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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til rådsdirektiv 72/462/EØF av 
12. desember 1972 om helseproblemer og dyrehelseproblemer 
ved import av storfe, svin, sau og geit samt ferskt kjøtt eller 
kjøttprodukter fra tredjestater(1), særlig artikkel 11 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 
1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit 
innenfor Fellesskapet(2), særlig artikkel 14 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

(1) EFT L 302 av 31.12.1972, s. 28. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

(2) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/50/
EF (EUT L 169 av 8.7.2003, s. 51).

1) Modellen for veterinærattest for handel innenfor 
Fellesskapet med avlsdyr av sau og geit er fastsatt i 
modell III i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF.

2) Modellen for veterinærattest ved import av tamsau 
og tamgeit fra tredjestater er fastsatt som «OVI-X» 
i del 2 av vedlegg I til rådsvedtak 79/542/EØF av 
21. desember 1976 om opprettelse av en liste over 
tredjestater eller deler av tredjestater og om krav til 
dyrehelse og hygiene samt utstedelse av veterinærattest 
ved import til Fellesskapet av visse levende dyr og ferskt 
kjøtt fra disse(3).

3) I samsvar med kapittel A del I i vedlegg VIII og kapittel E 
i vedlegg IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for 
å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(4), er visse restriksjoner på 
handel med og import av avlsdyr av sau og geit endret for 
å gjenspeile strengere tiltak for å utrydde skrapesyke.

(3) EFT L 146 av 14.6.1979, s. 15. Vedtaket sist endret ved 
kommisjonsvedtak 2004/372/EF (EUT L 118 av 23.4.2004, s. 45). 

(4) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 876/2004 (EUT L 162 av 30.4.2004, 
s. 52).

KOMMISJONSVEDTAK 

av 9. juli 2004

om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF og vedlegg I til rådsvedtak 79/542/EØF  
når det gjelder ajourføring av modellen for helsesertifikater for sau og geit(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1926]

(2004/554/EF)

2008/EØS/22/32

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 248 av 22.7.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 11.
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4) Det er nødvendig å tilpasse modell III av helsesertifikatet 
i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF og sertifikatmodellen 
OVI-X i vedlegg I til vedtak 79/542/EØF, til de ajourførte 
reglene.

5) Direktiv 91/68/EØF og vedtak 79/542/EØF bør derfor 
endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Modell III i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF erstattes med 
vedlegg I til dette vedtak.

Artikkel 2

Modell OVI-X i del 2 i vedlegg I til vedtak 79/542/EØF 
erstattes med vedlegg II til dette vedtak.

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse fra 1. juni 2004.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. juli 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

«MODELL III

1. Avsender (fullstendig navn og adresse)

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

HELSESERTIFIKAT(1) 

for handel med avlsdyr av sau og geit mellom medlemsstatene  
i Den europeiske union

           Nr.                                                         ORIGINAL

3. MEDLEMSSTAT  ...................................................................

2. Mottaker (fullstendig navn og adresse)

 .................................................................................................................. 
 .................................................................................................................. 
 .................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................

4. Vedkommende myndighet

4.1. Departement: ..............................................................................

4.2. Avdeling:  ....................................................................................

 ..................................................................................................................

5. Lastested: ...................................................................................

...................................................................................................................

6. Transportmiddel(2)

6.1. Type  ...........................................................................................

6.2. Identifikasjon  ...........................................................................

7. Opprinnelsesvirksomhet(er)

7.1. Navn og adresse til driftsenheten(4)

 .................................................................................................................. 
 .................................................................................................................. 
 .................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................

7.2. Navn, adresse og registreringsnummer for den godkjente 
oppsamlingssentralen(4)

  ................................................................................................................. 
  ................................................................................................................. 
  ................................................................................................................. 
  ................................................................................................................. 
  .................................................................................................................

8. Dyrenes bestemmelsessted

8.1. EU-medlemsstat: ........................................................................

8.2.1. Navn og adresse til driftsenheten(4)

8.2.2. Navn, adresse og registreringsnummer for den godkjente 
oppsamlingssentralen i opprinnelses medlemsstaten(4)

 .................................................................................................................. 
 .................................................................................................................. 
 .................................................................................................................. 
 .................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................

9. Antall dyr  ..................................................................................

10. Identifikasjon av dyrene

10.1.  Dyreart(er):  .................................................................................   rase  ............................................................................................................

10.2. Individuell identifikasjon av dyrene i forsendelsen 

 Offisiell individuell identifikasjon(3)       Alder (måneder) og kjønn (  kastrert)    Antall dyr

11. Dyrenes opprinnelse

Dyrene er enten:

a) født og siden fødselen oppdrettet på Fellesskapets territorium(4)

 eller

 b) importert fra en tredjestat som oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i vedtak 79/542/EØF i samsvar med artikkel 8 i direktiv    
                          72/462/EØF(4).
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12. Helseopplysninger

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet over, oppfyller følgende krav:

12.1. De er blitt undersøkt i dag (i løpet av de siste 24 timene før lasting) og viser ingen kliniske tegn på sykdom.

12.2. De er ikke dyr som skal nedslaktes i forbindelse med et program for utryddelse av en smittsom sykdom eller en infeksjonssykdom.

12.3. De kommer ikke fra en driftsenhet som av dyrehelsemessige årsaker er underlagt forbud, og har ikke vært i kontakt med dyr fra en slik 
driftsenhet, underforstått at: 

12.3.1. forbudet skyldes utbrudd av en av følgende sykdommer som dyrene er mottakelige for: 

- brucellose, 

- rabies, 

- miltbrann,

12.3.2. når det siste dyret som lider av eller er mottakelig for en av ovennevnte sykdommer, er nedslaktet og/eller destruert, skal forbudet 
opprettholdes i minst: 

-  42 dager på grunn av brucellose, 

-  30 dager på grunn av rabies, 

- 15 dager på grunn av miltbrann,

12.3.3. de ikke kommer fra en driftsenhet eller ikke har vært i kontakt med dyr fra en driftsenhet som ligger i en vernesone som er opprettet i 
henhold til Fellesskapets regelverk, og som dyr ikke kan forlate,

12.3.4. de ikke er underlagt dyrehelsetiltak i henhold til Fellesskapets regelverk for munn- og klovsyke og ikke er vaksinert mot denne 
sykdommen.

12.4. De er blitt holdt i én og samme opprinnelsesenhet i et tidsrom på minst 30 dager før lasting, eller siden fødselen i opprinnelsesenheten 
dersom dyrene er yngre enn 30 dager, og ingen dyr av artene sau eller geit er tatt inn i opprinnelsesenheten de siste 21 dagene før 
lasting, og ingen klovdyr som er importert fra en tredjestat, er tatt inn i opprinnelsesenheten de siste 30 dagene før forsendelse fra 
opprinnelsesenheten, med mindre disse dyrene ble tatt inn i samsvar med artikkel 4a nr. 2 i direktiv 91/68/EØF.

12.5. De oppfyller tilleggsgarantiene fastsatt i artikkel 7 eller 8 i rådsdirektiv 91/68/EØF, og som er fastsatt for mottakermedlems- 
staten eller en del av dens territorium …………………………………………………….[navn på medlemsstat eller del av dens 
territorium] i kommisjonsvedtak …/…/EF(4).

12.6. De oppfyller minst ett av følgende vilkår i 12.6.1, 12.6.2 eller 12.6.3, og kan dermed tas inn i en driftsenhet for sau eller geit som er 
offisielt fri for brucellose (B. melitensis)(4):

12.6.1. opprinnelsesenheten ligger i en medlemsstat eller på en del av dens territorium ………………………[navn på medlemsstat eller del av 
dens territorium] som er offisielt fri for brucellose i samsvar med kommisjonsvedtak …/…/EF(4), eller

12.6.2. de kommer fra en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis)(4), eller

12.6.3. de kommer fra en driftsenhet som er fri for brucellose (B. melitensis)(4), og

i) de er identifisert individuelt, og

ii) de er aldri blitt vaksinert mot brucellose eller dersom de er blitt vaksinert, skal vaksinasjonen ikke ha funnet sted i løpet av de 
siste to årene, eller de er hunndyr som er over to år, og som ble vaksinert innen de var sju måneder, og

iii) de er blitt isolert i opprinnelsesenheten under offentlig tilsyn og har i dette tidsrommet med minst seks ukers mellomrom 
gjennomgått to prøver for påvisning av brucellose med negativt resultat, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF(4).
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12.7. De oppfyller minst ett av følgende vilkår i 12.7.1, 12.7.2 eller 12.7.3, og kan dermed tas inn i en driftsenhet for sau eller geit som er fri 
for brucellose (B. melitensis)(4):

12.7.1. de kommer fra en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis)(4), eller

12.7.2. de kommer fra en driftsenhet som er fri for brucellose (B. melitensis)(4), eller

12.7.3. inntil den datoen som er fastsatt i utryddelsesplanene godkjent i samsvar med vedtak 90/242/EØF, kommer de fra en annen driftsenhet 
enn den som er nevnt i 12.7.1 og 12.7.2, og oppfyller følgende vilkår:

i) de er identifisert individuelt,

ii) de kommer fra en driftsenhet der samtlige dyr av arter som er mottakelige for brucellose (B. melitensis), ikke har vist kliniske tegn 
eller andre tegn på brucellose i minst tolv måneder, og 

iii) de er enten:

- ikke blitt vaksinert mot brucellose (B. melitensis) de siste to årene, og 

- blitt holdt isolert i opprinnelsesenheten under veterinærkontroll, og har i dette tidsrommet  med minst seks ukers 
mellomrom gjennomgått to prøver for påvisning av brucellose med  negativt resultat, i samsvar med vedlegg C til 
direktiv 91/68/EØF(4), 

eller de er

- blitt vaksinert med Rev. 1-vaksine før de var sju måneder, og 

- ikke blitt vaksinert i løpet av de siste 15 dagene før dette helsesertifikatets utstedelsesdato(4). 

12.8. Når det gjelder smittsom epididymitt hos vær (B. ovis), skal ukastrerte avlsværer:

i) komme fra en driftsenhet der det i løpet av de siste tolv månedene ikke har vært påvist noe tilfelle av smittsom epididymitt hos 
vær (B. ovis), 

ii) ha vært holdt uavbrutt i driftsenheten i de siste 60 dagene før forsendelsen, og 

iii) i løpet av de siste 30 dagene før forsendelsen ha gjennomgått en prøve med negativt resultat for påvisning av smittsom epididymitt 
hos vær (B. ovis) i samsvar med vedlegg D til direktiv 91/68/EØF.

12.9. Etter det undertegnede kjenner til, og i samsvar med skriftlig erklæring fra eieren, kommer de ikke fra en driftsenhet og har ikke vært i 
kontakt med dyr fra en driftsenhet der følgende sykdommer er klinisk påvist: 

i) i løpet av de siste seks månedene, smittsom agalakti hos sau (Mycoplasma agalactiae), eller smittsom agalakti hos geit 
(Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides «Large Colony»), 

ii) i løpet av de siste tolv månedene, paratuberkulose eller kaseøs lymfadenitt,

iii) i løpet av de siste tre årene, lungeadenomatose, mædi/visna eller virusarteritt/-encefalitt hos geit.  Dette tidsrommet skal imidlertid 
begrenses til tolv måneder dersom dyr angrepet av mædi/visna eller virusarteritt/-encefalitt hos geit, er slaktet, og de øvrige dyrene 
har reagert negativt på to prøver.

12.10. Når det gjelder skrapesyke, skal dyrene oppfylle kravene fastsatt i kapittel A del I bokstav a) i vedlegg VIII til forordning (EF) 
nr. 999/2001.

12.10.1.   Dersom de skal sendes til en medlemsstat som for hele eller deler av sitt territorium omfattes av 
bestemmelsene i bokstav b) eller c) i kapittel A del I i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, oppfyller  
tilleggsgarantiene fastsatt for mottakermedlemsstaten eller en del av dens territorium …………… 
[navn på medlemsstat eller del av dens territorium] i kommisjonsforordning (EF) nr. ..…/…..(4).
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13.1. Dyrene ble transportert ved hjelp av transportmidler og festeanordninger som på forhånd er rengjort og desinfisert med et 
desinfeksjonsmiddel som er offentlig godkjent, og som gjør det mulig å sikre et effektivt vern av dyrenes helsetilstand.

13.2. På grunnlag av den offisielle dokumentasjonen som følger dyrene, startet forsendelsen som omfattes av dette helse sertifikatet, den 
………………………………. [dato](5).

13.3. På tidspunktet for undersøkelsen var dyrene skikket til å bli transportert som planlagt i samsvar med bestemmelsene i rådsdirektiv 91/628/
EØF(6).

14. Dette sertifikatet er gyldig i ti dager fra datoen for undersøkelsen.

14.1. Offisielt stempel og underskrift

 Stempel

14.2. Utstedt i:

  ................................................................................................................
[undersøkelsessted]

14.3. Utstedt den:

  ................................................................................................................
[undersøkelsesdato]

14.4. Den offentlige veterinærens underskrift

  ................................................................................................................

  ................................................................................................................
[navn og stilling med blokkbokstaver]

 
Merknader

(1) Et helsesertifikat kan utstedes bare for det antall dyr som transporteres i samme jernbanevogn, lastebil, fly eller skip, og som kommer fra 
samme driftsenhet og har samme mottaker. 

(2) For jernbanevogner og lastebiler oppgis registreringsnummer, for fly rutenummer og for skip skipets navn.
(3) Angi antall og sted.
(4) Stryk det som ikke passer.
(5) Dersom en forsendelse er samlet i en oppsamlingssentral og består av dyr som ble lastet på forskjellige datoer, anses datoen da transporten 

startet for hele forsendelsen, å være den tidligste datoen da en del av forsendelsen forlot opprinnelsesenheten.
(6) Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold til gjeldende fellesskapsbestemmelser, særlig med hensyn til om 

dyr er skikket til transport.»
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VEDLEGG II

«MODELL OVI-X

1. Avsender (fullstendig navn og adresse)
  ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ...................................................................................................

VETERINÆRATTEST 
for avls- og/eller produksjonsdyr av tamsau og tamgeit(1) for 

forsendelse til Det europeiske fellesskap
 Nr.(2)                                                 ORIGINAL

3. Dyrenes opprinnelse(3)
3.1. Stat:  ..........................................................................................
3.2. Områdekode:  ............................................................................

4. Vedkommende myndighet
4.1. Departement:  ............................................................................
4.2. Avdeling:  .................................................................................. 

 ...................................................................................................
4.3. Lokal/regional myndighet:  ....................................................... 

 ...................................................................................................

  ...................................................................................................

2. Mottaker (fullstendig navn og adresse)
  ...................................................................................................

  ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ...................................................................................................

5. Dyrenes planlagte bestemmelsessted
5.1. EU-medlemsstat:  ......................................................................
5.2. Navn, adresse og registreringsnummer til driftsenheten:
  ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ...................................................................................................

6. Virksomhet(er) og lastested ved eksport
 (navn og adresse til driftsenheten(e))
6.1. Driftsenhet(er):  ......................................................................... 

 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ...................................................................................................

6.2. Godkjent oppsamlingssentral(6)(7):  .......................................... 
 ................................................................................................... 
 ...................................................................................................

7. Transportmiddel og identifikasjon av forsendelsen(4)
7.1. (Lastebil, jernbanevogn, fly eller skip)(5)
7.2. Registreringsnummer, skipets navn eller flyets rutenummer: .. 

 ................................................................................................... 
 ...................................................................................................

7.3. Opplysninger for identifikasjon av forsendelsen(6): ................. 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ...................................................................................................

8. Identifikasjon av dyr og prøver
8.1. Dyreart og/eller krysningsavkom:  ............................................................................................................................................................
8.2. Individuell identifikasjon av dyrene i forsendelsen(8):
 
                Offisielt identifikasjonsnummer(8)                             Alder og kjønn(9)                    Prøver(6)(10)                       .

8.3. Samlet antall dyr (med tall og bokstaver):  ................................................................................................................................................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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9. Hygieneattestasjon
 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet i denne veterinærattesten:
9.1. kommer fra driftsenheter som ikke har vært omfattet av offisielle forbud av helsemessige grunner i de siste 42 dagene når det 

gjelder brucellose, i de siste 30 dagene når det gjelder miltbrann og i de siste seks månedene når det gjelder rabies, og dyrene 
har ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som ikke oppfyller disse vilkårene,

9.2. er ikke behandlet med:
- stilbener eller stoffer med tyreostatisk virkning,
-  stoffer med østrogen, androgen eller gestagen virkning eller beta-agonister for andre formål enn terapeutisk eller 

avlsteknisk behandling (som definert i rådsdirektiv 96/22/EF).

10. Dyrehelseattestasjon

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet over, oppfyller følgende krav:

10.1. de kommer fra området med koden: ……………(3) som på den datoen da denne attesten ble utstedt:

(5) enten [a) i 24 måneder har vært fri for munn- og klovsyke, i tolv måneder har vært fri for kvegpest, bluetongue, Rift Valley 
Fever, småfepest, saue- og geitekopper, ondartet lungesyke hos geit og epizootisk hemoragisk sykdom, og i seks måneder for 
vesikulær stomatitt, og]

(5) eller [a) ..(i) i tolv måneder har vært fri for kvegpest, bluetongue, Rift Valley Fever, småfepest, saue- og geitekopper, ondartet 
lungesyke hos geit og epizootisk hemoragisk sykdom, og i seks måneder for vesikulær stomatitt, og

(ii) som siden ………… (dato) har vært betraktet som fri for munn- og klovsyke, uten at det har vært tilfeller/utbrudd 
etter denne datoen, og som ved kommisjonsvedtak ----/----/EF av ………… (dato) har tillatelse til å eksportere disse 
dyrene, og]

b) der det i løpet av de siste tolv månedene ikke har funnet sted vaksinasjon mot disse sykdommene, og der import av 
tamme klovdyr som er vaksinert mot disse sykdommene, ikke er tillatt,

10.2. de har vært holdt på området beskrevet i nr. 10.1, siden fødselen, eller i minst de siste seks månedene før forsendelse til Det 
europeiske fellesskap, uten å ha vært i kontakt med importerte klovdyr i løpet av de siste 30 dagene,

10.3. de har siden fødselen eller i minst 40 dager før forsendelse vært holdt på driftsenheten(e) beskrevet i nr. 6.1:

a) på og omkring hvilken/hvilke det i et område med en radius på 150 km, i løpet av de siste 100 dagene ikke har vært 
noe tilfelle/utbrudd av bluetongue og epizootisk hemoragisk sykdom, og

b) på og omkring hvilken/hvilke det i et område med en radius på 20 km, i løpet av de siste 40 dagene ikke har vært 
noe tilfelle/utbrudd av de andre sykdommene nevnt i nr. 10.1,

10.4. etter det undertegnede kjenner til, og i samsvar med skriftlig erklæring fra eieren:

a) kommer dyrene ikke fra en driftsenhet og har ikke vært i kontakt med dyr fra en driftsenhet der følgende sykdommer 
er klinisk påvist: 

i) i løpet av de siste seks månedene, smittsom agalakti hos sau eller geit (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma 
capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides «Large Colony»),

ii) i løpet av de siste tolv månedene, paratuberkulose eller kaseøs lymfadenitt,

iii) i løpet av de siste tre årene, lungeadenomatose, og

iv) mædi/visna eller virusarteritt/-encefalitt hos geit,

(5) enten  [i løpet av de siste tre årene]

(5) eller  [i løpet av de siste tolv månedene, dersom alle de angrepne dyrene er blitt slaktet, og de øvrige dyrene deretter har 
reagert negativt på to prøver med minst seks måneders mellomrom,]

b) er dyrene omfattet av et offisielt system for melding av disse sykdommene, og

c) har dyrene vært fri for kliniske tegn eller andre tegn på tuberkulose og brucellose i løpet av de tre siste årene før 
eksport,

10.5. de er ikke dyr som skal nedslaktes i forbindelse med et nasjonalt program for utryddelse av sykdommer, og de er heller ikke 
vaksinert mot sykdommene nevnt i nr. 10.1,

10.6.A. de kommer fra:

(5)(11) enten [området beskrevet i nr. 3.2, som er anerkjent som offisielt fri for brucellose,]

(5) eller [driftsenheten(e) beskrevet i nr. 6.1, der med hensyn til brucellose (Brucella melitensis):

a) alle mottakelige dyr har vært fri for kliniske tegn eller andre tegn på denne sykdommen de siste tolv månedene,

b) et representativt antall sauer og geiter som er eldre enn seks måneder, hvert år gjennomgår en serologisk prøve(12), 
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(5)(13) enten [c) ingen sauer eller geiter er vaksinert mot denne sykdommen, unntatt dem som er vaksinert med Rev. 1-vaksine for 
mer enn to år siden,

 d) de to siste prøvene(14), som er tatt med minst seks måneders mellomrom, henholdsvis ………… (dato) og ………… 
(dato), på alle sauer og geiter som er eldre enn seks måneder, gav negative resultater, og]

(5) eller [c) sauer og geiter som er yngre enn sju måneder, er vaksinert mot denne sykdommen med Rev. 1-vaksine,

 d) de to siste prøvene(14), som er tatt med minst seks måneders mellomrom, henholdsvis

 - ………… (dato) og ………… (dato), på alle uvaksinerte sauer og geiter som er eldre enn seks måneder, og

 - ………… (dato) og ………… (dato), på alle vaksinerte sauer og geiter som er eldre enn 18 måneder, 
gav negative resultater, og]

 e) alle sauer og geiter oppfyller minst vilkårene og kravene ovenfor],

(5) [10.6.B.  de ukastrerte værene har vært holdt uavbrutt de siste 60 dagene i en driftsenhet der det i løpet av de siste tolv månedene ikke 
har vært påvist noe tilfelle av smittsom epididymitt hos vær (Brucella ovis), og i løpet av de siste 30 dagene har disse værene 
gjennomgått en komplementbindingsprøve for påvisning av smittsom epididymitt hos vær med et resultat under 50 IE/ml,]

10.6.C. Når det gjelder skrapesyke:

(5) (16) [10.6.C.1. dersom de skal sendes til en medlemsstat som for hele eller deler av sitt territorium omfattes av bestemmelsene fastsatt 
i bokstav b) eller c) i kapittel A del I i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, skal dyrene oppfylle garantiene fastsatt i 
programmet nevnt i nevnte bokstav, og de garantiene som mottakermedlemsstatene krever når det gjelder skrapesyke, og]

enten

(5)[10.6.C.2.er produksjonsdyr som er født og hele tiden har vært oppdrettet på driftsenheter der det aldri har vært påvist noe tilfelle av 
skrapesyke,]

(5) (15) [10.6.C.2. når det gjelder avlsdyr attestert til og med 30. juni 2004:

 de er født og har hele tiden vært oppdrettet på driftsenheter der det aldri har vært påvist noe tilfelle av skrapesyke, og som har 
oppfylt følgende krav i minst tre år:

- de er underlagt regelmessig offentlig veterinærkontroll,

- dyrene er merket,

- det foretas stikkprøvekontroll av eldre hunndyr fra driftsenheten(e) som er tatt ut av produksjon,

- bare hunndyr fra driftsenheter som oppfyller kravene ovenfor, kan tas inn i driftsenheten,]

(5) (15) [10.6.C.2. når det gjelder dyr attestert mellom 1. juli 2004 og 30. juni 2007:

 de er født og har hele tiden vært oppdrettet på driftsenheter som har oppfylt følgende krav:

1.  det er aldri påvist noe tilfelle av skrapesyke, og

2.  i minst tre år før utstedelsen av veterinærattesten

2.1.  har driftsenhetene vært underlagt regelmessig offentlig veterinærkontroll,

2.2.  dyrene på driftsenhetene er merket,

2.3.1. er det foretatt stikkprøvekontroll av eldre hunndyr som er tatt ut av produksjon,

2.3.2. er alle dyr eldre enn 18 måneder på disse driftsenhetene som har dødd eller er nedslaktet etter 1. juli 2004 (bortsett 
fra dyr som er nedslaktet i forbindelse med et program for utryddelse av sykdommer eller slaktet for konsum), 
undersøkt for skrapesyke i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 bokstav b) i vedlegg X til 
forordning (EF) nr. 999/2001,

2.4.1. er bare hunndyr fra driftsenheter som oppfyller kravene i nr. 1, 2.1, 2.2 og 2.3.1, tatt inn i driftsenheten(e), og

2.4.2. fra 1. juli 2004 er bare sauer og geiter fra driftsenheter som oppfyller kravene i nr. 1, 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.2 og 2.4.1, 
unntatt sauer som har prionproteingenotypen ARR/ARR, tatt inn i driftsenheten,]



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 22/168 24.4.2008

(5) (15) [10.6.C.2. 
når det gjelder dyr attestert etter 1. juli 2007:

  de er født og har hele tiden vært oppdrettet på driftsenheter der det aldri har vært påvist noe tilfelle av skrapesyke, og som har 
oppfylt følgende krav i minst tre år:
- de er underlagt regelmessig offentlig veterinærkontroll,
- dyrene er merket,
- alle dyr eldre enn 18 måneder på disse driftsenhetene som har dødd eller er nedslaktet (bortsett fra dyr som er nedslaktet i 

forbindelse med et program for utryddelse av sykdommer eller slaktet for konsum), er undersøkt for skrapesyke i samsvar 
med laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 bokstav b) i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001, og

- bare sauer og geiter fra driftsenheter som oppfyller kravene ovenfor, unntatt sauer som har prionproteingenotypen ARR/
ARR, er tatt inn i driftsenheten,]

(5) eller [10.6.C.3 de er sauer som har prionproteingenotypen ARR/ARR som definert i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2002/1003/EF, og 
kommer fra en driftsenhet der det ikke er meldt om noe tilfelle av skrapesyke i de siste seks månedene,]

(5) (17) [10.6.D. dyrene har reagert negativt på en serologisk prøve for påvisning av antistoffer mot bluetongue og epizootisk hemoragisk 
sykdom, som er foretatt to ganger på blodprøver tatt ved begynnelsen av isolasjons-/karanteneperioden og minst 28 dager 
senere, henholdsvis ………… (dato) og ………… (dato), der den siste skal være tatt høyst ti dager før eksport,]

10.7. de sendes/er sendt(5) fra opprinnelsesenheten(e), uten å passere noe marked,
(5) enten [direkte til Det europeiske fellesskap,]
(5) eller [til den offisielt godkjente oppsamlingssentralen beskrevet i nr. 6.2, og som ligger på området beskrevet i nr. 10.1,]
 og fram til forsendelse til Det europeiske fellesskap:

a) har de ikke vært i kontakt med andre klovdyr som ikke oppfyller minst de samme helsekravene som dem som er 
beskrevet i denne veterinærattesten, og

b) har de ikke oppholdt seg på noe sted der det innenfor en radius på 20 km, i løpet av de siste 30 dagene har vært noe 
tilfelle/utbrudd av noen av sykdommene nevnt i nr. 10.1,

10.8. alle transportmidler eller containere de har vært anbrakt i, er på forhånd blitt rengjort og desinfisert med et offentlig godkjent 
desinfeksjonsmiddel,

10.9. de er blitt undersøkt av en offentlig veterinær i løpet av de siste 24 timene før innlasting og viste ingen kliniske tegn på 
sykdom,

10.10. de er ………… (dato)(18) lastet for forsendelse til Det europeiske fellesskap i transportmiddelet beskrevet i nr. 7 ovenfor, som 
på forhånd er blitt rengjort og desinfisert med et offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel og er konstruert slik at avføring, urin, 
strø eller fôr ikke kan renne eller falle ut av kjøretøyet eller containeren under transport.

11. Attestasjon for dyretransport
 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet over, har før og under innlastingen vært behandlet i samsvar 

med de relevante bestemmelsene fastsatt i rådsdirektiv 91/628/EØF, særlig når det gjelder vanning og fôring, og at de er 
skikket til å bli transportert som planlagt.

 Offisielt stempel og underskrift
 Utstedt i ………………………………......…………………… den …………………………………........………………
      

   
 (den offentlige veterinærens underskrift)

 (stempel)
      

  
 (navn med blokkbokstaver, tittel og stilling)

Merknader

(1) Levende sauer (Ovis aries) og geiter (Capra hircus) beregnet på avl eller produksjon.
 Etter import skal dyrene straks transporteres til mottakerenheten, der de skal bli i minst 30 dager før de kan flyttes videre ut av driftsenheten, unntatt dersom 

de skal sendes til et slakteri.
(2) Utstedt av vedkommende myndighet.
(3) Stat og områdekode som oppført i del 1 i vedlegg I til rådsvedtak 79/542/EØF (som sist endret).
(4) For jernbanevogner og lastebiler oppgis registreringsnummer, og for skip skipets navn. For fly oppgis rutenummer, dersom kjent.
 Ved transport i containere eller kasser angis samlet antall containere eller kasser, registreringsnummer og forseglingsnummer i nr. 7.3.
(5) Stryk det som ikke passer.
(6) Fylles ut dersom det er relevant.
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(7) Oppsamlingssentralen skal oppfylle vilkårene for godkjenning som fastsatt i del 3 B i dette vedlegg I.
(8) Dyrene skal ha:

a) et individuelt nummer slik at de kan spores tilbake til opprinnelsesenheten. Angi hvilket identifikasjonssystem som er brukt (dvs. øremerke, 
tatovering, svimerke, brikke, transponder), og hvor på dyret merkingen er plassert.

b) et øremerke som angir ISO-koden til eksportstaten.
 Når det gjelder en forsendelse med mer enn én dyreart, angis også «sau» og/eller «geit».
(9) Alder (måneder). Kjønn (M = hankjønn, F = hunkjønn, C = kastrert).
(10) Prøver som eventuelt er tatt av dyret før forsendelse til eksport. Følgende koder brukes eventuelt i følgende rekkefølge for å identifisere de sykdommene det 

er tatt prøver for i samsvar med nr. 12 brucellose (B. melitensis og B. ovis) – kode «BRL», og nr. 13 bluetongue – kode «BTG» og epizootisk hemoragisk 
sykdom – kode «EHD».

(11) Bare for et område med angivelsen «V» i kolonne 6 i del 1 i vedlegg I til rådsvedtak 79/542/EØF (som sist endret).
(12) Det representative antall dyr som skal undersøkes for brucellose, skal for hver driftsenhet omfatte:

— alle ukastrerte hanndyr eldre enn seks måneder som ikke er vaksinert mot brucellose,
— alle ukastrerte hanndyr eldre enn 18 måneder som er vaksinert mot brucellose,
— alle dyr som er tatt inn i driftsenheten siden forrige undersøkelse, og
— 25 % av hunndyrene som er forplantingsdyktige (kjønnsmodne) eller i laktasjon, imidlertid minst 50 hunndyr.

(13) Skal fylles ut dersom bestemmelsesstedet er en medlemsstat eller en del av en medlemsstat fastsatt i et av vedleggene til kommisjonsvedtak 93/52/EØF 
(som sist endret).

(14) I samsvar med del 3 C i dette vedlegg I.
 Når det er snakk om mer enn én opprinnelsesenhet, skal datoen for den siste prøven på hver driftsenhet angis tydelig.
(15) For dyr som utelukkende er beregnet på avl.
(16) Garantier i forbindelse med et program for bekjempelse av skrapesyke, slik mottakermedlemsstaten krever i henhold til artikkel 15 og kapittel E i 

vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001.
(17) Tilleggsgarantier som skal gis dersom de kreves ved angivelsen «A» i kolonne 5 «TG» i del 1 i vedlegg I til vedtak 79/542/EØF (som sist endret). Prøver 

for bluetongue og epizootisk hemoragisk sykdom i samsvar med del 3 C i dette vedlegg I.
(18) Innlastingsdato. Import av disse dyrene er ikke tillatt dersom dyrene er lastet enten før den datoen da området nevnt i nr. 3, ble godkjent for eksport til Det 

europeiske fellesskap, eller i et tidsrom da Det europeiske fellesskap har innført restriksjoner mot import av disse dyrene fra dette området.»


