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EUROPAKOMMISJONEN	HAR	—

under	 henvisning	 til	 traktaten	 om	 Den	 europeiske	 unions	
virkemåte,

under	 henvisning	 til	 rådsdirektiv	 92/65/EØF	 av	 13.	 juli	
1992	 om	 fastsettelse	 av	 krav	 til	 dyrehelse	 ved	 handel	
innenfor	 Fellesskapet	 med	 dyr,	 sæd,	 egg	 og	 embryoer	 som	
ikke	 omfattes	 av	 kravene	 til	 dyrehelse	 fastsatt	 i	 de	 særlige	
fellesskapsregler	oppført	i	vedlegg	A	del	I	til	direktiv	90/425/
EØF,	og	ved	innførsel	av	nevnte	dyr,	sæd,	egg	og	embryoer	til	
Fellesskapet(1),	særlig	artikkel	22	første	ledd,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Ved	direktiv	92/65/EØF	er	det	fastsatt	krav	til	dyrehelse	
for	handel	med	og	innførsel	til	Den	europeiske	union	av	
dyr,	sæd,	egg	og	embryoer	som	ikke	omfattes	av	kravene	
til	dyrehelse	fastsatt	i	de	særlige	EU-rettsaktene	som	det	
vises	til	i	nevnte	direktiv.

2)	 Direktivet	 inneholder	 vilkårene	 for	 godkjenning	 av	 og	
tilsyn	med	 stasjoner	 for	 oppsamling	 av	 sæd	 fra	 dyr	 av	
hestefamilien,	sauer	og	geiter	(sædstasjoner).

3)	 Visse	sædstasjoner	driver	bare	med	lagring	av	sæd	som	
er	 samlet	 opp	 fra	 dyr	 av	 disse	 artene.	 Det	 bør	 derfor	
fastsettes	egne	vilkår	 for	offisiell	godkjenning	og	 tilsyn	
av	slike	stasjoner.

4)	 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(2)	
inneholder	 en	 definisjon	 av	 sædstasjon.	 For	 å	 sikre	
konsekvens	i	unionsretten	bør	lokaler	for	lagring	av	sæd	
fra	dyr	som	omfattes	av	denne	forordning,	benevnes	som	
«sædlager»	i	tråd	med	nevnte	definisjon.

5)	 Ved	direktiv	88/407/EØF	er	det	 dessuten	 fastsatt	 vilkår	
for	 godkjenning	 av	og	 tilsyn	med	 sædlagre	 for	 sæd	 fra	
storfe.	Disse	vilkårene	bør	anvendes	som	en	rettesnor	for	
vilkårene	for	godkjenning	av	og	tilsyn	med	sædlagre	for	
sæd	fra	dyr	av	hestefamilien,	sauer	og	geiter	i	henhold	til	
denne	forordning.	Kapittel	I	avsnitt	I	og	II	i	vedlegg	D	til	
direktiv	92/65/EØF	bør	derfor	endres.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	52	av	3.3.2010,	 s.	14,	 er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	60/2011	av	1.	juli	2011	om	en-
dring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	se	
EØS-tillegget	til	Den europeiske unions tidende	nr.	54	av	6.10.2011,	s.	8.

(1)	 EFT	L	268	av	14.9.1992,	s.	54.
(2)	 EFT	L	194	av	22.7.1988,	s.	10.

6)	 Ved	 direktiv	 92/65/EØF,	 endret	 ved	 direktiv		
2008/73/EF(3),	 er	 det	 fastsatt	 at	 egg	 og	 embryoer	 fra	
sauer,	 geiter,	 dyr	 av	 hestefamilien	 og	 svin	 skal	 være	
tatt	 ut	 av	 en	 oppsamlingsgruppe	 eller	 framstilles	 av	 en	
produksjonsgruppe	 som	 er	 godkjent	 av	 vedkommende	
myndighet	i	en	medlemsstat.

7)	 Det	 bør	 derfor	 i	 vedlegg	 D	 til	 direktiv	 92/65/EØF		
fastsettes	 vilkår	 for	 godkjenning	 av	 slike	 grupper.	
Helse-regelverket	 for	 landdyr	 fra	 Verdens	 dyrehelse-
organisasjon	 (OIE),	 18.	 utgave,	 2009	 beskriver	 de	
aktuelle	 teknologiske	 mulighetene	 og	 internasjonale	
standardene	for	oppsamling	og	behandling	av	embryoer.	
Kapittel	4.7,	4.8	og	4.9	i	dette	helseregelverket	inneholder		
anbefalinger	 om	 oppsamling	 og	 behandling	 av	 in 
vivo-framstilte	 embryoer,	 oppsamling	 og	 behandling	
av	 in vitro-framstilte	 embryoer	 samt	 oppsamling	 og	
behandling	 av	mikromanipulerte	 embryoer.	Det	 bør	 tas	
hensyn	til	disse	anbefalingene	i	kapittel	 III	 i	vedlegg	D		
til	 direktiv	 92/65/EØF.	 Disse	 avsnittene	 bør	 derfor		
endres.

8)	 Den	 internasjonale	 organisasjon	 for	 embryooverføring	
(IETS)	er	en	internasjonal	organisasjon	og	et	yrkesforum	
som	 blant	 annet	 fremmer	 vitenskapelige	 tiltak	 innen	
embryoproduksjon,	 og	 som	 samordner	 arbeidet	 med	 å	
standardisere	 metodene	 for	 håndtering	 og	 registrering	
av	 embryoer	 på	 internasjonalt	 plan.	 IETS	 har	 i	 mange	
år	 arbeidet	med	 utarbeidingen	 av	 praktisk	 anvendelige,	
vitenskapelig	baserte	protokoller	for	å	forebygge	risikoer	
for	 sykdomsoverføring	 ved	 overføring	 av	 embryoer	
fra	 donordyr	 til	 mottakere.	 Disse	 protokollene	 bygger	
i	 stor	 grad	 på	 de	 helsemessig	 korrekte	 metodene	 for	
embryohåndtering	 som	 er	 beskrevet	 i	 3.	 utgave	 av		
IETS-håndboken	 og	 videreutviklet	 i	 helseregelverket		
for	 landdyr.	 De	 metodene	 for	 håndtering	 av	 embryoer	
som	 anbefales	 av	 IETS,	 kan	 for	 visse	 sykdommer		
erstatte	 tradisjonelle	 forebyggende	 tiltak	 som	 for	
eksempel	 diagnostisk	 prøving	 av	 donordyr,	 mens	 de	
anbefalte	 metodene	 for	 visse	 andre	 tiltak	 bare	 bør		
brukes	for	å	styrke	og	supplere	tradisjonelle	tiltak.

9)	 Ved	 direktiv	 92/65/EØF	 er	 det	 også	 fastsatt	 at	 sæd	 fra	
donordyr	 av	 hestefamilien.	 sauer	 og	 geiter	 skal	 være	
samlet	opp	 fra	dyr	 som	oppfyller	vilkårene	 i	kapittel	 II	
i	 vedlegg	 D	 til	 nevnte	 direktiv.	 Disse	 vilkårene	 bør	
revideres	 når	 det	 gjelder	 donorhingster,	 -værer	 og	
-bukker	med	hensyn	til	internasjonale	standarder	fastsatt	
i	 kapittel	 4.5	 i	 helseregelverket	 for	 landdyr.	Kapittel	 II	
avsnitt	A	og	B	i	vedlegg	D	bør	derfor	endres.

(3)	 EUT	L	219	av	14.8.2008,	s.	40.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	176/2010

av	2.	mars	2010

om	 endring	 av	 vedlegg	D	 til	 rådsdirektiv	 92/65/EØF	 når	 det	 gjelder	 sædstasjoner	 og	 sædlagre,	
embryooppsamlings-	og	embryoproduksjonsgrupper	samt	vilkår	for	donordyr	av	hestefamilien	og	

av	saue-	og	geitearter,	og	for	håndtering	av	sæd,	egg	og	embryoer	fra	disse	artene(*)
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10)	 Når	 det	 gjelder	 donordyr	 av	 saue-	 og	 geitearter,	 bør	
det	 ved	 anvendelse	 av	 denne	 forordning	 tas	 hensyn	 til	
bestemmelsene	 i	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	
(EF)	 nr.	 999/2001	 av	 22.	 mai	 2001	 om	 fastsettelse	 av		
regler	 for	 å	 forebygge,	 bekjempe	 og	 utrydde	 viser	
typer	 overførbar	 spongiform	 encefalopati(1),	
kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 546/2006	 av	 31.	 mars	
2006	 om	 gjennomføring	 av	 europaparlaments-	 og	
rådsforordning	 (EF)	 nr.	 999/2001	 med	 hensyn	 til	
nasjonale	 programmer	 for	 bekjempelse	 av	 skrapesyke	
og	 tilleggsgarantier,	 om	 unntak	 fra	 visse	 krav	 i	
vedtak	 2003/100/EF	 og	 om	 oppheving	 av	 forordning	
(EF)	 nr.	 1874/2003(2),	 og	 kommisjonsforordning	
(EF)	 nr.	 1266/2007	 av	 26.	 oktober	 2007	 om	
gjennomføringsregler	 for	 rådsdirektiv	 2000/75/EF	 med	
hensyn	 til	bekjempelse	og	overvåking	av	blåtunge	samt	
restriksjoner	på	 forflytning	av	visse	dyr	av	arter	som	er	
mottakelige	for	blåtunge(3).

11)	 Med	 hensyn	 til	 bruken	 av	 antibiotika	 i	 sæd	 eller	 i	 de	
mediene	som	brukes	til	oppsamling,	frysing	og	lagring	av	
embryoer,	bør	det	ved	anvendelsen	av	denne	forordning	
tas	 hensyn	 til	 bestemmelsene	 i	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	2001/82/EF	av	6.	november	2001	om	innføring	
av	et	fellesskapsregelverk	for	veterinærpreparater(4).

12)	 Med	 hensyn	 til	 donorpurker	 bør	 det	 ved	 anvendelsen	
av	 denne	 forordning	 tas	 hensyn	 til	 bestemmelsene	 i	
kommisjonsvedtak	2008/185/EF	av	21.	februar	2008	om	
tilleggsgarantier	med	hensyn	til	pseudorabies	ved	handel	
med	svin	innenfor	Fellesskapet	og	om	kriterier	for	hvilke	
opplysninger	som	skal	gis	om	denne	sykdommen(5).

13)	 Ved	 direktiv	 92/65/EØF	 er	 det	 fastsatt	 at	 det	 bare	 kan	
handles	med	sæd,	egg	og	embryoer	som	oppfyller	visse	
vilkår	fastsatt	i	nevnte	direktiv.	

(1)	 EFT	L	147	av	31.5.2001,	s.	1.
(2)	 EUT	L	94	av	1.4.2006,	s.	28.
(3)	 EUT	L	283	av	27.10.2007,	s.	37.
(4)	 EFT	L	311	av	28.11.2001,	s.	1.
(5)	 EUT	L	59	av	4.3.2008,	s.	19.

	 Ved	direktivet	er	det	blant	annet	fastsatt	at	hingster	som	
skal	 brukes	 til	 oppsamling	 av	 sæd,	 skal	 gjennomgå	
visse	prøver,	herunder	prøver	for	påvisning	av	infeksiøs	
anemi	 hos	 hest	 og	 smittsom	 metritt	 hos	 hoppe.	 Også	
hunndonordyr	 som	 skal	 brukes	 til	 oppsamling	 av	 egg	
og	 embryoer,	 skal	 i	 henhold	 til	 direktiv	 92/65/EØF	
oppfylle	 visse	 vilkår.	 Det	 er	 imidlertid	 per	 i	 dag	 ikke	
et	 krav	 at	 hunndonordyr	 skal	 kontrolleres	 for	 infeksiøs	
anemi	 hos	 hest	 og	 smittsom	 metritt	 hos	 hoppe.	 Siden	
det	 ikke	foreligger	vitenskapelig	bevis	for	at	risikoene	i	
forbindelse	med	overføring	av	embryoer	oppsamlet	fra	et	
infisert	hunndonordyr	vil	kunne	fjernes	med	behandling	
av	 embryoene,	 bør	 de	 dyrehelsemessige	 vilkårene	 for	
handel	 med	 egg	 og	 embryoer	 fra	 dyr	 av	 hestefamilien	
utvides	 til	 også	 å	 omfatte	 prøver	 av	 hunndonordyr	 for	
påvisning	av	infeksiøs	anemi	hos	hest	og	smittsom	metritt	
hos	hoppe.	Kapittel	 II	 avsnitt	C	 i	vedlegg	D	bør	derfor	
endres.

14)	 Vedlegg	D	til	direktiv	92/65/EØF	bør	derfor	endres.

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg	 D	 til	 direktiv	 92/65/EØF	 endres	 i	 samsvar	 med	
vedlegget	til	denne	forordning.

Artikkel 2

Denne	 forordning	 trer	 i	 kraft	 den	 20.	 dag	 etter	 at	 den	 er	
kunngjort	i	Den europeiske unions tidende.

Det	får	anvendelse	fra	1.	september	2010.

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

Utferdiget	i	Brussel,	2.	mars	2010.

 For Kommisjonen

 President

	 José	Manuel	BARROSO

______
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VEDLEGG

Vedlegg	D	til	direktiv	92/65/EØF	skal	lyde:

«VEDLEGG D

KAPITTEL I

Vilkår	for	sædstasjoner,	sædlagre,	embryooppsamlingsgrupper	og	embryoproduksjonsgrupper

I.		 Vilkår for godkjenning av sædstasjoner og sædlagre

1.		 En	sædstasjon	skal,	for	å	bli	godkjent	og	få	tildelt	veterinærregistreringsnummeret	nevnt	i	artikkel	11	nr.	4

1.1.	være	under	fast	tilsyn	av	en	stasjonsveterinær	som	er	godkjent	av	vedkommende	myndighet,

1.2.	minst	ha

a)	 låsbare	lokaler	for	plassering	av	dyr	og,	om	nødvendig	for	dyr	av	hestefamilien,	et	mosjonsområde	som	
er	fysisk	atskilt	fra	oppsamlingslokalene	og	behandlings-	og	lagringsrommene,	

b)	 isolasjonslokaler	uten	direkte	kontakt	med	lokalene	for	normal	plassering	av	dyr,

c)	 lokaler	 for	 sædoppsamling	 som	 kan	 være	 i	 friluft	 og	 beskyttet	 mot	 ugunstige	 værforhold,	 med	
sklisikkert	gulvbelegg	som	beskytter	mot	alvorlig	skade	ved	fall,	på	og	rundt	sædoppsamlingsstedet,	
uten	at	det	berører	kravene	i	nr.	1.4,

d)	 et	atskilt	rom	for	rensing	og	desinfisering	eller	sterilisering	av	utstyr,

e)	 et	 rom	 for	 behandling	 av	 sæd,	 atskilt	 fra	 oppsamlingslokalene	 og	 rommet	 for	 renseutstyr	 nevnt	 i	
bokstav	d),	som	ikke	nødvendigvis	må	befinne	seg	på	samme	sted,

f)	 et	sædlagringsrom	som	ikke	nødvendigvis	må	befinne	seg	på	samme	sted,

1.3.	være	bygd	eller	avskjermet	på	en	slik	måte	at	kontakt	med	dyr	utenfor	stasjonen	hindres,

1.4.	være	 bygd	 på	 en	 slik	 måte	 at	 hele	 sædstasjonen,	 unntatt	 kontorlokalene	 og,	 når	 det	 gjelder	 dyr	 av	
hestefamilien,	mosjonsområdet,	er	lett	å	rengjøre	og	desinfisere.

2.	 Et	sædlager	skal,	for	å	bli	godkjent

a)	 tildeles	et	særskilt	veterinærregistreringsnummer	nevnt	 i	artikkel	11	nr.	4	 for	hver	av	de	artene	som	det	
oppbevares	sæd	fra	i	sædstasjonen,	dersom	lagringen	ikke	er	begrenset	til	sæd	fra	en	enkelt	art	som	er	samlet	
opp	i	sædstasjoner	godkjent	i	samsvar	med	dette	direktiv,	eller	dersom	det	lagres	embryoer	i	sædstasjonen	
i	samsvar	med	dette	direktiv,

b)	 være	under	fast	tilsyn	av	en	stasjonsveterinær	som	er	godkjent	av	vedkommende	myndighet,

c)	 ha	et	sædlagringsrom	utstyrt	med	det	nødvendige	anlegget	for	å	lagre	sæd	og/eller	embryoer,	som	er	bygd	
på	en	slik	måte	at	det	beskytter	produktene	og	anlegget	mot	ugunstige	værforhold	og	miljøvirkninger,

d)	 være	bygd	på	en	slik	måte	at	kontakt	med	dyr	utenfor	stasjonen	hindres,

e)	 være	bygd	på	en	slik	måte	at	hele	stasjonen,	unntatt	kontorlokalene	og,	når	det	gjelder	dyr	av	hestefamilien,	
mosjonsområdet,	er	lett	å	rengjøre	og	desinfisere,

f)	 være	bygd	på	en	slik	måte	at	uvedkommende	effektivt	hindres	adgang.
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II.	 Vilkår for tilsyn med sædstasjoner og sædlagre

1.	 Sædstasjoner	skal

1.1.	holdes	under	tilsyn	for	å	sikre	at

a)	 bare	dyr	av	de	arter	som	det	skal	samles	sæd	fra,	oppholder	seg	der.

	 Andre	husdyr	kan	likevel	tas	inn	på	stasjonene	dersom	de	ikke	utgjør	noen	smittefare	for	de	artene	som	
det	skal	samles	sæd	fra,	og	dersom	de	oppfyller	de	vilkårene	som	stasjonsveterinæren	har	fastsatt.

	 Dersom	 sædstasjonen	 for	 dyr	 av	 hestefamilien	 ligger	 på	 samme	 sted	 som	 en	 stasjon	 for	 kunstig	
sædoverføring	eller	for	bedekning,	kan	hunndyr	av	hestefamilien	(hopper)	og	ukastrerte	hanndyr	av	
hestefamilien	(hingster)	til	bruk	som	testhingst	eller	til	naturlig	bedekning	tas	inn	på	stasjonene	dersom	
de	oppfyller	kravene	i	kapittel	II	avsnitt	I	nr.	1.1,	1.2,	1.3	og	1.4,

b)	 uvedkommende	hindres	adgang,	og	at	besøkende	må	oppfylle	vilkårene	fastsatt	av	stasjonsveterinæren,

c)	 det	bare	ansettes	kvalifisert	personale	som	har	fått	tilstrekkelig	opplæring	med	hensyn	til	desinfisering	
og	hygiene,	slik	at	spredning	av	sykdom	unngås,

1.2.	overvåkes	for	å	sikre	at

a)	 det	føres	fortegnelse	over

i)	 art,	rase,	fødselsdato	og	identifikasjon	for	hvert	dyr	som	finnes	på	stasjonen,

ii)	 all	forflytning	av	dyr	til	og	fra	stasjonen,

iii)	 helseopplysninger	og	alle	diagnostiske	prøver	samt	resultatene	av	disse,	behandling	og	vaksinasjon	
som	er	uført	på	dyr	ved	stasjonen,

iv)	 dato	for	oppsamling	og	behandling	av	sæden,

v)	 sædens	bestemmelsessted,

vi)	 lagring	av	sæden,

b)	 ingen	dyr	i	stasjonen	brukes	til	naturlig	avl	de	siste	30	dager	før	datoen	for	første	sædoppsamling	og	i	
sædoppsamlingsperioden,

c)	 oppsamling,	behandling	og	lagring	av	sæd	finner	sted	bare	i	lokaler	bestemt	for	disse	formålene,

d)	 alle	instrumenter	som	kommer	i	kontakt	med	sæden	eller	donordyret	under	oppsamling	og	behandling,	
enten	blir	desinfisert	 eller	 sterilisert	 før	bruk,	unntatt	nye	engangsinstrumenter	 som	blir	kastet	 etter	
bruk.

	 Dersom	 sædstasjonen	 for	 dyr	 av	 hestefamilien	 ligger	 på	 samme	 sted	 som	 en	 stasjon	 for	 kunstig	
sædoverføring	eller	for	bedekning,	at	sæd	og	instrumenter	og	utstyr	som	brukes	til	kunstig	sædoverføring	
eller	til	naturlig	bedekning,	holdes	strengt	atskilt	fra	instrumenter	og	utstyr	som	kommer	i	kontakt	med	
donordyr	eller	andre	dyr	som	holdes	i	sædstasjonen,

e)	 produkter	 av	 animalsk	 opprinnelse	 som	 brukes	 til	 sædbehandlingen,	 herunder	 fortynningsmidler,	
tilsetningsstoffer	eller	fortynningsvæsker,	kommer	fra	kilder	som	ikke	utgjør	noen	helsefare	for	dyrene,	
eller	at	de	på	forhånd	er	behandlet	slik	at	helsefare	unngås,

f)	 frysemedier	som	brukes	til	konservering	eller	lagring	av	sæd,	ikke	på	forhånd	har	vært	brukt	til	andre	
produkter	av	animalsk	opprinnelse,

g)	 beholdere	til	lagring	og	transport	enten	blir	desinfisert	eller	sterilisert	før	hver	påfylling,	unntatt	nye	
engangsbeholdere	som	blir	kastet	etter	bruk,

h)	 hver	enkelte	dose	eller	hvert	enkelt	ejakulat	av	fersk	sæd	beregnet	på	videre	behandling,	er	tydelig	merket,	
slik	at	oppsamlingsdato,	donordyrets	art,	rase	og	identitet	samt	sædstasjonens	godkjenningsnummer,	
lett	kan	fastslås,
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1.3.	inspiseres	av	en	offentlig	veterinær	i	avlssesongen,	minst	én	gang	hvert	kalenderår	for	dyr	i	sesongavl	og	
to	ganger	hvert	kalenderår	for	andre	avlsdyr,	for	å	vurdere	og	kontrollere,	om	nødvendig	på	grunnlag	av	
fortegnelser,	standardiserte	framgangsmåter	og	internkontroller,	alle	forhold	i	forbindelse	med	vilkårene	for	
godkjenning,	tilsyn	og	overvåking.

2.	 Sædlagre	skal

2.1.	holdes	under	tilsyn	for	å	sikre	at

a)	 statusen	for	de	donordyrene	som	det	skal	lagres	sæd	fra	på	stasjonen,	oppfyller	kravene	i	dette	direktiv,

b)	 kravene	i	nr.	1.1	bokstav	b)	og	c)	er	oppfylt,

c)	 det	føres	fortegnelse	over	all	forflytning	av	sæd	til	og	fra	lageret,

2.2.	overvåkes	for	å	sikre	at

a)	 bare	sæd	som	er	samlet	opp	i	og	stammer	fra	godkjente	sædstasjoner	og	sædlagre,	og	som	transporteres	
under	vilkår	som	gir	full	helsemessig	garanti,	og	som	ikke	er	kommet	i	kontakt	med	sæd	som	ikke	
oppfyller	kravene	i	dette	direktiv,	tas	inn	på	et	godkjent	sædlager,

b)	 sæd	bare	lagres	i	lokaler	som	er	avsatt	til	dette	formålet,	og	under	strenge	hygieniske	forhold,

c)	 alle	instrumenter	som	kommer	i	kontakt	med	sæden,	blir	desinfisert	eller	sterilisert	før	bruk,	unntatt	
engangsinstrumenter,

d)	 beholdere	 til	 lagring	 og	 transport	 enten	 blir	 desinfisert	 eller	 sterilisert	 før	 hver	 påfylling,	 unntatt	
engangsbeholdere,

e)	 frysemedier	som	brukes	til	konservering	eller	lagring	av	sæd,	ikke	på	forhånd	har	vært	brukt	til	andre	
produkter	av	animalsk	opprinnelse,

f)	 hver	enkelt	dose	sæd	er	tydelig	merket,	slik	at	oppsamlingsdato,	donordyrets	art,	rase	og	identitet	samt	
sædstasjonens	godkjenningsnummer,	lett	kan	fastslås.	Hver	medlemsstat	skal	underrette	Kommisjonen	
og	 øvrige	 medlemsstater	 om	 kjennetegnene	 ved	 og	 formen	 for	 merking	 som	 benyttes	 på	 deres	
territorium,

2.3.	Som	unntak	fra	nr.	2.2	bokstav	a)	er	lagring	av	embryoer	i	det	godkjente	sædlageret	godkjent,	forutsatt	at	de	
oppfyller	kravene	i	dette	direktiv	og	lagres	i	atskilte	lagringsbeholdere,

2.4.	inspiseres	 av	 en	 offentlig	 veterinær	minst	 to	 ganger	 hvert	 kalenderår	 for	 å	 vurdere	 og	 kontrollere,	 om	
nødvendig	på	grunnlag	av	fortegnelser,	standardiserte	framgangsmåter	og	internkontroller,	alle	forhold	i	
forbindelse	med	vilkårene	for	godkjenning,	tilsyn	og	overvåking.

III.	 Vilkår for godkjenning av og tilsyn med embryooppsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper

1.	 En	embryooppsamlingsgruppe	skal	oppfylle	følgende	krav	for	å	bli	godkjent:

1.1.	Oppsamling,	 behandling	 og	 lagring	 av	 embryoer	 skal	 foretas	 av	 en	 gruppeveterinær	 eller	 på	 dennes	
ansvar,	av	én	eller	flere	kompetente	teknikere	som	er	opplært	av	guppeveterinæren	i	hygienemetoder	og	
hygieneteknikk	og	i	sykdomsforebyggende	teknikker	og	prinsipper.

1.2.	Gruppeveterinæren	skal	være	ansvarlig	for	all	virksomhet	i	gruppen,	herunder	blant	annet

a)	 kontroll	av	donordyrets	identitet	og	helsetilstand,

b)	 helsemessig	riktig	håndtering	av	og	kirurgiske	inngrep	på	donordyr,

c)	 desinfiserings-	og	hygieneprosedyrer,

d)	 registrering	av

i)	 art,	rase,	fødselsdato	og	identifikasjon	for	hvert	donordyr,

ii)	 helseopplysninger	og	alle	diagnostiske	prøver	samt	resultatene	av	disse,	behandling	og	vaksinasjon	
som	er	uført	på	donordyr,
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iii)	 sted	og	dato	for	oppsamling,	behandling	og	lagring	av	oocytter,	egg	og	embryoer,

iv)	 embryoenes	identitet	og	nærmere	opplysninger	om	deres	bestemmelsessted,	dersom	dette	er	kjent.

1.3.	Gruppen	skal	være	under	allment	tilsyn	av	den	offentlige	veterinæren	som	minst	én	gang	hvert	kalenderår	
skal	 inspisere	 for	å	 sikre,	om	nødvendig	på	grunnlag	av	 fortegnelser,	 standardiserte	 framgangsmåter	og	
internkontroller,	 at	 de	 helsemessige	 vilkårene	 for	 oppsamling,	 behandling	 og	 lagring	 av	 embryoer	 er	
oppfylt,	og	for	å	kontrollere	alle	forhold	i	forbindelse	med	vilkårene	for	godkjenning	og	tilsyn.

1.4.	Gruppen	 skal	 ha	 tilgang	 på	 et	 stasjonært	 eller	 mobilt	 laboratorium	 der	 embryoene	 kan	 undersøkes,	
behandles	og	emballeres,	bestående	av	minst	en	arbeidsflate,	et	optisk	mikroskop	eller	stereomikroskop	og	
om	nødvendig	kuldeutstyr.

1.5.	Når	det	dreier	seg	om	et	stasjonært	laboratorium,	skal	det	ha

a)	 et	rom	der	embryoer	kan	behandles,	og	som	er	fysisk	atskilt	fra	det	området	som	benyttes	til	håndtering	
av	donordyrene	under	oppsamlingen,

b)	 et	 rom	eller	område	 for	 rensing	og	sterilisering	av	 instrumenter,	bortsett	 fra	når	bare	engangsutstyr	
brukes,

c)	 et	rom	for	lagring	av	embryoer,

1.6.	Når	det	dreier	seg	om	et	mobilt	laboratorium,	skal	det

a)	 ha	en	spesialutstyrt	del	som	består	av	to	atskilte	avdelinger,	der

i)	 den	ene	er	beregnet	på	undersøkelse	og	håndtering	av	embryoer	og	er	en	ren	avdeling,	og

ii)	 den	andre	er	beregnet	på	oppbevaring	av	utstyr	og	materiell	som	kommer	i	kontakt	med	donordyr,

b)	 bare	brukes	engangsutstyr,	med	mindre	steriliseringen	av	utstyret	og	forsyningen	av	væsker	og	andre	
produkter	som	er	nødvendige	for	å	samle	opp	og	håndtere	embryoer,	kan	sikres	ved	forbindelse	til	et	
stasjonært	laboratorium.

1.7.	Bygninger	 og	 laboratorier	 skal	 være	 utformet	 og	 innrettet	 slik	 at	 det	 ikke	 skjer	 krysskontaminering	 av	
embryoer,	og	gruppen	skal	utføre	sitt	arbeid	med	samme	mål	for	øye.

1.8.	Gruppen	skal	ha	til	rådighet	lagringslokaler	som	skal

a)	 omfatte	minst	ett	låsbart	rom	for	lagring	av	egg	og	embryoer,

b)	 være	lette	å	rengjøre	og	desinfisere,

c)	 ha	permanente	fortegnelser	over	alle	inn-	og	utgående	egg	og	embryoer,

d)	 ha	 beholdere	 for	 lagring	 av	 egg	 og	 embryoer	 som	 er	 lagret	 på	 et	 sted	 som	 er	 under	 tilsyn	 av	
gruppeveterinæren,	og	som	jevnlig	inspiseres	av	en	offentlig	veterinær.

1.9.	Vedkommende	myndighet	kan	gi	tillatelse	til	å	lagre	sæd	i	lagringslokaler	nevnt	i	nr.	1.8,	forutsatt	at	sæden

a)	 oppfyller	kravene	i	dette	direktiv	når	det	gjelder	sauer,	geiter	eller	dyr	av	hestefamilien,	eller	kravene	i	
rådsdirektiv	90/429/EØF	av	26.	juni	1990	om	fastsettelse	av	krav	til	dyrehelse	ved	handel	med	rånesæd	
innenfor	Fellesskapet	og	innførsel	av	rånesæd(1)	når	det	gjelder	svin,

b)	 lagres	 for	 å	 brukes	 av	 gruppen	 i	 atskilte	 lagringsbeholdere	 i	 de	 lokalene	 der	 det	 lagres	 godkjente	
embryoer.

2.	 Hver	embryoproduksjonsgruppe	skal	dessuten	oppfylle	følgende	tilleggskrav	for	å	bli	godkjent:

2.1.	Gruppemedlemmene	 skal	 ha	 fått	 tilstrekkelig	opplæring	 i	 sykdomsbekjempelse	og	 laboratorieteknikker,	
særlig	når	det	gjelder	arbeid	under	sterile	forhold.

(1)	 EFT	L	224	av	18.8.1990,	s.	62.
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2.2.	Gruppen	skal	ha	til	rådighet	et	stasjonært	laboratorium	som	skal

a)	 ha	passende	utstyr	og	lokaler,	herunder	atskilte	rom	for

–	 uttak	av	oocytter	fra	ovarier,

–	 behandling	av	oocytter,	egg	og	embryoer,

–	 lagring	av	embryoer,

b)	 ha	et	lokale	med	laminærstrømning	eller	et	annet	passende	lokale	der	alle	tekniske	arbeidsoppgaver	
som	krever	særlige	sterile	forhold	(behandling	av	egg,	embryoer	og	sæd),	utføres.

Sentrifugering	 av	 sæd	 kan	 likevel	 foretas	 utenfor	 lokalene	 med	 laminærstrømning	 eller	 de	 andre	
passende	lokalene,	dersom	det	treffes	tilfredsstillende	hygieniske	sikkerhetstiltak.

2.3.	Dersom	egg	og	annet	vev	skal	samles	opp	på	et	slakteri,	skal	gruppen	ha	passende	utstyr	til	rådighet	for	
hygienisk	og	risikofri	oppsamling	og	transport	av	ovarier	og	annet	vev	til	behandlingslaboratoriet.

KAPITTEL II

Vilkår	for	donordyr

I. Vilkår for donorhingster

1.	 Donorhingster	 som	 skal	 brukes	 til	 oppsamling	 av	 sæd,	 skal	 oppfylle	 følgende	 krav,	 i	 henhold	 til	
stasjonsveterinærens	bedømmelse:

1.1.	 De	skal	ikke	vise	kliniske	tegn	på	infeksjonssykdom	eller	smittsom	sykdom	ved	ankomst	eller	på	dagen	
for	sædoppsamling.

1.2.	 De	skal	komme	fra	territoriet	eller,	ved	regionalisering,	fra	en	del	av	territoriet	til	en	medlemsstat	eller	
tredjestat,	og	fra	en	driftsenhet	som	er	under	veterinærtilsyn	og	hvor	disse	oppfyller	kravene	i	direktiv	
90/426/EØF.

1.3.	 De	skal	de	siste	30	dagene	før	datoen	for	sædoppsamling	ha	vært	holdt	i	driftsenheter	der	ingen	dyr	av	
hestefamilien	har	vist	kliniske	tegn	på	virusarteritt	hos	hest	eller	smittsom	metritt	hos	hoppe	i	løpet	av	
dette	tidsrommet.

1.4.	 De	 skal	 ikke	 ha	 vært	 brukt	 til	 naturlig	 bedekning	 de	 siste	 30	 dagene	 før	 første	 sædoppsamling	 og	 i	
oppsamlingsperioden.

1.5.	 De	 skal	gjennomgå	 følgende	prøver,	 som	utføres	og	attesteres	 av	et	 laboratorium	som	er	godkjent	 av	
vedkommende	myndighet	i	samsvar	med	programmet	i	nr.	1.6:

a)	 en	immundiffusjonsprøve	på	agar	(Coggins-prøve)	eller	en	ELISA	for	påvisning	av	infeksiøs	anemi	
hos	hest,	med	negativt	resultat,

b)	 en	virusisolasjonsprøve	for	påvisning	av	virusarteritt	hos	hest,	med	negativt	resultat	på	en	delmengde	
av	den	samlede	sæden	fra	donorhingsten,	med	mindre	det	oppnås	et	negativt	resultat	av	en	fortynning	
på	1:4	i	en	serumnøytralisasjonsprøve	for	påvisning	av	virusarteritt	hos	hest,

c)	 en	 prøve	 for	 påvisning	 av	 smittsom	metritt	 hos	 hoppe,	 utført	 ved	 to	 anledninger	med	 sju	 dagers	
mellomrom	 på	 prøver	 samlet	 opp	 fra	 donorhingsten	 ved	 isolering	 av	Taylorella equigenitalis	 fra	
preejakulasjonsvæske	eller	en	sædprøve,	og	fra	genitalsvaberprøver	som	minst	er	tatt	fra	forhuden,	
uretra	og	fossa urethrae,	med	negativt	resultat	i	hvert	tilfelle.

1.6.	 De	skal	ha	gjennomgått	ett	av	følgende	prøveprogrammer:

a)	 Dersom	donorhingsten	oppholder	seg	kontinuerlig	ved	sædstasjonen	i	minst	30	dager	før	datoen	for	
første	 sædoppsamling	og	 i	oppsamlingsperioden,	og	 ingen	dyr	av	hestefamilien	ved	sædstasjonen	
kommer	i	direkte	kontakt	med	dyr	av	hestefamilien	som	har	dårligere	helsetilstand	enn	donorhingsten,	
skal	 de	 prøvene	 som	 kreves	 i	 nr.	 1.5,	 utføres	 på	 oppsamlede	 prøver	 fra	 donorhingsten	 før	 første	
sædoppsamling	og	minst	14	dager	etter	datoen	da	oppholdsperioden	på	minst	30	dager	begynte.
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b)	 Dersom	 donorhingsten	 oppholder	 seg	 ved	 sædstasjonen	 i	 minst	 30	 dager	 før	 datoen	 for	 første	
sædoppsamling	og	i	oppsamlingsperioden,	men	kan	forlate	stasjonen	av	og	til	på	stasjonsveterinærens	
ansvar	 i	 en	 sammenhengende	periode	på	under	14	dager,	og/eller	 andre	dyr	av	hestefamilien	ved	
sædstasjonen	kommer	 i	direkte	kontakt	med	dyr	av	hestefamilien	 som	har	dårligere	helsetilstand,	
skal	de	prøvene	som	kreves	i	nr.	1.5,	utføres	på	oppsamlede	prøver	fra	donorhingsten	i	henhold	til	
følgende:

i)	 minst	 én	 gang	 i	 året	 ved	 avlssesongens	 begynnelse	 eller	 før	 første	 sædoppsamling	 og	minst	
14	dager	etter	datoen	da	oppholdsperioden	på	minst	30	dager	begynte,	og

ii)	 i	sædoppsamlingsperioden	som	følger:

–	 minst	hver	90.	dag	for	prøven	som	kreves	i	nr.	1.5	bokstav	a),

–	 minst	hver	30.	dag	for	prøven	som	kreves	i	nr.	1.5	bokstav	b),	med	mindre	det	er	bekreftet	
ved	en	virusisolasjonsprøve	som	skal	utføres	to	ganger	i	året,	at	en	hingst	som	er	seropositiv	
for	virusarteritt	hos	hest,	ikke	utskiller	virus,	

–	 minst	hver	60.	dag	for	prøven	som	kreves	i	nr.	1.5	bokstav	c).

c)	 Dersom	donorhingsten	ikke	oppfyller	vilkårene	i	bokstav	a)	og	b)	og/eller	sæden	samles	opp	med	
sikte	på	handel	med	fryst	sæd,	skal	de	prøvene	som	kreves	i	nr.	1.5,	utføres	på	oppsamlede	prøver	fra	
donorhingsten	i	henhold	til	følgende:

i)	 minst	én	gang	i	året	ved	avlssesongens	begynnelse,

ii)	 i	 lagringsperioden	 fastsatt	 i	 kapittel	 III	 avsnitt	 I	 nr.	 1.3	 bokstav	 b)	 og	 før	 sæden	 fjernes	 fra	
stasjonen	eller	brukes,	på	prøver	som	er	samlet	opp	tidligst	14	dager	og	senest	90	dager	etter	
datoen	for	sædoppsamling.

Som	unntak	fra	punkt	ii),	er	prøveuttak	etter	sædoppsamling	og	prøving	for	påvisning	av	virusarteritt	
hos	 hest	 som	 beskrevet	 i	 nr.	 1.5	 bokstav	 b)	 ikke	 påkrevd,	 med	 mindre	 det	 er	 bekreftet	 ved	 en	
virusisolasjonsprøve	 som	 skal	 gjennomføres	 to	 ganger	 i	 året,	 at	 en	 hingst	 som	 er	 seropositiv	 for	
virusarteritt	hos	hest,	ikke	utskiller	virus.

1.7.	 Dersom	noen	av	prøvene	fastsatt	i	nr.	1.5	er	positive,	skal	donorhingsten	isoleres,	og	den	sæden	som	er	
oppsamlet	fra	hingsten	etter	datoen	for	siste	negative	resultat,	skal	ikke	gjøres	til	gjenstand	for	handel,	
unntatt	når	det	gjelder	sæd	fra	ejakulat	som	har	gjennomgått	virusisolasjonsprøven	for	virusarteritt	hos	
hest	med	negativt	resultat.

	 Oppsamlet	sæd	fra	alle	andre	hingster	på	sædstasjonen	etter	datoen	for	oppsamling	av	den	siste	prøven	
som	ga	negativt	resultat	i	en	av	de	prøvene	som	er	omhandlet	i	nr.	1.5,	skal	oppbevares	atskilt	og	skal	ikke	
gjøres	til	gjenstand	for	handel	før	helsetilstanden	på	sædstasjonen	er	gjenopprettet	og	den	lagrede	sæden	har	
gjennomgått	relevante	offisielle	undersøkelser	for	å	utelukke	at	sæden	inneholder	sykdomsframkallende	
stoffer	som	forårsaker	sykdommer	nevnt	i	nr.	1.5.

1.8.	 Oppsamlet	 sæd	 fra	 hingster	 på	 en	 sædstasjon	 som	 er	 omfattet	 av	 et	 forbud	 i	 samsvar	med	 artikkel	 4	
eller	 5	 i	 direktiv	 90/426/EØF,	 skal	 oppbevares	 atskilt	 og	 skal	 ikke	 gjøres	 til	 gjenstand	 for	 handel	 før	
helsetilstanden	på	 sædstasjonen	er	gjenopprettet	av	den	offentlige	veterinæren	 i	 samsvar	med	direktiv	
90/426/EØF	og	den	lagrede	sæden	har	gjennomgått	relevante	offisielle	undersøkelser	for	å	utelukke	at	
sæden	inneholder	sykdomsframkallende	stoffer	som	forårsaker	sykdommer	angitt	i	vedlegg	A	til	direktiv	
90/426/EØF.

II.	 Vilkår for donorværer og -bukker

1.	 Alle	sauer	og	geiter	som	tas	inn	på	en	sædstasjon,	skal	oppfylle	følgende	krav:

1.1.	 De	har	vært	i	karantene	i	minst	28	dager	i	lokaler	som	vedkommende	myndighet	har	godkjent	for	dette	
formålet,	og	der	det	bare	finnes	dyr	som	har	minst	like	god	helsetilstand	(karantenelokaler).

1.2.	 De	har	før	sitt	opphold	i	karantenelokalene	tilhørt	en	driftsenhet	for	sauer	eller	geiter	som	offisielt	er	fri	for	
brucellose	i	henhold	til	artikkel	2	i	direktiv	91/68/EØF,	og	de	har	ikke	tidligere	vært	holdt	på	en	driftsenhet	
der	det	er	dårligere	helsetilstand	når	det	gjelder	brucellose.
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1.3.	 De	kommer	fra	en	driftsenhet	der	de	i	de	60	dagene	før	deres	opphold	i	karantenelokalene	har	gjennomgått	
en	serologisk	prøve	for	påvisning	av	smittsom	epididymitt	(B. ovis),	utført	i	samsvar	med	vedlegg	D	til	
direktiv	91/68/EØF,	eller	en	annen	prøve	med	tilsvarende	dokumentert	følsomhet	og	spesifisitet.

1.4.	 De	har	gjennomgått	følgende	prøver	utført	på	en	blodprøve	som	er	tatt	høyst	28	dager	før	begynnelsen	
av	karantenetiden	angitt	i	nr.	1.1,	med	negativt	resultat	i	hvert	tilfelle,	unntatt	når	det	gjelder	prøven	for	
påvisning	av	border	disease	som	nevnt	i	bokstav	c)	ii):

a)	 en	serologisk	prøve	for	påvisning	av	brucellose	(B. melitensis),	utført	i	samsvar	med	vedlegg	C	til	
direktiv	91/68/EØF,

b)	 en	serologisk	prøve	for	påvisning	av	smittsom	epididymitt	(B. ovis),	utført	i	samsvar	med	vedlegg	D	
til	direktiv	91/68/EØF,	eller	en	annen	prøve	med	tilsvarende	dokumentert	følsomhet	og	spesifisitet,

c)	 for	border	disease:

i)	 en	virusisolasjonsprøve	eller	en	prøve	for	påvisning	av	virusantigen	og

ii)	 en	serologisk	prøve	for	å	påvise	forekomst	eller	fravær	av	antistoffer	(antistoffprøve).

Vedkommende	myndighet	kan	gi	 tillatelse	 til	at	prøvene	nevnt	 i	dette	nummer,	utføres	på	prøver	som	
er	samlet	opp	i	karantenelokalene.	Dersom	en	slik	tillatelse	blir	gitt,	skal	karantenetiden	nevnt	i	nr.	1.1,	
ikke	begynne	før	datoen	for	prøvetakingen.	Dersom	et	dyr	imidlertid	tester	positivt	på	noen	av	prøvene	
som	er	nevnt	i	dette	nummer,	skal	dyret	straks	fjernes	fra	karantenelokalene.	Ved	gruppeisolering	skal	
karantenetiden	nevnt	i	nr.	1.1	først	begynne	for	de	øvrige	dyrene	etter	at	det	dyret	som	har	testet	positivt,	
er	blitt	fjernet.

1.5.	 De	 har	 med	 negativt	 resultat	 gjennomgått	 følgende	 undersøkelser,	 utført	 på	 prøver	 som	 er	 tatt	 i	
karantenetiden	angitt	i	nr.	1.1,	og	etter	minst	21	dagers	opphold	i	karantenelokalene:

a)	 en	serologisk	prøve	for	påvisning	av	brucellose	(B. melitensis),	utført	i	samsvar	med	vedlegg	C	til	
direktiv	91/68/EØF,

b)	 en	serologisk	prøve	for	påvisning	av	smittsom	epididymitt	(B. ovis),	utført	i	samsvar	med	vedlegg	D	
til	direktiv	91/68/EØF,	eller	en	annen	prøve	med	tilsvarende	dokumentert	følsomhet	og	spesifisitet.

1.6.	 De	har	gjennomgått	prøvene	for	påvisning	av	border	disease	nevnt	i	nr.	1.4	bokstav	c)	i)	og	ii),	utført	på	
blodprøver	som	er	tatt	i	karantenetiden	angitt	i	nr.	1.1,	og	etter	minst	21	dagers	opphold	i	karantenelokalene.

	 Det	 skal	 bare	 gis	 adgang	 til	 sædstasjonen	 for	 (seronegative	 eller	 seropositive)	 dyr	 dersom	 det	 ikke	
forekommer	 serokonvertering	 hos	 dyr	 med	 seronegativt	 prøveresultat	 før	 den	 datoen	 de	 tas	 imot	 i	
karantenelokalene.

	 Dersom	 det	 forekommer	 serokonvertering,	 skal	 alle	 de	 dyrene	 som	 fortsatt	 er	 seronegative,	 holdes	 i	
karantene	i	lengre	tid,	til	det	ikke	lenger	er	påvist	noen	serokonvertering	i	gruppen	i	en	periode	på	tre	uker	
regnet	fra	den	datoen	da	serokonvertering	sist	ble	påvist.

	 Serologisk	positive	dyr	kan	få	adgang	til	sædstasjonen	dersom	de	har	gjennomgått	prøven	nevnt	i	nr.	1.4	
bokstav	c)	i),	med	negativt	resultat.

2.	 Dyr	skal	bare	tas	inn	på	sædstasjonen	dersom	stasjonsveterinæren	har	gitt	sin	uttrykkelige	tillatelse	til	det.	Alle	
forflytninger	av	dyr	til	og	fra	sædstasjonen	skal	registreres.

3.	 Dyr	som	tas	inn	på	sædstasjonen,	skal	ikke	vise	noen	kliniske	tegn	på	sykdom	den	dagen	de	mottas.

Uten	at	det	berører	nr.	4,	skal	alle	dyrene	komme	fra	karantenelokaler	som	på	datoen	for	avsendelse	av	dyrene	
til	sædstasjonen,	oppfyller	følgende	vilkår:

a)	 Lokalene	befinner	seg	i	et	område	der	det	innenfor	en	radius	på	10	km	ikke	har	vært	noe	utbrudd	av	munn-	
og	klovsyke	på	minst	30	dager.

b)	 De	har	de	siste	tre	månedene	vært	fri	for	munn-	og	klovsyke	og	brucellose.

c)	 De	har	de	siste	30	dagene	vært	fri	for	meldepliktige	sykdommer	som	definert	i	artikkel	2	bokstav	b)	nr.	6	i	
direktiv	91/68/EØF.
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4.	 Dersom	vilkårene	i	nr.	3	er	oppfylt	og	rutineprøvene	nevnt	i	nr.	5	er	utført	innen	tolv	måneder	før	dyrene	ble	
forflyttet,	kan	dyr	forflyttes	fra	én	godkjent	sædstasjon	til	en	annen	med	like	god	helsetilstand,	uten	isolasjon	
eller	prøving	dersom	forflytningen	skjer	direkte.	De	berørte	dyrene	må	 ikke	komme	 i	direkte	eller	 indirekte	
kontakt	med	klovdyr	med	dårligere	helsetilstand,	og	 transportmiddelet	som	brukes,	skal	være	desinfisert	 før	
bruk.	Dersom	et	dyr	forflyttes	fra	én	sædstasjon	til	en	sædstasjon	i	en	annen	medlemsstat,	skal	forflytningen	
foretas	i	samsvar	med	direktiv	91/68/EØF.

5.	 Alle	sauer	og	geiter	som	holdes	på	en	godkjent	sædstasjon,	skal	minst	én	gang	hvert	kalenderår	gjennomgå	
følgende	prøver	med	negativt	resultat:

a)	 en	serologisk	prøve	for	påvisning	av	brucellose	(B. melitensis),	utført	i	samsvar	med	vedlegg	C	til	direktiv	
91/68/EØF,

b)	 en	serologisk	prøve	for	påvisning	av	smittsom	epididymitt	(B. ovis),	utført	 i	samsvar	med	vedlegg	D	til	
direktiv	91/68/EØF,	eller	en	annen	prøve	med	tilsvarende	dokumentert	følsomhet	og	spesifisitet,

c)	 en	antistoffprøve	for	påvisning	av	border	disease	som	nevnt	i	nr.	1.4	bokstav	c)	ii),	som	bare	skal	foretas	på	
seronegative	dyr.

6.	 Alle	prøvene	som	er	nevnt	i	dette	avsnitt,	skal	utføres	av	et	godkjent	laboratorium.

7.	 Dersom	noen	av	de	prøvene	som	er	nevnt	i	nr.	5,	er	positive,	skal	dyret	isoleres	og	sæden	som	er	samlet	opp	fra	
dyret	etter	datoen	for	siste	negative	test,	skal	ikke	gjøres	til	gjenstand	for	handel.

	 Dyr	som	er	nevnt	i	første	nummer,	skal	fjernes	fra	stasjonen,	unntatt	når	det	gjelder	border	disease,	der	dyret	i	
så	fall	skal	gjennomgå	en	prøve	nevnt	i	nr.	1.4	bokstav	c)	i)	med	negativt	resultat.	

	 Oppsamlet	 sæd	 fra	 alle	 andre	dyr	 på	 sædstasjonen	 etter	 datoen	 for	 oppsamling	 av	den	 siste	 prøven	 som	ga	
negativt	 resultat,	 i	en	av	de	prøvene	som	er	beskrevet	 i	nr.	5,	 skal	oppbevares	atskilt	og	skal	 ikke	gjøres	 til	
gjenstand	for	handel	før	helsetilstanden	på	sædstasjonen	er	gjenopprettet	og	den	lagrede	sæden	har	gjennomgått	
relevante	 offisielle	 undersøkelser	 for	 å	 utelukke	 at	 sæden	 inneholder	 sykdomsframkallende	 stoffer	 som	
forårsaker	sykdommer	nevnt	i	nr.	5.

8.	 Sæden	skal	komme	fra	dyr	som

a)	 ikke	viser	kliniske	tegn	på	sykdommer	på	datoen	for	sædoppsamling,

b)	 i	en	periode	på	minst	tolv	måneder	før	datoen	for	sædoppsamling

i)	 enten	ikke	er	ikke	blitt	vaksinert	mot	munn-	og	klovsyke	eller

ii)	 er	blitt	vaksinert	mot	munn-	og	klovsyke	minst	30	dager	før	oppsamlingen,	der	5	%	(med	minst	fem	
strå)	av	hver	oppsamlet	sædmengde	skal	gjennomgå	en	virusisolasjonsprøve	for	munn-	og	klovsyke	
med	negativt	resultat,

c)	 har	vært	holdt	på	en	godkjent	sædstasjon	i	en	sammenhengende	periode	på	minst	30	dager	før	datoen	for	
sædoppsamling,	når	det	dreier	seg	om	oppsamling	av	fersk	sæd,

d)	 oppfyller	kravene	i	artikkel	4,	5	og	6	i	direktiv	91/68/EØF,

e)	 dersom	de	holdes	på	driftsenheten	nevnt	i	artikkel	11	nr.	2	første	strekpunkt,	og	i	de	30	dagene	før	datoen	
for	sædoppsamling	har	gjennomgått	følgende	prøve	med	negativt	resultat:

i)	 en	 serologisk	prøve	 for	påvisning	av	brucellose	 (B. melitensis),	utført	 i	 samsvar	med	vedlegg	C	 til	
direktiv	91/68/EØF,

ii)	 en	serologisk	prøve	for	påvisning	av	smittsom	epididymitt	(B. ovis),	utført	i	samsvar	med	vedlegg	D	til	
direktiv	91/68/EØF,	eller	en	annen	prøve	med	tilsvarende	dokumentert	følsomhet	og	spesifisitet,

iii)	 en	prøve	for	påvisning	av	border	disease-viruset,

f)	 ikke	skal	brukes	til	naturlig	avl	de	siste	30	dager	før	datoen	for	første	sædoppsamling	samt	fra	datoen	for	
den	første	prøven	som	er	nevnt	i	nr.	1.5	og	1.6	eller	i	bokstav	e),	og	til	slutten	av	oppsamlingsperioden.
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9.	 Oppsamlet	 sæd	 fra	donorværer	og	 -bukker	på	en	sædstasjon	eller	driftsenhet	nevnt	 i	 artikkel	11	nr.	2	 første	
strekpunkt,	som	er	omfattet	av	et	forbud	av	dyrehelsemessige	årsaker	i	samsvar	med	artikkel	4	i	direktiv	91/68/
EØF,	skal	oppbevares	atskilt	og	skal	ikke	gjøres	til	gjenstand	for	handel	før	helsetilstanden	på	sædstasjonen	og	
driftsenheten	er	gjenopprettet	av	den	offentlige	veterinæren	i	samsvar	med	direktiv	91/68/EØF	og	den	lagrede	
sæden	har	gjennomgått	relevante	offisielle	undersøkelser	for	å	utelukke	at	den	inneholder	sykdomsframkallende	
stoffer	som	forårsaker	sykdommer	angitt	i	vedlegg	B	del	I	til	direktiv	91/68/EØF.

KAPITTEL III

Krav	som	gjelder	sæd,	egg	og	embryoer

I.	 Vilkår for oppsamling, behandling, konservering, lagring og transport av sæd

1.1.	 Tilsettes	 det,	 uten	 at	 det	 berører	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2001/82/EF(1),	 antibiotika	 eller	 en	
antibiotikablanding	 med	 en	 bakteriedrepende	 aktivitet	 som	 minst	 tilsvarer	 aktiviteten	 i	 én	 ml	 sæd	 av	
gentamicin	 (250	 μg)	 blandet	med	 tylosin	 (50	 μg)	 og	 linkomycin-spektinomycin	 (150/300	 μg);	 penicillin	
(500	 IE)	 blandet	 med	 streptomycin	 (500	 μg)	 og	 lincomycin-spectinomycin	 (150/300	 μg)	 eller	 amikacin	
(75	μg)	blandet	med	divekacin	(25	μg),	angis	navnene	på	de	tilsatte	antibiotikaene	og	konsentrasjonene	av	
disse	i	helsesertifikatet	nevnt	i	artikkel	11	nr.	2	fjerde	strekpunkt.	Alle	instrumenter	som	brukes	til	oppsamling,	
behandling,	konservering	eller	frysing	av	sæd,	skal	enten	være	desinfisert	eller	sterilisert	før	bruk,	unntatt	
engangsinstrumenter.

1.3.	 Fryst	sæd	skal

a)	plasseres	og	lagres	i	lagringsbeholdere

i)	 som	er	rengjort	og	desinfisert	eller	sterilisert	før	bruk,	eller	er	engangsbeholdere,

ii)	 med	et	frysemedium	som	ikke	tidligere	er	blitt	brukt	til	andre	produkter	av	animalsk	opprinnelse,

b)	 før	de	transporteres	eller	brukes,	lagres	under	godkjente	forhold	i	minst	30	dager	etter	oppsamlingsdatoen.

1.4.	 Sæd	beregnet	på	handel	skal

a)	 transporteres	 til	 mottakermedlemsstaten	 i	 transportbeholdere	 som	 er	 rengjort	 og	 desinfisert	 eller	
sterilisert	før	bruk,	eller	er	engangsbeholdere,	og	som	er	blitt	forseglet	og	nummerert	før	avsendelse	fra	
de	godkjente	sædstasjonene	eller	sædlagrene,

b)		 merkes	 slik	 at	 nummeret	 på	 stråene	 eller	 annen	 emballasje	 stemmer	 overens	 med	 nummeret	 på	
helsesertifikatet	nevnt	i	artikkel	11	nr.	2	fjerde	strekpunkt,	og	den	beholderen	de	lagres	og	transporteres	i.

II.	 Vilkår for egg og embryoer

1.		 Oppsamling	og	behandling	av in vivo-framstilte	embryoer

In vivo-framstilte	embryoer	skal	være	befruktet	ved	kunstig	inseminasjon	med	sæd	som	oppfyller	kravene	i	dette	
direktiv,	og	skal	samles	opp,	behandles	og	konserveres	i	samsvar	med	følgende:

1.1.	 Embryoer	 skal	 samles	 opp	 og	 behandles	 av	 en	 godkjent	 embryooppsamlingsgruppe	 uten	 å	 komme	 i	
kontakt	med	andre	partier	av	embryoer	som	ikke	oppfyller	kravene	i	dette	direktiv.

1.2.	 Embryoer	skal	samles	opp	på	et	sted	som	er	atskilt	fra	andre	deler	av	de	lokalene	eller	den	driftsenheten	
der	embryoet	samles	opp,	og	som	skal	være	i	god	stand	og	konstruert	i	materialer	som	er	lette	å	rengjøre	
og	desinfisere	effektivt.

1.3.	 Embryoene	 skal	 behandles	 (undersøkes,	 vaskes,	 bearbeides	 og	 plasseres	 i	 identifiserte	 og	 sterile	 strå,	
ampuller	eller	annen	steril	emballasje)	i	enten	et	stasjonært	eller	mobilt	laboratorium	som	når	det	gjelder	
mottakelige	arter,	befinner	seg	i	et	område	der	det	innenfor	en	radius	på	10	km	ikke	har	vært	noe	utbrudd	
av	munn-	og	klovsyke	på	minst	30	dager.

1.4.	 Alt	utstyr	som	brukes	til	å	samle	opp,	håndtere,	vaske,	fryse	og	lagre	embryoer,	skal	enten	steriliseres	eller	
rengjøres	og	desinfiseres	grundig	før	bruk,	i	samsvar	med	IETS-håndboken(2),	eller	være	engangsutstyr.

(1)	 EFT	L	311	av	28.11.2001,	s.	1.
(2)	 Manual	of	the	International	Embryo	Transfer	Society	—	A	procedural	guide	and	general	information	for	the	use	of	embryo	transfer	

technology	emphasising	sanitary	procedures,	utgitt	av	International	Embryo	Transfer	Society,	1111	North	Dunlap	Avenue,	Savoy,	
Illinois	61874	USA	(http://www.iets.org/).
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1.5.	 Alle	 biologiske	 produkter	 av	 animalsk	 opprinnelse	 som	brukes	 i	medier	 og	 løsninger	 til	 oppsamling,	
behandling,	vasking	eller	lagring	av	embryoer,	skal	være	fri	for	sykdomsframkallende	mikroorganismer.	
Medier	og	 løsninger	som	brukes	 til	oppsamling,	 frysing	og	 lagring	av	embryoer,	skal	steriliseres	etter	
godkjente	metoder	i	samsvar	med	IETS-håndboken	og	håndteres	slik	at	de	forblir	sterile.	Antibiotika	kan	
om	nødvendig	tilsettes	i	medier	som	brukes	til	oppsamling,	behandling,	vasking	og	lagring,	i	samsvar	med	
IETS-håndboken.

1.6.	 De	frysemediene	som	brukes	 til	konservering	eller	 lagring	av	embryoer,	 skal	 ikke	på	forhånd	ha	vært	
brukt	til	andre	produkter	av	animalsk	opprinnelse.

1.7.	 Hvert	 enkelt	 strå	 eller	 hver	 enkelt	 ampulle	 eller	 annen	 emballasje	 med	 embryoer	 skal	 være	 tydelig	
identifisert	med	etiketter	i	samsvar	med	det	standardsystemet	som	beskrives	i	IETS-håndboken.

1.8.	 Embryoene	 skal	 vaskes	 i	 samsvar	 med	 IETS-håndboken	 og	 skal	 ha	 en	 intakt	 zona pellucida	 før	 og	
umiddelbart	etter	vasking.	Standard	framgangsmåte	for	vasking	skal	endres	slik	at	den	omfatter	ytterligere	
vaskinger	med	enzymet	 trypsin	 i	henhold	 til	 IETS-håndboken,	når	det	er	nødvendig	å	 inaktivere	eller	
fjerne	bestemte	virus.

1.9.	 Embryoer	fra	forskjellige	donordyr	skal	ikke	vaskes	sammen.

1.10.	 Hele	overflaten	av	hvert	embryos	zona pellucida skal	undersøkes	ved	en	forstørrelse	på	minst	40	ganger	
og	garanteres	å	være	intakt	og	fri	for	vedhengende	materiale.

1.11.	 Embryoer	i	et	parti	som	har	oppnådd	et	tilfredsstillende	resultat	i	undersøkelsen	fastsatt	i	nr.	1.10,	skal	
plasseres	i	et	sterilt	strå	eller	en	steril	ampulle	eller	annen	steril	emballasje	som	er	merket	i	samsvar	med	
nr.	1.7,	og	skal	forsegles	umiddelbart.

1.12.	 Hvert	 embryo	 skal	 om	 nødvendig	 fryses	 raskest	 mulig	 og	 lagres	 på	 et	 sted	 som	 er	 under	 tilsyn	 av	
gruppeveterinæren.

1.13.	 Hver	enkelt	embryooppsamlingsgruppe	skal	for	offisiell	undersøkelse	av	bakteriell	og	viral	forurensning	
rutinemessig	 sende	 inn	 prøver	 av	 ikke-levedyktige	 embryoer	 og	 egg,	 skyllevæsker	 og	 vaskevæsker	 i	
forbindelse	med	gruppens	arbeid	i	henhold	til	IETS-håndboken.

1.14.	 Hver	embryooppsamlingsgruppe	skal	føre	en	fortegnelse	over	sitt	embryooppsamlingsarbeid	i	to	år	etter	
at	embryoene	har	vært	gjenstand	for	handel	eller	import,	med	angivelse	av

a)	 rase,	alder	og	individuell	identifikasjon	for	de	berørte	donordyrene,

b)	 sted	for	oppsamling,	behandling	og	lagring	av	embryoer	som	gruppen	har	samlet	opp,

c)	 identifikasjon	av	embryoene	samt	nærmere	opplysninger	om	sendingens	mottaker.

2.		 Oppsamling	og	behandling	av	egg,	ovarier	og	annet	vev	med	henblikk	på	in vitro-produksjon	av	embryoer

Vilkårene	fastsatt	i	nr.	1.1–1.14	får	tilsvarende	anvendelse	på	oppsamling	og	behandling	av	egg,	ovarier	og	annet	
vev	til	bruk	ved	in vitro-befruktning	og/eller	in vitro-dyrking.	Dessuten	skal	følgende	gjelde:

2.1.	 Vedkommende	myndighet	skal	ha	kunnskap	om	og	myndighet	over	donordyrenes	opprinnelsesenhet(er).

2.2.	 Når	 ovarier	 og	 annet	 vev	 samles	 opp	 på	 et	 slakteri,	 enten	 fra	 individuelle	 dyr	 eller	 fra	 et	 parti	 av	
donorer	(partioppsamling),	skal	slakteriet	være	offentlig	godkjent	i	samsvar	med	europaparlaments-	og	
rådsforordning	(EF)	nr.	854/2004	av	29.	april	2004	om	fastsettelse	av	særlige	regler	for	gjennomføringen	
av	offentlig	kontroll	av	produkter	av	animalsk	opprinnelse	beregnet	på	konsum(1)	og	under	tilsyn	av	en	
veterinær	som	er	ansvarlig	for	å	sikre	at	det	utføres	kontroller	ante	og	post	mortem	av	potensielle	donordyr	
samt	å	sertifisere	at	dyrene	ikke	viser	tegn	på	de	relevante	smittsomme	sykdommene	som	kan	overføres	
til	dyr.	Slakteriet	skal,	når	det	dreier	seg	om	mottakelige	arter,	befinne	seg	i	et	område	der	det	innenfor	en	
radius	på	10	km	ikke	har	vært	noe	utbrudd	av	munn-	og	klovsyke	på	minst	30	dager.

2.3.	 Partier	 med	 ovarier	 skal	 ikke	 komme	 inn	 på	 behandlingslaboratoriet	 før	 kontroll	 post	 mortem	 av	
donordyrene	er	fullført.

(1)	 EUT	L	139	av	30.4.2004,	s.	206.



17.12.2015 Nr.	76/321EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

2.4.	 Utstyr	til	uttak	og	transport	av	ovarier	og	annet	vev	skal	rengjøres	og	desinfiseres	eller	steriliseres	før	bruk	
og	utelukkende	brukes	til	disse	formålene.

3.		 Behandling	av	in vitro-framstilte	embryoer

	 Vilkårene	 fastsatt	 i	 nr.	 1.1–1.14	 får	 tilsvarende	 anvendelse	 på	 behandling	 av	 in vitro-framstilte	 embryoer.	
Dessuten	skal	følgende	gjelde:

3.1.	 In vitro-framstilte	embryoer	skal	være	befruktet	in vitro	med	sæd	som	oppfyller	kravene	i	dette	direktiv.

3.2.	 Etter	at	 in vitro-dyrkingen	er	avsluttet,	men	før	 frysing,	 lagring	og	 transport	av	embryoene,	skal	disse	
vaskes	og	behandles	i	henhold	til	nr.	1.8,	1.10	og	1.11.

3.3.	 Embryoer	 fra	 forskjellige	 donordyr,	 når	 det	 gjelder	 uttak	 fra	 individuelle	 dyr	 eller	 fra	 forskjellige	
partioppsamlinger,	skal	ikke	vaskes	sammen.

3.4.	 Embryoer	 fra	 forskjellige	 donordyr,	 når	 det	 gjelder	 uttak	 fra	 individuelle	 dyr	 eller	 fra	 forskjellige	
partioppsamlinger,	skal	ikke	lagres	i	samme	strå,	ampulle	eller	emballasje.

4.		 Behandling	av	mikromanipulerte	embryoer

Før	enhver	mikromanipulering	som	innvirker	på	zona pellucida,	skal	alle	embryoer	eller	egg	samles	opp	og	
behandles	i	henhold	til	de	helsemessige	vilkårene	som	er	fastsatt	i	nr.	1,	2	og	3.	Dessuten	skal	følgende	gjelde:

4.1.	 Når	det	foretas	mikromanipulering	av	embryoer	som	innebærer	gjennomtrengning	av	zona pellucida,	skal	
dette	gjøres	i	egnede	laboratorielokaler	under	tilsyn	av	en	godkjent	gruppeveterinær.

4.2.	 Hver	embryooppsamlingsgruppe	skal	føre	fortegnelser	over	sitt	arbeid	i	samsvar	med	nr.	1.14,	herunder	
nærmere	 opplysninger	 om	 mikromanipuleringsteknikker	 som	 innebærer	 gjennomtrengning	 av	 zona 
pellucida,	og	som	er	blitt	foretatt	på	embryoer.	Når	det	dreier	seg	om	embryoer	befruktet	in vitro,	kan	
identifiseringen	av	embryoene	skje	på	grunnlag	av	et	parti,	men	den	skal	omfatte	nærmere	opplysninger	
om	 dato	 og	 sted	 for	 oppsamlingen	 av	 ovarier	 og/eller	 egg.	 Det	 skal	 også	 være	 mulig	 å	 identifisere	
donordyrenes	opprinnelsesenhet.

5.		 Lagring	av	embryoer

5.1.	 Hver	 embryooppsamlingsgruppe	 og	 embryoproduksjonsgruppe	 skal	 påse	 at	 embryoene	 lagres	 ved	
passende	temperaturer	i	lagringslokaler	som	nevnt	i	kapittel	I	avsnitt	III	nr.	1.8.

5.2.	 Fryste	embryoer	skal,	før	avsendelse,	lagres	under	godkjente	forhold	i	minst	30	dager	etter	oppsamlings-	
eller	produksjonsdatoen.

6.		 Transport	av	embryoer

6.1.	 Embryoer	beregnet	på	handel	skal	transporteres	til	mottakermedlemsstaten	i	beholdere	som	er	rengjort	og	
desinfisert	eller	sterilisert	før	bruk,	eller	er	engangsbeholdere,	og	som	er	blitt	forseglet	og	nummerert	før	
avsendelse	fra	de	godkjente	lagringslokalene.

6.2.	 Strå,	ampuller	eller	annen	emballasje	skal	merkes	slik	at	nummeret	på	stråene,	ampullene	eller	emballasjen	
stemmer	overens	med	nummeret	på	helsesertifikatet	nevnt	 i	artikkel	11	nr.	3	 tredje	strekpunkt,	og	den	
beholderen	de	lagres	og	transporteres	i.

KAPITTEL IV

Krav	til	hunndonordyr

1.	 Hunndonordyr	skal	bare	brukes	til	oppsamling	av	embryoer	eller	egg	dersom	de	og	driftsenhetene	de	stammer	fra,	i	
henhold	til	den	offentlige	veterinærens	bedømmelse	oppfyller	kravene	i	de	relevante	direktiver	om	handel	innenfor	
Unionen	med	levende	dyr	for	avl	og	produksjon	for	de	aktuelle	artene.

2.	 Foruten	kravene	fastsatt	i	direktiv	64/432/EØF,	skal	donorpurker,	unntatt	når	det	gjelder	in vivo-framstilte	embryoer	
som	har	gjennomgått	en	trypsinbehandling,	oppfylle	kravene	for	pseudorabies	fastsatt	i	samsvar	med	artikkel	9	og	
10	i	nevnte	direktiv.	

3.	 Bestemmelsene	i	direktiv	91/68/EØF	får	anvendelse	på	hunndonorsauer	og	-geiter.
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4.	 I	tillegg	til	kravene	fastsatt	i	direktiv	90/426/EØF,	skal	donorhopper

4.1.	 ikke	brukes	til	naturlig	bedekning	i	løpet	av	de	siste	30	dager	før	datoen	for	oppsamling	av	egg	eller	embryoer	
samt	fra	datoen	for	den	første	prøven	som	er	nevnt	i	nr.	4.2	og	4.3,	og	datoen	for	oppsamlingen	av	egg	og	
embryoer,

4.2.	 gjennomgå	en	immundiffusjonsprøve	på	agar	(Coggins-prøve)	eller	en	ELISA	for	påvisning	av	infeksiøs	anemi	
hos	hest,	med	negativt	resultat,	utført	på	blodprøver	som	er	tatt	for	første	gang	i	løpet	av	de	siste	30	dagene	før	
datoen	for	den	første	oppsamlingen	av	egg	eller	embryoer,	og	deretter	hver	90.	dag	i	oppsamlingsperioden,

4.3.	 gjennomgå	en	prøve	for	påvisning	av	smittsom	metritt	hos	hoppe	ved	isolering	av	Taylorella equigenitalis, 
utført	på	prøver	tatt	fra	slimhinneoverflaten	i	fossa clitoridis	og	sinus clitoridis i	to	påfølgende	østrus,	samt	
en	ytterligere	dyrkingsprøve	tatt	fra	livmorhalsens	slimhinne	i	én	østrus,	med	negativt	resultat	i	hvert	enkelt	
tilfelle	etter	dyrking	i	7–14	dager.»

____________


