
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 90/429/EØF er det fastsatt krav om at det
skal foretas en prøve på forekomst av munn- og klovsyke
inntil det gjennomføres en fellesskapspolitikk for å
bekjempe munn- og klovsyke. Denne politikken er
gjennomført, vaksinasjon mot munn- og klovsyke
opphørte i 1991, og prøven er ikke lenger nødvendig.

2) Ved direktiv 90/429/EØF er det fastsatt krav om at det
skal foretas prøver på dyr når de forlater sædstasjonen.
Slike prøver kan også foretas effektivt på dyr som
oppholder seg på sædstasjonen, i samsvar med et
program som sikrer at en representativ prøve undersøkes
regelmessig, og at alle dyr undersøkes minst én gang per
år.

3) På bakgrunn av den tekniske utviklingen og erfaringene
med gjennomføringen av direktivet, bør vedleggene
endres for å ta hensyn til denne utviklingen, særlig med
hensyn til brucellose.

4) Det må fastsettes vilkår for handel med levende råner
som skal brukes til produksjon av sæd, idet det fastsettes
tilleggsgarantier til vilkårene fastsatt ved direktiv
64/432/EØF(2) for handel med levende svin.

5) Det må fastsettes tiltak for handel med rånesæd til
medlemsstater eller regioner som er anerkjent som fri for
Aujeszky’s Disease, i samsvar med artikkel 10 i direktiv
64/432/EØF.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg A, B og C til direktiv 90/429/EØF erstattes med
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. oktober 1999. Det får ikke
anvendelse på sæd som er oppsamlet, behandlet eller lagret før
1. oktober 1999.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 10. september 1999

om endring av vedleggene til rådsdirektiv 90/429/EØF om fastsettelse av krav 
til dyrehelse ved handel med rånesæd innenfor Fellesskapet og innførsel 

av rånesæd(*)

[meddelt under nummer K(1999) 2836]

(1999/608/EF)

2002/EØS/03/15

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 242 av 14.9.1999, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2001 av 30. mars 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 30 av 14.6.2001,
s. 7.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 62. (2) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977.



Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. september 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG A

KAPITTEL 1

Vilkår for godkjenning av sædstasjoner

Sædstasjonene skal:

1. være under konstant tilsyn av en stasjonsveterinær,

2. minst ha:

a) et husdyrlokale, herunder et isolasjonslokale for dyr som har gjennomgått undersøkelsene
beskrevet i vedlegg B kapittel II, med positivt resultat, eller som viser kliniske tegn på sykdom,

b) et lokale for oppsamling av sæd, herunder et atskilt lokale for rensing og desinfisering eller
sterilisering av utstyr,

c) et lokale for behandling av sæd, som ikke nødvendigvis må være på samme sted,

d) et lagerlokale for sæd, som ikke nødvendigvis må være på samme sted,

3. være konstruert eller isolert på en slik måte at enhver kontakt med dyr utenfor unngås,

4. være konstruert på en slik måte at husdyrlokalet og lokalene for oppsamling, behandling og lagring av
sæd er lette å rengjøre og desinfisere,

5. være innrettet på en slik måte at husdyrlokalet er fysisk atskilt fra sædbehandlingslokalet, og at begge
disse lokalene er atskilt fra lagerlokalet for sæd.

KAPITTEL II

Vilkår for tilsyn med sædstasjoner

På sædstasjonene skal:

1. det kontrolleres at det holdes bare dyr av den art det skal samles opp sæd fra,

2. det føres tilsyn med at det føres en journal, et kartotek eller et dataregister over alle svin på stasjonen,
med opplysninger om rase, fødselsdato og identifikasjon for hvert dyr, samt en journal, et kartotek
eller et dataregister over alle sykdomsundersøkelser og alle vaksinasjoner som er foretatt, med
opplysninger fra hvert dyrs sykdoms- og helsejournal,

3. en offentlig veterinær regelmessig og minst to ganger i året foreta inspeksjoner, der det også
kontrolleres at vilkårene for godkjenning og tilsyn overholdes,

4. det kontrolleres at uvedkommende ikke får adgang. Videre skal det kreves at besøkende retter seg etter
de vilkår stasjonsveterinæren har fastsatt,

5. det ansettes teknisk kvalifisert personale med tilstrekkelig opplæring i desinfiserings- og
hygienemetoder, slik at spredning av sykdommer kan hindres,

6. det kontrolleres at:

a) bare sæd som er oppsamlet i en godkjent stasjon, behandles og lagres i de godkjente stasjonene,
uten å komme i kontakt med noe annet parti sæd,

b) oppsamling, behandling og lagring av sæd finner sted bare i de lokalene som er bestemt for dette
formål og etter de strengeste hygienekrav,

c) alt utstyr som kommer i kontakt med sæden eller donordyret under oppsamling og behandling,
desinfiseres eller steriliseres forsvarlig før det brukes på nytt,

d) produkter av animalsk opprinnelse som brukes under behandling av sæd — herunder
tilsetningsstoffer eller et fortynningsmiddel — kommer fra kilder som ikke utgjør noen fare for
dyrehelsen, eller er behandlet før bruk for å avverge slik fare,
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e) beholdere som brukes til lagring og transport, desinfiseres eller steriliseres forsvarlig før hver
oppfylling,

f) det frysemedium som brukes, ikke tidligere er brukt til andre produkter av animalsk opprinnelse,

g) hver enkelt sædoppsamling, enten den er delt opp i enkeltdoser eller ikke, er tydelig merket slik at
det er lett å fastslå tidspunktet for oppsamling av sæden, donordyrets rase og identifikasjon samt
navnet på opprinnelsesstaten og sædstasjonens navn og registreringsnummer, eventuelt i form av
en kode; de nærmere kjennetegn og modellen for dette merket skal fastsettes etter fremgangsmåten
fastsatt i artikkel 19.
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VEDLEGG B

KAPITTEL I

Vilkår for inntak av dyr ved godkjente sædstasjoner

1. Alle dyr som tas inn ved en sædstasjon, skal:

a) ha vært isolert i minst 30 dager i lokaler som er spesielt godkjent for dette formål av vedkommende
myndighet i medlemsstaten, og der det oppholder seg bare dyr med minst samme helsestatus,

b) før oppholdet i isolasjonslokalet beskrevet i bokstav a), være utvalgt fra besetninger eller
driftsenheter

— som er fri for brucellose i samsvar med artikkel 3.5.2.1 i OIEs dyrehelsekodeks,

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

— der det ikke er påvist kliniske, serologiske eller virologiske symptomer på Aujeszky’s Disease
de tolv foregående måneder,

— som ikke befinner seg i et område som er omfattet av restriksjoner som definert i henhold til
bestemmelsene i Fellesskapets regelverk, fordi det har oppstått en sykdom hos tamsvin.

Dyrene må ikke tidligere ha oppholdt seg i andre besetninger med lavere status,

c) før isolasjonsperioden nevnt under bokstav a) og i løpet av de 30 foregående dager, ha
gjennomgått følgende prøver, utført i samsvar med standardene fastsatt i de relevante direktiver,
med negativt resultat:

— en komplementbindingsprøve eller en bufret brucella-antigenprøve for brucellose (fra 
1. januar 2001 er bufret brucella-antigenprøve den eneste prøven som er tillatt),

— en serumnøytralisasjonsprøve eller en ELISA-prøve med alle virologiske antigener knyttet til
Aujeszky’s Disease, med hensyn til svin som ikke er vaksinert,

— eller en ELISA-prøve for GI-antigener knyttet til Aujeszky’s Disease, med hensyn til svin som
er vaksinert med en deletert GI-vaksine,

— en ELISA-prøve eller en serumnøytralisasjonsprøve for forekomst av klassisk svinepest.

Dersom det er dyr som reagerer positivt på brucelloseprøven, tas dyr i samme driftsenhet med
negativt resultat, inn i isolasjonslokalene etter at det er bekreftet at opprinnelsesbesetningene eller
-driftsenhetene til dyrene med positivt resultat, er fri for brucellose.

Vedkommende myndighet kan tillate at undersøkelsene nevnt under denne bokstav, foretas i
isolasjonslokalene, forutsatt at resultatene foreligger før isolasjonsperioden på 30 dager fastsatt
under bokstav a), begynner,

d) i løpet av de femten siste dager av isolasjonsperioden på minst 30 dager omhandlet under bokstav
a), ha gjennomgått følgende prøver med negativt resultat:

— for brucellose, en komplementbindingsprøve eller en bufret brucella-antigenprøve (fra 
1. januar 2001 er bufret brucella-antigenprøve den eneste prøven som er tillatt),

— en serumnøytralisasjonsprøve eller en ELISA-prøve med alle virologiske antigener knyttet til
Aujeszky’s Disease, med hensyn til svin som ikke er vaksinert, eller en ELISA-prøve for GI-
antigener knyttet til Aujeszky’s Disease, med hensyn til svin som er vaksinert med en deletert
GI-vaksine.

Med forbehold for de bestemmelsene som får anvendelse når det påvises munn- og klovsyke eller
andre liste A-sykdommer, skal dyret straks fjernes fra isolasjonslokalet dersom noen av de
ovennevnte prøvene er positive. Ved gruppeisolasjon skal vedkommende myndighet treffe alle
nødvendige tiltak for å sikre at de resterende dyrene har en tilfredsstillende helsestatus før de tas
inn ved sædstasjonen i samsvar med dette vedlegg.

Med hensyn til brucellose skal følgende protokoll gjennomføres dersom prøvene er positive:

i) de positive sera gjennomgår en seroagglutinasjonsprøve i tillegg til den prøven nevnt i første
strekpunkt ovenfor som ikke er utført,

ii) det foretas en epidemiologisk undersøkelse på opprinnelsesdriftsenhetene til dyrene med
positivt resultat,
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iii) på dyrene med positivt resultat skal det utføres en ny serie prøver (bufret brucella-
antigenprøve, seroagglutinasjonsprøve, komplementbindingsprøve) på prøver som er
innsamlet mer enn sju dager etter den første innsamlingen.

Mistanken om brucellose vil bli bekreftet eller utelukket på bakgrunn av resultatene av
undersøkelsen utført på opprinnelsesdriftsenhetene og sammenligningen mellom resultatene av de
to seriene med prøver.

Når mistanken om brucellose er utelukket, kan dyrene med negativt resultat på den første
brucelloseprøven tas inn ved stasjonen. Dyr med positivt resultat på den ene prøven kan aksepteres
dersom de reagerer negativt på to serier med prøver (bufret brucella-antigenprøve,
seroagglutinasjonsprøve, komplementbindingsprøve) som er utført med et mellomrom på minst
sju dager. 

2. Alle undersøkelser skal foretas i et laboratorium som medlemsstaten har godkjent.

3. Dyr kan tas inn ved sædstasjonen bare med uttrykkelig tillatelse fra stasjonsveterinæren. Alle
forflytninger av dyr inn og ut av sædstasjonen skal registreres.

4. Dyr som tas inn ved sædstasjonen, må ikke vise kliniske tegn på sykdom på det tidspunkt de tas inn
ved sædstasjonen; med forbehold for nr. 5 skal alle dyrene komme direkte fra et isolasjonslokale som
nevnt i nr. 1 bokstav a), som på det tidspunkt dyrene sendes, offisielt oppfyller følgende krav:

a) det befinner seg ikke i et område som er omfattet av restriksjoner som definert i henhold til
bestemmelsene i Fellesskapets regelverk, fordi det har oppstått en sykdom hos tamsvin,

b) det er ikke konstatert kliniske, patologiske eller serologiske symptomer på Aujeszky’s Disease de
siste tolv måneder.

5. Dersom vilkårene i nr. 4 er oppfylt og rutineprøvene nevnt i kapittel II er foretatt i løpet av de siste
tolv måneder, kan dyr overføres fra en godkjent sædstasjon til en annen med samme helsestatus uten
isolasjon eller undersøkelse, forutsatt at overføringen skjer direkte. Vedkommende dyr må ikke
komme i direkte eller indirekte kontakt med klovdyr med lavere helsestatus, og transportmidlet som
benyttes, må være desinfisert før bruk. 

6. Dersom overføringen finner sted mellom medlemsstater, skal dyrene følges av et helsesertifikat i
samsvar med modell 2 i vedlegg F til direktiv 64/432/EØF, og desinfiseringen av transportmidlet skal
attesteres i del C nr. 4 som en av følgende tilleggsgarantier, alt etter deres status:

— dyrene kommer direkte fra en sædstasjon som er i samsvar med direktiv 90/429/EØF,

— dyrene kommer direkte fra et isolasjonslokale og oppfyller de kravene for å kunne tas inn ved en
sædstasjon som er fastsatt i kapittel 1 i vedlegg B til direktiv 90/429/EØF,

— dyrene kommer direkte fra en driftsenhet der de har vært omfattet av en protokoll med henblikk
på å tas inn i isolasjon, og oppfyller kravene for å tas inn i isolasjon fastsatt i kapittel 1 nr. 1
bokstav b) og c) og kapittel 1 nr. 2 i vedlegg B til direktiv 90/429/EØF.

KAPITTEL II

Obligatoriske rutineundersøkelser av dyr på en godkjent sædstasjon

1. Alle dyr som oppholder seg på en godkjent sædstasjon, skal gjennomgå følgende undersøkelser med
negativt resultat:

a) en serumnøytralisasjonsprøve eller en ELISA-prøve med alle virologiske antigener knyttet til
Aujeszky’s Disease for svin som ikke er vaksinert, eller en ELISA-prøve for forekomst av GI-
antigener knyttet til Aujeszky’s Disease for svin som er vaksinert med en deletert GI-vaksine,

b) for brucellose, en komplementbindingsprøve eller en bufret brucella-antigenprøve (fra 1. januar
2001 er bufret brucella-antigenprøve den eneste prøven som er tillatt),

c) en ELISA-prøve eller en serumnøytralisasjonsprøve for forekomst av antistoffer mot klassisk
svinepest.
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Slike prøver skal utføres enten:

på alle dyr når de forlater stasjonen, men ikke senere enn 12 måneder etter inntak, dersom de ikke har
forlatt stasjonen før dette tidspunkt. Prøvetakingen kan utføres på slakteriet

eller

på 25 % av dyrene på stasjonen hver tredje måned.

I dette tilfelle skal stasjonsveterinæren sørge for at de prøvene som blir tatt, er representative for den
samlede populasjonen på stasjonen, særlig med hensyn til aldersgruppe og lokaler for rånene.
Dessuten skal stasjonsveterinæren sørge for at det tas prøver av alle dyr minst én gang i løpet av deres
opphold på stasjonen, og minst hver tolvte måned dersom oppholdet varer lenger enn ett år.

2. Alle undersøkelser skal foretas i et laboratorium som medlemsstaten har godkjent.

3. Dersom et dyr reagerer positivt på en prøve nevnt ovenfor, skal dyret isoleres, og sæd oppsamlet fra
dyret etter siste negative prøve skal ikke bringes i handelen innenfor Fellesskapet.

Sæd oppsamlet fra hvert dyr på stasjonen etter tidspunktet for den siste negative prøven av dette dyret,
skal lagres atskilt og kan ikke bringes i handelen innenfor Fellesskapet før stasjonens helsestatus er
gjenopprettet.
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VEDLEGG C

Krav til sæd oppsamlet i godkjente sædstasjoner med sikte på handel innenfor Fellesskapet

1. Sæden skal komme fra dyr som:

a) ikke viser noen kliniske tegn på sykdom på det tidspunkt sæden samles opp,

b) ikke er vaksinert mot munn- og klovsyke,

c) oppfyller kravene i vedlegg B kapittel I,

d) ikke brukes til naturlig bedekning,

e) befinner seg i sædstasjoner som ikke ligger i et område som er omfattet av restriksjoner som
definert i henhold til bestemmelsene i Fellesskapets regelverk om smittsomme sykdommer hos
tamsvin,

f) har oppholdt seg i sædstasjoner som i 30 dager umiddelbart før oppsamlingen har vært fri for
Aujeszky’s Disease.

2. En kombinasjon av antibiotika som er effektiv særlig mot leptospirer og mycoplasma, skal tilsettes i
sæden etter den endelige fortynningen, eller i fortynningsmiddelet. 

Virkningen av denne kombinasjonen skal minst tilsvare følgende konsentrasjoner:

minst: 500 μg streptomycin per ml endelig fortynning,
500 IE penicillin per ml endelig fortynning,
150 μg lincomycin per ml endelig fortynning,
300 μg spectinomycin pr ml endelig fortynning.

Umiddelbart etter at antibiotika er tilsatt, skal den fortynnede sæden oppbevares ved en temperatur på
minst 15 °C i minst 45 minutter.

3. Sæd beregnet på handel innenfor Fellesskapet, skal:

a) oppbevares i samsvar med vedlegg A kapittel I og II før forsendelse,

b) transporteres til mottakermedlemsstaten i beholdere som er rengjort og desinfisert eller sterilisert
før bruk, og som er forseglet før de sendes fra det godkjente lageret.

4. Medlemsstater kan nekte innførsel av sæd fra sædstasjoner der råner som er vaksinert mot Aujeszky’s
Disease tas inn, til sitt territorium eller til en region på sitt territorium, når den er anerkjent som fri for
Aujeszky’s Disease i samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF.»
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