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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 17. februar 2012 

om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater 

for dyr fra driftsenheter og for dyr, sæd, egg og embryoer fra godkjente organer, institutter eller 

stasjoner 

[meddelt under dokument K(2012) 860] 

(2012/112/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Den europeiske 

union, 

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(1), særlig 

artikkel 22 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 92/65/EØF er det fastsatt krav til dyrehelse 

ved handel innenfor Unionen med dyr, sæd, egg og 

embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse 

fastsatt i visse særlige unionsrettsakter. I del 1 i 

vedlegg E til nevnte direktiv fastsettes dessuten 

modellen for helsesertifikat for handel med dyr fra 

driftsenheter (hovdyr, fugler, haredyr, hunder, katter og 

ildrer), mens modellen for helsesertifikat for handel med 

dyr, sæd, embryoer og egg fra godkjente organer, 

institutter og stasjoner fastsettes i del 3 i nevnte vedlegg. 

2) I artikkel 6 nr. 3 i direktiv 92/65/EØF fastsettes krav til 

dyrehelse for handel med andre drøvtyggere enn dem 

som omfattes av direktiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 

om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin 

innenfor Fellesskapet(2). I artikkelen er det blant annet 

fastsatt at dersom dyr av svinefamilien ikke kommer fra 

en brucellosefri besetning i samsvar med 

direktiv 64/432/EØF, skal de i løpet av de siste 30 

dagene før avsendelse ha gjennomgått en prøve for å 

påvise at det ikke forekommer antistoffer mot 

brucellose, med negativt resultat. Av hensyn til 

sammenheng i unionsregelverket bør modellen for 

helsesertifikat fastsatt i del 1 i vedlegg E til 

direktiv 92/65/EØF derfor endres slik at den inneholder 

en særlig henvisning til nevnte krav. 

3) Ved kommisjonsvedtak 2007/598/EF av 28. august 

2007 om tiltak for å hindre spreiing av sterkt 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 23.2.2012, s. 51, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 3. 

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. 

(2) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 

sjukdomsframkallande aviær influensa til andre fuglar i 

fangenskap som vert haldne i zoologiske hagar og ved 

godkjende organ, institutt eller stasjonar i 

medlemsstatane(3) godkjennes planer for forebyggende 

vaksinasjon mot sykdommen i visse medlemsstater. 

4) I nr. 4 bokstav b) i vedlegg II til vedtak 2007/598/EF er 

det fastsatt at fugler som er vaksinert mot aviær 

influensa og som holdes i zoologiske hager som ikke er 

godkjent i samsvar med direktiv 92/65/EØF, kan flyttes 

til andre medlemsstater etter godkjenning fra 

mottakermedlemsstaten, forutsatt at de oppfyller 

kravene fastsatt i nevnte vedtak og følges av et 

helsesertifikat som fastsatt i del 1 i vedlegg E til nevnte 

direktiv, der det er spesifisert at de er i samsvar med 

vedtak 2007/598/EF og er vaksinert mot aviær influensa 

på en spesifisert dato. 

5) De fuglene som er nevnt i artikkel 7 i 

direktiv 92/65/EØF, skal imidlertid ikke følges av et 

helsesertifikat som fastsatt i del 1 i vedlegg E til 

direktivet ved handel innenfor Unionen, men skal i 

samsvar med artikkel 4 i nevnte direktiv følges av en 

egenattestering fra den driftsansvarlige eller, dersom det 

dreier seg om fugler av papegøyefamilien, følges av et 

handelsdokument undertegnet av den offentlige 

veterinæren eller av den veterinæren som har ansvar for 

driftsenheten. 

6) Det bør derfor klargjøres at helsesertifikatet i del 1 i 

vedlegg E til direktiv 92/65/EØF bare må følge fugler 

som er vaksinert mot aviær influensa og som kommer 

fra en driftsenhet der det er vaksinert mot aviær 

influensa i løpet av de siste tolv månedene. Modellen 

for helsesertifikat fastsatt i del 1 i nevnte vedlegg bør 

derfor endres slik at det omfatter en henvisning til slik 

vaksinering. 

7) I artikkel 10 i direktiv 92/65/EØF fastsettes kravene til 

dyrehelse for handel med hunder, katter og ildere. I 

nevnte artikkel er det blant annet fastsatt at dyrene skal 

oppfylle kravene i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 998/2003 av 26. mai 2003 om kravene til 

dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr, og om endring av rådsdirektiv 

92/65/EØF(4). 

  

(3) EUT L 230 av 1.9.2007, s. 20. 

(4) EUT L 146 av 13.6.2003, s. 1. 

2017/EØS/26/07 
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8) I artikkel 6 i forordning (EF) nr. 998/2003 er det fastsatt 

at inntil 31. desember 2011 skal hunder og katter som 

innføres til Irland, Malta, Sverige og Det forente 

kongerike fra andre medlemsstater, vaksineres og ha 

gjennomgått en blodprøve for rabies før innførselen i 

samsvar med nasjonale lovgivning. 

9) I henhold til artikkel 16 i nevnte forordning kan 

dessuten Finland, Irland, Malta, Sverige og Det forente 

kongerike, når det gjelder ekinokokkose, og Irland, 

Malta og Det forente kongerike når det gjelder flått, 

inntil 31. desember 2011 underlegge innførsel av 

kjæledyr til deres territorium visse nasjonale 

tilleggskrav. 

10) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011 av 

14. juli 2011 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 998/2003 med hensyn til 

forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med 

Echinococcus multilocularis hos hunder(1) ble vedtatt 

for å sikre fortsatt vern mot Echinococcus multilocularis 

i Irland, Malta, Finland og Det forente kongerike. Den 

får anvendelse fra 1. januar 2012. 

11) Henvisningen til artikkel 6 og 16 i forordning (EF) 

nr. 998/2003 i modellen for helsesertifikat i del 1 i 

vedlegg E til direktiv 92/65/EØF, bør derfor utgå og, når 

det gjelder hunder, erstattes med en henvisning til 

delegert forordning (EU) nr. 1152/2011. 

12) Del 1 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF bør derfor 

endres. 

13) I artikkel 13 i direktiv 92/65/EØF er det fastsatt krav til 

dyrehelse ved handel med dyr av arter som er 

mottakelige for sykdommer oppført i vedlegg A og B til 

nevnte direktiv, og med sæd, egg og embryoer fra slike 

dyr som sendes til og fra organer, institutter og stasjoner 

som er godkjent i samsvar med vedlegg C til nevnte 

direktiv. 

14) Sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter kan fryses og 

lagres i lang tid, og derfor er donordyret kanskje ikke 

lenger tilgjengelig den dagen helsesertifikatet utstedes. 

Det er derfor nødvendig å endre modellen for 

helsesertifikat i del 3 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF 

slik at det angis der at donordyret er friskt og fritt for 

klinisk sykdom enten på oppsamlingsdagen eller på 

utstedelsesdatoen for helsesertifikatet. 

15) I nr. 4 bokstav a) i vedlegg II til vedtak 2007/598/EF er 

det fastsatt at fugler som er vaksinert mot aviær 

influensa og som holdes i godkjente organer, institutter 

eller stasjoner, herunder i zoologiske hager, kan 

forflyttes til godkjente organer, institutter eller stasjoner, 

herunder zoologiske hager, i andre medlemsstater bare 

dersom de oppfyller kravene i nevnte vedtak og følges 

  

(1) EUT L 296 av 15.11.2011, s. 6. 

av et helsesertifikat som fastsatt i del 3 i vedlegg E til 

direktiv 92/65/EØF, der det bekreftes at fuglene er 

vaksinert mot aviær influensa i samsvar med 

kommisjonsvedtak 2006/474/EF(2). Ettersom nevnte 

vedtak i mellomtiden er blitt opphevet og erstattet med 

vedtak 2007/598/EF, bør denne henvisningen erstattes 

med en henvisning til vedtak 2007/598/EF. 

16) Del 3 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF bør derfor 

endres. 

17) Direktiv 92/65/EØF bør derfor endres. 

18) For å unngå eventuelle handelsforstyrrelser bør det i en 

overgangsperiode og på visse vilkår være tillatt å bruke 

helsesertifikater som er utstedt i samsvar med del 1 og 

del 3 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF i den utgaven 

som gjaldt før endringene innført ved denne beslutning. 

19) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg E til direktiv 92/65/EØF endres i samsvar med 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

I en overgangsperiode fram til 30. juni 2012 kan 

medlemsstatene tillate handel med dyr fra driftsenheter og dyr, 

sæd, egg og embryoer fra godkjente organer, institutter eller 

stasjoner som følges av et helsesertifikat som er utstedt senest 

29. februar 2012 i samsvar med modellene i del 1 og 3 i 

vedlegg E til direktiv 92/65/EØF i den utgaven som gjaldt før 

endringene innført ved denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. mars 2012. 

Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 17. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 

  

(2) EUT L 187 av 8.7.2006, s. 37. 
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VEDLEGG 

I vedlegg E til direktiv 92/65/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  Del 1 skal lyde: 

«Del 1 — Helsesertifikat for handel med dyr fra driftsenheter (hovdyr, fugler vaksinert mot aviær influensa, 

haredyr, hunder, katter og ildere) - 92/65 EI 

DEN EUROPEISKE UNION  Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a Lokalt referansenummer 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.6.  Nr. på tilhørende opprinnelige 

sertifikater 

Nr. på følgedokumenter 

I.7.   

I.8. Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.9. Opprinnel-

sesregion 

Kode  I.10.  Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.11.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.12. Opprinnelsessted 

 Driftsenhet □ 

I.13. Bestemmelsessted 

 Driftsenhet □  Virksomhet □ Godkjent organ □ 

 Navn 

 Adresse  

 Postnummer 

Godkjenningsnummer  Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

Godkjenningsnummer 

I.14.  Lastested 

 Postnummer 

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang 

 I.16. Transportmiddel 

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □ 

 Veigående kjøretøy □  Annet □ 

 Identifikasjon 

I.17. Transportør 

 Navn Godkjenningsnummer 

 Adresse 

 Postnummer 

I.18. Beskrivelse av varen I.19. Varekode (KN-kode) 

   I.20.  Mengde 

I.21.  I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglingsnummer/containernummer I.24.  

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Oppdrett □ Produksjon□ Kunstig reproduksjon □ Slakt □ Kjæledyr □ Godkjent organ □ 

I.26.  Transitt gjennom tredjestat □ 

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.: 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater □ 

 Medlemsstat ISO-kode 

 Medlemsstat ISO-kode 

 Medlemsstat ISO-kode 

I.28. Eksport □ 

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

I.29. Anslått transporttid 

I.30.  Reiseplan 

 Ja □ Nei □ 

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Kjønn Alder Mengde 
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DEN EUROPEISKE UNION 92/65 EI Dyr fra driftsenheter (hovdyr, fugler(2), haredyr, 

hunder, katter og ildrer) 
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II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær(1)/veterinær med ansvar for opprinnelsesvirksomheten og godkjent av vedkommende myndighet 

attesterer at: 

(1) enten [II.1. Ovennevnte dyr på kontrolltidspunktet var egnet til å bli transportert på fastsatt måte i samsvar med bestemmelsene i 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005.] 

(1) eller [II.1. De hundene(1)/kattene(1)/ildrene(1) som skal forflyttes for ikke-kommersielle formål i samsvar med rådsforordning (EU) 

nr. 388/2012, var på kontrolltidspunktet egnet til å bli transportert.] 

(1) enten [II.2. Vilkårene i artikkel 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF er oppfylt og drøvtyggerne(1)/dyrene av svinefamilien(1) som ikke er 

omfattet av direktiv 64/432/EØF(1) eller rådsdirektiv 91/68/EØF(1), 

  a)  tilhører arten ..................................................................................................................................................................  

  b)  viste på undersøkelsestidspunktet ikke kliniske tegn på sykdommer de er mottakelige for 

 

 c)  kommer fra en offisielt tuberkulosefri(
1
)/offisielt brucellosefri(

1
) eller brucellosefri(1) besetning(1)/en driftsenhet(1) 

som ikke er omfattet av svinepestrestriksjoner, eller fra en driftsenhet der dyrene med negativt resultat har 

gjennomgått prøvene fastsatt i artikkel 6 nr. 2 bokstav b)(
1
)/prøven fastsatt i artikkel 6 nr. 3 bokstav d)(1) i 

rådsdirektiv 92/65/EØF.] 

(1) (2) eller II.2. Vilkårene i artikkel 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF er oppfylt og andre fugler enn dem som er nevnt i 

rådsdirektiv 2009/158/EF, 

  a)  er i samsvar med vedtak 2007/598/EF og ble vaksinert mot aviær influensa …………. (dato) med 

vaksinen…………… (navn) og kommer fra en driftsenhet der vaksinasjon mot aviær influensa er utført i løpet av de 

siste tolv månedene, 

  b)  oppfyller kravene i artikkel 7 i rådsdirektiv 92/65/EØF 

  c)  viste på undersøkelsestidspunktet ikke kliniske tegn på sykdommer dyrene er mottakelige for.] 

(1) eller [II.2. vilkårene i artikkel 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF er oppfylt, og haredyrene 

  a)  oppfyller kravene i artikkel 9 i rådsdirektiv 92/65/EØF 

  b)  viser ikke på undersøkelsestidspunktet noen kliniske tegn på sykdommer dyrene er mottakelige for.] 

(1) eller [II.2. Vilkårene i artikkel 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF er oppfylt og hundene har innen 24 timer før avsendelse gjennomgått en 

klinisk undersøkelse av en veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet, og undersøkelsen viste at dyrene 

var friske og at de i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i rådsdirektiv 92/65/EØF oppfyller kravene i artikkel 5 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 

og (1) enten [ikke er behandlet mot Echinococcus multilocularis.] 

 (1) eller [er behandlet mot Echinococcus multilocularis i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011.]] 

(1) eller [II.2. Vilkårene i artikkel 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF er oppfylt og kattene(1)/ildrene(1) har innen 24 timer før avsendelse 

gjennomgått en klinisk undersøkelse av en veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet, og undersøkelsen 

viste at dyrene var friske og at de i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i rådsdirektiv 92/65/EØF oppfyller kravene i artikkel 5 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003.] 

(1) eller [II.2. Disse flere enn fem hundene som skal forflyttes for ikke-kommersielle formål i samsvar med kommisjonsforordning 

(EU) nr. 388/2010, har innen 24 timer før avsendelse gjennomgått en klinisk undersøkelse av en veterinær som er 

godkjent av vedkommende myndighet, og undersøkelsen viste at dyrene var friske og at de i samsvar med artikkel 10 

nr. 2 i rådsdirektiv 92/65/EØF oppfyller kravene i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003, 

 

og (1) enten [deres planlagte bestemmelsessted i henhold til rubrikk I.10, eller rubrikk I.11 dersom det anvendes regionalisering, 

krever ikke behandling mot Echinococcus multilocularis i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1152/2011.] 

 
 (1) eller [de er behandlet mot Echinococcus multilocularis i samsvar med artikkel 7 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1152/2011.]] 
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DEN EUROPEISKE UNION 92/65 EI Dyr fra driftsenheter (hovdyr, fugler(2), haredyr, 

hunder, katter og ildrer) 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 (
1
) eller [II.2. Disse flere enn fem kattene(

1
)/ildrene(

1
) som skal forflyttes for ikke-kommersielle formål i samsvar med 

kommisjonsforordning (EU) nr. 388/2010, har innen 24 timer før avsendelse gjennomgått en klinisk undersøkelse av en 

veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet, og undersøkelsen viste at dyrene var friske og at de i samsvar 

med artikkel 10 nr. 2 i rådsdirektiv 92/65/EØF oppfyller kravene i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 998/2003.] 

 II.3 Tilleggsgarantiene for sykdommer oppført i vedlegg B(
3
) til rådsdirektiv 92/65/EØF er følgende(

1
): 

  Sykdom Beslutning 

  Sykdom Beslutning 

  Sykdom Beslutning 

 II.4 Dette sertifikatet er gyldig til ….................................... (
4
): 

    

 Merknader   

 Del I:   

 —   Rubrikk I.1-I.4, I.8, I.20, I.25 og I.31: Kreves for ikke-kommersielle forflytninger av flere enn fem hunder, katter og ildrer. 

 —  Rubrikk I.6:  Nr. på følgedokumenter CITES, dersom det er relevant. 

 —  Rubrikk I.19:  Bruk relevant HS-kode: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39. 

 —  Rubrikk I.25:  «Kjæledyr» angis bare ved utstedelse av sertifikat for flere enn fem hunder, katter eller ildrer som skal forflyttes utelukkende for 

ikke-kommersielt formål. 

 —  Rubrikk I.31:  Identifikasjonssystem: Når det er mulig, skal det foretas individuell identifikasjon, men når det gjelder små dyr, er det tillatt å 

identifisere bare partiet. 

    

 Del II:   

 (
1
): Stryk det som ikke passer. 

 (
2
): Kravene til utstedelse av helsesertifikat gjelder bare for fugler som er vaksinert mot aviær influensa i henhold til en plan for forebyggende 

vaksinasjon godkjent ved kommisjonsvedtak 2007/598/EF. 

 (
3
): På anmodning fra en medlemsstat som drar nytte av tilleggsgarantier i henhold til Unionens regelverk. 

 (
4
): Gyldighetsperioden for dette sertifikatet er ti dager fra utstedelsesdatoen, unntatt for hunder, katter og ildrer som forflyttes for ikke-kommersielle 

formål i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 388/2010, der gyldighetsperioden er fire måneder eller fram til utløpet av 

rabiesvaksinasjonen, som angitt i avsnitt IV i passet, etter hvilken dato som inntreffer først. 

 — Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

  Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

  Lokal veterinærenhet: LVE-nr.: 

  Dato: 

 Stempel:» 

Underskrift: 
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2)  Del 3 skal lyde: 

«Del 3 — Helsesertifikat for handel med dyr, sæd, embryoer og egg fra godkjente organer, institutter eller stasjoner 

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a. Lokalt referansenummer 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.6.  Nr. på tilhørende opprinnelige 

sertifikater 

Nr. på følgedokumenter 

I.7.   

I.8.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.9.  Opprinnel-

sesregion 

Kode  I.10.  Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.11.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted 

 Godkjent organ □ 

I.13.  Bestemmelsessted 

 Godkjent organ □ 

 Navn 

 Adresse  

 Postnummer 

Godkjenningsnummer  Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

Godkjenningsnummer 

I.14.  Lastested 

 Postnummer 

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang 

 

I.16.  Transportmiddel 

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □ 

 Veigående kjøretøy □  Annet □ 

 Identifikasjon 

I.17.  Transportør 

 Navn Godkjenningsnummer 

 Adresse 

 Postnummer 

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (KN-kode) 

 

  I.20.  Mengde 

I.21.  I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglingsnummer/containernummer I.24.  

I.25.  Varer sertifisert til:  

    Godkjent organ □ 

I.26.  Transitt gjennom tredjestat □ 

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.: 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater □ 

 Medlemsstat   ISO-kode 

 Medlemsstat   ISO-kode 

 Medlemsstat   ISO-kode 

I.28.  Eksport  □ 

 Tredjestat  ISO-kode 

 Utførselssted  Kode 

I.29.  Anslått transporttid 

I.30.  Reiseplan 

 Ja □  Nei □ 

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Kjønn Alder Mengde 
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II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær(1)/veterinær med ansvar for opprinnelsesvirksomheten og godkjent av vedkommende myndighet 

attesterer at: 

II.1. Opprinnelsesorganet, -instituttet eller -stasjonen er godkjent i samsvar med vedlegg C til rådsdirektiv 92/65/EØF for handel med 

dyrene, sæden, embryoene eller eggene beskrevet i rubrikk I.18. 

II.2. Dyrene(1)/donordyrene(1) beskrevet i dette sertifikat, er undersøkt i dag(1)/på oppsamlingsdagen(1) og er friske og viser ingen 

kliniske tegn på smittsomme sykdommer, herunder sykdommene oppført i vedlegg A til direktiv 92/65/EØF, og er ikke underlagt 

offisielle restriksjoner og har vært holdt i organet, instituttet eller på stasjonen enten siden fødselen eller i følgende tidsrom 

…………………… (måneder eller år). 

II.3 Ovennevnte dyr var på kontrolltidspunktet egnet til å bli transportert på fastsatt måte i samsvar med bestemmelsene i 

rådsforordning (EF) Nr. 1/2005 og eventuelt IATA-kravene og/eller CITES’ retningslinjer for transport. 

II.4 Tilleggsgarantiene for sykdommer oppført i vedlegg B(2) til rådsdirektiv 92/65/EØF er følgende (1): 

 Sykdom Beslutning 

 Sykdom Beslutning 

  Sykdom Beslutning 

 [II.5. Fuglene i samsvar med vedtak 2007/598/EØF ble vaksinert mot aviær influensa ..............(dato) med vaksinen…………… (navn) og 

kommer fra en driftsenhet der vaksinasjon mot aviær influensa er utført i løpet av de siste tolv månedene.] (1): 

    

 Merknader   

 Del I:   

 —  Rubrikk I.6:  Nummer på følgedokumenter CITES, dersom det er relevant. 

 —  Rubrikk I.19:  Bruk relevant HS-kode: 01.06.11, 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39, 05.11.99.85. 

 —  Rubrikk I.31:  Identifikasjonssystem: Når det er mulig, skal det foretas individuell identifikasjon, men når det gjelder små dyr, er det tillatt 

bare å identifisere partiet. 

   Når det gjelder sæd, egg og embryoer, skal angivelsen svare til donorens identitet og oppsamlingsdatoen og ha følgende 

format: dyrets offisielle identifikasjon/dd/mm/åååå. 

   Alder og kjønn: fylles ut bare dersom det dreier seg om levende dyr. 

   Mengde: Når det gjelder sæd, egg og embryoer, skal antallet strå, ampuller eller annen emballasje uttrykt som enheter angis. 

    

 Del II:   

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 (2) På anmodning fra en medlemsstat som drar nytte av tilleggsgarantier i henhold til Unionens regelverk. 

 — Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

  Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

  Lokal veterinærenhet: LVE-nr.: 

  Dato: 

 Stempel:» 

Underskrift: 

 




