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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring 
av det indre marked(1), særlig artikkel 20 nr. 3,

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(2), særlig 
artikkel 16 nr. 3,

under henvisning til rådsdirektiv 91/628/EØF av 19. november 
1991 om vern av dyr under transport og om endring av 
direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF(3), særlig artikkel 15,

under henvisning til rådsvedtak 92/438/EØF av 13. juli 1992 
om omlegging til edb-baserte veterinærrutiner ved import 
(SHIFT-prosjektet), om endring av direktiv 90/675/EØF, 
91/496/EØF, 91/628/EØF og vedtak 90/424/EØF og om 
oppheving av vedtak 88/192/EØF(4), særlig artikkel 12, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å kunne gjennomføre TRACES-systemet som 
fastsatt i kommisjonsvedtak 2003/623/EF om utvikling 
av et integrert edb-basert veterinærsystem (TRACES)
(5), er det nødvendig å harmonisere utformingen av 
de helsesertifikatene som kreves ved handel innenfor 
Fellesskapet, slik at de dataene som legges inn i systemet, 
kan behandles og analyseres med sikte på å øke den 
helsemessige tryggheten i Fellesskapet.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/33/EF.

(2) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. Direktivet sist endret ved 
rådsforordning (EF) nr. 806/2003.

(3) EFT L 340 av 11.12.1991, s. 17. Direktivet sist endret ved 
rådsforordning (EF) nr. 806/2003.

(4) EFT L 243 av 25.8.1992, s. 27. Vedtaket sist endret ved rådsvedtak 95/1/
EF.

(5) EUT L 216 av 28.8.2003, s. 58.

2) Det er nødvendig å innføre en harmonisert modell for 
innsamling av resultatene fra de kontrollene som foretas i 
henhold til direktiv 89/662/EØF, 91/628/EØF og 90/425/
EØF, slik at dataene kan behandles automatisk, og dette 
utgjør grunnlaget for en standardisert framlegging av 
resultatene, slik det kreves i de nevnte direktivene.

3) Utformingen av modellene til de dokumentene som 
kreves i følgende rettsakter i Fellesskapets regelverk, bør 
harmoniseres:

— vedlegg F til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og 
svin innenfor Fellesskapet(6),

— vedlegg D1 og D2 til rådsdirektiv 88/407/EØF av 
14. juni 1988 om fastsettelse av krav til dyrehelse 
ved handel med dypfryst sæd fra storfe innenfor 
Fellesskapet og innførsel av slik sæd(7),

— vedlegg C til 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(8),

— vedlegg C til rådsdirektiv 90/426/EØF av 
26. juni 1990 om krav til dyrehelse ved forflytning 
av dyr av hestefamilien og innførsel av slike dyr fra 
tredjestater(9),

— vedlegg D 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(10),

— vedlegg IV til rådsdirektiv 90/539/EØF av 
15. oktober 1990 om krav til dyrehelse ved handel 
med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved 
innførsel av fjørfe og rugeegg fra tredjestater(11),

(6) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977. Direktivet sist endret ved 
rådsforordning (EF) nr. 21/2004.

(7) EFT L 194 av 22.7.1988, s. 10. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsvedtak 2004/101/EF.

(8) EFT L 302 av 19.10.1989, s. 1. Direktivet sist endret ved 
rådsforordning (EF) nr. 806/2003.

(9) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42. Direktivet sist endret ved 
rådsforordning (EF) nr. 806/2003.

(10) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 62. Direktivet sist endret ved 
rådsforordning (EF) nr. 806/2003.

(11) EFT L 303 av 31.10.1990, s. 6. Direktivet sist endret ved 
rådsforordning (EF) nr. 806/2003.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 599/2004

av 30. mars 2004

om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjonsrapport i forbindelse med  
handel innenfor Fellesskapet med dyr og produkter av animalsk opprinnelse(*)

2008/EØS/22/04

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 31.3.2004, s. 44, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2005 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. 1.
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— vedlegg E til rådsdirektiv 91/67/EØF av  
28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved omsetning 
av akvakulturdyr og akvakulturprodukter(1),

— vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF av 
28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel 
med sau og geit innenfor Fellesskapet(2),

— vedlegg E 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(3),

— vedlegget til kommisjonsvedtak 94/273/EF av 
18. april 1994 om utstedelse av veterinærattest for 
markedsføring i Det forente kongerike og Irland av 
hunder og katter som ikke har opprinnelse i disse 
statene(4),

— vedlegget til kommisjonsvedtak 95/294/EF 
av 24. juli 1995 om fastsettelse av modellen for 
helsesertifikat for handel med egg og embryoer fra 
dyr av hestefamilien(5),

— vedlegget til kommisjonsvedtak 95/307/EF 
av 24. juli 1995 om fastsettelse av modellen for 
helsesertifikat for handel med sæd fra dyr av 
hestefamilien(6),

— vedlegg I og II til kommisjonsvedtak 95/388/EF av 
19. september 1995 om fastsettelse av modellen for 
sertifikat for handel innenfor Fellesskapet med sæd, 
egg og embryoer fra sau og geit(7),

— vedlegget til kommisjonsvedtak 95/483/EF av 
9. november 1995 om fastsettelse av modellen for 
sertifikat for handel innenfor Fellesskapet med egg 
og embryoer fra svin(8),

— vedlegg I og II til kommisjonsvedtak 1999/567/
EF av 27. juli 1999 om fastsettelse av modellen for 
sertifikatet nevnt i artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 91/67/
EØF(9),

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved 
rådsforordning (EF) nr. 806/2003.

(2) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsvedtak 2003/708/EF.

(3) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1398/2003.

(4) EFT L 102 av 12.4.2001, s. 63. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsvedtak 2001/298/EF.

(5) EFT L 182 av 2.8.1995, s. 27.
(6) EFT L 185 av 4.8.1995, s. 58.
(7) EFT L 234 av 3.10.1995, s. 30.
(8) EFT L 275 av 18.11.1995, s. 30.
(9) EFT L 216 av 14.8.1999, s. 13.

— vedlegg I til kommisjonsvedtak 2003/390/EF av 
23. mai 2003 om innføring av særlige vilkår for 
markedsføring av arter av akvakulturdyr som ikke 
anses som mottakelige for visse sykdommer, og 
produkter av disse(10),

— vedlegg IV til rådsdirektiv 64/433/EØF av 
26. juni 1964 om hygienekrav til produksjon og 
omsetning av ferskt kjøtt(11),

— vedlegg VI til rådsdirektiv 71/118/EØF av 
15. februar 1971 om helseproblemer ved produksjon 
og markedsføring av ferskt fjørfekjøtt(12),

— vedlegg D til rådsdirektiv 77/99/EØF av 
21. desember 1976 om helseproblemer ved 
produksjon og omsetning av kjøttprodukter og visse 
andre produkter av animalsk opprinnelse(13),

— vedlegg IV til rådsdirektiv 91/495/EØF av 
27. november 1990 om helseproblemer og 
dyrehelseproblemer ved produksjon og omsetning av 
kaninkjøtt og kjøtt fra oppdrettsvilt(14),

— vedlegg II til rådsdirektiv 92/45/EØF av 16. juni 1992 
om helseproblemer og dyrehelseproblemer ved 
felling av viltlevende vilt og omsetning av kjøtt fra 
viltlevende vilt(15),

— vedlegg V til rådsdirektiv 94/65/EF av 
14. desember 1994 om fastsettelse av krav til 
produksjon og markedsføring av hakket kjøtt og 
bearbeidet kjøtt(16).

4) Utvekslingen av opplysninger mellom vedkommende 
myndigheter fastsatt i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 
om hygieneregler for animalske biprodukter som ikke 
er beregnet på konsum(17), bør også harmoniseres når 
det gjelder forsendelse av animalske biprodukter og 
bearbeidede produkter.

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

(10) EUT L 135 av 3.6.2003, s. 19.
(11) EFT 121 av 29.7.1964, s. 2012. Direktivet sist endret ved 

rådsforordning (EF) nr. 806/2003.
(12) EFT L 55 av 8.3.1971, s. 23. Direktivet sist endret ved 

rådsforordning (EF) nr. 807/2003.
(13) EFT L 26 av 31.1.1977, s. 85. Direktivet sist endret ved 

rådsforordning (EF) nr. 807/2003.
(14) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 41. Direktivet sist endret ved 

rådsforordning (EF) nr. 806/2003.
(15) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 35. Direktivet sist endret ved 

rådsforordning (EF) nr. 806/2003.
(16) EFT L 368 av 31.12.1994, s. 10. Direktivet sist endret ved 

rådsforordning (EF) nr. 806/2003.
(17) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.



24.4.2008 Nr. 22/33EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

De forskjellige helse- og hygienesertifikatene som kreves i 
forbindelse med handel innenfor Fellesskapet, bortsett fra 
helsesertifikater for registrerte dyr av hestefamilien, skal 
utformes på grunnlag av den harmoniserte modellen i vedlegget 
til denne forordning.

Disse sertifikatmodellene skal inneholde:

1. en standardisert del I, «opplysninger om forsendelsen»,

2. del II, «attestering», som skal vise hvilke krav som er 
fastsatt i det særlige regelverket for hver enkelt dyreart, 
produksjonstype og produkttype, og

3. en standardisert del III, «kontroll», der resultatene fra de 
kontrollene som er foretatt i samsvar med gjeldende regler, 
skal registreres.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft 31. desember 2004.

De medlemsstatene som ønsker det, kan imidlertid bruke 
denne sertifikatutformingen fra 1. april 2004 i forbindelse med 
TRACES-systemet.

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

Utferdiget i Brussel, 30. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG



24.4.2008 Nr. 22/35EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

DET EUROPEISKE FELLESSKAP  Sertifikat til bruk ved handel innenfor Fellesskapet
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I.1.  Avsender/Eksportør

 
Navn

Adresse
Postnr.

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a.  Lokalt referansenr.

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5.  Mottaker
Navn
Adresse
Postnr.

I.6. Originalsertifikatenes nr.
Nr. på følgedokument

I.7.  Forhandler
    Navn Godkjenningsnummer

I.8.  Opprinnelsesland ISO-kode I.9. Opprinnelsesregion Kode I.10. Bestemmelses-
land

ISO-kode I.11.  Bestemmelsesregion Kode

I.12.  Opprinnelsessted/fangststed

  Driftsenhet      Oppsamlingssentral     Lokalene til en forhandler 

 Godkjent organ    Sædstasjon  Godkjent oppdrettsanlegg 

 Embryogruppe    Virksomhet   Annet  

Navn                                                Godkjenningsnummer
Adresse

Postnr.

I.13.  Bestemmelsessted

  Driftsenhet   Oppsamlingssentral   Lokalene til en forhandler  

 Godkjent organ    Sædstasjon   Godkjent oppdrettsanlegg  

 Embryogruppe    Virksomhet   Annet  

Navn                                                      Godkjenningsnummer
Adresse

Postnr.

I.14.  Lastested

Postnr.

I.15.  Dato og klokkeslett for avreise

I.16.  Transportmiddel

  Fly  Skip  Jernbanevogn 

  Veigående kjøretøy  Annet 

Identifikasjon:

I.17.  Transportforetak
Navn Godkjenningsnummer

Adresse

Postnr. Medlemsstat

I.18.  Dyreart/Produkt I.19.  Varekode (KN-kode) 

I.20.  Antall/mengde

I.21.  Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur    Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli

I.23.  Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25.  Dyr sertifisert til/ produkter sertifisert til:

Avl  

Kunstig avl  

Konsum  

Oppfôring   

Registrerte dyr av hestefamilien  

Fôrvarer   

Slakting    

Vilt for utsetting   

Farmasøytisk bruk  

Beiteskifte   

Kjæledyr    

Teknisk bruk 

Godkjent organ  

Annet  

I.26.  Transitt gjennom en tredjestat 
                      

Tredjestat ISO-kode

Utsendelsessted Kode

Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr.

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater 
                      

Medlemsstat ISO-kode

Medlemsstat ISO-kode

Medlemsstat ISO-kode

I.28.  Eksport                                     

Tredjestat ISO-kode

Utsendelsessted Kode

I.29.  Forventet reisetid

I.30.  Reiseplan

Ja             Nei    

I.31.  Identifikasjon av dyr
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP  Sertifikat til bruk ved handel innenfor Fellesskapet
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II.  Helseopplysninger   *
 

II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør

Navn (med blokkbokstaver) Kvalifikasjon og tittel

Lokal veterinærenhet Den lokale veterinærenhetens nummer

Dato Underskrift

Stempel

                      * Særlige helsekrav som skal oppfylles
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP  Sertifikat til bruk ved handel innenfor Fellesskapet
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III.1.  Kontrolldato

 

III.2.  Sertifikatets referansenr.

III.3.  Dokumentkontroll                Nei  Ja  III.4.  Identitetskontroll                   Nei                        Ja  

Tilfredsstillende                  Ikke tilfredsstillende                   
EU-standard

Tilleggsgarantier

Nasjonale krav

Tilfredsstillende  

Tilfredsstillende  

Tilfredsstillende  

Ikke tilfredsstillende  

Ikke tilfredsstillende  

Ikke tilfredsstillende  

III.5.  Fysisk kontroll         Nei               Antall kontrollerte dyr  

Tilfredsstillende     Ikke tilfredsstillende   

III.6.  Laboratorieundersøkelser          Nei                             Ja  

     Dato:

Undersøkt på grunnlag av:

 Stikkprøve    Mistanke   

Resultater      Tilfredsstillende    Ikke tilfredsstillende   

III.7.  Velferdskontroll                         Nei                                Ja  
 

Tilfredsstillende   

Ikke tilfredsstillende   

III.8.  Overtredelse av dyrevelferdsbestemmelser

 III.8.1.  Ugyldig transporttillatelse  

 III.8.2. Transportmiddelet oppfyller ikke kravene  

                                         III.8.3.  For høy lastetetthet  
 
Gjennomsnittsareal

 III.8.4.  Transporttid ikke overholdt  

 III.8.5.  Utilstrekkelig vanning og fôring  

 III.8.6.  Uforsvarlig behandling av dyrene  

 III.8.7.  Annet  

III.9.  Overtredelse av veterinærbestemmelsene

III.9.1.  Manglende/ugyldig sertifikat 

III.9.2.  Ikke samsvar med dokumentene 

III.9.3.  Ikke godkjent land 

III.9.4.  Ikke godkjent region 

III.9.5.  Forbudt art 

III.9.6.  Manglende tilleggsgarantier 

III.9.7.  Ikke godkjent bedrift 

III.9.8.  Syke dyr eller mistanke om sykdom  

III.9.9.  Ikke tilfredsstillende analyseresultater 

III.9.10.  Manglende eller ureglementert identifikasjon 

III.9.11.  Nasjonale krav ikke oppfylt 

III.9.12.  Feilaktig adresse på bestemmelsesstedet 

III.9.13.  Annet 

III.10.  Følger av transporten på dyrene

 Antall døde dyr   Anslag  

 Antall uegnede dyr   Anslag  

Antall dyr som har født eller abortert  

III.11.  Korrigerende tiltak

III.11.1.  Utsatt avgang 

III.11.2.  Overføring 

III.11.3.  Karantene 

III.11.4.  Slakting/avliving 

III.11.5.  Destruering av skrotter/produkter 

III.11.6.  Tilbakesending 

III.11.7.  Bearbeiding av produkter 

III.11.8.  Anvendelse av produkter til andre formål 

                                      Identifikasjon

III.12.  Tiltak etter karantenen

III.12.1.  Slakting/avliving 

III.12.2.  Frigivelse 

III.13.  Kontrollsted

 Virksomhet   

 Handelsanlegg   

 Havn   

 Under transport   

 Driftsenhet   

 Godkjent organ   

 Lufthavn   

 Annet   

 Oppsamlingssentral   

 Sædstasjon   

 Utsendelsessted  

III.14.  Offentlig veterinær eller offentlig inspektør

Lokal veterinærenhet Den lokale veterinærenhetens nummer

Navn (med blokkbokstaver)

Kvalifikasjon og tittel

Dato: Underskrift
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Veiledning for utfylling av sertifikatet til bruk ved handel innenfor Fellesskapet

Generelt: Sertifikatet skal fylles ut med blokkbokstaver. For klart å markere et valg, sett kryss eller marker i ruten 
utenfor den relevante opplysningen.

 «ISO-kode» viser til dette landets internasjonale standardkode på to bokstaver.

Prinsipper:

Dette sertifikatet gjelder handel innenfor Fellesskapet med alle dyr og produkter nevnt i rådsdirektiv 90/425/EØF, 
alle produkter av animalsk opprinnelse nevnt i rådsdirektiv 89/662/EØF som det kreves hygienesertifikat for, og alle 
animalske biprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 som det kreves forhåndsmelding 
for.

Dette sertifikatet er gyldig i ti dager regnet fra den datoen da helse- eller hygienekontrollen ble gjennomført i 
opprinnelsesmedlemsstaten.

Dette sertifikatet er gyldig for bare én art eller én produkttype om gangen.

Underskrift og stempel skal være i en annen farge enn den trykte teksten.

Originaleksemplaret av sertifikatet skal ledsage forsendelsen til det endelige bestemmelsesstedet.

Driftsenheten eller virksomheten skal oppbevare originaleksemplaret eller en kopi av sertifikatet i minst tre år.

Det kan utstedes sertifikater bare for dyr som skal transporteres i samme jernbanevogn, lastebil, fly eller skip, og som 
kommer fra samme driftsenhet og har samme mottaker. Det samme gjelder for produkter.

Sertifikatet skal utstedes innen 24 timer etter at forsendelsen ble sendt.

Del 1 Denne delen kan fylles ut av avsenderen eller forhandleren, eller av en offentlig veterinær eller en 
offentlig inspektør når det gjelder akvakulturdyr

Felt I.1. Avsender/Eksportør: Angi navn og adresse på den fysiske eller juridiske personen som står som 
avsender av forsendelsen.

Felt I.2. Sertifikatets referansenummer er et entydig referansenummer som tildeles av TRACES-
systemet.

Felt I.2.a. Det lokale referansenummeret er et nummer som vedkommende myndighet kan tildele i samsvar 
med sin egen klassifisering.

Felt I.3. Vedkommende sentrale myndighet: Navn og nummer på vedkommende sentrale myndighet i 
opprinnelseslandet, som kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Felt I.4. Vedkommende lokale myndighet: Navn og nummer på vedkommende lokale myndighet i 
opprinnelseslandet, som kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Felt I.5. Mottaker: Angi navn og adresse på den fysiske eller juridiske personen som er ansvarlig for å 
motta forsendelsen i bestemmelseslandet.

Felt I.6. Originalsertifikatenes nr.: Gjelder bare dyr som sendes gjennom en oppsamlingssentral (storfe, 
svin, sau, geit og dyr av hestefamilien): Angi referansenummeret på hvert sertifikat som vedrører 
den nye forsendelsen.

 Følgedokument: Gjelder bare dyr av hestefamilien og dyr omfattet av Washington-konvensjonen 
om truede arter og produkter av disse.

 For dyr av hestefamilien og dyr omfattet av Washington-konvensjonen om truede arter, angis 
nummeret på passet eller CITES-tillatelsen.

 For produkter og biprodukter angis nummeret på handelsdokumentet.
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Felt I.7. Forhandler: Gjelder bare forsendelser av storfe, svin, sau og geit: Angi den godkjente forhandlerens 
offisielle registreringsnummer og navn.

Felt I.8. Opprinnelsesland: Angi navnet på landet som dyrene eller produktene kommer fra.

Felt I.9. Opprinnelsesregion: Gjelder bare storfe og svin og akvakulturdyr innenfor rammen av 
regionaliseringstiltak.

 For storfe og svin: Angi administrasjonsområdene.

 For akvakulturdyr: Angi de godkjente sonene og kystsonene.

 Koden er den som er angitt i de relevante bestemmelsene.

Felt I.10. Bestemmelsesland: Angi navnet på landet som dyrene eller produktene sendes til. 

Felt I.11. Bestemmelsesregion: Se felt I.9.

Felt I.12. Opprinnelsessted/fangststed: Stedet der dyrene eller produktene kommer fra. 

 Driftsenhet: Som definert i artikkel 2 i direktiv 90/425/EØF.

 Godkjent oppdrettsanlegg: Gjelder bare akvakulturdyr som definert i artikkel 2 nr. 5 i 
direktiv 91/67/EØF.

 Oppsamlingssentral: Gjelder bare storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien: Som definert i 
artikkel 2 bokstav b) nr. 9 og 10 i direktiv 91/68/EØF, og i artikkel 2 bokstav o) i direktiv 64/432/
EØF.

 Lokalene til en forhandler: Gjelder bare sau og geit som definert i artikkel 2 bokstav b) nr. 12 i 
direktiv 91/68/EØF.

 Godkjent organ: Offentlig godkjent organ, institutt eller stasjon som definert i artikkel 2 nr. 1 
bokstav c) i direktiv 92/65/EØF, særlig godkjente zoologiske hager og forskningslaboratorier.

 Sædstasjon: Sædstasjon eller sædlager som definert i artikkel 2 bokstav b) i direktiv 88/407/
EØF.

 Embryogruppe: Struktur som er bemyndiget til å samle opp, behandle og lagre embryoer og egg 
som definert i artikkel 2 bokstav b) i direktiv 89/556/EØF.

 Virksomhet: Gjelder bare produkter og biprodukter av animalsk opprinnelse som definert i 
artikkel 2 nr. 3 i direktiv 89/662/EØF.

 Angi navn, adresse, godkjennings- eller registreringsnummer når regelverket krever det.

Felt I.13. Bestemmelsessted: Det stedet dyrene eller produktene fraktes til for endelig lossing (ikke 
medregnet stoppesteder) og holdes i samsvar med gjeldende bestemmelser. Se felt I.12.

Felt I.14. Lastested: Gjelder bare dyr: Angi sted og postnummer for det stedet der dyrene lastes.

Felt I.15. Dato og klokkeslett for avreise: Gjelder bare dyr: Angi datoen og klokkeslettet da det forventes at 
dyrene skal sendes.

Felt I.16. Transportmiddel: Gi fullstendige opplysninger om transportmiddelet.

 Transportmiddel (fly, skip, jernbanevogn, veigående kjøretøy).

 Identifikasjon av transportmiddelet: For fly rutenummer, for skip skipets navn, for tog togets og 
godsvognens nummer, og for veigående kjøretøy det veigående kjøretøyets registreringsnummer 
og tilhengernummer dersom det er relevant. «Annet» gjelder transportmåter som ikke omfattes av 
direktiv 91/628/EØF om vern av dyr under transport.
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Felt I.17. Transportforetak: Gjelder bare dyr: Angi transportforetakets godkjenningsnummer i samsvar med 
artikkel 5 i direktiv 91/628/EØF om vern av dyr under transport. 

Felt I.18. Dyreart/produkt: For dyr: Angi dyrearten ved å oppgi det vanlige navnet slik det er kategorisert 
i tollnomenklaturen; for animalske produkter (sæd, egg og embryoer) angis dyreart og 
produkttype. For produkter av animalsk opprinnelse angis produkttype slik de er kategorisert i 
tollnomenklaturen.

Felt I.19. KN-kode: Angi minst de fire første sifrene av den relevante kombinerte nomenklatur (KN-kode) 
fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 2658/87, som sist endret.

Felt I.20. Antall/mengde:

 For dyr og animalske produkter (sæd, egg og embryoer) angis antall dyr eller antall strå uttrykt i 
enheter.

 For akvakulturdyr og produkter angis samlet vekt i kg.

Felt I.21. Produkttemperatur: Gjelder bare produkter av animalsk opprinnelse: Angi konserveringsmetode. 

Felt I.22. Antall kolli: Angi antall kasser, bur eller båser dyrene transporteres i, eller antall containere når 
det gjelder produkter. 

Felt I.23. Plombe- og containernr.: Alle plombe- og containernumre opplyses, særlig for produkter.

Felt I.24. Type forpakning: Gjelder bare produkter.

Felt I.25. Dyr sertifisert til/ produkter sertifisert til: Angi hva dyrene eller produktene skal brukes til (sett 
bare ett kryss).

Avl: Avlsdyr og produksjonsdyr.

Oppfôring: Gjelder bare sau og geit.

Slakting: Dyr som skal sendes til et slakteri.

Beiteskifte: Gjelder bare storfe som går på fjellbeite.

Godkjent organ: Offentlig godkjent organ, institutt eller stasjon i samsvar med direktiv 92/65/
EØF.

Kunstig avl: Gjelder bare sæd, egg og embryoer.

Registrerte dyr av hestefamilien: I samsvar med direktiv 90/426/EØF.

Vilt for utsetting: Gjelder bare vilt som settes ut for å bygge opp bestanden igjen.

Kjæledyr: Kjæledyr som det foregår handel med.

Konsum: Gjelder bare produkter beregnet på konsum som det i regelverket kreves hygienesertifikat 
for.

Fôrvarer: Gjelder bare produkter som skal brukes som fôr som nevnt i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1774/2002.

Farmasøytisk bruk.

Teknisk bruk: Produkter som er uegnet til konsum eller fôr, og som er beregnet på industriell bruk 
som nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002.

Annet: Beregnet på formål som ikke er oppført på annet sted i denne klassifiseringen.
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Felt I.26. Transitt gjennom en tredjestat: Angi navnet på staten med ISO-kode og utsendelsesstedet som 
definert i artikkel 1 i vedtak 93/444/EØF, samt navn og nummer på grensekontrollstasjonen der 
dyrene innføres i Den europeiske union.

Felt I.27. Transitt gjennom medlemsstater: Angi ISO-koden for de EU-/EØS-statene som en forsendelse 
med dyr eller produkter transporteres gjennom.

Felt I.28. Eksport: Angi utsendelsesstedet fra EU/EØS.

Felt I.29. Forventet reisetid: Angi forventet reisetid i henhold til direktiv 91/628/EØF.

Felt I.30. Reiseplan: I samsvar med kravene angis det om det foreligger en reiseplan.

Felt I.31. Identifikasjon av dyr/produkter: Gi opplysninger om særlige krav som gjelder dyrearten eller 
produktenes art.

      Del 2 Denne delen kan fylles ut bare av en offentlig veterinær eller en offentlig inspektør når det 
gjelder akvakulturdyr

Felt II. Helseopplysninger: Denne delen fylles ut i samsvar med gjeldende regelverk.

Felt II.a. Referansenummer: Se felt I.2.

Felt II.b. Lokalt referansenummer: Se felt I.2.a.

       Del 3 Kontroll: Denne delen skal fylles ut av en offentlig veterinær eller en offentlig inspektør 
ved kontrollen på bestemmelsesstedet eller under transporten når det gjelder dyr, og ved 

avsendelse av produkter som omfattes av forordning (EØF) nr. 1774/2002

Felt III.1. Kontrolldato

Felt III.2. Sertifikatets referansenummer. Se felt I.2.

Felt III.3. Dokumentkontroll: Dette omfatter også kontroll av overholdelse av EU-standarder og 
tilleggsgarantier for enkelte medlemsstater, og når det gjelder arter som ikke er oppført i vedlegg A 
til direktiv 90/425/EØF, omfatter dette overholdelse av nasjonale krav uavhengig av endelig 
bestemmelsessted. Dersom en tilleggsgaranti eller et nasjonalt krav ikke er oppfylt, betraktes 
forsendelsen som ikke tilfredsstillende.

Felt III.4. Identitetskontroll: Sammenlign forsendelsen med sertifikatet og følgedokumentene.

Felt III.5. Fysisk kontroll: Det vises her til resultatene av den kliniske undersøkelsen som er foretatt, 
dødelighet og sykelighet i forsendelsen. Angi hvor mange dyr som er kontrollert.

Felt III.6. Laboratorieundersøkelser: 

 Undersøkt på grunnlag av: Angi den kategorien med stoffer eller sykdomsframkallende stoffer 
som undersøkelsesprosedyren gjennomføres for.

 «Mistanke» omfatter tilfeller der dyr er mistenkt for å ha en sykdom, viser tegn på en sykdom 
eller undersøkes under gjeldende beskyttelsesklausuler.

Felt III.7. Velferdskontroll: Beskriv transportvilkårene og dyrenes velferdssituasjon ved ankomst.

Felt III.8. Overtredelse av dyrevelferdsbestemmelser: Sett kryss i én eller flere av rutene avhengig av 
overtredelsens/overtredelsenes art.
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Felt III.9. Overtredelse av veterinærbestemmelsene: Sett kryss i den ruten som tilsvarer overtredelsens art.

 III.9.1. Manglende sertifikat: Når en forsendelse transporteres uten sertifikat av noe slag, og uten 
at det er gitt melding på forhånd.

 III.9.2. Ikke samsvar med dokumentene: Angir at de delene som forsendelsen består av, ikke er i 
samsvar med opplysningene i sertifikatet.

 III.9.3. Ikke godkjent land: Når landet er omfattet av et vernetiltak for den aktuelle dyrearten.

 III.9.5. Forbudt art: Dyr av en forbudt, ikke-harmonisert art i en medlemsstat, eller dyr av en art 
som er vernet i henhold til Washington-konvensjonen, i strid med gjeldende bestemmelser.

 III.9.12.  Feilaktig adresse: Når den adressen som er angitt, ikke finnes eller ikke er i samsvar med 
den aktuelle dyrearten eller det aktuelle produktet, eller når forsendelsen aldri kom fram til den 
angitte adressen.

Felt III.10. Følger av transporten på dyrene: Gjelder bare dyr: Angi hvor mange dyr som er døde, hvor mange 
som er uegnede til transport, og hvor mange hunndyr som har født eller abortert under transporten. 
Når det gjelder dyr som sendes i stort antall (daggamle kyllinger, fisk, bløtdyr osv.), skal det 
eventuelt gis et anslag over antall døde eller uegnede dyr. 

Felt III.11. Korrigerende tiltak: Angi hvilke beslutninger som er tatt for å få en slutt på overtredelsen, i 
samsvar med direktiv 91/628/EØF, 90/425/EØF eller 89/662/EØF.

 III.11.1. Utsatt avgang: Transporten utsettes for å sikre at dyrene er egnet til transport.

 III.11.2. Overføring: Dyrene overføres fra et transportmiddel som ikke oppfyller kravene, til et 
transportmiddel som oppfyller kravene.

Felt III.12. Tiltak etter karantenen: Gjelder bare dyr: Dyrene slaktes eller frigis avhengig av resultatene av 
undersøkelsene.

Felt III.13. Kontrollsted

Felt III.14. Offentlig veterinær eller offentlig inspektør: Angi hvilken lokal veterinærenhet underskriveren er 
tilknyttet.


