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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 18. desember 2013 

om endring av modellene for helsesertifikat I, II og III for handel innenfor Unionen med slaktedyr, 

oppfôringsdyr og avlsdyr av sau og geit fastsatt i vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF 

[meddelt under nummer K(2013) 9208] 

(2013/784/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 

om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 14 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 91/68/EØF fastsettes krav til dyrehelse 

ved handel med sau og geit innenfor Unionen. I 

henhold til direktivet skal sau og geit under transport 

til bestemmelsesstedet, blant annet, ledsages av et 

helsesertifikat i samsvar med modell I, II eller III 

fastsatt i vedlegg E til nevnte direktiv. 

2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001(2) fastsettes regler for å forebygge, 

bekjempe og utrydde overførbar spongiform ence-

falopati (TSE) hos storfe, sau og geit. I vedlegg VII til 

nevnte forordning fastsettes tiltak for å bekjempe og 

utrydde TSE. I kapittel A i vedlegg VIII til nevnte 

forordning fastsettes i tillegg vilkår for handel med 

levende dyr, sæd og embryoer innenfor Unionen. 

Kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) 

nr. 999/2001 ble nylig endret ved kommisjons-

forordning (EF) nr. 630/2013(3). 

3) For å gjenspeile de krav som gjelder for handel 

innenfor Unionen med oppfôringsdyr og avlsdyr av 

sau og geit fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001, 

endret ved forordning (EU) nr. 630/2013, ble 

modellene for helsesertifikat II og III fastsatt i vedlegg 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 346 av 20.12.2013,  

s. 75, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 4. 

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av  

22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe 

og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati (EFT 

L 147 av 31.5.2001, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 630/2013 av 28. juni 2013 om 

endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 

bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 

encefalopati (EUT L 179 av 29.6.2013, s. 60). 

E til direktiv 91/68/EØF, nylig endret ved Kommi-

sjonens gjennomføringsbeslutning 2013/445/EU(4). 

4) I forbindelse med denne endringen ble muligheten for 

at oppfôringsdyr av sau og geit på visse vilkår kunne 

flyttes til medlemsstater med et godkjent kontroll-

program for klassisk skrapesyke, ved en feiltakelse 

utelatt. Punkt II.9 i del II av modell for helsesertifikat 

III for handel innenfor Unionen med oppfôringsdyr av 

sau og geit fastsatt i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF, 

bør derfor endres. 

5) I modell for helsesertifikat II for handel innenfor 

Unionen med oppfôringsdyr av sau og geit og modell 

for helsesertifikat III for handel innenfor Unionen med 

avlsdyr av sau og geit fastsatt i vedlegg E til direktiv 

91/68/EØF, må dessuten visse henvisninger til forord-

ning (EF) nr. 999/2001 gjennomgås for å fjerne 

eventuell tvetydighet. 

6) Modell for helsesertifikat II og III fastsatt i vedlegg E 

til direktiv 91/68/EØF, bør derfor endres slik at de 

korrekt gjenspeiler kravene knyttet til handel innenfor 

Unionen med oppfôringsdyr og avlsdyr av sau og geit 

fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001, endret ved 

forordning (EU) nr. 630/2013. 

7) For å sikre likelydende ordlyd i alle modellene for 

helsesertifikat for handel innenfor Unionene med sau 

og geit fastsatt i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF, bør 

modellene for helsesertifikat videre endres og erstattes 

av modellene for helsesertifikat I, II og III fastsatt i 

vedlegg til denne beslutning. 

8) Direktiv 91/68/EØF bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

  

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/445/EU av  

29. august 2013 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 

91/68/EØF med hensyn til modeller for helsesertifikater ved 

handel med sau og geit innenfor Unionen og kravene til dyrehelse 

som gjelder skrapesyke (EUT L 233 av 31.8.2013, s. 48). 

2019/EØS/18/04 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg E til direktiv 91/68/EØF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG E 

MODELL I 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

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

I.3. Vedkommende sentrale myndighet 

I.4. Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige 

sertifikater 

Nr. på følge-dokumenter 

1.7. Navn på forhandler  

Godkjenningsnr. 

I.8. Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.9. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.10. Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.11. Bestemme-

lsesregion 

Kode 

        

I.12. Opprinnelsessted 

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  Forhandleranlegg  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.13. Bestemmelsessted 

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  Forhandleranlegg  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.14. Lastested 

 Postnr. 

I.15. Dato og klokkeslett for avgang 

 I.16. Transportmiddel 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon: 

 Nummer: 

I.17. Transportør 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. Medlemsstat 

 I.18. Varebeskrivelse  I.19. Varekode (KN-kode) 

  I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Forseglingsnr./containernr. I.24.  

I.25. Varer sertifisert for:  

 Slakting  

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 Offisiell individuell identifikasjon Alder Kjønn Rase Mengde 

 (vitenskapelig navn) 
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DEN EUROPEISKE UNION 91/68 El Sau/geit for slakting 

 II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 
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  Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet ovenfor oppfyller følgende krav:  

(1) enten [II.1. Dyrene er født og alt opp siden fødselen på Unionens territorium.] 

(1) eller [II.1. Dyrene er importert fra en tredjestat i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 minst 30 

dager før lasting.] 

 II.2. Dyrene: 

 II.2.1 er blitt undersøkt i dag (i løpet av de siste 24 timer før lasting), og viser ingen kliniske tegn på sykdom, 

 II.2.2. er ikke dyr som skal destrueres i henhold til et program for utryddelse av en smittsom sykdom, 

 II.2.3 kommer fra driftsenheter som ikke har vært omfattet av et offisielt forbud av dyrehelsegrunner de siste 

42 dager for brucellose, de siste 30 dager for rabies og de siste 15 dager for miltbrann, og har ikke vært 

i kontakt med dyr fra andre driftsenheter som ikke overholdt disse vilkårene, 

 II.2.4. kommer ikke fra driftsenheter og har heller ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter i en vernesone 

som er opprettet i henhold til Unionens regelverk, og som dyrene ikke skal forlate, 

 II.2.5. er ikke underlagt dyrehelsetiltak i henhold til Unionens regelverk for munn- og klovsyke og er ikke 

vaksinert mot munn- og klovsyke. 

  II.3. På bakgrunn av en skriftlig erklæring fra oppdretteren eller en undersøkelse av driftsenhetsregisteret og 

transportdokumenter ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, særlig del B og C i vedlegget 

til forordningen:  

  II.3.1. har dyrene uavbrutt oppholdt seg i en enkelt opprinnelsesenhet i minst 21 dager før lasting, eller i 

opprinnelsesenheten der de ble født dersom dyrene er yngre enn 21 dager, og ingen klovdyr er innført i 

opprinnelsesenheten fra en tredjestat i løpet av de 30 siste dager, med mindre de er innført i samsvar 

med artikkel 4a nr. 2 i rådsdirektiv 91/68/EØF, og 

  (1) enten [har oppholdt seg i en enkelt opprinnelsesenhet der ingen sauer eller geiter er innført de 21 siste dager, 

med mindre disse dyrene er innført i samsvar med artikkel 4a nr. 1 i direktiv 91/68/EØF.] 

  (1) eller [skal sendes direkte fra en enkelt driftsenhet til bestemmelsesslakteriet.] 

  II.4.1 Dyrene er transportert ved bruk av transportmidler og beholdere som på forhånd var rengjort og 

desinfisert med et offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel, og på en måte som effektivt beskytter dyrenes 

helsetilstand.  

  II.4.2. På bakgrunn av den offentlige dokumentasjonen som ledsager dyrene, er det beregnet at transporten 

av forsendelsen som omfattes av dette helsesertifikatet, starter den………………………………………… 

(angi dato)(2). 

  II.4.3. Dyrene som omfattes av dette helsesertifikatet, var på kontrolltidspunktet skikket til å transporteres på 

fastsatt måte i samsvar med bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 1/2005(3)(4). 

  II.5. Dette sertifikat  

  (1) enten [er gyldig i ti dager fra dato for kontroll ved opprinnelsesenheten, godkjent oppsamlingssentral eller 

godkjent forhandleranlegg i opprinnelsesstaten,] 

  (1) eller [utløper i samsvar med artikkel 9 nr. 6 i direktiv 91/68/EØF den ……………………………………… (angi 

dato) ](5). 

 Merknader   

 Del 1:   

 — Rubrikk I.19: Bruk egnet KN-kode under følgende overskrifter: 01.04.2010 eller 01.04.2020. 

 — Rubrikk I.23: For containere eller kasser oppgis containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer. 

 — Rubrikk I.31: 
Identifikasjonssystem: Dyrene skal være påført et individuelt nummer som tillater sporing av opprinnel-

sessted, i henhold til rådsforordning (EF) nr. 21/2004. 

  Alder: (måneder). 

  Kjønn: (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 
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DEN EUROPEISKE UNION 91/68 El Sau/geit for slakting 

II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenummer 

Del II:  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom en forsendelse samles inn i en oppsamlingssentral og består av dyr som ble lastet på ulike datoer, skal den datoen 

da transporten startet for hele forsendelsen regnes som den første datoen da noen del av forsendelsen forlot 

opprinnelsesenheten. 

(3) Denne erklæringen unntar ikke transportørene fra deres forpliktelser i samsvar med gjeldende regelverk i Unionen, særlig 

med hensyn til helsetilstanden til dyrene som skal transporteres.  

(4) Skal fylles ut dersom en forsendelse er samlet inn i en godkjent oppsamlingssentral eller i et godkjent forhandleranlegg. 

(5) Skal fylles ut dersom en forsendelse er samlet inn i en godkjent oppsamlingssentral i transittmedlemsstaten. 

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

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Lokal veterinærenhet:  LVE-nr.: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:  
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MODELL II 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

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

I.3. Vedkommende sentrale myndighet 

I.4. Vedkommende lokale myndighet 

I.2. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige 

sertifikater 

Nr. på følge-dokumenter 

1.7. Navn på forhandler  

Godkjenningsnr. 

I.8. Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.9. Opprinnel-

sesregion 

Kode  I.10. Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode 1.11. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.12. Opprinnelsessted 

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

 Navn Godkjennings-/registreringsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.13. Bestemmelsessted 

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  Forhandleranlegg  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.14. Lastested 

 Postnr. 

I.15. Dato og klokkeslett for avgang 

 I.16. Transportmiddel 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon: 

 Nummer: 

I.17. Transportør 

 Navn Godkjenningsnr.□ 

 Adresse 

 Postnr. Medlemsstat 

 I.18. Varebeskrivelse  I.19. Varekode (KN-kode) 

  I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Forseglingsnr./containernr. I.24.  

I.25. Varer sertifisert for:  

 Oppfôring  

I.26. Transitt gjennom tredjestat  

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstatsjon 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 Offisiell individuell identifikasjon Alder Kjønn Rase Mengde 

 (vitenskapelig navn) 
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DEN EUROPEISKE UNION   91/68 El Oppfôringssau/oppfôringsgeit 

 II.  Opplysninger om helse II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 
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  Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet ovenfor oppfyller følgende krav:  

(1) enten [II.1. Dyrene er født og alt opp siden fødselen på Unionens territorium.] 

(1) eller [II.1. Dyrene er importert fra en tredjestat i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 minst  

30 dager før lasting.] 

 [II.2. Dyrene: 

 II.2.1. er blitt undersøkt i dag (i løpet av de siste 24 timer før lasting), og viser ingen kliniske tegn på sykdom, 

 [II.2.2. er ikke dyr som skal destrueres i henhold til et program for utryddelse av en smittsom sykdom, 

 II.2.3 kommer fra driftsenheter som ikke har vært omfattet av forbud av dyrehelsegrunner de siste 42 dager for 

brucellose, de siste 30 dager for rabies og de siste 15 dager for miltbrann, og har ikke vært i kontakt med 

dyr fra andre driftsenheter som ikke overholdt disse vilkårene, 

 II.2.4. kommer ikke fra driftsenheter, og har heller ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter, i en vernesone 

som er opprettet i henhold til Unionens regelverk, og som dyrene ikke skal forlate, 

 II.2.5. er ikke underlagt dyrehelsetiltak i henhold til Unionens regelverk for munn- og klovsyke og er ikke vaksinert 

mot munn- og klovsyke. 

  II.3. På bakgrunn av en skriftlig erklæring fra oppdretteren eller en undersøkelse av driftsenhetsregisteret og 

transportdokumenter ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, særlig del B og C i vedlegget til 

forordningen, opplyses det at dyrene har oppholdt seg på én enkelt opprinnelsesenhet i minst 30 dager før 

lasting, eller på opprinnelsesenheten siden fødselen dersom dyrene er under 30 dager gamle, og ingen 

sauer eller geiter er innført til opprinnelsesenheten i løpet av de siste 21 dager før lasting, og ingen klovdyr 

er innført fra en tredjestat til opprinnelsesenheten de 30 siste dager før de sendes fra opprinnelsesenheten, 

med mindre disse dyrene er innført i samsvar med artikkel 4a nr. 1 i direktiv 91/68/EØF.  

 (1) [II.4 Dyrene oppfyller de særlige tilleggsgarantiene som er fastsatt i artikkel 7 og 8 i direktiv 91/68/EØF og 

fastsatt for bestemmelsesmedlemsstaten eller en del av dens territorium …..................................... (angi 

navn på medlemsstaten eller en del av dens territorium) i kommisjonsbeslutning …/…/… (angi nummer).] 

  II.5. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres i en driftsenhet for sau eller geit som er 

offisielt brucellosefri (B. melitensis): 

  (1) enten [opprinnelsesenheten ligger i en medlemsstat eller på en del av dens territorium ………… (angi navn på 

medlemsstaten eller en del av dens territorium) som er anerkjent som offisielt brucellosefri i samsvar med 

kommisjonsbeslutning …/…/… (angi nummer).] 

  (1) eller [de kommer fra en offisielt brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.]  

  (1) eller [de kommer fra en brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet, og  

   (i)  er identifisert individuelt, 

   (ii) har aldri blitt vaksinert mot brucellose, eller er ikke vaksinert mot brucellose i løpet av de siste to år, 

eller dyrene er hunndyr som er eldre enn to år, og som ble vaksinert før de var sju måneder, 

   (iii)  ble isolert under offisiell kontroll på opprinnelsesenheten, der det i isolasjonsperioden, med minst seks 

ukers mellomrom, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF, ble utført to prøver for påvisning av 

brucellose, med negativt resultat.] 

  II.6. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres i en brucellosefri (B. melitensis) 

driftsenhet for sau eller geit: 

  (1) enten [de kommer fra en offisielt brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.] 

  (1) og/eller [de kommer fra en brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.] 

  (1) og/eller [fram til referansedatoen fastsatt i programmer for utryddelse godkjent i henhold til rådsvedtak 90/242/EØF, 

kommer dyrene fra en annen driftsenhet enn en som er offisielt brucellosefri eller brucellosefri, og oppfyller 

følgende vilkår: 

   (i) er identifisert individuelt, 

   (ii) kommer fra en driftsenhet der alle dyr av arter som er mottakelige for brucellose (B. melitensis) har vært 

fri for kliniske symptomer eller andre symptomer på brucellose i minst tolv måneder, og 
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DEN EUROPEISKE UNION  91/68 El Oppfôringssau/oppfôringsgeit 

II.  Opplysninger om helse II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

  (1) enten [er ikke vaksinert mot brucellose (B. melitensis) i løpet av de siste to årene og ble isolert 

under veterinærkontroll på opprinnelsesenheten, der det i isolasjonsperioden, med minst 

seks ukers mellomrom, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF, ble utført to prøver 

for påvisning av brucellose, med negativt resultat.]] 

  (1) eller  [ble vaksinert med Rev. 1-vaksine før de var sju måneder, men ikke senere enn 15 dager 

før innføring i mottakerenheten.]] 

 (1) [II.7. Dyrene er beregnet på en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke og som er godkjent i 

samsvar med nr. 2.2 første ledd i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 999/2001 eller en medlemsstat som er oppført i nr. 3.2 avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001 som en stat som har et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av 

skrapesyke, og kommer fra en eller flere driftsenheter som  

  (1) enten [ligger i en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke og som er godkjent i samsvar med nr. 2.2 første ledd i avsnitt A kapittel A i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001.] 

  (1) og/eller [godkjent som en driftsenhet med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke i samsvar med  

nr. 1.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001.] 

  (1) og/eller [ikke er omfattet av de tiltak som er fastsatt i nr. 3 og 4 i kapittel B i vedlegg VII til forordning 

(EF) nr. 999/2001 og dyrene er sau med prionproteingenotype ARR/ARR.]] 

  (1) og/eller [som i en periode på minst sju år har overholdt kravene fastsatt i nr. 1.2 annet ledd bokstav 

a)-i) i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, og ankommer 

mottakerenheten før 1. januar 2015.]] 

 II.8.1. Dyrene er transportert ved bruk av transportmidler og beholdere som på forhånd var rengjort og desinfisert 

med et offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel, og på en måte som sikret effektivt vern av dyrenes 

helsetilstand. 

 II.8.2. På bakgrunn av den offentlige dokumentasjonen som ledsager dyrene, er det beregnet at  

transporten av forsendelsen som omfattes av dette helsesertifikatet, starter den ………………………… 

(angi dato)(2). 

 II.8.3. Dyrene som omfattes av dette helsesertifikatet, var på kontrolltidspunktet skikket til å transporteres på 

fastsatt måte i samsvar med bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 1/2005(3). 

Merknader   

Del I:   

— Rubrikk I.19: Bruk egnet KN-kode under følgende overskrifter: 01.04.10 or 01.04.20. 

— Rubrikk I.23: For containere eller kasser oppgis containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer. 

— Rubrikk I.31: 
Identifikasjonssystem: Dyrene skal være påført et individuelt nummer som tillater sporing av opprinnel-

sessted, i henhold til rådsforordning (EF) nr. 21/2004. 

 Alder: (måneder). 

 Kjønn: (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 

Del II:  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom en forsendelse samles inn i en oppsamlingssentral og består av dyr som ble lastet på ulike datoer, skal den datoen da 

transporten startet for hele forsendelsen regnes som den første datoen da noen del av forsendelsen forlot opprinnelsesenheten. 

(3) Denne erklæringen unntar ikke transportørene fra deres forpliktelser i samsvar med gjeldende regelverk i Unionen, særlig med 

hensyn til helsetilstanden til dyrene som skal transporteres. 

— Dette sertifikatet er gyldig i ti dager. 

— Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 
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DEN EUROPEISKE UNION  91/68 EII Oppfôringssau/oppfôringsgeit 

II.  Opplysninger om helse II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenummer 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Lokal veterinærenhet:  LVE-nr.: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:  
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MODELL III 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

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

I.3. Vedkommende sentrale myndighet 

I.4. Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige 

sertifikater 

Nr. på følge dokumenter 

1.7. Navn på forhandler  

Godkjenningsnr. 

I.8. Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.9.  Opprinnel-

sesregion 

Kode I.10. Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.11.  Bestemmel-

ses region 

Kode 

        

I.12. Opprinnelsessted 

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

 Navn Godkjennings-/registrerings nr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.13. Bestemmelsessted 

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  Forhandleranlegg  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.14. Lastested 

 Postnr. 

I.15. Dato og klokkeslett for avgang 

 I.16. Transportmiddel 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon: 

 Nummer: 

I.17. Transportør 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. Medlemsstat 

 I.18.  Varebeskrivelse  I.19.  Varekode (KN-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnr./containernr. I.24.   

I.25.  Varer sertifisert for:  

 Oppdrett  

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 Offisiell individuell identifikasjon Alder Kjønn Rase Mengde 

(vitenskapelig navn) 
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II.  Opplysninger om helse II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

  Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet ovenfor oppfyller følgende krav:  

D
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: 
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(1) enten [II.1. Dyrene er født og alt opp siden fødselen på Unionens territorium.] 

(1) eller [II.1. Dyrene er importert fra en tredjestat i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 minst  

30 dager før lasting.] 

 II.2. Dyrene: 

 II.2.1. er blitt undersøkt i dag (i løpet av de siste 24 timer før lasting), og viser ingen kliniske tegn på sykdom, 

 II.2.2. er ikke dyr som skal destrueres i henhold til et program for utryddelse av en smittsom sykdom, 

 II.2.3 kommer fra driftsenheter som ikke har vært omfattet av forbud av dyrehelsegrunner de siste 42 dager for 

brucellose, de siste 30 dager for rabies og de siste 15 dager for miltbrann, og har ikke vært i kontakt med 

dyr fra andre driftsenheter som ikke overholdt disse vilkårene, 

 II.2.4. kommer ikke fra driftsenheter, og har heller ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter, i en vernesone 

som er opprettet i henhold til Unionens regelverk, og som dyrene ikke skal forlate, 

  II.2.5. er ikke underlagt dyrehelsetiltak i henhold til Unionens regelverk for munn- og klovsyke og er ikke 

vaksinert mot munn- og klovsyke. 

  II.3. På bakgrunn av en skriftlig erklæring fra oppdretteren eller en undersøkelse av driftsenhetsregisteret og 

transportdokumenter ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, særlig del B og C i vedlegget til 

forordningen, opplyses det at dyrene har oppholdt seg på én enkelt opprinnelsesenhet i minst 30 dager 

før lasting, eller på opprinnelsesenheten siden fødselen dersom dyrene er under 30 dager gamle, og 

ingen sauer eller geiter er innført til opprinnelsesenheten i løpet av de siste 21 dager før lasting, og ingen 

klovdyr er innført fra en tredjestat til opprinnelsesenheten de 30 siste dager før de sendes fra 

opprinnelsesenheten, med mindre disse dyrene er innført i samsvar med artikkel 4a nr. 1 i direktiv 

91/68/EØF. 

 (1) [II.4 Dyrene oppfyller de særlige tilleggsgarantiene som er fastsatt i artikkel 7 og 8 i direktiv 91/68/EØF og 

fastsatt for bestemmelsesmedlemsstaten eller en del av dens territorium …......................................... 

(angi navn på medlemsstaten eller en del av dens territorium) i kommisjonsbeslutning …/…/… (angi 

nummer).] 

  II.5. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres i en driftsenhet for sau eller geit som 

er offisielt brucellosefri (B. melitensis): 

  (1) enten [opprinnelsesenheten ligger i en medlemsstat eller på en del av dens territorium 

…….................................................…… (angi navn på medlemsstaten eller en del av dens territorium) 

som er anerkjent som offisielt brucellosefri i samsvar med kommisjonsbeslutning …/…/… (angi 

nummer).] ] 

  (1) eller [de kommer fra en offisielt brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.]  

  (1) eller [de kommer fra en brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet, og  

   (i) er identifisert individuelt, 

   
(ii) 

har aldri blitt vaksinert mot brucellose, eller er ikke vaksinert mot brucellose i løpet av de siste to år, 

eller dyrene er hunndyr som er eldre enn to år, og som ble vaksinert før de var sju måneder, 

   (iii) ble isolert under offisiell kontroll på opprinnelsesenheten, der det i isolasjonsperioden, med minst 

seks ukers mellomrom, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF, ble utført to prøver for 

påvisning av brucellose, med negativt resultat.] 

  II.6. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres i en brucellosefri (B. melitensis) 

driftsenhet for sau eller geit: 

  (1) enten [de kommer fra en offisielt brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.] 

  (1) og/eller [de kommer fra en brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.] 

  (1) og/eller [fram til referansedatoen fastsatt i programmer for utryddelse godkjent i henhold til rådsvedtak 

90/242/EØF, kommer dyrene fra en annen driftsenhet enn en som er offisielt brucellosefri eller 

brucellosefri, og oppfyller følgende vilkår: 

   (i)  er identifisert individuelt, 
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DEN EUROPEISKE UNION 91/68 El Avlssau/avlsgeit 

II.  Opplysninger om helse II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 (ii) kommer fra en driftsenhet der alle dyr av arter som er mottakelige for brucellose (B. melitensis) har 

vært fri for kliniske symptomer eller andre symptomer på brucellose i minst tolv måneder, og 

  (1) enten [er ikke vaksinert mot brucellose (B. melitensis) i løpet av de siste to årene og ble 

isolert under veterinærkontroll på opprinnelsesenheten, der det i isolasjonsperioden, 

med minst seks ukers mellomrom, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF, ble 

utført to prøver for påvisning av brucellose, med negativt resultat.]] 

  (1) eller  [ble vaksinert med Rev. 1-vaksine før de var sju måneder, men senest 15 dager før 

utstedelse av dette helsesertifikatet.] 

 (1) [II.7. de er avlsværer som ikke er kastrerte og:  

  (i) kommer fra en driftsenhet der det ikke er registrert noen tilfeller av smittsom epidydimitt hos vær  

(B. ovis) de siste tolv måneder, 

  (ii) har vært holdt uten avbrudd på denne driftsenheten de siste seksti dager, 

  (iii) har i løpet av de siste 30 dager testet negativt for smittsom epidydimitt hos vær (B. ovis) i samsvar 

med vedlegg D til direktiv 91/68EØF.] 

 II.8. I samsvar med eierens skriftlige erklæring bekrefter undertegnede at dyrene ikke kommer fra en enhet, 

eller har vært i kontakt med dyr fra en enhet, der følgende sykdommer har vært klinisk påvist:  

  (i) i løpet av de siste seks måneder, smittsom agalakti hos sau (Mycoplasma agalactiae) eller smittsom 

agalakti hos geit (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides «large 

colony»),  

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

  (iii) i løpet av de siste tre år, lungeadenomatose, mædi/visna eller virusarteritt/-encefalitt. Denne 

tidsbegrensningen er imidlertid redusert til tolv måneder dersom dyr som er smittet av mædi/visna 

eller virusarteritt/-encefalitt, er slaktet og de gjenværende dyrene har reagert negativt på to prøver.  

(1) enten II.9. Dyrene kommer fra en eller flere driftsenheter som 

  (1) enten ligger i en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke godkjent i samsvar med nr. 2.2 første ledd i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001.]] 

  (1) og/eller  [er godkjent som en driftsenhet med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke i samsvar 

med nr. 1.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001.]] 

  (1) og/eller  [ikke er omfattet av de tiltak som er fastsatt i nr. 3 og 4 i kapittel B i vedlegg VII til forordning 

(EF) nr. 999/2001 og dyrene er sau med prionproteingenotype ARR/ARR.]] 

(1) eller  II.9. Dyrene er beregnet på en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke og som er godkjent 

i samsvar med nr. 2.2 første ledd i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 eller 

en medlemsstat som er oppført i nr. 3.2 avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 

som en stat som har et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke, og kommer fra en 

eller flere driftsenheter som 

  (1) enten ligger i en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke godkjent i samsvar med nr. 2.2 første ledd i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001.]] 

  (1) og/eller  [er godkjent som en driftsenhet med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke i samsvar 

med nr. 1.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001.]] 

  (1) og/eller  [ikke er omfattet av de tiltak som er fastsatt i nr. 3 og 4 i kapittel B i vedlegg VII til forordning 

(EF) nr. 999/2001 og dyrene er sau med prionproteingenotype ARR/ARR.]] 

  (1) og/eller  [i en periode på minst sju år har overholdt kravene fastsatt i nr. 1.2 annet ledd bokstav a)-i) i 

del A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, og dyrene ankommer 

mottakerenheten før 1. januar 2015.]] 
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II.  Opplysninger om helse II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

(1) eller  [II.9. Dyrene er beregnet på andre medlemsstater enn medlemsstater med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke og som er godkjent i samsvar med nr. 2.2 første ledd i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller andre medlemsstater enn de medlemsstater som er oppført i nr. 3.2 

avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 som stater som har et godkjent nasjonalt 

program for bekjempelse av skrapesyke, og kommer fra en eller flere driftsenheter som 

   (1) enten ligger i en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke godkjent i samsvar med nr. 2.2 første ledd i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001.]] 

   (1) og/eller  [er godkjent som en driftsenhet med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke i samsvar 

med nr. 1.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001.] 

   (1) og/eller  [ikke er omfattet av de tiltak som er fastsatt i nr. 3 og 4 i kapittel B i vedlegg VII til 

forordning (EF) nr. 999/2001 og dyrene er sau med prionproteingenotype ARR/ARR.]] 

   (1) og/eller  [i en periode på minst sju år har overholdt kravene fastsatt i nr. 1.2 annet ledd bokstav a)-i) 

i del A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, og dyrene ankommer 

mottakerenheten før 1. januar 2015.]] 

   (1) og/eller  [er godkjent som en driftsenhet med kontrollert risiko for klassisk skrapesyke i samsvar 

med nr. 1.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001.]] 

   (1) og/eller  [i en periode på minst sju år har overholdt kravene fastsatt i nr. 1.2 annet ledd bokstav a)-i) 

i del A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, og dyrene ankommer 

mottakerenheten før 1. januar 2015.]] 

 II.10.1 Dyrene er transportert ved bruk av transportmidler og beholdere som på forhånd var rengjort og 

desinfisert med et offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel, og på en måte som sikret effektivt vern av 

dyrenes helsetilstand. 

 II.10.2 På bakgrunn av den offentlige dokumentasjonen som ledsager dyrene, er det beregnet at transporten av 

forsendelsen som omfattes av dette helsesertifikatet, starter den …………………………………………… 

(angi dato)(2). 

 II.10.3 Dyrene som omfattes av dette helsesertifikatet, var på kontrolltidspunktet skikket til å transporteres på 

fastsatt måte i samsvar med bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 1/2005(3). 

Merknader   

Del I:   

— Rubrikk I.19: Bruk egnet KN-kode under følgende overskrifter: 01.04.10 eller 01.04.20. 

— Rubrikk I.23: For containere eller kasser oppgis containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer. 

— Rubrikk I.31: 
Identifikasjonssystem: Dyrene skal være påført et individuelt nummer som tillater sporing av 

opprinnelsessted, i henhold til rådsforordning (EF) nr. 21/2004. 

 Alder: (måneder). 

 Kjønn: (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 

Del II:  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom en forsendelse samles inn i en oppsamlingssentral og består av dyr som ble lastet på ulike datoer, skal den datoen da 

transporten startet for hele forsendelsen regnes som den første datoen da noen del av forsendelsen forlot 

opprinnelsesenheten. 

(3) Denne erklæringen unntar ikke transportørene fra deres forpliktelser i samsvar med gjeldende regelverk i Unionen, særlig med 

hensyn til helsetilstanden til dyrene som skal transporteres. 

—  Dette sertifikatet er gyldig i ti dager. 

—  Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 
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DEN EUROPEISKE UNION  91/68 EII Avlssau/avlsgeit 

II.  Opplysninger om helse II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenummer 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Lokal veterinærenhet:  LVE-nr.: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:  

 


