Sonen som er fri for hestesykdom i 

Conghua by, Guangzhou kommune, 

Guangdong-provinsen, herunder biosik-

kerhetskorridorene fra og til lufthavnen 

i Guangzhou og Hongkong 

(se felt 1 for nærmere opplysninger) 

G X X X — — — — — — X  

CN-2 Arrangementsstedet for Global 

Champions Tour på parkeringsområde 

nr. 15 ved EXPO 2010 og korridoren til 

Shanghai Pudong internasjonale 

lufthavn i den nordlige delen av 

Pudongs nye område og den østlige 

delen av Minhang-distriktet i 

storbyområdet Shanghai (se felt 1 for 

nærmere opplysninger) 

G — X — — — — — — — — Bare dersom det 

er utstedt 

sertifikat i 

samsvar med 

del 2 avsnitt B 

kapittel 1 i 

vedlegg II 

CR Costa Rica CR-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

CR-1 Storbyområdet San José D — X — — — — — — — —  

CU Cuba CU-0 Hele landet D X X X — — — — — — X  

DZ Algerie DZ-0 Hele landet E X X X X X — — — — X  
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ISO-kode Tredjeland 

Kode for delen av 

territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av territoriet i 

tredjelandet 
HG 

M innf 
Gjen-

innf 
Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 

RDH 

+ 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

EG Egypt EG-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

EG-1 Sonen som er fri for hestesykdom og 

som er opprettet ved det egyptiske 

forsvarets veterinærsykehus på El Nasr 

Road, overfor Al Ahly Club i Kairo, og 

motorveiforbindelsen til Kairos 

internasjonale lufthavn (se felt 2 for 

nærmere opplysninger) 

E X — X — — — — — — X  

FK Falklands-

øyene 

FK-0 Hele landet A X X X — X — — — — X  

GL Grønland GL-0 Hele landet A X X X X X — — — — X  

HK Hongkong HK-0 Hele landet G X X X — — — — — — X  

IL Israel(3) IL-0 Hele landet E X X X X X X X — — X  

IS Island(4) IS-0 Hele landet A X X X X X X X X — X  

JM Jamaica JM-0 Hele landet D X X X — — — — — — X  

JO Jordan JO-0 Hele landet E X X X — — — — — — X  

JP Japan JP-0 Hele landet G X X X — — — — — — X  

KG Kirgisistan KG-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

KG-1 Regionen Issyk-Kul B — — X — — — — — — X  

KR Republikken 

Korea 

KR-0 Hele landet G X X X — — — — — — X  

KW Kuwait KW-0 Hele landet E — — — — — — — — — —  

LB Libanon LB-0 Hele landet E X X X — — — — — — X  

MA Marokko MA-0 Hele landet E X X X X X X X X — X  
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tredjelandet 

Beskrivelse av delen av territoriet i 

tredjelandet 
HG 

M innf 
Gjen-

innf 
Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 

RDH 

+ 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ME Montenegro ME-0 Hele landet B X X X X X — — — — X  

MK Nord-

Makedonia 

MK-0 Hele landet B X X X X X — — — — X  

MO Macao MO-0 Hele landet G X X X — — — — — — X  

MY Malaysia MY-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

MY-1 Malayahalvøya G X X X — — — — — — X  

MU Mauritius MU-0 Hele landet E — — X — — — — — — X  

MX Mexico MX-0 Hele landet C — — — — — — — — — —  

MX-1 Storbyområdet Mexico by C — X — — — — — — — — Bare dersom det 

er utstedt 

sertifikat i 

samsvar med 

del 2 avsnitt B 

kapittel 1 i 

vedlegg II 

MX-2 Hele landet unntatt delstatene Chiapas, 

Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, 

Quintana Roo, Veracruz og Tamaulipas 

C X X X — X — — — — —  

NZ New Zealand NZ-0 Hele landet A X X X X X — — — — X  

OM Oman OM-0 Hele landet E X X X — — — — — — X  

PE Peru PE-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

PE-1 Regionen Lima D X X X — — — — — — X  

PM Saint-Pierre-

et-Miquelon 

PM-0 Hele landet A — — X — X — — — — X  

PY Paraguay PY-0 Hele landet D X X X X X — — — — X  
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Kode for delen av 

territoriet i 

tredjelandet 
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Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 

RDH 

+ 
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SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

QA Qatar QA-0 Hele landet E X X X — — X — — — X  

RS Serbia(5) RS-0 Hele landet B X X X X X — — — — X  

RU Russland RU-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

RU-1 Provinsene Kaliningrad, Arkhangelsk, 

Vologda, Murmansk, Leningrad, 

Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, 

Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, 

Moskva, Orjol, Rjazan, Smolensk, Tula, 

Jaroslavl, Nizjnij Novgorod, Kirov, 

Belgorod, Voronezj, Kursk, Lipetsk, 

Tambov, Astrakhan, Volgograd, Penza, 

Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, 

Perm og Kurgan 

B X X X X X — — — — X  

RU-2 Regionene Stavropol og Krasnodar B X X X X X — — — — X  

RU-3 Republikkene Karelia, Marij El, 

Mordovia, Tsjuvasjia, Kalmykia, 

Tatarstan, Dagestan, Kabardino-

Balkaria, Severnaja Ossetia, Ingusjetia 

og Karatsjajevo-Tsjerkessia 

B X X X X X — — — — X  

SA Saudi-Arabia SA-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

SA-1 Hele landet, unntatt SA-2 E X X X — — X — — — X  

SA-2 Verne- og overvåkingssonene i 

provinsene Jizan, Asir og Najran som 

beskrevet i felt 3 

— — — — — — — — — — —  
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ISO-kode Tredjeland 

Kode for delen av 

territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av territoriet i 

tredjelandet 
HG 

M innf 
Gjen-
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Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 

RDH 

+ 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SG Singapore SG-0 Hele landet G X X X — — — — — — X  

TH Thailand TH-0 Hele landet G X X X — — — — — — X  

TN Tunisia TN-0 Hele landet E X X X X X — — — — X  

TR Tyrkia TR-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

TR-1 Provinsene Ankara, Edirne, Istanbul, 

Izmir, Kirklareli og Tekirdag 

E X X X — — — — — — X  

UA Ukraina UA-0 Hele landet B X X X X X X X X — X  

US De forente 

stater 

US-0 Hele landet C X X X X X X X X X X  

UY Uruguay UY-0 Hele landet D X X X X X X X X — X  

ZA Sør-Afrika ZA-0 Hele landet — — — — — — — — — — —  

ZA-1 Storbyområdet Cape Town 

(se felt 4 for nærmere opplysninger) 

F — — — — — — — — — — Kommisjons-

vedtak 

2008/698/EF 

(1) Dersom offisiell regionalisering får anvendelse i samsvar med artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2009/156/EF. 

(2) Med forbehold for særlige krav til utstedelse av sertifikater og kontrollkrav fastsatt i råds- og kommisjonsvedtak 2002/309/EF, Euratom (EFT L 114 av 30.4.2002, s. 1). 

(3) I det følgende forstått som staten Israel unntatt de territoriene som har vært under israelsk administrasjon siden juni 1967, dvs. Golanhøydene, Gazastripen, Øst-Jerusalem og resten av Vestbredden. 

(4) Med forbehold for særlige krav til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 17 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EFT L 1 av 3.1.1994, s. 3). 

(5) Som definert i artikkel 135 i «Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part» (EUT L 278 av 

18.10.2013, s. 16).» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg II gjøres følgende endringer og rettinger: 

1) Del 1 skal lyde: 

«DEL 1 

Midlertidig innførsel og transitt 

Avsnitt A 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved midlertidig innførsel av registrerte hester til Unionen for et tidsrom 

på mindre enn 90 dager 

LAND:  Veterinærattest for EU 

D
e
l 

I:
 O

p
p
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n
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g

e
r 

o
m

 f
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e
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet 

I.4. Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6. 

I.7. Opprin-

nelses-

land 

ISO-

kode 

I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmel-

sesland 

ISO-

kode 

I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted I.12. Bestemmelsessted 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.  Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.13. Lastested I.14. Avsendelsesdato  

 I.15. Transportmiddel I.16. GKS ved import til EU  

Fly  Skip  

Veigående kjøretøy 

 Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

Jernbane-

vogn  
I.17. CITES-nr.  

I.18. Beskrivelse av dyret I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

1 

I.21. I.22. Antall kolli 

 I.23. Plombe- og containernr. I.24. 

I.25. Dyr sertifisert til:  

Registrert hest    

I.26. I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av dyret   

 Art (vitenskapelig navn) 

Equus caballus 

Identifikasjons-

system 

Identifikasjons-

nummer 

Alder Kjønn 

  



Nr. 45/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.7.2021 

 

 LAND  Midlertidig innførsel – registrert hest 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 II. Attestasjon av dyrs helse og velferd  
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l 
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Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

- er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659, 

- er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

- er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom 

eller smittsom sykdom, 

- oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.5 i dette 

sertifikatet, 

 

- ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

 II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

 II.1.1. Dyret er sendt fra  .............................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et 

land eller en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: 
(2) og tilhører helsegruppe (2). 

 II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

 II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

  a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke 

er gjort kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av 

afrikansk hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt 

vaksinasjon mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

   

  b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene 

før avsendelsesdatoen, 

  c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

  d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

 (3)enten [e) der det ikke har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 (3)eller [e) der det har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, og en blodprøve tatt fra dyret  ...................... (sett inn dato) i løpet av de 

siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, ble undersøkt med negativt resultat for antistoffer mot 

vesikulært stomatittvirus 

   

   

   (3)enten  [i en virusnøytralisasjonsprøve ved en serumfortynning på 1:32,]] 

   (3)eller  [i en ELISA-prøve i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok]]. 

 II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner 

til, ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–

II.1.4.7 og som varer 

  (4)[ll.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

(3)enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens 

var i kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller 

angrepet av Trypanosoma equiperdum,] 

   

   (3)og/eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

(3)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,]] 
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  (4)[ll.1.4.2. med hensyn til snive, 
(3)enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne 

bakterien, ble slaktet og destruert,] 

   (3)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,]] 

  II.1.4.3. med hensyn til encefalomyelitt hos hest av alle typer, 
(3)enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet 

av sykdommen, ble slaktet,] 

   (3)og/eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet 

av virus som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig 

encefalomyelitt hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (3)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er 

igjen etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en 

immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er 

innsamlet ved to anledninger med tre måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (3)enten  [seks måneder etter det siste tilfellet], 

   (3)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og 

desinfisering av lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og 

desinfisering av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt 

med dyr av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom 

sykdom. 

 II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 (3)enten [II.2.1. I et tidsrom på minst 40 dager før avsendelsesdatoen har dyret oppholdt seg på driftsenheter 

under veterinærs tilsyn som ligger i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet 

som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller G, og 

  (3)enten [i en medlemsstat i Unionen,] 

  (3)og/eller [i et land eller en del av territoriet til et land med kode:  ............................ (2) som er godkjent for 

midlertidig innførsel til Unionen av registrerte hester, og som dyret er importert fra til 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet på vilkår som er minst like strenge 

som dem som kreves i samsvar med Unionens regelverk for midlertidig innførsel av registrerte 

hester fra dette landet eller en del av territoriet til landet, direkte til Unionen, og som 

   (3)enten  [tilhører samme helsegruppe  ........................ (2) som avsenderlandet eller en del av 

territoriet til avsenderlandet,]] 

   (3)og/eller  [tilhører helsegruppe A, B eller C,]] 

   (3)og/eller  [Kina(5)(6), Hongkong, Japan, Republikken Korea, Macao, Malayahalvøya, Singapore, 

Thailand eller De forente arabiske emirater.]]] 
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 (3)(7)eller [II.2.1. I et tidsrom på minst 60 dager før avsendelsesdatoen har dyret oppholdt seg på driftsenheter 

under veterinærkontroll som ligger i et avsenderland eller en del av territoriet til avsenderlandet 

som tilhører helsegruppe F, eller ble importert i løpet av de siste 60 dagene før 

avsendelsesdatoen fra en medlemsstat i Unionen før det ankom den vektorbeskyttede eller 

vektorsikrede karantenestasjonen i samsvar med nr. II.2.2.] 

   

   

 (3)(7)enten [II.2.2. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og 

  (3)enten [har vært holdt isolert i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet beskyttet mot 

insektvektorer i minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen, eller etter innførsel til 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, dersom det ble importert i samsvar 

med nr. II.2.1 fra en medlemsstat eller et tredjeland eller en del av territoriet til et land som 

tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller G,]] 

   

   

  (3)eller [har vært holdt i nærmere angitte lokaler under offentlig veterinærs tilsyn i minst de siste  

40 dagene før avsendelsesdatoen, eller etter innførsel til avsenderlandet eller en del av 

territoriet til avsenderlandet, dersom det ble importert i samsvar med nr. II.2.1 fra en 

medlemsstat eller et tredjeland eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, 

C, D, E eller G, og avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet er anerkjent av 

OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest.]] 

   

   

   

 (3)(7)eller [II.2.2. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble 

holdt 

  (3)enten [i den godkjente vektorbeskyttede karantenestasjonen .......................................  (sett inn navn 

på karantenestasjon) i løpet av minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen fra  

(sett inn dato) til (sett inn dato), idet det ble holdt inne i de 

vektorbeskyttedevektorbeskyttede lokalene minst fra to timer før solnedgang til to timer etter 

soloppgang, mosjon ble gitt under offentlig veterinærs tilsyn etter anvendelse av 

insektrepellenter i kombinasjon med insektmidler som er effektive mot Culicoides, før uttak fra 

stall, og strengt isolert fra dyr av hestefamilien som ikke er forberedt for eksport på vilkår som er 

minst like strenge som dem som kreves for midlertidig innførsel eller import til Unionen,]] 

   

   

   

   

 (3)eller [permanent inne i den godkjente vektorsikrede karantenestasjonen  ................................................  (sett 

inn navn på karantenestasjon) i løpet av minst de siste 14 dagene før avsendelsesdatoen, og det er ved 

konstant overvåking av vektorbeskyttelsen dokumentert at det ikke har forekommet smittebærere inne i 

den vektorbeskyttede delen av karantenestasjonen.]] 

  

 II.3. Attestasjon av vaksinasjon og helseundersøkelse  

 (3)enten [II.3.1. Dyret ble ikke vaksinert mot afrikansk hestepest i avsenderlandet, og det er ingen opplysninger 

som tyder på tidligere vaksinasjon.] 

 (3)eller [II.3.1. Dyret ble vaksinert mot afrikansk hestepest, og denne vaksinasjonen ble utført 

  (3)enten [mer enn tolv måneder før avsendelsesdatoen,]] 

  (3)eller [mer enn 60 dager og mindre enn tolv måneder før datoen for innførsel til den delen av 

territoriet til landet nevnt i nr. II.1.3 bokstav a), som det ble sendt fra.]] 

 (3)(7)eller [II.3.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble 

vaksinert mot afrikansk hestepest  ............................................................................ (sett inn 

dato) høyst 24 måneder og minst 40 dager før datoen for ankomst til den vektorbeskyttede 

karantenen med en registrert vaksine i samsvar med produsentens anvisninger, som beskytter 

mot de sirkulerende serotypene av afrikansk hestepest-viruset.] 

   

   

  II.3.2. Dyret ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste  

60 dagene før avsendelsesdatoen fra 

  (3)enten [et land der alle deler av territoriet har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst 

to år før avsendelsesdatoen,] 

  (3)(7)eller [en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, som har vært fri for 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år før avsendelsesdatoen, og venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest forekommer i de resterende delene av territoriet til avsenderlandet, og 
   



1.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/397 

 

 LAND  Midlertidig innførsel – registrert hest 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

   (3)enten [er vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig første 

runde og revaksinert i samsvar med produsentens anbefalinger minst 60 dager og 

høyst 12 måneder før avsendelsesdatoen, og er holdt i smittebærerbeskyttet 

karantene i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, og har i dette 

tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets kroppstemperatur, målt daglig, har holdt 

seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle dyr av hestefamilien på 

samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt daglig, ble det tatt 

blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos 

hest med negativt resultat,]] 

   (3)eller [er ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i 

smittebærerbeskyttet karantene i minst 21 dager, og har i dette tidsrommet holdt 

seg klinisk friskt, og dets kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de 

fysiologiske normalgrensene, og alle dyr av hestefamilien på samme driftsenhet 

som viste en økning i kroppstemperatur, målt daglig, ble det tatt blodprøve av for 

virusisolasjon for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest med negativt 

resultat, og dyret som skal sendes, har gjennomgått en diagnostisk prøve for 

påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest, med negativt resultat på en 

prøve tatt minst 14 dager etter datoen for ankomst til den vektorbeskyttede 

karantenen, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]] 

   (3)eller [har gjennomgått en hemagglutinasjonshemmingsprøve for venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest utført av samme laboratorium på samme dag på prøver tatt 

ved to anledninger med 21 dagers mellomrom  .......................  (sett inn dato) og 

(sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før 

avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter, og en RT-PCR-prøve (revers 

transkripsjon-polymerasekjedereaksjon) for påvisning av virusgenomet for 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest, utført med negativt resultat på en prøve tatt 

innen 48 timer før avsendelse (sett inn dato), og har vært beskyttet mot 

angrep fra smittebærere fra det tidspunktet RT-PCR-prøven ble tatt, til innlasting 

med sikte på avsendelse, ved kombinert bruk av godkjente insektrepellenter og 

insektmidler på dyret og insektsbekjempelse av stallen og transportmidlene det 

transporteres i.]] 

     

  (3) [lI.3.3 Dyret er et ukastrert hanndyr av hestefamilien som er eldre enn 180 dager, og 

  (3)enten [er sendt fra et land der virusarteritt hos hest (EVA) er en meldepliktig sykdom og ikke har 

vært offisielt rapportert i løpet av de seks siste månedene før avsendelsesdatoen,]] 

  (3)eller [ble undersøkt med en blodprøve tatt  ............................... (sett inn dato) i løpet av de siste  

21 dagene før avsendelsesdatoen, ved hjelp av virusnøytralisasjonsprøve for EVA med 

negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4,]] 

  (3)eller [ble undersøkt med en delmengde av den samlede sæden oppsamlet  (sett inn dato) i løpet 

av de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, ved hjelp av virusisolasjonsprøve, 

polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR for EVA med negativt resultat,]] 

  (3)eller [ble vaksinert mot EVA  ...............................  (sett inn dato) under offentlig veterinærs tilsyn og 

revaksinert med jevne mellomrom i samsvar med produsentens anvisninger, med en vaksine 

som er godkjent av vedkommende myndighet, der den første vaksinasjonen ble utført 
(3)enten  [før 1. oktober 2018, på den dagen det ble tatt en blodprøve som deretter ble 

undersøkt i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4,]]]  
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  (3)eller [før 1. oktober 2018, i en isolasjonsperiode på høyst 15 dager under offentlig 

veterinærs tilsyn, som startet den dagen det ble tatt en blodprøve som ble undersøkt 

i løpet av nevnte isolasjonsperiode i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med 

negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4,]]] 

  (3)eller [ved en alder på 180–270 dager, i en isolasjonsperiode under offentlig veterinærs 

tilsyn, der dyret gjennomgikk en virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført med 

negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4, eller som ble utført på samme dag 

av samme laboratorium med stabil eller fallende titer på to blodprøver tatt med minst 

ti dagers mellomrom,]]] 

  (3)eller [etter at dyret hadde gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:4, utført på en blodprøve tatt tidligst sju dager 

etter starten av en uavbrutt isolasjonsperiode som varte til 21 dager etter 

vaksinasjonen,]]] 

  (3)eller [ved en alder på 180–250 dager, etter at dyret hadde gjennomgått en 

virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4, eller som ble utført på samme dag av samme laboratorium 

med stabil eller fallende titer på to blodprøver tatt med minst 14 dagers mellomrom,]]] 

 (3)eller [gjennomgikk en virusisolasjonsprøve, polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR for 

EVA utført med negativt resultat på en delmengde av den samlede sæden oppsamlet etter den 

datoen en blodprøve av dette dyret tatt  .............  (sett inn dato) i løpet av de siste seks 

månedene før avsendelsesdatoen, ble undersøkt i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med 

positivt resultat ved en serumfortynning på minst 1:4,]] 

 (3)eller [har tidligere testet positivt på antistoffer mot virusarteritt hos hest eller er vaksinert mot EVA, og 

a)  er i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen blitt testparet på to 

påfølgende dager med minst to hopper som er blitt holdt isolert i sju dager før og minst 

28 dager etter testparingen, og som har gjennomgått to serologiske prøver for EVA med 

negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4 på blodprøver tatt på tidspunktet for 

testparingen og minst 28 dager etter testparingen, og 

  b)  gjennomgikk en virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført på en blodprøve tatt innen  

21 dager før avsendelsesdatoen  .......................................  (sett inn dato), 
(3)enten  [med positivt resultat ved en serumfortynning på 1:4,]]] 
(3)eller  [med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4,]]] 

 (3)eller [eventuelle krav om undersøkelse for påvisning av EVA eller vaksinasjon mot EVA er blitt 

opphevet ved Unionens regelverk i ...................   (henvisning til gjeldende unionsrettsakt) 

med den begrunnelse at dyret er midlertidig innført til Unionen for å delta i hestearrangementet 

angitt i nevnte rettsakt, og at dyret holdes atskilt fra andre dyr av hestefamilien som ikke deltar i 

dette arrangementet, og at eventuell avlsvirksomhet, herunder oppsamling av sæd, er forbudt 

ved midlertidig opphold i Unionen.]] 

 (3)(7)enten [II.3.4. Dyret er sendt fra Island, som er sertifisert som offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, der det 

har oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen, og ikke har kommet i kontakt med dyr av 

hestefamilien som er innført til Island fra andre land.] 

 (3)eller  [II.3.4. Dyret har med negativt resultat gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller 

Coggins-prøve) eller en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en 

blodprøve tatt  ..  (sett inn dato) i løpet av 
(3)enten  [de siste 90 dagene før avsendelsesdatoen fra et land eller en del av territoriet til et 

land som tilhører helsegruppe A, B, C eller G,]] 

  (3)eller [de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen fra et land eller en del av territoriet til et 

land som tilhører helsegruppe D, E eller F.]] 
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 (3)[ll.3.5. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B eller E, 

eller fra Brasil, Kina eller Thailand, eller fra et land der snive ble rapportert i løpet av de siste tre 

årene før avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for snive, utført 

med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en blodprøve tatt  .........................  (sett 

inn dato), i løpet av de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen.] 

 (3) [ll.3.6 Dyret er et ukastrert hanndyr eller hunndyr av hestefamilien som er eldre enn 270 dager, som er 

sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D, E eller F, eller 

fra Kina eller Thailand, eller fra et land der ondartet beskjelersyke ble rapportert i løpet av de 

siste to årene før avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for 

ondartet beskjelersyke, utført med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en 

blodprøve tatt  .....................................  (sett inn dato), i løpet av de siste 30 dagene før 

avsendelsesdatoen, og har ikke vært brukt til avl minst de siste 30 dagene før og etter datoen 

da prøven ble tatt.] 

 (3)(7)[II.3.7. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, 

og 
(3)enten  [vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest er ikke offisielt rapportert i avsenderlandet 

eller delen av territoriet til avsenderlandet i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen,]] 

  (3)eller [dyret ble vaksinert med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar med 

produsentens anvisninger i løpet av de siste seks månedene og minst 30 dager før 

avsendelsesdatoen med inaktivert vaksine mot vestlig og østlig encefalomyelitt hos 

hest, der den siste vaksinasjonen ble foretatt  ....................................................  (sett 

inn dato),]] 

  (3)eller [dyret ble i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen holdt i 

smittebærerbeskyttet karantene, og gjennomgikk i løpet av dette tidsrommet 

hemagglutinasjonshemmingsprøver for vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest 

utført av samme laboratorium på samme dag 

   (3)enten [på en blodprøve tatt  ....................................  (sett inn dato) i løpet av de 

siste ti dagene før avsendelsesdatoen, med negativt resultat,]]] 

   (3)eller [på blodprøver tatt ved to anledninger med minst 21 dagers mellomrom 

 ................................  (sett inn dato) og  .........................  (sett inn dato), der 

den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før 

avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter.]]] 

 (3) [ll.3.8 Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe G, eller fra 

et land der japansk encefalitt er offisielt rapportert hos dyr av hestefamilien i løpet av minst de 

siste to årene før avsendelsesdatoen, og dyret 
(3)enten  [kommer fra en driftsenhet som ligger midt i et område der det i en radius på minst 

30 km rundt driftsenheten ikke har vært noe tilfelle av japansk encefalitt i løpet av de 

siste 21 dagene før avsendelsesdatoen,]] 

  (3)eller [er holdt i smittebærerbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og i dette tidsrommet holdt kroppstemperaturen, målt daglig, seg 

innenfor de fysiologiske normalgrensene, og har gjennomgått 

   (3)enten [en hemagglutinasjonshemmingsprøve eller en virusnøytralisasjonsprøve 

for japansk encefalitt utført av samme laboratorium på samme dag på 

blodprøver tatt ved to anledninger med minst 14 dagers mellomrom   

(sett inn dato) og  ..................................................  (sett inn dato), der den 

andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, 

med høyst firedobbel økning i antistofftiter mellom de to prøvene, og har 

vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]]] 
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   (3)eller [en Ig-M-bindende ELISA-prøve for påvisning av antistoffer mot japansk 

encefalitt-virus med negativt resultat, utført på en blodprøve tatt tidligst sju 

dager etter at isolasjonen startet  .....................................  (sett inn dato), og 

har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]]] 

  (3)eller [ble vaksinert mot japansk encefalitt med en fullstendig første runde og revaksinert i 

samsvar med produsentens anbefalinger minst 21 dager og høyst tolv måneder før 

avsendelsesdatoen.]] 

 (3)(7)enten [II.3.9. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og har 

gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF, som ble gjennomført ved samme laboratorium på samme dag 

  (3)enten [på blodprøver tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom 

  .............................  (sett inn dato) og  .............................  (sett inn dato), der den 

andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen]]] 

   (3)enten [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

   (3)eller [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3)enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt 

resultat i en prøve for identifisering av agens som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF.]]]] 

    (3)eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i 

antistofftiter i en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i  

nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i OIEs landdyrhåndbok.]]]] 

  (3)eller [på en blodprøve tatt  ................................ (sett inn dato), i løpet av de siste  

21 dagene før avsendelsesdatoen, og avsenderlandet eller delen av territoriet til 

avsenderlandet er anerkjent av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest,]] 

 (3)(7)eller  [II.3.9. dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og 

  (3)enten [har gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, som ble utført ved samme laboratorium på 

samme dag på blodprøver tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers 

mellomrom  .................................  (sett inn dato) og  ....................................  (sett inn 

dato), der den første prøven ble tatt minst sju dager etter at dyret ankom den 

vektorbeskyttede karantenen, og der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen, 

   (3)enten [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

   (3)eller [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3)enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt 

resultat i en prøve for identifisering av agens som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF.]]]] 

    (3)eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i 

antistofftiter i en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i  

nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i OIEs landdyrhåndbok.]]]] 
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  (3)eller [har gjennomgått en serologisk prøve og en prøve for identifisering av agens for 

afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med 

negativt resultat i hvert enkelt tilfelle på en blodprøve tatt  ................................  (sett 

inn dato) minst 28 dager etter den datoen da dyret ankom den vektorbeskyttede 

karantenen og i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen.]] 

  (3)eller [har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for afrikansk hestepest som 

beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat på en 

blodprøve tatt  .............................  (sett inn dato) minst 14 dager etter den datoen da 

dyret ankom den vektorsikrede karantenen og høyst 72 timer før avsendelse.]] 

 II.4. Attestasjon av transportvilkår 

 (3)(7)enten [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, 

D, E eller G, og det er truffet tiltak for å transportere det direkte til Unionen, uten å passere 

gjennom et marked, en samleplass eller en oppsamlingssentral, og uten å komme i kontakt 

med andre dyr av hestefamilien som ikke oppfyller minst de samme helsekravene som 

beskrevet i dette helsesertifikatet.] 

 (3)(7)eller [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og det 

er truffet tiltak for å transportere det direkte fra den vektorbeskyttede karantenestasjonen uten 

å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke ledsages av et helsesertifikat til 

bruk ved import eller midlertidig innførsel til Unionen 
(3)enten  [til lufthavnen under vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak som sikrer at 

luftfartøyet på forhånd rengjøres og desinfiseres med et desinfiseringsmiddel som er 

offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og sprøytes mot insektvektorer rett før 

avgang.]] 

   (3)eller [til en havn i det aktuelle landet eller delen av territoriet til det aktuelle landet under 

vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak for å transportere det på et fartøy 

som har kurs direkte mot en havn i Unionen, uten å anløpe en havn som ligger i et 

land eller en del av territoriet til et land som ikke er godkjent for innførsel til Unionen 

av dyr av hestefamilien, i båser som på forhånd er rengjort og desinfisert med et 

desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og som er 

sprøytet mot insektvektorer rett før avgang.]] 

  II.4.2 Det er truffet tiltak for å hindre enhver kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke 

oppfyller minst de samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet, i tidsrommet 

fra sertifikatutstedelsen til dyret sendes til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert. 

  II.4.3 Transportkjøretøyene eller containerne som dyret skal lastes inn i, er rengjort og desinfisert 

før innlasting med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og 

de er konstruert slik at avføring, urin, strø eller fôr ikke kan sive eller falle ut under transport. 

 II.5. Attestasjon av dyrs velferd 

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, 

og det er truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

 Merk-

nader: 

    

 Del I:     

 Felt I.8:  Angi koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet som er oppført i kolonne 3 i 

vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15.  Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og 

øvrige opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette 

grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen. 
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 Felt I.23:  Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

 Felt I.28: Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte 

dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver osv.) og hvor på dyret det er plassert. 

    Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som 

validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

 Del II:   

 (1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller på siste virkedag før innlasting av dyret som skal 

sendes til bestemmelsesstaten i Unionen. 

Midlertidig innførsel av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for 

godkjenning av midlertidig innførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av 

territoriet til landet nevnt i nr. II.1.1, eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot 

innførsel av dyr av hestefamilien fra dette landet eller denne delen av territoriet til avsenderlandet. 
(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 

og 5 i vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 
(3) Stryk det som ikke passer. 
(4) Stryk erklæringen dersom attestasjonen i nr. II.1.3 gjelder for hele avsenderlandet. 
(5) En del av territoriet til landet som er godkjent for midlertidig innførsel som er oppført i henholdsvis kolonne 3 

og 6 i vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 
(6) Bare tillatt dersom avsenderlandet tilhører helsegruppe G. 
(7) Erklæringer som fullstendig og utelukkende gjelder en annen helsegruppe enn den helsegruppen som 

avsenderlandet eller delen av dets territorium tilhører, forutsatt at nummereringen på de etterfølgende 

erklæringene opprettholdes. 

 

 Dette helsesertifikatet skal  

 (a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der den registrerte hesten vil bli innført på Unionens 

territorium og gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

(b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

(c) i originalform ledsage den registrerte hesten gjennom hele dens midlertidige innførsel i Unionen, 

(d) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

(e) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert 

hele og ikke kan deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst 

være påført sertifikatets referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

Offentlig veterinær  

  Navn (med blokkbokstaver): 

Dato: 

Stempel: 

Kvalifikasjon og tittel: 

Underskrift: 
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk 

ved midlertidig innførsel av en registrert hest 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn) Identifikasjonssystem 

 ...............................  

Identifikasjonsnummer 

 ...............................  

Alder 

 ....................  

Kjønn 

 ................  

Equus caballus 

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av den registrerte hesten beskrevet ovenfor, erklærer at 

- hesten 
(2)enten  [har oppholdt seg i  ........................... (sett inn navn på avsenderland eller en del av territoriet til et 

avsenderland) i minst 40 dager før avsendelsesdatoen,] 
(2)eller  [ble innført til  .................... (sett inn navn på avsenderland eller en del av territoriet til et avsenderland) i den 

påkrevde oppholdsperioden på minst 40 dager før avsendelsesdatoen 

(a) den ........  (sett inn dato) fra ...........................  (sett inn navn på land som hesten ble innført til landet 

fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,) 

(b) den  .......  (sett inn dato) fra ...........................  (sett inn navn på land som hesten ble innført til landet 

fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,) 

(c) den  .......  (sett inn dato) fra ...........................  (sett inn navn på land som hesten ble innført til landet 

fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,] 

- i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har hesten ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

- transporten vil foregå slik at helsen og velferden til hesten blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av 

transporten, 

- vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende 

helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

- vilkårene for transport som får anvendelse i samsvar med nr. II.4 i det ledsagende helsesertifikatet for avsenderlandet 

eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

- under sitt opphold i Unionen i et tidsrom på mindre enn 90 dager, vil hesten bli holdt på følgende steder: 

(a) fra .............  (dato) til ...............  (dato) i ......................... (driftsenhet) i ..........................  (medlemsstat) 

(b) fra .............  (dato) til ............... (dato) i .......................... (driftsenhet) i ..........................  (medlemsstat) 

(c) fra .............  (dato) til ............... (dato) i .......................... (driftsenhet) i ..........................  (medlemsstat) 

(d) fra .............  (dato) til ............... (dato) i .......................... (driftsenhet) i ..........................  (medlemsstat) 

- jeg er kjent med at dersom hesten flyttes fra én medlemsstat i Unionen til en annen medlemsstat, som angitt i denne 

erklæringen, skal den ledsages av et helsesertifikat utstedt av en offentlig veterinær i avsendermedlemsstaten, og at 

denne forflytningen skal meldes til bestemmelsesmedlemsstaten, 

- det er fastsatt at hesten skal sendes ut av Unionen  ......................................................  (dato) ved grensestasjonen i 

(sett inn navn på utførselsgrensestasjonen). 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ............................................................................  

Dato:  .................................. (dd/mm/åååå) 

 .......................................................................................................................................................  

(Underskrift) 

(1)  Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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Avsnitt B 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved transitt av levende dyr av hestefamilien gjennom Unionen fra et 

tredjeland eller en del av territoriet til et tredjeland, til et annet tredjeland eller en annen del av territoriet til samme 

tredjeland 

LAND:  Veterinærattest for EU 

D
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet 

I.4. Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6. Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

 Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinn-

elsesland 

ISO-

kode 

I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-

kode 

I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted I.12. 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.13. Lastested I.14. Avsendelsesdato  

 I.15. Transportmiddel I.16. GKS ved import til EU  

Fly  Skip  

Veigående kjøretøy 

 Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

Jernbanevogn 

 
I.17. CITES-nr.  

I.18. Beskrivelse av dyrene I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

1 

I.21. I.22. Antall kolli 

 I.23. Plombe- og containernr. I.24. 

I.25. Dyr sertifisert til:  

Registrert hest    Avl og produksjon   Slakting  

I.26. For transitt gjennom EU til tredjeland  X 

Tredjeland  ISO-kode 

I.27. 

I.28. Identifikasjon av dyret   

 Art (vitenskapelig navn) 

 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder Kjønn 
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 LAND  Transitt – dyr av hestefamilien 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 II. Attestasjon av dyrs helse og velferd  

D
e
l 

II
: 

A
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e
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s
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Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret av hestefamilien beskrevet i felt I.28 

- er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

- er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom 

eller smittsom sykdom, 

- oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.5 i dette 

sertifikatet, 

 

- ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

 II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

 II.1.1. Dyret er sendt fra  .............................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et 

land eller en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: 
(2) og tilhører helsegruppe (2), og er godkjent for midlertidig innførsel av registrerte hester eller import av 

registrerte hester, registrerte dyr av hestefamilien og avls- og produksjonsdyr av hestefamilien. 

 II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

 II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

  a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke 

er gjort kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av 

afrikansk hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt 

vaksinasjon mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

   

  b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene 

før avsendelsesdatoen, 

  c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

  d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

 (3)enten [e) der det ikke har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 (3)eller [e) der det har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, og en blodprøve tatt fra dyret  ...................... (sett inn dato) i løpet av de 

siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, ble undersøkt med negativt resultat for antistoffer mot 

vesikulært stomatittvirus 

   

   

   (3)enten  [i en virusnøytralisasjonsprøve ved en serumfortynning på 1:32,]] 

   (3)eller  [i en ELISA-prøve i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok]]. 
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 LAND  Transitt – dyr av hestefamilien 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner 

til, ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–

II.1.4.7 og som varer 

  (4)[ll.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

(3)enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens 

var i kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller 

angrepet av Trypanosoma equiperdum,] 

   

   (3)og/eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

(3)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,]] 

  (4)[ll.1.4.2. med hensyn til snive, 
(3)enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne 

bakterien, ble slaktet og destruert,] 

   (3)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,]] 

  II.1.4.3. med hensyn til encefalomyelitt hos hest av alle typer, 
(3)enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet 

av sykdommen, ble slaktet,] 

   (3)og/eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet 

av virus som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig 

encefalomyelitt hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (3)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er 

igjen etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en 

immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er 

innsamlet ved to anledninger med tre måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (3)enten  [seks måneder etter det siste tilfellet], 

   (3)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og 

desinfisering av lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og 

desinfisering av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt 

med dyr av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom 

sykdom. 

 II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 (3)enten [II.2.1. I et tidsrom på minst 40 dager før avsendelsesdatoen har dyret oppholdt seg på driftsenheter 

under veterinærs tilsyn som ligger i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet 

som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller G, og 

  (3)enten [i en medlemsstat i Unionen,] 

  (3)og/eller [i et land eller en del av territoriet til et land med kode:  ............................ (2) som er godkjent for 

midlertidig innførsel til Unionen av registrerte hester, og som dyret er importert fra til 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet på vilkår som er minst like strenge 

som dem som kreves i samsvar med Unionens regelverk for midlertidig innførsel av registrerte 

hester fra dette landet eller en del av territoriet til landet, direkte til Unionen, og som 

   (3)enten  [tilhører samme helsegruppe  ........................ (2) som avsenderlandet eller en del av 

territoriet til avsenderlandet,]] 
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 LAND  Transitt – dyr av hestefamilien 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

   (3)og/eller  [tilhører helsegruppe A, B eller C,]] 

   (3)og/eller  [tilhører helsegruppe D, E eller G, og dyret er en registrert hest som definert i artikkel 

2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659.]]] 

 (3)(5)eller [II.2.1. I et tidsrom på minst 60 dager før avsendelsesdatoen har dyret oppholdt seg på driftsenheter 

under veterinærs tilsyn som ligger i et avsenderland eller en del av territoriet til avsenderlandet 

som tilhører helsegruppe F, eller ble importert i løpet av de siste 60 dagene før 

avsendelsesdatoen fra en medlemsstat i Unionen før den ankom den vektorbeskyttede eller 

vektorsikrede karantenestasjonen i samsvar med nr. II.2.2.] 

   

   

 (3)(5)enten [II.2.2. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og 

  (3)enten [har vært holdt isolert i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet beskyttet mot 

insektvektorer i minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen, eller etter innførsel til 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, dersom det ble importert i samsvar 

med nr. II.2.1 fra en medlemsstat eller et tredjeland eller en del av territoriet til et land som 

tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller G,]] 

   

   

  (3)eller [har vært holdt i nærmere angitte lokaler under offentlig veterinærs tilsyn i minst de siste  

40 dagene før avsendelsesdatoen, eller etter innførsel til avsenderlandet eller en del av 

territoriet til avsenderlandet, dersom det ble importert i samsvar med nr. II.2.1 fra en 

medlemsstat eller et tredjeland eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, 

C, D, E eller G, og avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet er anerkjent av 

OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest.]] 

   

   

   

   (3)enten [dyret er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659,]]] 

   (3)eller [avsenderlandet ligger ikke ved siden av et land der det har forekommet afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen.]]] 

 (3)(5)eller [II.2.2. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble 

holdt 

  (3)enten [i den godkjente vektorbeskyttede karantenestasjonen .......................................  (sett inn navn 

på karantenestasjon) i løpet av minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen fra  

(sett inn dato) til (sett inn dato), idet det ble holdt inne i de vektorbeskyttede 

lokalene minst fra to timer før solnedgang til to timer etter soloppgang, mosjon ble gitt under 

offentlig veterinærs tilsyn etter anvendelse av insektrepellenter i kombinasjon med insektmidler 

som er effektive mot Culicoides, før uttak fra stall, og strengt isolert fra dyr av hestefamilien som 

ikke er forberedt for eksport på vilkår som er minst like strenge som dem som kreves for 

midlertidig innførsel eller import til Unionen,]] 

   

   

   

   

  (3)eller [permanent inne i den godkjente vektorsikrede karantenestasjonen  .......................  (sett inn navn 

på karantenestasjon) i løpet av minst de siste 14 dagene før avsendelsesdatoen, og det er ved 

konstant overvåking av vektorbeskyttelsen dokumentert at det ikke har forekommet smittebærere 

inne i den vektorbeskyttede delen av karantenestasjonen.]] 

 II.3. Attestasjon av vaksinasjon og helseundersøkelse  

 (3)enten [II.3.1. Dyret ble ikke vaksinert mot afrikansk hestepest i avsenderlandet, og det er ingen opplysninger 

som tyder på tidligere vaksinasjon.] 

 (3)eller [II.3.1. Dyret ble vaksinert mot afrikansk hestepest, og denne vaksinasjonen ble utført 

  (3)enten [mer enn tolv måneder før avsendelsesdatoen,]] 

  (3)eller [mer enn 60 dager og mindre enn tolv måneder før datoen for innførsel til den delen av 

territoriet til landet nevnt i nr. II.1.3 bokstav a), som det ble sendt fra.]] 

 (3)(5)eller [II.3.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble 

vaksinert mot afrikansk hestepest  ......................... (sett inn dato) høyst 24 måneder og minst 

40 dager før datoen for ankomst til den vektorbeskyttede karantenen med en registrert vaksine i 

samsvar med produsentens anvisninger, som beskytter mot de sirkulerende serotypene av 

afrikansk hestepest-viruset.] 
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 LAND  Transitt – dyr av hestefamilien 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

  II.3.2. Dyret ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste  

60 dagene før avsendelsesdatoen fra 

  (3)enten [et land der alle deler av territoriet har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst 

to år før avsendelsesdatoen,] 

  (3)(5)eller [en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, som har vært fri for 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år før avsendelsesdatoen, og venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest forekommer i de resterende delene av territoriet til avsenderlandet, og 
   

   (3)enten [er vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig første 

runde og revaksinert i samsvar med produsentens anbefalinger minst 60 dager og 

høyst 12 måneder før avsendelsesdatoen, og er holdt i smittebærerbeskyttet 

karantene i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, og har i dette 

tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets kroppstemperatur, målt daglig, har holdt 

seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle dyr av hestefamilien på samme 

driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt daglig, ble det tatt blodprøve 

av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest med 

negativt resultat,]] 

   (3)eller [er ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i 

smittebærerbeskyttet karantene i minst 21 dager, og har i dette tidsrommet holdt seg 

klinisk friskt, og dets kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de 

fysiologiske normalgrensene, og alle dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som 

viste en økning i kroppstemperatur, målt daglig, ble det tatt blodprøve av for 

virusisolasjon for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest med negativt 

resultat, og dyret som skal sendes, har gjennomgått en diagnostisk prøve for 

påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest, med negativt resultat på en 

prøve tatt minst 14 dager etter datoen for ankomst til den vektorbeskyttede 

karantenen, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]] 

   (3)eller [har gjennomgått en hemagglutinasjonshemmingsprøve for venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest utført av samme laboratorium på samme dag på prøver tatt 

ved to anledninger med 21 dagers mellomrom  .......................  (sett inn dato) og 

(sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før 

avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter, og en RT-PCR-prøve (revers 

transkripsjon-polymerasekjedereaksjon) for påvisning av virusgenomet for 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest, utført med negativt resultat på en prøve tatt 

innen 48 timer før avsendelse (sett inn dato), og har vært beskyttet mot 

angrep fra smittebærere fra det tidspunktet RT-PCR-prøven ble tatt, til innlasting med 

sikte på avsendelse, ved kombinert bruk av godkjente insektrepellenter og 

insektmidler på dyret og insektsbekjempelse av stallen og transportmidlene det 

transporteres i.]] 

     

 (3)(7)enten [II.3.3. Dyret er sendt fra Island, som er sertifisert som offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, der det 

har oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen, og ikke har kommet i kontakt med dyr av 

hestefamilien som er innført til Island fra andre land.] 

 (3)eller  [II.3.3. Dyret har med negativt resultat gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller 

Coggins-prøve) eller en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en 

blodprøve tatt  .........................  (sett inn dato) i løpet av 
(3)enten  [de siste 90 dagene før avsendelsesdatoen,]] 

  (3)eller [de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen fra et land eller en del av territoriet til et 

land som tilhører helsegruppe D, E eller F.]] 
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 (3) [ll.3.4 Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B eller E, 

eller fra Brasil, Kina eller Thailand, eller fra et land der snive ble rapportert i løpet av de siste tre 

årene før avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for snive, utført 

med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en blodprøve tatt  ..........................  (sett 

inn dato) i løpet av de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen.] 

 (3)(5)[II.3.5. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, 

og 
(3)enten  [vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest er ikke offisielt rapportert i avsenderlandet 

eller delen av territoriet til avsenderlandet i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen,]] 

  (3)eller [dyret ble vaksinert med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar med 

produsentens anvisninger i løpet av de siste seks månedene og minst 30 dager før 

avsendelsesdatoen med inaktivert vaksine mot vestlig og østlig encefalomyelitt hos 

hest, der den siste vaksinasjonen ble foretatt  .............................  (sett inn dato),]] 

  (3)eller [dyret ble i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen holdt i 

smittebærerbeskyttet karantene, og gjennomgikk i løpet av dette tidsrommet 

hemagglutinasjonshemmingsprøver for vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest utført 

av samme laboratorium på samme dag 

   (3)enten [på en blodprøve tatt  ....................................  (sett inn dato), i løpet av de 

siste ti dagene før avsendelsesdatoen, med negativt resultat,]]] 

   (3)eller [på blodprøver tatt ved to anledninger med minst 21 dagers mellomrom 

 ................................  (sett inn dato) og  .........................  (sett inn dato), der 

den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før 

avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter.]]] 

 (3) [ll.3.6 Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe G, eller fra 

et land der japansk encefalitt er offisielt rapportert hos dyr av hestefamilien i løpet av minst de 

siste to årene før avsendelsesdatoen, og dyret 
(3)enten  [kommer fra en driftsenhet som ligger midt i et område der det i en radius på minst  

30 km rundt driftsenheten ikke har vært noe tilfelle av japansk encefalitt i løpet av de 

siste 21 dagene før avsendelsesdatoen,]] 

  (3)eller [er holdt i smittebærerbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og i dette tidsrommet holdt kroppstemperaturen, målt daglig, seg 

innenfor de fysiologiske normalgrensene, og har gjennomgått 

   (3)enten [en hemagglutinasjonshemmingsprøve eller virusnøytralisasjonsprøve for 

japansk encefalitt utført av samme laboratorium på samme dag på 

blodprøver tatt ved to anledninger med minst 14 dagers mellomrom 

 (sett inn dato) og  .....................  (sett inn dato), der den 

andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, 

med høyst firedobbel økning i antistofftiter mellom de to prøvene, og har 

vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]]] 

   (3)eller [en Ig-M-bindende ELISA-prøve for påvisning av antistoffer mot japansk 

encefalitt-virus med negativt resultat, utført på en blodprøve tatt tidligst sju 

dager etter at isolasjonen startet  .......................  (sett inn dato), og har vært 

beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]]] 
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  (3)eller [ble vaksinert mot japansk encefalitt med en fullstendig første runde og revaksinert i 

samsvar med produsentens anbefalinger minst 21 dager og høyst tolv måneder før 

avsendelsesdatoen.]] 

 (3)(7)enten [II.3.7. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og har 

gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF, som ble gjennomført ved samme laboratorium på samme dag 

  (3)enten [på blodprøver tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom 

 (sett inn dato) og  .........................  (sett inn dato), der den andre prøven 

ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen: 

   (3)enten [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

   (3)eller [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3)enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt 

resultat i en prøve for identifisering av agens som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF.]]]] 

    (3)eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i 

antistofftiter i en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i  

nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i OIEs landdyrhåndbok.]]]] 

  (3)eller [på en blodprøve tatt  ............................  (sett inn dato), i løpet av de siste 21 dagene 

før avsendelsesdatoen, og avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet 

er anerkjent av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest,]] 

   (3)enten [dyret er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659,]]] 

   (3)eller [avsenderlandet ligger ikke ved siden av et land der det har forekommet 

afrikansk hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen.]]] 

 (3)(5)eller  [II.3.7. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og 

  (3)enten [har gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, som ble utført ved samme laboratorium på 

samme dag på blodprøver tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers 

mellomrom  .............................  (sett inn dato) og  ...........................  (sett inn dato), 

der den første prøven ble tatt minst sju dager etter at dyret ankom den 

vektorbeskyttede karantenen, og der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen, 

   (3)enten [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

   (3)eller [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3)enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt 

resultat i en prøve for identifisering av agens som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF.]]]] 

    (3)eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i 

antistofftiter i en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i  

nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i OIEs landdyrhåndbok.]]]] 
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  (3)eller [har gjennomgått en serologisk prøve og en prøve for identifisering av agens for 

afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med 

negativt resultat i hvert enkelt tilfelle på en blodprøve tatt  ..................................  (sett 

inn dato) minst 28 dager etter den datoen da dyret ankom den vektorbeskyttede 

karantenen og i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen.]] 

  (3)eller [har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for afrikansk hestepest som 

beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat på en 

blodprøve tatt  ............................  (sett inn dato) minst 14 dager etter den datoen da 

dyret ankom den vektorsikrede karantenen og høyst 72 timer før avsendelse.]] 

 II.4. Attestasjon av transportvilkår 

 (3)(5)enten [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, 

E eller G, og det er truffet tiltak for å transportere det direkte til Unionen, uten å passere 

gjennom et marked, en samleplass eller en oppsamlingssentral, og uten å komme i kontakt med 

andre dyr av hestefamilien som ikke oppfyller minst de samme helsekravene som beskrevet i 

dette helsesertifikatet.] 

 (3)(5)eller [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og det 

er truffet tiltak for å transportere det direkte fra den vektorbeskyttede karantenestasjonen uten å 

komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke ledsages av et helsesertifikat til bruk 

ved import eller midlertidig innførsel til Unionen 
(3)enten  [til lufthavnen under vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak som sikrer at 

luftfartøyet på forhånd rengjøres og desinfiseres med et desinfiseringsmiddel som er 

offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og sprøytes mot insektvektorer rett før 

avgang.]] 

   (3)eller [til en havn i det aktuelle landet eller delen av territoriet til det aktuelle landet under 

vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak for å transportere det på et fartøy som 

har kurs direkte mot en havn i Unionen, uten å anløpe en havn som ligger i et land 

eller en del av territoriet til et land som ikke er godkjent for innførsel til Unionen av dyr 

av hestefamilien, i båser som på forhånd er rengjort og desinfisert med et 

desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og som er 

sprøytet mot insektvektorer rett før avgang.]] 

  II.4.2 Det er truffet tiltak for å hindre enhver kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke 

oppfyller minst de samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet, i tidsrommet fra 

sertifikatutstedelsen til dyret sendes til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert. 

  II.4.3 Transportkjøretøyene eller containerne som dyret skal lastes inn i, er rengjort og desinfisert før 

innlasting med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og de er 

konstruert slik at avføring, urin, strø eller fôr ikke kan sive eller falle ut under transport. 

  II.4.4. Dyret av hestefamilien transporteres videre til  ...............  (sett inn bestemmelsesland utenfor 

Unionen). Det er truffet tiltak og de nødvendige kravene til dyrehelse er attestert for å sikre dyret 

transitt gjennom Unionen uten forsinkelse. 

 II.5. Attestasjon av dyrs velferd 

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, 

og det er truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 
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 Merknad

er: 

    

 Del I:     

 Felt I.6:  Person som har ansvaret for forsendelsen i Unionen. 

 Felt I.8:  Angi koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet som er oppført i kolonne 3 i 

vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15.  Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og 

øvrige opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette 

grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen. 

 Felt I.23:  Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

 Felt I.28: Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus, Equus africanus, Equus hemionus, Equus 

kiang, Equus quagga, Equus sebra, Equus grevyi, eller angi eventuell krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte 

dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, 

tatovering, svimerke, signalgiver osv.) og hvor på dyret det er plassert. 

    Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som 

validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

 Del II:   

 (1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller, når det gjelder en registrert hest, på siste virkedag 

før innlasting av dyret som skal sendes til bestemmelsesstaten i Unionen. 

Innførsel til Unionen av disse dyrene skal ikke tillates dersom dyrene ble lastet enten før datoen for 

godkjenning av transitt gjennom Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til 

landet nevnt i nr. II.1.1, eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av dyr av 

hestefamilien fra dette landet eller denne delen av territoriet til avsenderlandet. 
(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 

og 5 i vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 
(3) Stryk det som ikke passer. 
(4) Stryk erklæringen dersom attestasjonen i nr. II.1.3 gjelder for hele avsenderlandet. 
(5) Erklæringer som fullstendig og utelukkende gjelder en annen helsegruppe enn den helsegruppen som 

avsenderlandet eller delen av dets territorium tilhører, forutsatt at nummereringen på de etterfølgende 

erklæringene opprettholdes. 

 

 Dette helsesertifikatet skal  

 (a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der den registrerte hesten vil bli innført på Unionens 

territorium og gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

(b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

(c) i originalform ledsage den registrerte hesten gjennom hele dens midlertidige innførsel i Unionen, 

(d) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

(e) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert 

hele og ikke kan deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst 

være påført sertifikatets referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

Offentlig veterinær  

  Navn (med blokkbokstaver): 

Dato: 

Stempel: 

Kvalifikasjon og tittel: 

Underskrift: 
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk 

ved transitt gjennom Unionen av et dyr av hestefamilien 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn) 

 ...............................  

Identifikasjonssystem 

 ...............................  

Identifikasjonsnummer 

 ...............................  

Alder 

 ....................  

Kjønn 

 ................  

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av dyret beskrevet ovenfor, erklærer at 

- dyret 
(2)enten  [har oppholdt seg i  ........................... (sett inn navn på avsenderland eller en del av territoriet til et 

avsenderland) i minst 40 dager før avsendelsesdatoen,] 
(2)eller  [ble innført til  .................... (sett inn navn på avsenderland eller en del av territoriet til et avsenderland) i den 

påkrevde oppholdsperioden på minst 40 dager før avsendelsesdatoen 

(a) den ..............  (sett inn dato) fra ....................  (sett inn navn på land som hesten ble innført til landet 

fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,) 

(b) den  .............  (sett inn dato) fra ....................  (sett inn navn på land som hesten ble innført til landet 

fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,) 

(c) den  .............  (sett inn dato) fra ....................  (sett inn navn på land som hesten ble innført til landet 

fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,] 

- i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har hesten ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

- vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende 

helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

- vilkårene for transport som får anvendelse i samsvar med nr. II.4 i det ledsagende helsesertifikatet for avsenderlandet 

eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

- transporten vil foregå slik at helsen og velferden til dyret blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten, 

- det er fastsatt at dyret skal sendes ut av Unionen  .................................................  (sett inn dato) ved grensestasjonen i 

(sett inn navn på utførselsgrensestasjonen). 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ............................................................................  

Dato:  .................................. (dd/mm/åååå) 

 .......................................................................................................................................................  

(Underskrift) 

(1)  Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus, Equus africanus, Equus hemionus, Equus kiang, Equus 

quagga, Equus sebra, Equus grevyi, eller angi eventuell krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

(2) Stryk det som ikke passer. 

» 
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2) I del 2 avsnitt B skal kapittel 1 lyde: 

«Kapi t t e l  1  

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved gjeninnførsel til Unionen etter midlertidig eksport av registrerte 

konkurransehester for et tidsrom på høyst 90 dager for å delta i hestearrangementer organisert i regi av Det internasjonale 

rideforbund (FEI) 

(Førolympiske prøveleker, olympiske leker, paralympiske leker, World Equestrian Games / verdensmesterskap, Asian 

Equestrian Games, American Equestrian Games (herunder PanAmerican Games, South American Games, Central 

American og Caribbean Games), Endurance World Cup i De forente arabiske emirater og LG Global Champions Tour)  
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet 

I.4. Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6. 

I.7. Opprinn-

elsesland 

ISO-

kode 

I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestem-

melsesland 

ISO-kode I.10. Bestem-

melsesregion 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted I.12. Bestemmelsessted 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.  Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.13. Lastested I.14. Avsendelsesdato  

 I.15. Transportmiddel I.16. GKS ved import til EU  

Fly  Skip  

Veigående kjøretøy 

 Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

Jernbanevogn 

 
I.17. CITES-nr.  

I.18. Beskrivelse av dyrene I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

1 

I.21. I.22. Antall kolli 

 I.23. Plombe- og containernr. I.24. 

I.25. Dyr sertifisert til:  

Registrert hest   

I.26. I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av dyret   

 Art (vitenskapelig navn) 

Equus caballus 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder Kjønn 
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 LAND  Gjeninnførsel etter midlertidig eksport i høyst 90 dager 

Særlige konkurranser – registrert hest 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 II. Attestasjon av dyrs helse og velferd  

D
e

l 
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A
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Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

- er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659, 

- er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

- er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom 

eller smittsom sykdom, 

- oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.3 i dette 

sertifikatet, 

 

- ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av hesten eller eierens representant. 

 II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

 II.1.1. Dyret er sendt fra  ...........................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et land eller 

en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: (2) og 

tilhører helsegruppe (2). 

 II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

 II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

  a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke 

er gjort kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av 

afrikansk hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt 

vaksinasjon mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

   

  b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene 

før avsendelsesdatoen, 

  c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

  d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen. 

 II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner 

til, ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–

II.1.4.7 og som varer 

  (3) [ll.1.4.1 med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 
(4)enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens 

var i kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller 

angrepet av Trypanosoma equiperdum,] 

   

   (4)og/eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 
(4)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,]] 

  (3) [ll.1.4.2 med hensyn til snive, 
(4)enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne 

bakterien, ble slaktet og destruert,] 

   (4)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,]] 

  II.1.4.3. med hensyn til encefalomyelitt hos hest av alle typer, 
(4)enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet 

av sykdommen, ble slaktet,] 

   (4)og/eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet 

av virus som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig 

encefalomyelitt hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (4)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 



1.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/417 

 

 LAND  Gjeninnførsel etter midlertidig eksport i høyst 90 dager 

Særlige konkurranser – registrert hest 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er 

igjen etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en 

immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er 

innsamlet ved to anledninger med tre måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (4)enten  [seks måneder etter det siste tilfellet], 

   (4)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og 

desinfisering av lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og 

desinfisering av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt 

med dyr av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom 

sykdom. 

 II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 II.2.1. Dyret ble importert til avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet  ................... (sett inn dato) 

  (4)enten [direkte fra EU-medlemsstaten ...............................  (sett inn navn på EU-medlemsstaten),] 

  (4)eller [fra et land eller en del av territoriet til et land .......................  (sett inn navn på land) på vilkår 

som er minst like strenge som dem som er fastsatt i dette sertifikatet.] 

 II.2.2 Dyret ble sendt ut av Unionen 

  (4)enten [for mindre enn 30 dager siden, og etter utførselen fra Unionen var det aldri i et land eller en del 

av territoriet til et land som tilhører en annen helsegruppe. I landet eller delen av territoriet til 

avsenderlandet oppholdt det seg på driftsenheter under veterinærs tilsyn, og ble holdt i 

separate staller uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere 

helsetilstand, unntatt ved konkurranser, og har deltatt i eller vært oppstallet sammen med hester 

som deltar i LG Global Champions Tour 

   (4)enten [i storbyområdet Mexico by i Mexico,]] 

   (4)og/eller  [i Miami i De forente stater,] 

   (4)eller  [i Shanghai i Kina.]] 

  (4)eller [for mindre enn 60 dager siden, og etter utførselen fra Unionen var det aldri i et land eller en del 

av territoriet til et land som tilhører en annen helsegruppe. I landet eller delen av territoriet til 

avsenderlandet oppholdt det seg på driftsenheter under veterinærs tilsyn, og ble holdt i 

separate staller uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere 

helsetilstand, unntatt ved konkurranser, og har deltatt i eller vært oppstallet sammen med hester 

som deltar i 

   

   

   (4)enten [Asian Games i  .................................................................... (sett inn sted),]] 

   (4)eller  [American Games(5) i  ............................................................ (sett inn sted),]] 

   (4)eller  [Endurance World Cup i De forente arabiske emirater,]] 

  (4)eller [for mindre enn 90 dager siden, og etter utførselen fra Unionen var det aldri i et land eller en del 

av territoriet til et land(1) som tilhører en annen helsegruppe. I landet eller delen av territoriet til 

avsenderlandet oppholdt det seg på driftsenheter under veterinærs tilsyn, og ble holdt i 

separate staller uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere 

helsetilstand, unntatt ved konkurranser, og har deltatt i eller vært oppstallet sammen med hester 

som deltar i 

   (4)enten [de førolympiske prøveleker i ................................................ (sett inn sted),]] 

   (4)eller  [de olympiske leker i  .................................................... (sett inn sted),]] 
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 LAND  Gjeninnførsel etter midlertidig eksport i høyst 90 dager 

Særlige konkurranser – registrert hest 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

   (4)eller  [de paralympiske leker i  ....................................................... (sett inn sted),]] 

   (4)eller  [World Equestrian Games / verdensmesterskapene i  ...................... (sett inn sted).]] 

 II.3. Attestasjon av dyrs velferd  

  Dyret beskrevet i felt I.28. er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, 

og det er truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

 Merkna

der: 

    

 Del I:     

 Felt I.8: Angi koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet som er oppført i kolonne 3 i 

vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15. Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og 

øvrige opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette 

grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen. 

 Felt I.23:  Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

 Felt I.28: Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte 

dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, 

tatovering, svimerke, signalgiver osv.) og hvor på dyret det er plassert. Nummeret på det ledsagende 

passet og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, skal angis. 

    Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

 Del II:   

 (1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller på siste virkedag før innlasting av dyret som skal 

sendes til bestemmelsesstaten i Unionen. 

Gjeninnførsel etter midlertidig eksport av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet 

enten før datoen for godkjenning av gjeninnførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive 

delen av territoriet til landet nevnt i nr. II.1.1, eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak 

mot innførsel av dyr av hestefamilien fra dette landet eller denne delen av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 

og 5 i vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 
(3) Stryk erklæringen dersom attestasjonen i nr. II.1.3 gjelder for hele avsenderlandet. 
(4) Stryk det som ikke passer. 
(5) Herunder PanAmerican Games, South American Games, Central American og Caribbean Games. 

 

 Dette helsesertifikatet skal  

 (a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der den registrerte hesten vil bli innført på Unionens 

territorium og gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

(b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

(c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

(d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert 

hele og ikke kan deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst 

være påført sertifikatets referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

Offentlig veterinær  

  Navn (med blokkbokstaver): 

Dato: 

Stempel: 

Kvalifikasjon og tittel: 

Underskrift: 
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk ved gjeninnførsel etter midlertidig eksport av en registrert 

hest med henblikk på konkurranse 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn) 

Equus caballus 

Identifikasjonssystem 

 ...............................  

Identifikasjonsnummer 

 ...............................  

Alder 

 ....................  

Kjønn 

 ................  

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av den registrerte hesten beskrevet ovenfor, erklærer at 

- hesten 
(2)enten  [ble midlertidig eksportert fra Unionen til avsenderlandet  ....................................... (sett inn dato) mindre enn 

60 dager(2) eller 90 dager(2) før denne erklæringen,] 
(2)eller  [ble innført til avsenderlandet  .....................  (sett inn dato) fra  ..........................  (sett inn navn på land som 

hesten ble innført til avsenderlandet fra),] 

- hesten er midlertidig eksportert fra Unionen for å delta i 
(2)enten  [Asian Games i ........................................................................... (sett inn sted),] 
(2)eller  [American Games(3) i ....................................................................... (sett inn sted),] 
(2)eller  [Endurance World Cup i De forente arabiske emirater,] 
(2)eller  [de førolympiske prøveleker i ......................................................... (sett inn sted),] 
(2)eller  [de olympiske leker i ..................................................................... (sett inn sted),] 
(2)eller  [de paralympiske leker i ............................................................... (sett inn sted),] 
(2)eller  [World Equestrian Games / verdensmesterskapene i ................... (sett inn sted),] 
(2)eller  [LG Global Champions Tour i 

(2)enten  [storbyområdet Mexico by i Mexico,] 
(2)og/eller  [Miami i De forente stater,] 
(3)eller  [Shanghai i Kina,] 

- i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har hesten ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

- vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende 

helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

- transporten vil foregå slik at helsen og velferden til dyret blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ............................................................................  

Dato:  .................................. (dd/mm/åååå) 

 .......................................................................................................................................................  

(Underskrift) 

(1)  Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

(2) Stryk det som ikke passer. 
(3) Herunder PanAmerican Games, South American Games, Central American og Caribbean Games. 

» 
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3) Del 3 skal lyde: 

«DEL 3 

Import 

Avsnitt A 

Maler for helsesertifikat og maler for erklæring til bruk ved import til Unionen av en enkelt registrert hest, et enkelt 

registrert dyr av hestefamilien eller et enkelt avls- og produksjonsdyr av hestefamilien 

LAND:  Veterinærattest for EU 

D
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet 

I.4. Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6. 

I.7. Opprin-

nelses-

land 

ISO-

kode 

I.8. Opprinn-

elses-

region 

Kode I.9. Bestemmel-

sesland 

ISO-

kode 

I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted I.12. Bestemmelsessted 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.  Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.13. Lastested I.14. Avsendelsesdato  

 I.15. Transportmiddel I.16. GKS ved import til EU  

Fly  Skip  

Veigående kjøretøy 

 Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

Jernbane-

vogn  
I.17. CITES-nr.  

I.18. Beskrivelse av dyret I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

1 

I.21. I.22. Antall kolli 

 I.23. Plombe- og containernr. I.24. 

I.25. Dyr sertifisert til:  

Registrert hest    Avl og produksjon   Slakting  

I.26. I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av dyret   

 Art (vitenskapelig navn) 

 

Identifikasjons-

system 

Identifikasjons-

nummer 

Alder Kjønn 
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 LAND  Import – registrert hest, registrert dyr av hestefamilien 

eller avls- og produksjonsdyr av hestefamilien 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

 II. Attestasjon av dyrs helse og velferd  
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Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

- (1)enten [er et registrert dyr av hestefamilien, bortsett fra hest, som definert i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 

2009/156/EF,] 
(1)eller [er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/659,] 
(1)eller [er et avls- og produksjonsdyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 bokstav e) i direktiv 

2009/156/EF,] 

- kommer fra et land eller en del av territoriet til et land som er godkjent for import til Unionen av kategoriene av 

dyr av hestefamilien som er angitt i første strekpunkt, 

- er undersøkt i dag(2) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

- er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

- oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.5 i dette 

sertifikatet, 

 

- ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

 II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

 II.1.1. Dyret er sendt fra  .............................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et 

land eller en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: 
(3), og tilhører helsegruppe (3). 

 II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

 II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

  a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke 

er gjort kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av 

afrikansk hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt 

vaksinasjon mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

   

  b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene 

før avsendelsesdatoen, 

  c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

  d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

 (1)enten [e) der det ikke har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 (1)eller [e) der det har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, og en blodprøve tatt fra dyret  ...................... (sett inn dato) i løpet av de 

siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, ble undersøkt med negativt resultat for antistoffer mot 

vesikulært stomatittvirus 

   

   

   (1)enten  [i en virusnøytralisasjonsprøve ved en serumfortynning på 1:32,]] 

   (1)eller  [i en ELISA-prøve i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok]]. 
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 LAND  Import – registrert hest, registrert dyr av hestefamilien 

eller avls- og produksjonsdyr av hestefamilien 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

 II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner 

til, ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–

II.1.4.7 og som varer 

  (4)[ll.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 
(1)enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens 

var i kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller 

angrepet av Trypanosoma equiperdum,] 

   

   (1)og/eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 
(1)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,]] 

  (4)[ll.1.4.2. med hensyn til snive, 
(1)enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne 

bakterien, ble slaktet og destruert,] 

   (1)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,]] 

  II.1.4.3. med hensyn til encefalomyelitt hos hest av alle typer, 
(1)enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet 

av sykdommen, ble slaktet,] 

   (1)og/eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet 

av virus som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig 

encefalomyelitt hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (1)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er 

igjen etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en 

immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er 

innsamlet ved to anledninger med tre måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (1)enten  [seks måneder etter det siste tilfellet], 

   (1)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og 

desinfisering av lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og 

desinfisering av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt 

med dyr av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom 

sykdom. 
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  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

 II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 (1)enten [II.2.1. I et tidsrom på minst 90 dager før avsendelsesdatoen, eller siden fødselen dersom dyret er 

mindre enn 90 dager gammelt, eller etter innførsel dersom dyret ble importert direkte fra 

Unionen i løpet av de siste 90 dagene før avsendelsesdatoen, har dyret oppholdt seg på 

driftsenheter under veterinærs tilsyn i et land eller en del av territoriet til et land som 

  (1)(5)enten [tilhører helsegruppe A, og i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, ble det holdt 

atskilt fra dyr av hestefamilien med en annen helsetilstand,]] 

  (1)(5)eller [tilhører helsegruppe B, C, D eller G, og i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, ble 

det holdt i isolasjon før eksport under veterinærs tilsyn, uten å komme i kontakt med dyr av 

hestefamilien med en annen helsetilstand,]] 

  (1)(5)eller [tilhører helsegruppe E, og ble holdt på den godkjente isolasjonsstasjonen som er beskrevet 

som opprinnelsessted i felt I.11, beskyttet mot insektvektorer 

   (1)enten  [i minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen,]]] 

   (1)eller  [i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen fra et avsenderland som er 

anerkjent av OIE som offisielt fritt for afrikansk hestepest, og 

   (1)enten  [dyret er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659,]]]] 

   (1)eller  [avsenderlandet ligger ikke ved siden av et land der det har forekommet 

afrikansk hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen.]]]] 

 (1)(5)eller [II.2.1. Dyret er sendt fra et land der minst en del av territoriet til landet tilhører helsegruppe F, og i 

minst de siste 90 dagene før avsendelsesdatoen, eller siden fødselen dersom dyret er mindre 

enn 90 dager gammelt, har det oppholdt seg på driftsenheter under veterinærs tilsyn og er i 

minst de siste 60 dagene før avsendelsesdatoen, eller siden innførsel dersom det ble importert 

direkte fra Unionen i løpet av de siste 60 dagene før avsendelsesdatoen, holdt i den delen av 

territoriet som er beskrevet i nr. II.1.3 som anses som fritt for afrikansk hestepest i samsvar med 

Unionens regelverk, og har gjennomgått isolasjon før eksport 

  (1)enten [i den godkjente vektorbeskyttede karantenestasjonen .......................................  (sett inn navn 

på karantenestasjon) i løpet av minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen fra  

(sett inn dato) til (sett inn dato), idet det ble holdt inne i de vektorbeskyttede 

lokalene minst fra to timer før solnedgang til to timer etter soloppgang, mosjon ble gitt under 

offentlig veterinærs tilsyn etter anvendelse av insektrepellenter i kombinasjon med insektmidler 

som er effektive mot Culicoides, før uttak fra stall, og strengt isolert fra dyr av hestefamilien som 

ikke er forberedt for eksport på vilkår som er minst like strenge som dem som kreves for 

midlertidig innførsel eller import til Unionen,]] 

   

   

   

   

   

  (1)eller [permanent inne i den godkjente vektorsikrede karantenestasjonen  .............................................  

(sett inn navn på karantenestasjon) i løpet av minst de siste 14 dagene før avsendelsesdatoen, 

og det er ved konstant overvåking av vektorbeskyttelsen dokumentert at det ikke har forekommet 

smittebærere inne i den vektorbeskyttede delen av karantenestasjonen.]] 

 II.3. Attestasjon av vaksinasjon og helseundersøkelse  

 (1)enten [II.3.1. Dyret ble ikke vaksinert mot afrikansk hestepest i avsenderlandet, og det er ingen opplysninger 

som tyder på tidligere vaksinasjon.] 

 (1)eller [II.3.1. Dyret ble vaksinert mot afrikansk hestepest, og denne vaksinasjonen ble utført 

  (1)enten [mer enn tolv måneder før avsendelsesdatoen,]] 

  (1)eller [mer enn 60 dager og mindre enn tolv måneder før datoen for innførsel til den delen av 

territoriet til landet nevnt i nr. II.1.3 bokstav a), som det ble sendt fra.]] 
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 (1)(5)eller [II.3.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble 

vaksinert mot afrikansk hestepest  ............................................................................ (sett inn 

dato) høyst 24 måneder og minst 40 dager før datoen for ankomst til den vektorbeskyttede 

karantenen med en registrert vaksine i samsvar med produsentens anvisninger, som beskytter 

mot de sirkulerende serotypene av afrikansk hestepest-viruset.] 

   

   

  II.3.2. Dyret ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste  

60 dagene før avsendelsesdatoen fra 

  (1)enten [et land der alle deler av territoriet har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst 

to år før avsendelsesdatoen,] 

  (1)(5)eller [en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, som har vært fri for 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år før avsendelsesdatoen, og venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest forekommer i de resterende delene av territoriet til avsenderlandet, og 
   

   (1)enten [er vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig første 

runde og revaksinert i samsvar med produsentens anbefalinger minst 60 dager og 

høyst 12 måneder før avsendelsesdatoen, og er holdt i smittebærerbeskyttet 

karantene i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, og har i dette 

tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets kroppstemperatur, målt daglig, har holdt 

seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle dyr av hestefamilien på samme 

driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt daglig, ble det tatt blodprøve 

av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest med 

negativt resultat,]] 

   (1)eller [er ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i 

smittebærerbeskyttet karantene i minst 21 dager, og har i dette tidsrommet holdt seg 

klinisk friskt, og dets kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de 

fysiologiske normalgrensene, og alle dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som 

viste en økning i kroppstemperatur, målt daglig, ble det tatt blodprøve av for 

virusisolasjon for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest med negativt 

resultat, og dyret som skal sendes, har gjennomgått en diagnostisk prøve for 

påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest, med negativt resultat på en 

prøve tatt minst 14 dager etter datoen for ankomst til den vektorbeskyttede 

karantenen, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]] 

   (1)eller [har gjennomgått en hemagglutinasjonshemmingsprøve for venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest utført av samme laboratorium på samme dag på prøver tatt 

ved to anledninger med 21 dagers mellomrom  .......................  (sett inn dato) og 

(sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før 

avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter, og en RT-PCR-prøve (revers 

transkripsjon-polymerasekjedereaksjon) for påvisning av virusgenomet for 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest, utført med negativt resultat på en prøve tatt 

innen 48 timer før avsendelse (sett inn dato), og har vært beskyttet mot 

angrep fra smittebærere fra det tidspunktet RT-PCR-prøven ble tatt, til innlasting med 

sikte på avsendelse, ved kombinert bruk av godkjente insektrepellenter og 

insektmidler på dyret og insektsbekjempelse av stallen og transportmidlene det 

transporteres i.]] 

     

  (1)[lI.3.3. Dyret er et ukastrert hanndyr av hestefamilien som er eldre enn 180 dager, og 

  (1)enten [er sendt fra et land der virusarteritt hos hest (EVA) er en meldepliktig sykdom og ikke har vært 

offisielt rapportert i løpet av de seks siste månedene før avsendelsesdatoen,]] 

  (1)eller [ble undersøkt med en blodprøve tatt  .....................  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene 

før avsendelsesdatoen, ved hjelp av virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:4,]] 
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  (1)eller [ble undersøkt med en delmengde av den samlede sæden oppsamlet  .......................... (sett inn 

dato) i løpet av de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, ved hjelp av virusisolasjonsprøve, 

polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR for EVA med negativt resultat,]] 

  (1)eller [ble vaksinert mot EVA ..........................  (sett inn dato) under offentlig veterinærs tilsyn og 

revaksinert med jevne mellomrom i samsvar med produsentens anvisninger, med en vaksine 

som er godkjent av vedkommende myndighet, der den første vaksinasjonen ble utført 
(1)enten  [før 1. oktober 2018, på den dagen det ble tatt en blodprøve som deretter ble 

undersøkt i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4,]]]  

  (1)eller [før 1. oktober 2018, i en isolasjonsperiode på høyst 15 dager under offentlig 

veterinærs tilsyn, som startet den dagen det ble tatt en blodprøve som ble undersøkt 

i løpet av nevnte isolasjonsperiode i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med 

negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4,]]] 

  (1)eller [ved en alder på 180–270 dager, i en isolasjonsperiode under offentlig veterinærs 

tilsyn, der dyret gjennomgikk en virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført med 

negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4, eller som ble utført på samme dag 

av samme laboratorium med stabil eller fallende titer på to blodprøver tatt med minst 

ti dagers mellomrom,]]] 

  (1)eller [etter at dyret hadde gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:4, utført på en blodprøve tatt tidligst sju dager 

etter starten av en uavbrutt isolasjonsperiode som varte til 21 dager etter 

vaksinasjonen,]]] 

  (1)eller [ved en alder på 180–250 dager, etter at dyret hadde gjennomgått en 

virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4, eller som ble utført på samme dag av samme laboratorium 

med stabil eller fallende titer på to blodprøver tatt med minst 14 dagers mellomrom,]]] 

 (1)eller [gjennomgikk en virusisolasjonsprøve, polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR for 

EVA utført med negativt resultat på en delmengde av den samlede sæden oppsamlet etter den 

datoen en blodprøve av dette dyret tatt  .............  (sett inn dato) i løpet av de siste seks 

månedene før avsendelsesdatoen, ble undersøkt i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med 

positivt resultat ved en serumfortynning på minst 1:4.]] 

 (1)eller [har tidligere testet positivt på antistoffer mot virusarteritt hos hest eller er vaksinert mot EVA, og 

a)  er i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen blitt testparet på to 

påfølgende dager med minst to hopper som er blitt holdt isolert i sju dager før og minst 

28 dager etter testparingen, og som har gjennomgått to serologiske prøver for EVA med 

negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4 på blodprøver tatt på tidspunktet for 

testparingen og minst 28 dager etter testparingen, og 

  b)  gjennomgikk en virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført på en blodprøve tatt innen  

21 dager før avsendelsesdatoen  .......................  (sett inn dato), 
(1)enten  [med positivt resultat ved en serumfortynning på 1:4,]]] 
(1)eller  [med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4.]]] 

 (1)(5)enten  [II.3.4. Dyret er sendt fra Island, som er sertifisert som offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, der det 

har oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen, og ikke har kommet i kontakt med dyr av 

hestefamilien som er innført til Island fra andre land.] 

 (1)eller  [II.3.4. Dyret har med negativt resultat gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller 

Coggins-prøve) eller en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en 

blodprøve tatt  .......................  (sett inn dato) i løpet av de siste 30 dagene før avsendelses-

datoen.] 
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 (1)[ll.3.5. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D eller 

E, eller fra Kina eller Thailand, eller fra et land der snive ble rapportert i løpet av de siste tre 

årene før avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for snive, utført 

med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en blodprøve tatt  ....................  (sett inn 

dato), i løpet av de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen.] 

 (1)[ll.3.6. Dyret er et ukastrert hanndyr eller hunndyr av hestefamilien som er eldre enn 270 dager, som er 

sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D, E eller F, eller 

fra Kina eller Thailand, eller fra et land der ondartet beskjelersyke ble rapportert i løpet av de 

siste to årene før avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for 

ondartet beskjelersyke, utført med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en 

blodprøve tatt  ...................  (sett inn dato) i løpet av de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, 

og har ikke vært brukt til avl minst de siste 30 dagene før og etter datoen da prøven ble tatt.] 

 (1)(5)[II.3.7. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, 

og 
(1)enten  [vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest er ikke offisielt rapportert i avsenderlandet 

eller delen av territoriet til avsenderlandet i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen,]] 

  (1)eller [dyret ble vaksinert med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar med 

produsentens anvisninger i løpet av de siste seks månedene og minst 30 dager før 

avsendelsesdatoen med inaktivert vaksine mot vestlig og østlig encefalomyelitt hos 

hest, der den siste vaksinasjonen ble foretatt ....................  (sett inn dato),]] 

  (1)eller [dyret ble i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen holdt i 

smittebærerbeskyttet karantene, og gjennomgikk i løpet av dette tidsrommet 

hemagglutinasjonshemmingsprøver for vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest utført 

av samme laboratorium 

   (1)enten [på en blodprøve tatt  .......................  (sett inn dato), i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen, med negativt resultat,]]] 

   (1)eller [på blodprøver tatt ved to anledninger med minst 21 dagers mellomrom 

 ................................  (sett inn dato) og  .........................  (sett inn dato), der 

den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før 

avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter.]]] 

 (1)[ll.3.8. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe G, eller fra 

et land der japansk encefalitt er offisielt rapportert hos dyr av hestefamilien i de siste to årene, 

og dyret 
(1)enten  [kommer fra en driftsenhet som ligger midt i et område der det i en radius på minst 

30 km rundt driftsenheten ikke har vært noe tilfelle av japansk encefalitt i løpet av de 

siste 21 dagene før avsendelsesdatoen,]] 

  (1)eller [er holdt i smittebærerbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og i dette tidsrommet holdt kroppstemperaturen, målt daglig, seg 

innenfor de fysiologiske normalgrensene, og har gjennomgått 

   (1)enten [en hemagglutinasjonshemmingsprøve eller virusnøytralisasjonsprøve for 

japansk encefalitt utført av samme laboratorium på samme dag på 

blodprøver tatt ved to anledninger med minst 14 dagers mellomrom 

 (sett inn dato) og  ...................  (sett inn dato), der den andre 

prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, med 

høyst firedobbel økning i antistofftiter mellom de to prøvene, og har vært 

beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]]] 
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   (1)eller [en Ig-M-bindende ELISA-prøve for påvisning av antistoffer mot japansk 

encefalitt-virus med negativt resultat, utført på en blodprøve tatt tidligst sju 

dager etter at isolasjonen startet  ............................  (sett inn dato), og har 

vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]]] 

  (1)eller [ble vaksinert mot japansk encefalitt med en fullstendig første runde og revaksinert i 

samsvar med produsentens anbefalinger minst 21 dager og høyst tolv måneder før 

avsendelsesdatoen.]] 

 (1)(5)enten [II.3.9. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og har 

gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF, som ble gjennomført ved samme laboratorium på samme dag 

  (1)enten [på blodprøver tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom  

 ....................................  (sett inn dato) og  ......................  (sett inn dato), der den 

andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen 

   (1)enten [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

   (1)eller [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (1)enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt 

resultat i en prøve for identifisering av agens som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF.]]]] 

    (1)eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i 

antistofftiter i en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i  

nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i OIEs landdyrhåndbok.]]]] 

  (1)eller [på en blodprøve tatt ................................  (sett inn dato), i løpet av de siste  

21 dagene før avsendelsesdatoen, og avsenderlandet eller delen av territoriet til 

avsenderlandet er anerkjent av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest.]] 

   (1)enten [dyret er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659,]]] 

   (1)eller [avsenderlandet ligger ikke ved siden av et land der det har forekommet 

afrikansk hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen.]]] 

 (1)(5)eller  [II.3.9. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og 

  (1)enten [har gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, som ble utført ved samme laboratorium på 

samme dag på blodprøver tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers 

mellomrom  ................................  (sett inn dato) og .....................................  (sett inn 

dato), der den første prøven ble tatt minst sju dager etter at dyret ankom den 

vektorbeskyttede karantenen, og der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen, 

   (1)enten [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

   (1)eller [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (1)enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt 

resultat i en prøve for identifisering av agens som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF.]]]] 

    (1)eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i 

antistofftiter i en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i  

nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i OIEs landdyrhåndbok.]]]] 
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 LAND  Import – registrert hest, registrert dyr av hestefamilien 

eller avls- og produksjonsdyr av hestefamilien 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

  (3)eller [har gjennomgått en serologisk prøve og en prøve for identifisering av agens for 

afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med 

negativt resultat i hvert enkelt tilfelle på en blodprøve tatt  ..............  (sett inn dato) 

minst 28 dager etter den datoen da dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen og 

i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen.]] 

  (3)eller [har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for afrikansk hestepest som 

beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat på en 

blodprøve tatt  ............................  (sett inn dato) minst 14 dager etter den datoen da 

dyret ankom den vektorsikrede karantenen og høyst 72 timer før avsendelse.]] 

 II.4. Attestasjon av transportvilkår 

 (1)enten [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, 

E eller G, og transporteres direkte til Unionen uten å passere gjennom et marked, en 

samleplass eller en oppsamlingssentral, og uten å komme i kontakt med andre dyr av 

hestefamilien som ikke oppfyller minst de samme helsekravene som beskrevet i dette 

helsesertifikatet.] 

 (1)(5)eller [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og 

transporteres direkte fra den vektorbeskyttede karantenestasjonen uten å komme i kontakt med 

andre dyr av hestefamilien som ikke ledsages av et helsesertifikat til bruk ved import eller 

midlertidig innførsel til Unionen 
(3)enten  [til lufthavnen under vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak som sikrer at 

luftfartøyet på forhånd rengjøres og desinfiseres med et desinfiseringsmiddel som er 

offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og sprøytes mot insektvektorer rett før 

avgang.]] 

   (3)eller [til en havn i det aktuelle landet eller delen av territoriet til det aktuelle landet under 

vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak for å transportere det på et fartøy som 

har kurs direkte mot en havn i Unionen, uten å anløpe en havn som ligger i et land 

eller en del av territoriet til et land som ikke er godkjent for innførsel til Unionen av dyr 

av hestefamilien, i båser som på forhånd er rengjort og desinfisert med et 

desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og som er 

sprøytet mot insektvektorer rett før avgang.]] 

  II.4.2 Det er truffet tiltak for å hindre enhver kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke 

oppfyller minst de samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet, i tidsrommet fra 

sertifikatutstedelsen til dyret sendes til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert. 

  II.4.3 Transportkjøretøyene eller containerne som dyret skal lastes inn i, er rengjort og desinfisert før 

innlasting med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og de er 

konstruert slik at avføring, urin, strø eller fôr ikke kan sive eller falle ut under transport. 

 II.5. Attestasjon av dyrs velferd 

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, 

og det er truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

 Merknader:    

 Del I:     

 Felt I.8: Angi koden for landet eller delen av territoriet til landet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og 

øvrige opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette 

grensekontrollstasjonen på innførselsstedet til EU. 

 Felt I.23:  Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 
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 LAND  Import – registrert hest, registrert dyr av hestefamilien 

eller avls- og produksjonsdyr av hestefamilien 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

 Felt I.28: Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus, Equus africanus, Equus hemionus, Equus 

kiang, Equus quagga, Equus sebra, Equus grevyi, eller angi eventuell krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte 

dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, 

tatovering, svimerke, signalgiver osv.) og hvor på dyret det er plassert. 

    Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som 

validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

 Del II:   

 (1) Stryk det som ikke passer. 
(2) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller, når det gjelder en registrert hest, på siste virkedag 

før innlasting av dyret som skal sendes til bestemmelsesstaten i Unionen. 

Import av dette dyret av hestefamilien skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for 

godkjenning av import av et enkelt dyr av hestefamilien eller et avls- eller produksjonsdyr av hestefamilien til 

Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i nr. II.1.1, eller i et 

tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av levende dyr av hestefamilien fra dette 

landet eller denne delen av territoriet til avsenderlandet. 
(3) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 

og 5 i vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 
(4) Stryk erklæringen dersom attestasjonen i nr. II.1.3 gjelder for hele avsenderlandet. 
(5) Erklæringer som fullstendig og utelukkende gjelder en annen helsegruppe enn den helsegruppen som 

avsenderlandet eller delen av dets territorium tilhører, forutsatt at nummereringen på de etterfølgende 

erklæringene opprettholdes. 

 

 Dette helsesertifikatet skal  

 (a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der dyret vil bli innført på Unionens territorium og 

gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

(b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

(c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

(d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert 

hele og ikke kan deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst 

være påført sertifikatets referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

Offentlig veterinær  

  Navn (med blokkbokstaver): 

Dato: 

Stempel: 

Kvalifikasjon og tittel: 

Underskrift: 
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk ved  

innførsel til Unionen av et dyr av hestefamilien 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn) 

 ...............................  

Identifikasjonssystem 

 ...............................  

Identifikasjonsnummer 

 ...............................  

Alder 

 ....................  

Kjønn 

 ................  

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av dyrene beskrevet ovenfor, erklærer at 

- dyret 
(2)enten  [har oppholdt seg i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet i minst de siste 90 dagene før 

avsendelsesdatoen, eller siden fødselen dersom dyret er mindre enn 90 dager gammelt,] 
(2)eller  [ble innført til avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet i den påkrevde oppholdsperioden på 

minst 90 dager før avsendelsesdatoen fra en medlemsstat i Unionen,] 

- i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har dyret ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

- vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende 

helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

- vilkårene for transport som får anvendelse i samsvar med nr. II.4 i det ledsagende helsesertifikatet for avsenderlandet 

eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

- transporten vil foregå slik at helsen og velferden til dyret blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ............................................................................  

Dato:  .................................. (dd/mm/åååå) 

 .......................................................................................................................................................  

(Underskrift) 

(1)  Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus, Equus africanus, Equus hemionus, Equus kiang, Equus 

quagga, Equus sebra, Equus grevyi, eller angi eventuell krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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Avsnitt B 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved import til Unionen av forsendelser av tamme slaktedyr av 

hestefamilien 

LAND:  Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet 

I.4. Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr.  

I.6. 

I.7. Opprinn-

elsesland 

ISO-

kode 

I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmel-

sesland 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted I.12. Bestemmelsessted 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.  Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.13. Lastested I.14. Avsendelsesdato  

 I.15. Transportmiddel I.16. GKS ved import til EU  

Fly  Skip  

Veigående kjøretøy 

 Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

Jernbanevogn  

I.17. CITES-nr.  

I.18. Beskrivelse av dyrene I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

I.21. I.22. Antall kolli 

 I.23. Plombe- og containernr. I.24. 

I.25. Dyr sertifisert til:  

Slakting   

I.26. I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av dyret   

 Art (vitenskapelig navn) Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder Kjønn 
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 LAND  Import – slaktedyr av hestefamilien 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

 II. Attestasjon av dyrs helse og velferd og helseattestasjon  

D
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Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

- er slaktedyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 2009/156/EF, 

- er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

- er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom 

eller smittsom sykdom, 

- oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.5 i dette 

sertifikatet, 

 

- ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

 II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

 II.1.1. Dyret er sendt fra  .............................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et 

land), et land eller en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har 

koden: (2) og tilhører helsegruppe (2). 

 II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, 

herunder venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, 

miltbrann. 

 II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

  a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det 

ikke er gjort kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller 

epidemiologiske funn av afrikansk hestepest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon mot sykdommen i løpet av de 

siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

   

  b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to 

årene før avsendelsesdatoen, 

  c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

  d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 (3)enten [e) der det ikke har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen,] 

 (3)eller [e) der det har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, og en blodprøve tatt fra hvert av dyrene ...................... (sett inn dato) i 

løpet av de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, ble undersøkt med negativt resultat for 

antistoffer mot vesikulært stomatittvirus 

   

   (3)enten [i en virusnøytralisasjonsprøve ved en serumfortynning på 1:32,]] 

(3)eller [i en ELISA-prøve i samsvar med det relevante kapittelet i 

OIEs landdyrhåndbok]]. 

 II.1.4. Dyrene kommer ikke fra driftsenheter og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg 

kjenner til, ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i 

nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som varer 

  (4)[ll.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet 

beskjelersyke, 

  (3)enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller 

muligens var i kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet 

beskjelersyke eller angrepet av Trypanosoma equiperdum,] 

  (3)og/eller [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

  (3)og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr 

av mottakelige arter er slaktet, er fullført,]] 
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 LAND  Import – slaktedyr av hestefamilien 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

  (4)[ll.1.4.2. med hensyn til snive,  

(3)enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er 

angrepet av sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til 

påvisning av den sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller 

antistoffer mot denne bakterien, ble slaktet og destruert,] 

 (3)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle 

dyr av mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,]] 

 II.1.4.3. med hensyn til encefalomyelitt hos hest av alle typer, 

(3)enten [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var 

angrepet av sykdommen, ble slaktet,] 

 (3)og/eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var 

angrepet av virus som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos 

hest eller vestlig encefalomyelitt hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten 

eller ble helt friske,] 

 (3)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle 

dyr av mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

 II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien 

som er igjen etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en 

immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er 

innsamlet ved to anledninger med tre måneders mellomrom, 

 II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

(3)enten [seks måneder etter det siste tilfellet], 

(3)og/eller [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle 

dyr av mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

 II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og 

desinfisering av lokalene er fullført, 

 II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og 

desinfisering av lokalene er fullført. 

II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyrene i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt 

med dyr av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom 

sykdom. 

II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

II.2.1. Dyrene har oppholdt seg i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet i de siste 90 dagene 

før avsendelsesdatoen, eller siden fødselen dersom dyrene er mindre enn 90 dager gamle, på 

driftsenheter under veterinærs tilsyn, og de er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som 
 

 (3)enten [tilhører helsegruppe A, og i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, ble de holdt 

atskilt fra dyr av hestefamilien med en annen helsetilstand,] 

 (3)eller [tilhører helsegruppe B, C eller D, og i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, ble 

de holdt i isolasjon før eksport under veterinærs tilsyn, uten å komme i kontakt med dyr av 

hestefamilien med en annen helsetilstand,]] 

 (3)eller [tilhører helsegruppe E, og i minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen, ble de holdt 

på den godkjente isolasjonsstasjonen som er beskrevet i felt I.11, beskyttet mot 

insektvektorer.] 
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 LAND  Import – slaktedyr av hestefamilien 

  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

 II.3. Attestasjon av vaksinasjon og helseundersøkelse 

(3)enten [II.3.1. Dyret ble ikke vaksinert mot afrikansk hestepest i avsenderlandet, og det er ingen 

opplysninger som tyder på tidligere vaksinasjon.] 

(3)eller [II.3.1. Dyrene er vaksinert mot afrikansk hestepest, og denne vaksinasjonen ble utført mer enn 

tolv måneder før avsendelse.] 

 II.3.2. Dyrene ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste  

60 dagene før avsendelsesdatoen fra 

 (3)enten [et land der alle deler av territoriet har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i 

minst to år før avsendelsesdatoen,] 

 (3)(5)eller [en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, som har vært fri for 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år før avsendelsesdatoen, og 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest forekommer i de resterende delene av territoriet til 

avsenderlandet, og 

 (3)enten [er vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig 

første runde og revaksinert i samsvar med produsentens anbefalinger minst  

60 dager og høyst 12 måneder før avsendelsesdatoen, og er holdt i 

smittebærerbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friske, og deres 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske 

normalgrensene, og alle dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en 

økning i kroppstemperatur, målt daglig, ble det tatt blodprøve av for 

virusisolasjon for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest med 

negativt resultat,]] 

 (3)eller [er ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i 

smittebærerbeskyttet karantene i minst 21 dager, og har i dette tidsrommet holdt 

seg klinisk friske, og deres kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor 

de fysiologiske normalgrensene, og alle dyr av hestefamilien på samme 

driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt daglig, ble det tatt 

blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt 

hos hest med negativt resultat, og dyrene som skal sendes, har gjennomgått en 

diagnostisk prøve for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest, med 

negativt resultat på en prøve tatt minst 14 dager etter datoen for ankomst til den 

vektorbeskyttede karantenen, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til 

avsendelse.]] 

(3)(5)enten [II.3.3. Dyrene er sendt fra Island, som er sertifisert som offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, 

der de har oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen, og ikke har kommet i kontakt med dyr 

av hestefamilien som er innført til Island fra andre land.] 

(3)eller [II.3.3. Dyrene har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve) 

eller en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest, utført med negativt resultat 

i hvert tilfelle på blodprøver tatt ................... (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen.] 

 (3) [II.3.4 Dyrene er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D 

eller E, eller fra et land der snive ble rapportert i løpet av de siste tre årene før 

avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for snive, utført med 

negativt resultat i hvert tilfelle ved en serumfortynning på 1:5 på en blodprøve tatt  ...............  

(sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen.] 
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  (3)[ll.3.5. Dyrene er ukastrerte hanndyr eller hunndyr av hestefamilien som er eldre enn 270 dager, 

som er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D 

eller E, eller fra et land der ondartet beskjelersyke ble rapportert i løpet av de siste to årene 

før avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for ondartet 

beskjelersyke, utført med negativt resultat i hvert tilfelle ved en serumfortynning på 1:5 på 

blodprøver tatt .............. (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen.] 

 (3)(5)[II.3.6. Dyrene er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C 

eller D, og 

  (3)enten [vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest er ikke offisielt rapportert i 

avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet i løpet av de siste to 

årene før avsendelsesdatoen,]] 

  (3)eller [dyrene ble vaksinert med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar 

med produsentens anvisninger i løpet av de siste seks månedene og minst  

30 dager før avsendelsesdatoen med inaktivert vaksine mot vestlig og østlig 

encefalomyelitt hos hest, der den siste vaksinasjonen ble foretatt  ............  (sett 

inn dato),]] 

  (3)eller [dyrene ble holdt i minst 21 dager beskyttet mot insektvektorer og gjennomgikk 

i løpet av dette tidsrommet hemagglutinasjonshemmingsprøver for vestlig og 

østlig encefalomyelitt hos hest .......................... (sett inn dato), utført på 

   (3)enten [på en blodprøve tatt fra hvert av dyrene i forsendelsen ............ (sett 

inn dato), i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, med 

negativt resultat i hvert tilfelle,]]] 

   (3)eller [blodprøver tatt fra hvert av dyrene i forsendelsen ved to 

anledninger med minst 21 dagers mellomrom (sett inn 

dato) og ................. (sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i 

løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, uten økning i 

antistofftiter.]]] 

 (3)[ll.3.7. Dyrene er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe G, 

eller fra et land der japansk encefalitt er offisielt rapportert hos dyr av hestefamilien i de siste 

to årene, og dyrene 

  (3)enten [kommer fra driftsenheter som ligger midt i et område der det i en radius på 

minst 30 km rundt disse driftsenhetene ikke har vært noe tilfelle av japansk 

encefalitt i løpet av minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen,]] 

  (3)eller [er holdt i smittebærerbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og i dette tidsrommet holdt kroppstemperaturen på hvert 

av dyrene, målt daglig, seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og har 

gjennomgått 

   (3)enten [en hemagglutinasjonshemmingsprøve eller virusnøytralisasjon-

prøve for japansk encefalitt utført av samme laboratorium på 

samme dag på blodprøver tatt ved to anledninger med minst  

14 dagers mellomrom .................. (sett inn dato) og  

(sett inn dato) der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen, med høyst firedobbel økning i 

antistofftiter mellom de to prøvene, og har vært beskyttet mot 

insektvektorer fram til avsendelse,]]] 
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   (3)eller [en Ig-M-bindende ELISA-prøve for påvisning av antistoffer mot japansk 

encefalitt-virus med negativt resultat, utført på en blodprøve tatt tidligst 

sju dager etter at isolasjonen startet ............................. (sett inn dato), og 

har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]]] 

 (3)eller [ble vaksinert mot japansk encefalitt med en fullstendig første runde og revaksinert i 

samsvar med produsentens anbefalinger minst 21 dager og høyst tolv måneder før 

avsendelsesdatoen.]] 

(3)(5)[II.3.8. Dyrene er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og 

har gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF, som ble gjennomført ved samme laboratorium på samme dag 

 (3)enten [på blodprøver tatt fra hvert av dyrene i forsendelsen ved to anledninger med 

mellom 21 og 30 dagers mellomrom ............................... (sett inn dato) og 

 (sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen 

  (3)enten [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle,]]] 

  (3)eller [med et positivt resultat i den første prøven, og 

   (3)enten [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt 

resultat i en prøve for identifisering av agens som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF,]]]] 

   (3)eller [der de to prøvene av hvert av dyrene i forsendelsen ble 

undersøkt med høyst en fordobling i antistofftiter i en 

virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i kapittel 

2.5.1 i OIEs landdyrhåndbok,]]]] 

 (3)eller [med negativt resultat i hvert tilfelle på en blodprøve tatt fra hvert av dyrene i 

forsendelsen ................................ (sett inn dato), i løpet av de siste ti dagene før 

avsendelsesdatoen, og avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet 

er anerkjent av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest, og ligger ikke ved 

siden av et land der afrikansk hestepest har forekommet i de siste to årene før 

avsendelsesdatoen.]] 

II.4. Attestasjon av transportvilkår 

(3)enten [II.4.1. Det er truffet tiltak for å sikre at dyrene transporteres direkte til et slakteri på territoriet til 

Unionen, uten å passere gjennom et marked, en samleplass eller en oppsamlingssentral 

nevnt i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2009/156/EF, og uten å komme i kontakt med andre dyr av 

hestefamilien som ikke er godkjent for innførsel til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert.] 

(3)eller [II.4.1. Det er truffet tiltak for å sikre at før dyrene transporteres til et slakteri på territoriet til 

Unionen, skal de passere gjennom bare ett godkjent marked, én godkjent samleplass eller 

én godkjent oppsamlingssentral nevnt i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2009/156/EF som ligger i 

samme medlemsstat, og derfra skal de overføres direkte til et slakteri uten å komme i 

kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke er godkjent for innførsel til Unionen, og 

disse tiltakene er kontrollert.] 

  II.4.2 Det er truffet tiltak for å hindre enhver kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke 

oppfyller minst de samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet, i 

tidsrommet fra sertifikatutstedelsen til dyret sendes til Unionen, og disse tiltakene er 

kontrollert. 
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  II.4.3 Transportkjøretøyene eller containerne som dyrene skal lastes inn i, er rengjort og 

desinfisert før innlasting med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i 

avsendertredjelandet, og de er konstruert slik at avføring, urin, strø eller fôr ikke kan sive 

eller falle ut under transport. 

II.5. Attestasjon av dyrs velferd 

 Dyrene beskrevet i felt I.28. er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt 

måte, og det er truffet tiltak for å ivareta deres helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av 

transporten. 

II.6. Helseattestasjon 

 Dyrene beskrevet i felt I.28. har ikke mottatt stilbener eller stoffer med tyreostatisk virkning, eller med 

østrogen, androgen eller gestagen virkning eller beta-agonister til andre formål enn terapeutisk eller 

avlsteknisk behandling som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) og c) i direktiv 96/22/EF. 

 De garantiene som omfatter levende dyr av hestefamilien fastsatt i planen for restmengder som er framlagt 

og godkjent i samsvar med artikkel 29 i direktiv 96/23/EF, er oppfylt. 

Merk-

nader: 

    

Del I:     

Felt I.8: Angi koden for landet eller delen av territoriet til landet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og 

øvrige opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette 

grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen. 

Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

Felt I.28: Art: Velg blant følgende: «Equus caballus», «Equus asinus«» eller «Equus caballus x Equus asinus». 

Identifikasjonssystem: Hvert dyr skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte 

dyret til identifikasjonsdokumentet. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

 Del II:  

 (1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting av dyrene som skal sendes til bestemmelsesstaten i 

Unionen. 

Import av disse slaktedyrene av hestefamilien skal ikke tillates dersom dyrene ble lastet enten før datoen 

for godkjenning av import av levende slaktedyr av hestefamilien til Unionen fra det respektive landet eller 

den respektive delen av territoriet til landet nevnt i nr. II.1.1, eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt 

begrensende tiltak mot innførsel av dyr av hestefamilien fra dette landet eller denne delen av territoriet til 

avsenderlandet. 

 (2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 

og 5 i vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 (3) Stryk det som ikke passer. 

 (4) Stryk erklæringen dersom attestasjonen i nr. II.1.3 gjelder for hele avsenderlandet. 

 (5) Erklæringer som fullstendig og utelukkende gjelder en annen helsegruppe enn den helsegruppen som 

avsenderlandet eller delen av dets territorium tilhører, forutsatt at nummereringen på de etterfølgende 

erklæringene opprettholdes. 
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 Dette helsesertifikatet skal 

 (a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der dyrene vil bli innført på Unionens territorium og 

gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

 (b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

 (c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

 (d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert 

hele og ikke kan deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst 

være påført sertifikatets referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

 Offentlig veterinær 

Navn (med blokkbokstaver): 

Dato: 

Stempel: 

Kvalifikasjon og tittel:  

Underskrift: 

  



1.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/439 

 

Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk ved innførsel til Unionen av  

forsendelser av levende slaktedyr av hestefamilien 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn) 

 ...............................  

Identifikasjonssystem 

 ...............................  

Identifikasjonsnummer 

 ...............................  

Alder 

 ....................  

Kjønn 

 ................  

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av dyrene beskrevet ovenfor, erklærer at 

- dyrene har oppholdt seg i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet i minst de siste 90 dagene før 

avsendelsesdatoen, 

- i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har dyrene ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

- vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende 

helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

- vilkårene for transport som får anvendelse i samsvar med nr. II.4 i det ledsagende helsesertifikatet for avsenderlandet 

eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

- transporten vil foregå slik at helsen og velferden til dyrene blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av 

transporten, 

- dyrene vil bli sendt 
(2)enten  [direkte fra avsendelsesstedet til bestemmelsesslakteriet uten å komme i kontakt med andre dyr av 

hestefamilien som ikke har samme helsetilstand,] 
(2)eller  [fra avsendelsesstedet til bestemmelsesslakteriet gjennom ett godkjent marked, én godkjent samleplass eller 

én godkjent oppsamlingssentral nevnt i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2009/156/EF, uten å komme i kontakt med 

andre dyr av hestefamilien som ikke har samme helsetilstand,] 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ............................................................................  

Dato:  .................................. (dd/mm/åååå) 

 .......................................................................................................................................................  

(Underskrift) 

(1)  Art: Velg blant følgende: Equus caballus og Equus asinus, eller angi eventuell krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert) 

(2) Stryk det som ikke passer. 

» 



Nr. 45/440 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.7.2021 

 

RETTELSER 
Rettelse til den norske versjonen av europaparlaments- og rådsforordning  

(EU) 2015/760 av 29. april 2015 om europeiske langsiktige investeringsfond 

EØS-tillegget nr. 80 av 3.12.2020, s. 461 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32015R0760.pdf 

I artikkel 13 nr. 4 skal teksten ”ELTIF-ets samlede motpartsrisikoeksponering som følge av OTC-derivattransaksjoner, 

gjenkjøpsavtaler eller omvendte gjenkjøpsavtaler skal ikke overstige 5 % av verdien av ELTIF-ets kapital” erstattes med teksten 

”ELTIF-ets samlede risikoeksponering mot en motpart som følge av OTC-derivattransaksjoner, gjenkjøpsavtaler eller 

omvendte gjenkjøpsavtaler skal ikke overstige 5 % av verdien av ELTIF-ets kapital”. 

2021/EØS/45/28 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32015R0760.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-acts/norwegian/n32015R0760.pdf
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