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RÅDSDIREKTIV 2003/43/EF
av 26. mai 2003
om endring av direktiv 88/407/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med sæd
fra storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av slik sæd(*)
RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 37,

Artikkel 1
I direktiv 88/407/EØF gjøres følgende endringer:

1

under henvisning til forslag fra Kommisjonen( ),

1)

«Dette direktiv skal ikke berøre Fellesskapets og/eller
nasjonale avlstekniske bestemmelser som regulerer
organiseringen av kunstig sædoverføring generelt og
distribusjon av sæd spesielt.»

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(3),
2)

ut fra følgende betraktninger:
Ved direktiv 88/407/EØF(4) ble det fastsatt krav til
dyrehelse ved handel med sæd fra storfe innenfor
Fellesskapet og innførsel av slik sæd.

2)

På bakgrunn av nye vitenskapelige data bør kravene
til dyrehelse ved inntak av avlsokser ved sædstasjoner
endres, særlig når det gjelder infeksiøs bovin rhinotrakeitt/
infeksiøs pustuløs vulvovaginitt (IBR/IPV) og bovin
virusdiaré/mucosal disease (BVD/MD).

4)

5)

De samme kravene til lagring bør gjelde for alle
virksomheter, uavhengig av om de er tilknyttet en
produksjonsenhet.
Framgangsmåten for ajourføring av listen over
sædstasjoner eller sædlagre i tredjestater som det er tillatt
å importere sæd fra, bør forenkles.
De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av direktiv
88/407/EØF, skal vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(5) —

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 11.6.2003, s. 23,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2004 av 9. juli 2004 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 65 av 23.12.2004,
s. 5.
(1) EFT C 20 E av 28.1.2003, s. 46.
(2) Uttalelse avgitt 8. april 2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(3) Uttalelse avgitt 11. desember 2002 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(4) EFT L 194 av 22.7.1988, s. 10. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten
av 1994.
(5) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

— «sædstasjon»: en offentlig godkjent virksomhet
under offentlig tilsyn på en medlemsstats eller
en tredjestats territorium, der det produseres
sæd beregnet på kunstig sædoverføring,
— «sædlager»: en offentlig godkjent virksomhet
under offentlig tilsyn på en medlemsstats eller
en tredjestats territorium, der det lagres sæd
beregnet på kunstig sædoverføring,»

3)

3)

I artikkel 2 skal bokstav b) lyde:
«b)

etter samråd med Regionkomiteen, og

1)

I artikkel 1 skal nytt ledd lyde:

I artikkel 3 skal bokstav a) lyde:
«a) den skal være tatt ut og behandlet og/eller lagret ved
behov på én eller flere sædstasjoner eller på ett eller
flere sædlagre som er godkjent for dette formålet i
samsvar med artikkel 5 nr. 1, med sikte på kunstig
sædoverføring og handel innenfor Fellesskapet,»

4)

I artikkel 4 oppheves nr. 1 og 2.

5)

I artikkel 5 og artikkel 9 nr. 2 og 3 endres «sædstasjon»
(sædstasjonen/sædstasjoner) til «sædstasjon eller
sædlager» (sædstasjonen eller sædlageret/sædstasjoner
eller sædlagre).

6)

I artikkel 9 skal nr. 1 lyde:
«1. Listen over sædstasjoner og sædlagre som
medlemsstatene skal tillate import av sæd med opprinnelse
i tredjestater fra, skal utarbeides og ajourføres i samsvar
med denne artikkel.
En virksomhet kan føres opp på en slik liste bare dersom
vedkommende myndighet i opprinnelsestredjestaten
garanterer at vilkårene nevnt i nr. 2 og 3 bokstav b)-e), er
oppfylt.
Vedkommende myndigheter i tredjestatene som er oppført
på lister utarbeidet og ajourført i samsvar med artikkel
8, skal garantere at lister over sædstasjoner og sædlagre
som sæden kan sendes til Fellesskapet fra, blir utarbeidet,
ajourført og sendt til Kommisjonen.
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Kommisjonen skal regelmessig underrette kontaktpunktene som medlemsstatene har utpekt, om nye eller ajourførte
lister som den har mottatt fra vedkommende myndigheter
i de berørte tredjestatene i samsvar med nr. 3.
Dersom ingen medlemsstat kommer med innvendinger
mot den nye eller ajourførte listen innen 20 virkedager etter
Kommisjonens underretning, skal import fra virksomheter
på listen være tillatt ti virkedager etter den dagen da
Kommisjonen offentliggjør den.
Når minst én medlemsstat kommer med skriftlige
kommentarer, eller når den anser det som nødvendig å
endre en liste på bakgrunn av relevante opplysninger
som Fellesskapets inspeksjonsrapporter eller resultater
av kontroller foretatt i henhold til artikkel 12, skal
Kommisjonen underrette alle medlemsstater og sette saken
på dagsordenen for den relevante sektoren ved det neste
møtet i Den faste komité for næringsmiddelkjeden og
dyrehelsen, med sikte på beslutning etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 18 nr. 2.
Kommisjonen skal påse at ajourførte utgaver av alle
listene er offentlig tilgjengelige.»
7)

Artikkel 17 skal lyde:
«Artikkel 17

8)
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11) I artikkel 8, 11 og 16 endres «framgangsmåten fastsatt
i artikkel 19» til «framgangsmåten fastsatt i artikkel 18
nr. 2».
12) Vedlegg A, B, C og D til direktiv 88/407/EØF erstattes
med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal innen 1. juli 2004 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
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 imidlertid til 31. desember 2004
tillate handel innenfor Fellesskapet med og import av sæd
som er tatt ut, behandlet og lagret i samsvar med de tidligere
bestemmelsene i direktiv 88/407/EØF, og som er ledsaget av
den tidligere sertifikatmodellen.

Vedlegg A skal endres av Rådet som treffer sin beslutning
med kvalifisert flertall etter forslag fra Kommisjonen,
særlig når det gjelder å tilpasse det til den teknologiske
utvikling.

Etter denne datoen skal medlemsstatene ikke tillate handel
med sæd innenfor Fellesskapet og import av sæd i samsvar
med disse tidligere bestemmelsene, med mindre sæden er tatt
ut, behandlet og lagret før 31. desember 2004.

Vedlegg B, C og D skal endres etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 18 nr. 2.»

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 18 skal lyde:
«Artikkel 18
1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved forordning
(EF) nr. 178/2002(*).
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF(**) anvendelse.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/
EF skal være tre måneder.
3.

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

(*) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
(**) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.»
9)

Artikkel 19 oppheves.

10) I artikkel 5, 8 og 10 endres «framgangsmåten fastsatt i
artikkel 18» til «framgangsmåten fastsatt i artikkel 18
nr. 2».

Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den
europeiske unions tidende.

Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. mai 2003.
For Rådet
G. DRYS
Formann
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VEDLEGG
«VEDLEGG A
KAPITTEL I
VILKÅR FOR OFFENTLIG GODKJENNING AV SÆDSTASJONER OG SÆDLAGRE

1.

Sædstasjoner skal:
a) være under konstant tilsyn av en stasjonsveterinær som er bemyndiget av vedkommende myndighet,
b) minst ha:
i)

et husdyrlokale, herunder et isolasjonslokale,

ii) et lokale for sæduttak, herunder et atskilt rom for rengjøring og desinfisering eller sterilisering av utstyr,
iii) et rom for behandling av sæd, som ikke nødvendigvis må være på samme sted,
iv) et rom for lagring av sæd, som ikke nødvendigvis må være på samme sted,
c) være bygd eller isolert på en slik måte at enhver kontakt med dyr utenfor unngås,
d) være bygd på en slik måte at husdyrlokalet og lokalene for sæduttak og behandling og lagring av sæd er lette
å rengjøre og desinfisere,
e) ha et isolasjonslokale uten direkte forbindelse til de vanlige husdyrlokalene,
f)
2.

være innrettet på en slik måte at husdyrlokalet er fysisk atskilt fra rommet for behandling av sæd, og at begge
disse er atskilt fra rommet for lagring av sæd.

Sædlagre skal:
a) være under konstant tilsyn av en stasjonsveterinær som er bemyndiget av vedkommende myndighet,
b) være bygd eller isolert på en slik måte at enhver kontakt med dyr utenfor unngås,
c) være bygd på en slik måte at lagringsstedene er lette å rengjøre og desinfisere.

KAPITTEL II
VILKÅR FOR OFFENTLIG OVERVÅKING AV SÆDSTASJONER OG SÆDLAGRE

1.

På sædstasjonene skal:
a) det kontrolleres at bare dyr av den arten som det skal tas ut sæd fra, oppholder seg på stasjonen. Andre
husdyr som er absolutt nødvendige for den normale driften av sædstasjonen, kan imidlertid tillates dersom
de ikke utgjør noen infeksjonsfare for de artene det skal tas ut sæd fra, og dersom de oppfyller de vilkårene
stasjonsveterinæren har fastsatt,
b) det kontrolleres at det føres journal over alt storfe på stasjonen, herunder opplysninger om rase, fødselsdato og
identifikasjon for hvert dyr, samt en journal over alle helsekontroller og vaksinasjoner som er foretatt av hvert
enkelt dyr,
c) en offentlig veterinær foreta kontroll med jevne mellomrom og minst to ganger i året, i forbindelse med den
løpende kontrollen av at vilkårene for godkjenning og tilsyn er overholdt,
d) det kontrolleres at uvedkommende ikke får adgang. Videre skal det kreves at besøkende overholder de
vilkårene stasjonsveterinæren har fastsatt,
e) det ansettes teknisk kvalifisert personale som er tilstrekkelig opplært i desinfiserings- og hygienemetoder med
sikte på å forebygge spredning av sykdommer,
f)

det kontrolleres at:
i)

bare sæd som er tatt ut ved en godkjent sædstasjon, behandles og lagres ved de godkjente stasjonene, uten
å komme i kontakt med noe annet parti sæd. Sæd som ikke er tatt ut ved en godkjent sædstasjon, kan
imidlertid behandles ved en godkjent sædstasjon dersom:
— sæden kommer fra storfe som oppfyller vilkårene i vedlegg B kapittel I nr. 1 bokstav d),
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— behandlingen utføres med eget utstyr eller på et annet tidspunkt enn sæd beregnet på handel innenfor
Fellesskapet; i sistnevnte tilfelle skal utstyret rengjøres og steriliseres etter bruk,
— sæden ikke bringes i handelen innenfor Fellesskapet og ikke på noe tidspunkt kommer i kontakt med
eller lagres sammen med sæd beregnet på handel innenfor Fellesskapet,
— sæden kan identifiseres ved et merke som skiller seg fra merket fastsatt i punkt vii).
Dessuten kan dypfryste embryoer lagres ved godkjente stasjoner forutsatt at:
— slik lagring tillates av vedkommende myndighet,
— embryoene oppfyller kravene i rådsdirektiv 89/556/EØF av 25. september 1989 om krav til dyrehelse
ved handel med embryoer fra storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av slike embryoer fra
tredjestater(1),
— embryoene lagres i atskilte beholdere i lokalene der det lagres godkjent sæd,
ii) uttak, behandling og lagring av sæd finner sted bare i lokaler bestemt for dette formålet og etter de
strengeste hygienekrav,
iii) alt utstyr, unntatt engangsutstyr, som kommer i kontakt med sæden eller donordyret under uttak og
behandling, desinfiseres eller steriliseres forsvarlig før bruk,
iv) produkter av animalsk opprinnelse som brukes ved behandling av sæd, herunder tilsetningsstoffer eller
fortynningsmidler, kommer fra kilder som ikke utgjør noen fare for dyrehelsen, eller er behandlet før bruk
for å avverge slik fare,
v) beholdere som brukes til lagring og transport, unntatt engangsbeholdere, desinfiseres eller steriliseres
forsvarlig før hver påfylling,
vi) det frysemediet som brukes, ikke tidligere er brukt til andre produkter av animalsk opprinnelse,
vii) hver enkelt dose med sæd er tydelig merket, slik at tidspunktet for sæduttaket, donordyrets rase og
identifikasjon samt stasjonens godkjenningsnummer, går klart fram; hver medlemsstat skal underrette
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om kjennetegnene ved og formen for merking som brukes på
deres territorium,
viii) lagringsanlegget oppfyller de særlige vilkårene som gjelder tilsyn med sædlagre, fastsatt i nr. 2.
2.

Ved sædlagrene skal:
a) det kontrolleres at det føres journal over all forflytning av sæd (til og fra sædlageret) og over donoroksene som
har sæd lagret i sædlageret, samt deres status, som skal oppfylle kravene i dette direktiv,
b) en offentlig veterinær foreta kontroll med jevne mellomrom og minst to ganger i året, i forbindelse med den
løpende kontrollen av at vilkårene for godkjenning og tilsyn er overholdt,
c) det kontrolleres at uvedkommende ikke får adgang. Videre skal det kreves at besøkende overholder de
vilkårene stasjonsveterinæren har fastsatt,
d) det ansettes teknisk kvalifisert personale som har tilstrekkelig opplæring i desinfiserings- og hygienemetoder
med sikte på å forebygge spredning av sykdommer,
e) det kontrolleres at:
i)

bare sæd som er tatt ut ved sædstasjoner godkjent i samsvar med dette direktiv, lagres i de godkjente
sædlagrene, uten å komme i kontakt med annen sæd.
Videre kan det til et godkjent sædlager bare innføres sæd som kommer fra en godkjent sædstasjon eller
et godkjent sædlager, og som transporteres under forhold som gir en fullstendig helsegaranti, idet sæden
ikke kommer i kontakt med annen sæd.
Dessuten kan dypfryste embryoer lagres i godkjente sædlagre forutsatt at:
— slik lagring tillates av vedkommende myndighet,
— embryoene oppfyller kravene i rådsdirektiv 89/556/EØF av 25. september 1989 om krav til dyrehelse
ved handel med embryoer fra storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av slike embryoer fra
tredjestater,
— embryoene lagres i atskilte beholdere i lokalene der det lagres godkjent sæd,

(1)

EFT L 302 av 19.10.1989, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 94/113/EF (EFT L 53 av 24.2.1994, s. 23).
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ii) lagring av sæd finner sted bare i lokaler bestemt for dette formålet og etter de strengeste hygienekrav,
iii) alt utstyr, unntatt engangsutstyr, som kommer i kontakt med sæden, desinfiseres eller steriliseres forsvarlig
før bruk,
iv) beholdere som brukes til lagring og transport, unntatt engangsbeholdere, desinfiseres eller steriliseres
forsvarlig før hver påfylling,
v) det frysemediet som brukes, ikke tidligere er brukt til andre produkter av animalsk opprinnelse,
vi) hver enkelt dose med sæd er tydelig merket, slik at tidspunktet for sæduttaket, donordyrets rase og
identifikasjon samt sædstasjonens godkjenningsnummer, går klart fram; hver medlemsstat skal underrette
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om kjennetegnene ved og formen for merking som brukes på
deres territorium.
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VEDLEGG B
KAPITTEL I
VILKÅR FOR INNTAK AV DYR VED GODKJENTE SÆDSTASJONER

1.

Følgende krav gjelder alt storfe som tas inn ved sædstasjoner:
a) de skal ha vært i karantene i minst 28 dager i lokaler som er særlig godkjent for dette formålet av vedkommende
myndighet i medlemsstaten, og der det oppholder seg bare andre klovdyr med minst samme helsestatus,
b) før de settes i karantene som beskrevet under bokstav a), skal de ha tilhørt en besetning som er offisielt fri for
tuberkulose og offisielt fri for brucellose i samsvar med direktiv 64/432/EØF. Dyrene må ikke tidligere ha vært
holdt i en besetning med lavere status,
c) de skal komme fra en besetning som er offisielt fri for enzootisk bovin leukose som definert i direktiv 64/432/
EØF, eller stamme fra mordyr som med negativt resultat har gjennomgått en prøve utført i samsvar med
vedlegg D (kapittel II) til direktiv 64/432/EØF, etter at avkommet er tatt fra mordyret. Dersom dyrene er
resultat av embryooverføring, betraktes mottakerdyret som «mordyr».
Dersom dette kravet ikke er oppfylt, kan sæden ikke bringes i handelen før donordyret er blitt to år gammelt
og er undersøkt i samsvar med kapittel II nr. 1 bokstav c) med negativt resultat,
d) i løpet av de 28 dagene før karantenetiden nevnt i bokstav a), skal de ha gjennomgått følgende prøver med
negativt resultat i hvert tilfelle, unntatt for den serologiske antistoffprøven nevnt i punkt v):
i)

for bovin tuberkulose: en intrakutan tuberkulinprøve utført etter framgangsmåten fastsatt i vedlegg B til
direktiv 64/432/EØF,

ii) for bovin brucellose: en serologisk prøve utført etter framgangsmåten fastsatt i vedlegg C til direktiv 64/432/
EØF,
iii) for enzootisk bovin leukose: en serologisk prøve utført etter framgangsmåten fastsatt i vedlegg D
(kapittel II) til direktiv 64/432/EØF,
iv) for IBR/IPV: en serologisk prøve (helvirus) på en blodprøve dersom dyrene ikke kommer fra en besetning
fri for IBR/IPV, som definert i artikkel 2.3.5.3 i OIEs dyrehelseregelverk,
v) for BVD/MD:
— en virusisolasjonsprøve eller en prøve for å påvise virusantigener, og
— en serologisk prøve for å bestemme forekomst eller fravær av antistoffer.
Vedkommende myndighet kan tillate at prøvene nevnt i bokstav d) foretas på prøver som er tatt på
karantenestasjonen. I slike tilfeller kan karantenetiden nevnt i bokstav a) ikke begynne før datoen for
prøvetakingen. Dersom en av prøvene oppført i bokstav a) imidlertid er positiv, skal det aktuelle dyret
umiddelbart fjernes fra isolasjonsenheten. Ved gruppeisolasjon kan karantenetiden nevnt i bokstav a), ikke
begynne for de øvrige dyrene før det dyret som har avgitt positiv prøve, er fjernet,
e) i karantenetiden nevnt i bokstav a), og minst 21 dager etter at dyrene er satt i karantene (minst sju dager etter
at dyrene er satt i karantene på grunn av prøvetaking for Campylobacter fetus ssp. venerealis og Trichomonas
foetus), skal de ha gjennomgått følgende prøver med negativt resultat i hvert tilfelle, unntatt for den serologiske
antistoffprøven nevnt i punkt iii) nedenfor:
i)

for bovin brucellose: en serologisk prøve utført etter framgangsmåten fastsatt i vedlegg C til direktiv 64/432/
EØF,

ii) for IBR/IPV: en serologisk prøve (helvirus) på en blodprøve.
Dersom et dyr avgir en positiv prøve, skal dette dyret fjernes umiddelbart fra karantenestasjonen, og de
andre dyrene i samme gruppe skal fortsatt være i karantene og gjennomgå en ny prøve, med negativt
resultat, tidligst 21 dager etter at det positive dyret er fjernet,
iii) for BVD/MD:
— en virusisolasjonsprøve eller en prøve for å påvise virusantigener, og
— en serologisk prøve for å bestemme forekomst eller fravær av antistoffer.
Bare dersom det ikke inntreffer serokonvertering hos dyr med seronegativt prøveresultat før de blir tatt inn ved
karantenestasjonen, kan det tas inn dyr (seronegative eller seropositive) ved sædstasjonen.
Dersom serokonvertering inntreffer, skal alle dyr som fortsatt er seronegative, holdes i karantene i lengre tid,
til det ikke har forekommet serokonvertering i gruppen på tre uker. Serologisk positive dyr kan tas inn ved
sædstasjonen,
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iv) for Campylobacter fetus ssp. venerealis:
— når det gjelder dyr som er yngre enn seks måneder, eller som fra den alderen og før karantenen har vært
holdt i en gruppe der alle dyr er av samme kjønn: én enkelt prøve på en skylleprøve fra en kunstig skjede
eller en forhudsprøve,
— når det gjelder dyr som er seks måneder eller eldre, og som kan ha vært i kontakt med hunndyr før
karantenen: en prøve tre ganger med en ukes mellomrom på en skylleprøve fra en kunstig skjede eller en
forhudsprøve,
v) for Trichomonas foetus:
— når det gjelder dyr som er yngre enn seks måneder, eller som fra den alderen og før karantenen har vært
holdt i en gruppe der alle dyr er av samme kjønn: én enkelt prøve på en forhudsprøve,
— når det gjelder dyr som er seks måneder eller eldre, og som kan ha vært i kontakt med hunndyr før
karantenen: en prøve tre ganger med en ukes mellomrom på en forhudsprøve.
Dersom en av de ovennevnte prøvene er positiv, skal dyret straks fjernes fra isolasjonslokalet. Ved
gruppeisolasjon skal vedkommende myndighet treffe alle nødvendige tiltak for at de resterende dyrene kan tas
inn ved sædstasjonen i samsvar med dette vedlegg,
f)

før den første forsendelsen av sæd fra avlsokser som er serologisk positive for BVD/MD, skal en sædprøve
fra hvert dyr gjennomgå en virusisolasjonsprøve eller en ELISA-prøve for antigener mot BVD/MD. Avlsokser
som reagerer positivt, skal fjernes fra sædstasjonen og all sæden deres tilintetgjøres.

2.

Alle prøver 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.

Dyrene må ikke vise kliniske tegn på sykdom på det tidspunktet de tas inn ved sædstasjonen. Uten at nr. 5 berøres,
skal alle dyr komme fra et isolasjonslokale som nevnt i nr. 1 bokstav a), som på det tidspunktet dyrene sendes,
offisielt oppfyller følgende krav:
a) det skal ligge midt i et område med en radius på 10 km, der det ikke har vært noe tilfelle av munn- og klovsyke
på minst 30 dager,
b) det skal i minst tre måneder ha vært fritt for munn- og klovsyke og brucellose,
c) det skal i minst 30 dager ha vært fritt for meldepliktige storfesykdommer i samsvar med vedlegg E til direktiv
64/432/EØF.

5.

Dersom vilkårene fastsatt i nr. 4 er oppfylt, og rutineundersøkelsene nevnt i kapittel II, er foretatt i løpet av de siste
tolv månedene, kan dyr overføres fra en godkjent sædstasjon til en annen med samme helsestatus uten isolasjon
eller prøving, forutsatt at overføringen skjer direkte. Vedkommende dyr må ikke komme i direkte eller indirekte
kontakt med klovdyr med lavere helsestatus, og transportmidlet må være desinfisert før bruk. Dersom overføringen
fra en sædstasjon til en annen finner sted mellom medlemsstater, skal den gjennomføres i samsvar med direktiv
64/432/EØF.

KAPITTEL II
OBLIGATORISKE RUTINEUNDERSØKELSER AV ALT STORFE PÅ EN GODKJENT SÆDSTASJON

1.

Alt storfe på en godkjent sædstasjon skal minst én gang i året gjennomgå følgende prøver, med negativt resultat:
a) for bovin tuberkulose: en intrakutan tuberkulinprøve utført etter framgangsmåten fastsatt i vedlegg B til
direktiv 64/432/EØF,
b) for bovin brucellose: en serologisk prøve utført etter framgangsmåten fastsatt i vedlegg C til direktiv 64/432/
EØF,
c) for enzootisk bovin leukose: en serologisk prøve utført etter framgangsmåten fastsatt i vedlegg D (kapittel II)
til direktiv 64/432/EØF,
d) for IBR/IPV: en serologisk prøve (helvirus) på en blodprøve,
e) for BVD/MD: en serologisk antistoffprøve som foretas bare på seronegative dyr.
Dersom et dyr blir serologisk positivt, skal all sæd som er tatt ut fra dette dyret siden siste negative prøve, enten
tilintetgjøres eller gjennomgå en virusprøve med negativt resultat,
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f)

for Campylobacter fetus ssp. venerealis: en prøve på en forhudsprøve. Bare sædproduserende avlsokser, eller
avlsokser som har kontakt med sædproduserende avlsokser, må gjennomgå prøven. Avlsokser som igjen skal
benyttes til sædproduksjon etter en pause på mer enn seks måneder, skal gjennomgå prøven høyst 30 dager før
produksjonen gjenopptas,

g) for Trichomonas foetus: en prøve på en forhudsprøve. Bare sædproduserende avlsokser, eller avlsokser som
har kontakt med sædproduserende avlsokser, må gjennomgå prøven. Avlsokser som igjen skal benyttes
til sædproduksjon etter en pause på mer enn seks måneder, skal gjennomgå prøven høyst 30 dager før
produksjonen gjenopptas.
2.

Alle prøver skal foretas i et laboratorium som medlemsstaten har godkjent.

3.

Dersom en av de ovennevnte prøvene er positiv, skal dyret isoleres, og den sæden som er tatt ut fra dette dyret
siden siste negative prøve, kan ikke bringes i handelen innenfor Fellesskapet, unntatt sæd fra ejakulater som har
gitt negativt resultat ved en BVD/MD-virusprøve.
Sæd tatt ut fra alle andre dyr på stasjonen etter det tidspunktet da den positive prøven ble tatt, 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 BEREGNET PÅ HANDEL INNENFOR FELLESKAPET ELLER IMPORT TIL
FELLESSKAPET
1.

Sæden skal komme fra dyr som:
a) ikke viser kliniske tegn på sykdom på det tidspunktet sæden tas ut,
b)

i) ikke er vaksinert mot munn- og klovsyke i de siste tolv månedene før uttaket, eller
ii) er vaksinert mot munn- og klovsyke i de siste tolv månedene før uttaket. I dette tilfellet skal 5 % (minst
fem strå) av hvert uttak gjennomgå en virusisolasjonsprøve for påvisning av munn- og klovsyke med
negativt resultat,

c) ikke er vaksinert mot munn- og klovsyke i løpet av de 30 siste dagene før uttaket,
d) har oppholdt seg på en godkjent sædstasjon i et sammenhengende tidsrom på minst 30 dager før sæduttaket
når det dreier seg om uttak av fersk sæd,
e) ikke er godkjent for naturlig bedekning,
f)

holdes på sædstasjoner som har vært fri for munn- og klovsyke i minst tre måneder før og 30 dager etter
sæduttaket, eller når det gjelder fersk sæd, fram til forsendelsesdagen, og som ligger midt i et område med en
radius på 10 km der det ikke har vært noe tilfelle av munn- og klovsyke på minst 30 dager,

g) har oppholdt seg på sædstasjoner som i tidsrommet fra den 30. dagen før til den 30. dagen etter sæduttaket,
eller når det gjelder fersk sæd, fram til forsendelsesdagen, har vært fri for meldepliktige storfesykdommer i
samsvar med avsnitt I i vedlegg E til direktiv 64/432/EØF.
2.

De antibiotika som er oppført nedenfor, skal tilsettes slik at den fortynnede sæden til slutt inneholder følgende
konsentrasjoner:
minst:
— 500 µg streptomycin per ml endelig fortynning,
— 500 IE penicillin per ml endelig fortynning,
— 150 µg linkomycin per ml endelig fortynning,
— 300 µg spektinomycin per ml endelig fortynning.
Det kan brukes en annen kombinasjon av antibiotika med tilsvarende virkning mot campylobacter, leptospirer og
mykoplasma.
Umiddelbart etter tilsettingen av antibiotika skal den fortynnede sæden oppbevares ved en temperatur på minst
5 °C i minst 45 minutter.

3.

Sæd beregnet på handel innenfor Fellesskapet, skal:
a) lagres under godkjente forhold i minst 30 dager før forsendelse. Dette kravet får ikke anvendelse på fersk
sæd,
b) transporteres til mottakermedlemsstaten i beholdere som er rengjort og desinfisert eller sterilisert før bruk, og
som er forseglet og nummerert før de sendes fra de godkjente lagringsstedene.
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VEDLEGG D
HELSESERTIFIKAT FOR HANDEL INNENFOR FELLESSKAPET MED STORFESÆD I SAMSVAR
MED RÅDSDIREKTIV 88/407/EØF
1.

Avsendermedlemsstat og vedkommende myndighet

2.

Helsesertifikat nr.

A. SÆDENS OPPRINNELSE
3. Godkjenningsnummer til sædstasjonen/sædlageret sæden kommer fra(1)

4.

Navn og adresse til sædstasjonen/ 5.
sædlageret sæden kommer fra( 1)

Avsenderens navn og adresse

6.

Avsenderstat og lastested

Transportmiddel

7.

B. SÆDENS BESTEMMELSESSTED
8.

Mottakermedlemsstat

9.

Mottakerens navn og adresse

C. IDENTIFIKASJON AV SÆDEN
10. Dosenes identifikasjonsmerke(2)

11. Antall doser

12. Godkjenningsnummer til sædstasjonen sæden kommer fra

D. HELSEOPPLYSNINGER
Undertegnede offentlige veterinær bekrefter at:
a) sæden angitt ovenfor, er tatt ut, behandlet og/eller lagret under forhold som er i samsvar med de standardene som
er fastsatt i direktiv 88/407/EØF,
b) sæden angitt ovenfor, er transportert til lastestedet i en forseglet beholder med nr. …………………… under
forhold som er i samsvar med bestemmelsene i direktiv 88/407/EØF,
c) sæden angitt ovenfor, er tatt ut fra avlsokser:
i)

som ikke er vaksinert mot munn- og klovsyke i de siste tolv månedene før uttaket(1),

eller
ii) som er vaksinert mot munn- og klovsyke i de siste tolv månedene før uttaket. I dette tilfellet skal 5 % (minst
fem strå) av hvert uttak gjennomgå en virusisolasjonsprøve for påvisning av munn- og klovsyke med negativt
resultat(1), i laboratoriet………………(3)
d) sæden har vært lagret under godkjente forhold i et tidsrom på minst 30 dager før forsendelse(4).
E. GYLDIGHET
13. Dato og sted……………….

(1)
(2)
(3)
(4)

14. Den offentlige veterinærens
navn og stilling

Stryk det som ikke passer.
Tilsvarer donordyrenes identifikasjonsmerke og uttaksdatoen.
Laboratoriets navn angitt i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i direktiv 88/407/EØF.
Kan utelates for fersk sæd.»

15. Den offentlige veterinærens
underskrift og stempel

