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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/261
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2018/EØS/76/04

av 6. februar 2015
om endring av beslutning 2010/470/EU og 2010/471/EU med hensyn til krav til utstedelse av
helsesertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen med sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien
og import til Unionen av disse produktene
[meddelt under nummer K(2015) 548](*)

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 11 nr. 2 fjerde strekpunkt, artikkel 11 nr. 3 tredje strekpunkt, artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og artikkel 18 nr. 1
første strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I direktiv 92/65/EØF er det fastsatt krav til dyrehelse ved handel innenfor Unionen med og import til Unionen av sæd,
egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i særlige unionsrettsakter. Direktivet omfatter krav
til handel innenfor Unionen med sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien (heretter kalt «varene») og import av
slike varer til Unionen. Det fastsetter også at det skal utarbeides modeller for helsesertifikater til bruk ved handel
innenfor Unionen med og import til Unionen av varene.

2)

I vedlegg D til direktiv 92/65/EØF er det fastsatt visse krav til de varene som skal inngå i modellene for helsesertifikater
til bruk ved handel innenfor Unionen med og import til Unionen av varene.

3)

I kommisjonsbeslutning 2010/470/EU(2) er det fastsatt modeller for helsesertifikater til bruk ved handel innenfor
Unionen med sæd, egg og embryoer fra blant annet dyr av hestefamilien.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 24.2.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2016 av 5. februar 2016
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 45
av 20.7.2017, s. 5.
(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
(2) Kommisjonsbeslutning 2010/470/EU av 26. august 2010 om fastsettelse av modeller for helsesertifikater til bruk ved handel innenfor Den
europeiske Union med sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, sau og geit samt med egg og embryoer fra svin (EUT L 228 av
31.8.2010, s. 15).
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4)

I kommisjonsbeslutning 2010/471/EU(1) er det fastsatt vilkår for import til Unionen av sæd, egg og embryoer fra dyr av
hestefamilien med hensyn til lister over sædstasjoner og sædlagre, embryooppsamlings- og embryoproduksjonsgrupper
samt krav til utstedelse av sertifikater.

5)

Etter vedtakelsen av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 846/2014(2), som endret vedlegg D til direktiv
92/65/EØF og innførte nye regler for tilsyn med sædstasjoner og fastsatte vilkår for donordyr for sæd, egg og embryoer
fra dyr av hestefamilien utover de vilkårene som er fastsatt i rådsdirektiv 2009/156/EF(3), bør det fastsettes nye modeller
for helsesertifikater til bruk ved handel innenfor Unionen med og import til Unionen av disse varene. Forordning (EU)
nr. 846/2014 får anvendelse fra 1. oktober 2014.

6)

For å sikre konsekvens i Unionens regelverk bør derfor modellene for helsesertifikater som er fastsatt i beslutning
2010/470/EU og 2010/471/EU, endres. Varer som er oppsamlet og sendt etter den datoen forordning (EF) nr. 846/2014
og denne beslutning får anvendelse, bør ledsages av de nye modellene for helsesertifikater som fastsettes ved denne
beslutning.

7)

Ettersom varene har lang holdbarhetstid, er det nødvendig å fortsette å bruke modellene for helsesertifikater for lagre
med varer som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF før anvendelsesdatoen for de
endringene som ble innført ved forordning (EU) nr. 846/2014, samt de endringene som ble innført ved kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2010(4).

8)

Videre bør felt I.11 «Opprinnelsessted» i del I i modellene for helsesertifikater fastsatt i beslutning 2010/471/EU endres,
slik at det bare er mulig å angi én sædstasjon som sæden stammer fra, ett sædlager som sæden er sendt fra, eller én
godkjent embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppe som eggene eller embryoene stammer fra, for dermed å
bringe feltet i samsvar med modellene for helsesertifikater fastsatt i beslutning 2010/470/EU.

9)

I modellen for helsesertifikat for import til Unionen av sæd fra dyr av hestefamilien, fastsatt som modell 1 i avsnitt A i
del 2 i vedlegg I til beslutning 2010/471/EU, og i modellen for helsesertifikat for import til Unionen av egg og embryoer
fra dyr av hestefamilien, fastsatt som modell 1 i avsnitt A i del 2 i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU, bør dessuten
kravene til dyrehelse med hensyn til vesikulær stomatitt endres, idet det tas hensyn til internasjonale standarder for
helsekontroll fastsatt i OIEs landdyrhåndbok(5).

10)

For å redusere de administrative byrdene ytterligere, og fordi de er knyttet til avlstekniske krav og ikke er relevante for
utstedelsen av sertifikater om krav til dyrehelse, bør opplysningene om rasen i felt I.31 i del I i modellene for
helsesertifikater i beslutning 2010/470/EU og felt I.28 i del I i modellene for helsesertifikater i beslutning 2010/471/EU,
utgå.

11)

Beslutning 2010/470/EU og 2010/471/EU bør derfor endres.

12)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler
og fôr —

(1) Kommisjonsbeslutning 2010/471/EU av 26. august 2010 om import til Unionen av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien med
hensyn til lister over sædstasjoner og sædlagre, embryooppsamlings- og embryoproduksjonsgrupper samt krav til utstedelse av sertifikater
(EUT L 228 av 31.8.2010, s. 52).
(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 846/2014 av 4. august 2014 om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 92/65/EØF med
hensyn til vilkår for donordyr av hestefamilien (EUT L 232 av 5.8.2014, s. 5).
(3) Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av slike dyr fra
tredjestater (EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1).
(4) 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 (EUT L 52 av 3.3.2010, s. 14).
(5) Verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok, 2013-utgaven, Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE).
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Endring av beslutning 2010/470/EU
I beslutning 2010/470/EU gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 2 og 3 skal lyde:

«Artikkel 2
Handel med sæd fra dyr av hestefamilien
Forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien skal ved transport fra en medlemsstat til en annen ledsages av et helsesertifikat
som er i samsvar med en av følgende modeller i vedlegg I:

a) modell for helsesertifikat IA til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien,
som er oppsamlet i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt fra den godkjente sædstasjonen
som sæden stammer fra,

b) modell for helsesertifikat IB til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av sæd fra dyr av
hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før
1. oktober 2014, og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra,

c) modell for helsesertifikat IC til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av sæd fra dyr av
hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF før 1. september 2010 og sendt
etter 31. august 2010 fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra,

d) modell for helsesertifikat ID til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av:

i) sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter
30. september 2014 og sendt fra et godkjent sædlager,

ii) lagre av sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF:
– etter 31. august 2010 og før 1. oktober 2014, eller
– før 1. september 2010, og

sendt etter 31. august 2010 fra et godkjent sædlager.

Artikkel 3
Handel med egg og embryoer fra dyr av hestefamilien
Forsendelser av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien skal ved transport fra en medlemsstat til en annen ledsages av et
helsesertifikat som er i samsvar med en av følgende modeller i vedlegg II:
a) modell for helsesertifikat IIA til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av egg og embryoer fra dyr av
hestefamilien, som er oppsamlet eller produsert i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt av
den godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra,
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b) modell for helsesertifikat IIB til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av egg og embryoer fra
dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og
før 1. oktober 2014, og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra,
c) modell for helsesertifikat IIC til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av egg og embryoer fra
dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF før 1. september 2010
og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente embryooppsamlingsgruppen som eggene eller embryoene stammer
fra.»

2. Vedlegg I og II erstattes med teksten i vedlegg I til denne beslutning.

Artikkel 2
Endring av beslutning 2010/471/EU
I beslutning 2010/471/EU gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 2 skal bokstav c) lyde:

«c) de ledsages av et helsesertifikat som er utarbeidet i samsvar med en av modellene i del 2 i vedlegg I, og utfylt i
samsvar med de forklarende merknadene angitt i del 1 i nevnte vedlegg:
i) MODELL 1 — Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien, som
er oppsamlet i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt fra den godkjente sædstasjonen
som sæden stammer fra,
ii) MODELL 2 — Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av sæd fra dyr av
hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og
før 1. oktober 2014, og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra,
iii) MODELL 3 — Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av sæd fra dyr av
hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF før 1. september 2010 og
sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra,
iv) MODELL 4 — Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av:
— sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter
30. september 2014 og sendt fra et godkjent sædlager,
— lagre av sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv
92/65/EØF:
a) etter 31. august 2010 og før 1. oktober 2014, eller
b) før 1. september 2010, og
sendt etter 31. august 2010 fra et godkjent sædlager.
Dersom det imidlertid er fastsatt særlige krav i bilaterale avtaler mellom Den europeiske union og tredjestater med
hensyn til utstedelse av sertifikater, får disse kravene anvendelse.»
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2. I artikkel 3 skal bokstav c) lyde:
«c) de ledsages av et helsesertifikat som er utarbeidet i samsvar med en av modellene i del 2 i vedlegg II, og utfylt i
samsvar med de forklarende merknadene angitt i del 1 i nevnte vedlegg:
i) MODELL 1 — Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av egg og embryoer fra dyr av
hestefamilien, som er oppsamlet eller produsert i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og
sendt av den godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene
stammer fra,
ii) MODELL 2 — Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av egg og embryoer fra dyr
av hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og
før 1. oktober 2014, og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra.
Dersom det imidlertid er fastsatt særlige krav i bilaterale avtaler mellom Den europeiske union og tredjestater med
hensyn til utstedelse av sertifikater, får disse kravene anvendelse.»
3. Vedlegg I og II endres i samsvar med vedlegg II til denne beslutning.
Artikkel 3
Adressater
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel 6. februar 2015.
For Kommisjonen
Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem av Kommisjonen
_____
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I

MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED HANDEL INNENFOR UNIONEN MED FORSENDELSER AV SÆD
FRA DYR AV HESTEFAMILIEN
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DEL A

Modell for helsesertifikat IA til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien, som er
oppsamlet i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden
stammer fra
DEN EUROPEISKE UNION

Del I: Opplysninger om forsendelsen

I.1.

I.5.

Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen

Avsender
Navn
Adresse

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

Postnr.

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

Mottaker
Navn
Adresse

I.6.

I.7.

Postnr.
I.8.

Opprinnelsesland

I.2.a. Lokalt referansenr.

ISO-kode

I.9. Opprinnelsesregion

Kode

I.12. Opprinnelsessted

I.10. Bestemmelsesland

ISO-kode I.11. Bestemmelses- Kode
region

I.13. Bestemmelsessted
Sædstasjon 

Sædstasjon 
Navn
Adresse

Navn
Adresse

Godkjenningsnummer

Godkjenningsnummer

Postnr.

Postnr.
I.14.

I.15.

I.16. Transportmiddel

I.17.

Fly 
Veigående kjøretøy 
Identifikasjon:

Driftsenhet 

Skip 
Annet 

Jernbanevogn 

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
05 11 99 85
I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur
Omgivelsestemperatur 

I.22. Antall kolli
Kjølt 

Fryst 

I.23. Plombe- og containernr.

I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til:
Kunstig reproduksjon 


I.26. Transitt gjennom tredjestat
Tredjestat
Utførselssted
Innførselssted

ISO-kode
Kode
Grensekontrollstasjonens nr.


I.28. Eksport
Tredjestat
Utførselssted

I.27. Transitt gjennom medlemsstater
Medlemsstat
ISO-kode
Medlemsstat
ISO-kode
Medlemsstat
ISO-kode
I.29.

ISO-kode
Kode

I.30.
I.31. Identifikasjon av varene
Art
(vitenskapelig navn)

Donoridentitet

Oppsamlingsdato

Mengde
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Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Del II: Attestasjon

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at:
II.1.

Sædstasjonen(2) der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for handel, er godkjent og under tilsyn
av vedkommende myndighet i samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv
92/65/EØF(3).

II.1.1.

I løpet av de siste 30 dagene før datoen for den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor og fram til datoen da
den ferske eller kjølte sæden ble sendt, eller fram til utløpet av den minste lagringsperioden for fryst sæd på
30 dager, har sædstasjonen:

II.1.1.1.

befunnet seg i en medlemsstat eller, ved regionalisering, på en del av en medlemsstats territorium( 1) som i
samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF( 4) ikke har vært ansett å være angrepet av
afrikansk hestepest,

II.1.1.2.

oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF,

II.1.1.3.

bare inneholdt dyr av hestefamilien som ikke viste kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom metritt hos
hoppe.

II.2.

Bare dyr av hestefamilien som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 og 5 eller artikkel 12–16 i direktiv
2009/156/EF, er tatt inn på sædstasjonen.

II.3.

Sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som:

II.3.1.

ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer på tidspunktet de ble tatt inn på
sædstasjonen og på den dagen sæden ble oppsamlet,

II.3.2.

i 30 dager før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien i denne perioden har
vist kliniske tegn på virusarteritt hos hest eller smittsom metritt hos hoppe,

II.3.3.

ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for den første sædoppsamlingen og fra
datoen for den første prøven nevnt i nr. II.3.5.1, II.3.5.2 eller II.3.5.3, til slutten på oppsamlingsperioden,

II.3.4.

har gjennomgått undersøkelser, som minst oppfyller kravene i det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok, utført
i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndigheter og har undersøkelsene nevnt nedenfor inkludert i
sin akkreditering i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004(5):

II.3.4.1.

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

II.3.4.2.

for virusarteritt hos hest (EVA),

(1) enten

[II.3.4.2.1.

en serumnøytralisasjonsprøve med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4,]

(1) og/eller

[II.3.4.2.2.

en virusisolasjonsprøve, polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR med negativt resultat på
en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten,]

II.3.4.3.

for smittsom metritt hos hoppe (CEM), en prøve for identifisering av agens utført på tre svaberprøver samlet opp
fra donorhingsten ved to anledninger med minst sju dagers mellomrom og minst tatt fra forhuden, uretra og fossa
glandis.
Prøvene ble ikke i noe tilfelle tatt tidligere enn sju dager (systemisk behandling) eller 21 dager (lokal behandling)
etter antimikrobiell behandling av donorhingsten, og ble plassert i et transportmedium med aktivkull, for eksempel
Amies medium, før forsendelse til laboratoriet, hvor det med negativt resultat ble utført prøver for:

(1) enten

[II.3.4.3.1.

isolering av Taylorella equigenitalis etter dyrking under mikroaerofile forhold i minst sju dager,
påbegynt innen 24 timer etter at prøvene er oppsamlet fra donordyret, eller innen 48 timer dersom
prøvene oppbevares kjølig under transport,]
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II.

Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

(1) og/eller

[II.3.4.3.2.

II.3.5.

har gjennomgått minst ett av følgende undersøkelsesprogrammer, beskrevet i nr. II.3.5.1, II.3.5.2 og II.3.5.3, med
de resultatene som er angitt i nr. II.3.4 som følger:

(6) [II.3.5.1.

Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første
sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, og ingen dyr av hestefamilien på
sædstasjonen har vært i direkte kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn
donorhingsten.

påvisning av genomet for Taylorella equigenitalis gjennom PCR eller sanntids-PCR, utført innen 48
timer etter at prøvene er tatt fra donordyret,]

Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4, er blitt utført på prøver tatt( 7) fra donorhingsten minst én gang i året ved
avlssesongens begynnelse eller før den første oppsamlingen av sæd beregnet på handel med fersk, kjølt eller fryst
sæd, og minst 14 dager etter begynnelsen på oppholdsperioden på minst 30 dager før datoen for første
sædoppsamling.]
(6) [II.3.5.2.

Donorhingsten har oppholdt seg på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første sædoppsamlingen og i
perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, men har forlatt stasjonen under stasjonsveterinærens ansvar i et
sammenhengende tidsrom på under 14 dager, og/eller andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen har vært i
direkte kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand.
Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4, er blitt utført på prøver tatt( 7) fra donorhingsten minst én gang i året ved
avlssesongens begynnelse eller før den første oppsamlingen av sæd beregnet på handel med fersk, kjølt eller fryst
sæd, og minst 14 dager etter begynnelsen på oppholdsperioden på minst 30 dager før datoen for første
sædoppsamling,

og

i perioden for oppsamling av sæd beregnet på handel med fersk, kjølt eller fryst sæd, er donorhingsten blitt
undersøkt som beskrevet i nr. II.3.4 som følger:
(a)

for infeksiøs anemi hos hest ble en av prøvene nevnt i nr. II.3.4.1, sist utført på en blodprøve tatt(7) høyst
90 dager før datoen for oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,

(b)

for virusarteritt hos hest:

(c)

(6) [II.3.5.3.

(1) enten

[ble en av prøvene nevnt i nr. II.3.4.2, sist utført på en prøve tatt( 7) høyst 30 dager før datoen for
oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,]

(1) eller

[ble en av prøvene nevnt i nr. II.3.4.2.2, utført på en delmengde av den samlede sæden fra
donorhingsten tatt(7) høyst seks måneder før datoen for oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,
og en blodprøve tatt(7) fra donorhingsten i løpet av tidsrommet på seks måneder fikk påvist positivt
resultat i en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest ved en
serumfortynning på over 1:4,]

for smittsom metritt hos hoppe ble en av prøvene nevnt i nr. II.3.4.3, sist utført på tre prøver (svaberprøver)
tatt(7) høyst 60 dager før datoen for oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,
(1) enten

[ved to anledninger med minst sju dagers mellomrom,]

(1) eller

[ved én anledning og analysert med PCR eller sanntids-PCR.]]

Donorhingsten oppfyller ikke vilkårene fastsatt i nr. 1.6 bokstav a) og b) i kapittel II i vedlegg D til direktiv
92/65/EØF, og sæden oppsamles med henblikk på handel med fryst sæd.
Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4, II.3.4.2 og II.3.4.3, er blitt utført på prøver tatt(7) fra donorhingsten minst én gang
i året ved avlssesongens begynnelse,

og

undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4.1 og II.3.4.3, ble utført på prøver tatt( 7) fra donorhingsten i løpet av
lagringsperioden for sæden på minst 30 dager etter den datoen sæden ble oppsamlet, og før sæden fjernes fra
sædstasjonen, minst 14 dager og høyst 90 dager etter oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,
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Helseopplysninger

og

(1) enten

[undersøkelsen for virusarteritt hos hest nevnt i nr. II.3.4.2, ble utført på prøver tatt( 7) i løpet av
lagringsperioden for sæden på minst 30 dager etter den datoen sæden ble oppsamlet, og før sæden
fjernes fra sædstasjonen eller brukes, minst 14 dager og høyst 90 dager etter oppsamlingen av sæden
nevnt ovenfor.]

(1) eller

[det er bekreftet at en donorhingst som er seropositiv for virusarteritt hos hest, ikke utskiller virus ved en
virusisolasjonsprøve, PCR eller sanntids-PCR som er utført med negativt resultat på prøver av en
delmengde av den samlede sæden til donorhingsten tatt(7) to ganger i året med minst fire måneders
mellomrom, og donorhingsten har reagert med positivt resultat ved en serumfortynning på minst 1:4 i en
serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest.]]

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Undersøkelsesprogram

har gjennomgått undersøkelsene angitt i nr. II.3.5, på prøver tatt på følgende datoer:

Identifikasjon
av sæden

II.3.6.

II.a.

Startdato(7)

Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(7)
EVA II.3.4.2.

Donors
oppholdssted

Sædoppsamling

CEM II.3.4.3.

EIA II.3.4.1.
Blodprøve

Sædprøve

1. prøve

2. prøve

(1) enten

[II.4

Ingen antibiotika er blitt tilsatt sæden.]

(1) eller

[II.4

Følgende antibiotika eller kombinasjon av antibiotika er blitt tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den
fortynnede sæden på minst(8): .......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ;]

II.5.

Sæden nevnt ovenfor, er:

II.5.1.

oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II avsnitt I nr. 1 og kapittel III
avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

II.5.2.

for fryst sæd, lagret i minst 30 dager fra den datoen sæden ble oppsamlet,

II.5.3.

sendt til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF
og merket med nummeret som er angitt i felt I.23.
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II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Merknader
Del I:
Felt I.12:

Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra.

Felt I.13:

Bestemmelsessted skal tilsvare sædstasjonen, sædlageret eller driftsenheten som mottar sæden.

Felt I.23:

Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.31:

Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.
Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.

Del II:
Veiledning for utfylling av tabellen i nr. II.3.6:
Forkortelser:
EIA-1

Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – første tilfelle

EIA-2

Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – andre tilfelle

EVA-B1

Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – første tilfelle

EVA-B2

Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – andre tilfelle

EVA-S1

Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – første tilfelle

EVA-S2

Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – andre tilfelle

CEM-11

Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på første prøve

CEM-12

Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på andre prøve, som ble tatt sju dager
etter CEM-11

CEM-21

Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på første prøve

CEM-22

Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på andre prøve, som ble tatt sju dager
etter CEM-21

Instruksjoner:
For hver sædidentifikasjon i kolonne A i eksempelet nedenfor, skal undersøkelsesprogrammet (nr. II.3.5.1, II.3.5.2 og/eller
II.3.5.3) angis i kolonne B, og datoene i kolonne C og D.
Datoene for prøvetaking til laboratorieundersøkelser før den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor i samsvar med
nr. II.3.5.1, II.3.5.2 og II.3.5.3, skal føres i øverste rad i kolonne 5-9 i tabellen, det vil si i feltene merket med EIA-1, EVA-B1
eller EVA-S1 og CEM-11 og CEM-12 i eksempelet nedenfor.

A

Undersøkelsesprogram

Identifikasjon
av sæden

Datoene for prøvetaking til gjentatte laboratorieundersøkelser i samsvar med nr. II.3.5.2 eller II.3.5.3 skal føres i nederste rad i
kolonne 5-9 i tabellen, det vil si i feltene EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 og CEM-21 og CEM-22 i eksempelet nedenfor.

B

Startdato(7)

Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(7)
EVA II.3.4.2

Donors
oppholdssted

Sædoppsamling

C

D

CEM II.3.4.3

EIA II.3.4.1
Blodprøve

Sædprøve

1. prøve

2. prøve

EIA-1

EVA-B1

EVA-S1

CEM-11

CEM-12

EIA-2

EVA-B2

EVA-S2

CEM-21

CEM-22
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Nr. 76/23

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i direktiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted:
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm
(3) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
(4) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1.
(5) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1.
(6) Stryk det eller de programmene som ikke er relevante for forsendelsen.
(7) Angi dato i tabellen i nr. II.3.6 (følg veiledningen i del II under Merknader).
(8) Sett inn navn og konsentrasjoner.
 Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser.

Offentlig veterinær
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Den lokale veterinærenhetens nummer:

Dato:

Underskrift:

Stempel:
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DEL B

Modell for helsesertifikat IB til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av sæd fra dyr av hestefamilien,
som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før 1. oktober 2014, og sendt
etter 31. august 2010 fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra
DEN EUROPEISKE UNION
I.1.

Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen

Avsender
Navn
Adresse

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

Del I: Opplysninger om forsendelsen

Postnr.
I.5.

Mottaker
Navn
Adresse

I.6.

I.7.

Postnr.
I.8.

Opprinnelsesland

ISOkode

I.9. Opprinnelsesregion

Kode

I.12. Opprinnelsessted

I.10. Bestemmelsesland

ISOkode

I.11. Bestemmelsesregion

Kode

I.13. Bestemmelsessted
Sædstasjon 

Navn
Adresse

Sædstasjon 

Godkjenningsnummer

Driftsenhet 

Navn
Adresse

Postnr.

Godkjenningsnummer

Postnr.

I.14.

I.15.

I.16. Transportmiddel
Fly 
Veigående kjøretøy 
Identifikasjon:

I.17.
Skip 
Annet 

Jernbanevogn 

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
05 11 99 85
I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur

I.22. Antall kolli

Omgivelsestemperatur 

Kjølt 

Fryst 

I.23. Plombe- og containernr.

I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til:
Kunstig reproduksjon 


I.26. Transitt gjennom tredjestat
Tredjestat
Utførselssted
Innførselssted
I.28. Eksport
Tredjestat
Utførselssted





I.27. Transitt gjennom medlemsstater

ISO-kode
Kode
Grensekontrollstasjonens nr.

Medlemsstat
Medlemsstat
Medlemsstat

ISO-kode
ISO-kode
ISO-kode

I.29.

ISO-kode
Kode

I.30.
I.31. Identifikasjon av varene
Art
(vitenskapelig navn)

Donoridentitet

Oppsamlingsdato

Mengde
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II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Del II: Attestasjon

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at:
II.1.

Sædstasjonen(2) der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for handel, er godkjent og under tilsyn av
vedkommende myndighet i samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv
92/65/EØF.

II.1.1.

I løpet av de siste 30 dagene før datoen for den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor og fram til datoen da
den ferske eller kjølte sæden ble sendt, eller fram til utløpet av den minste lagringsperioden for fryst sæd på 30 dager,
har sædstasjonen:

II.1.1.1.

befunnet seg i en medlemsstat eller, ved regionalisering, på en del av en medlemsstats territorium( 1) som i samsvar
med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF(3) ikke har vært ansett å være angrepet av afrikansk
hestepest,

II.1.1.2.

oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF( 3),

II.1.1.3.

bare inneholdt dyr av hestefamilien som ikke viste kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom metritt hos hoppe.

II.2.

Bare dyr av hestefamilien som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 og 5 eller artikkel 12-16 i direktiv 2009/156/EF(3),
er tatt inn på sædstasjonen.

II.3.

Sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som:

II.3.1.

ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer på tidspunktet de ble tatt inn på
sædstasjonen og på den dagen sæden ble oppsamlet,

II.3.2.

i 30 dager før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien i denne perioden har vist
kliniske tegn på virusarteritt hos hest eller smittsom metritt hos hoppe,

II.3.3.

ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for den første sædoppsamlingen og fra
datoen for den første prøven nevnt i nr. II.3.5.1, II.3.5.2 eller II.3.5.3, til slutten på oppsamlingsperioden,

II.3.4.

har gjennomgått følgende undersøkelser, som minst oppfyller kravene i det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok
og er blitt utført på prøver tatt i samsvar med ett av programmene angitt i nr. II.3.5 i et laboratorium godkjent av
vedkommende myndighet:

og

og

(1) enten

[II.3.4.1.

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

(1) eller

[II.3.4.1.

en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) med negativt resultat,]

(1) enten

[II.3.4.2.

en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) med negativt resultat
ved en serumfortynning på 1:4,]

(1) eller

[II.3.4.2.

en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA), utført med negativt resultat
på en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten,]

II.3.4.3.

en prøve for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe (CEM), utført ved to
anledninger på prøver tatt med sju dagers mellomrom ved isolering av Taylorella equigenitalis
fra preejakulasjonsvæske eller en sædprøve og fra genitalsvaberprøver som minst er tatt fra
forhuden, uretra og fossa urethrae etter dyrking i 7-14 dager, med negativt resultat i hvert
tilfelle,
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II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

II.3.5.

har gjennomgått minst ett av følgende undersøkelsesprogrammer(4), beskrevet i nr. II.3.5.1, II.3.5.2 og II.3.5.3, med de
resultatene som er angitt i nr. II.3.4 som følger:

II.3.5.1.

Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første
sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, og ingen dyr av hestefamilien på
sædstasjonen har vært i direkte kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten.
Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4, er blitt utført på prøver tatt(5) før den første sædoppsamlingen og minst 14 dager
etter begynnelsen på oppholdsperioden på minst 30 dager.

II.3.5.2.

Donorhingsten har oppholdt seg på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første sædoppsamlingen og i
perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, men har forlatt stasjonen under stasjonsveterinærens ansvar i et
sammenhengende tidsrom på under 14 dager, og/eller andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen har vært i direkte
kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand.
Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4, er blitt utført på prøver tatt( 5) før den første sædoppsamlingen i avlssesongen eller
oppsamlingsperioden i det året hvor sæden nevnt ovenfor ble oppsamlet, og minst 14 dager etter begynnelsen på
oppholdsperioden på minst 30 dager,

og

prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest nevnt i nr. II.3.4.1, ble sist utført på en blodprøve tatt(5) høyst
90 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,

og

(1) enten

[en av prøvene for påvisning av virusarteritt hos hest nevnt i nr. II.3.4.2, ble sist utført på en prøve tatt( 5)
høyst 30 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,]

(1) eller

[en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest ble utført med negativt resultat på en
delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten tatt(5) høyst seks måneder før oppsamlingen av
sæden nevnt ovenfor, og en blodprøve tatt på samme dato(5) fikk påvist positivt resultat i en
serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest ved en serumfortynning på over 1:4,]

og

prøven for påvisning av smittsom metritt hos hoppe nevnt i nr. II.3.4.3, ble sist utført på prøver tatt(5) høyst
60 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor.

II.3.5.3.

Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4, er utført på prøver tatt(5) før den første sædoppsamlingen i avlssesongen eller
oppsamlingsperioden i det året da sæden nevnt ovenfor ble oppsamlet,

og

undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4, ble sist utført på prøver tatt( 5) minst 14 dager og høyst 90 dager etter oppsamlingen
av sæden nevnt ovenfor.
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II.3.6.

har gjennomgått undersøkelsene angitt i nr. II.3.5, på prøver tatt på følgende datoer:

Undersøkelsesprogram

Helseopplysninger

Identifikasjon
av sæden

II.

II.a.

Sertifikatets referansenr.

Startdato(5)
Donors
oppholdssted

Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(5)
EVA II.3.4.2

Sædoppsamling

II.b.

CEM II.3.4.3

EIA II.3.4.1
Blodprøve

Sædprøve

1. prøve

2. prøve

(1) enten

[II.4. Ingen antibiotika er blitt tilsatt sæden.]

(1) eller

[II.4. Følgende antibiotika eller kombinasjon av antibiotika er blitt tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den
fortynnede sæden på minst(6) .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... .]

II.5.

Sæden nevnt ovenfor, er:

II.5.1.

oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II avsnitt I nr. 1 og kapittel III
avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

II.5.2.

sendt til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF
og merket med nummeret som er angitt i felt I.23.

Merknader
Del I:
Felt I.12:

Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra.

Felt I.13:

Bestemmelsessted skal tilsvare sædstasjonen, sædlageret eller driftsenheten som mottar sæden.

Felt I.23:

Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.31:

Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.
Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.
Stasjonens godkjenningsnummer skal tilsvare godkjenningsnummeret til sædstasjonen angitt i felt I.12, hvor sæden
ble oppsamlet.
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Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Del II:
Veiledning for utfylling av tabellen i nr. II.3.6:
Forkortelser:
EIA-1

Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – første tilfelle

EIA-2

Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – andre tilfelle

EVA-B1 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – første tilfelle
EVA-B2 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – andre tilfelle
EVA-S1 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – første tilfelle
EVA-S2 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – andre tilfelle
CEM-11 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på første prøve
CEM-12 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på andre prøve, som ble tatt sju dager
etter CEM-11
CEM-21 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på første prøve
CEM-22 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på andre prøve, som ble tatt sju dager
etter CEM-21
Instruksjoner:
For hver sædidentifikasjon i kolonne A i eksempelet nedenfor, skal undersøkelsesprogrammet (II.3.5.1, II.3.5.2 og/eller
II.3.5.3) angis i kolonne B, og datoene i kolonne C og D.
Datoene for prøvetaking til laboratorieundersøkelser før den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor i samsvar med
nr. II.3.5.1, II.3.5.2 og II.3.5.3, skal føres i øverste rad i kolonne 5-9 i tabellen, det vil si i feltene merket med EIA-1, EVA-B1
eller EVA-S1 og CEM-11 og CEM-12 i eksempelet nedenfor.

A

Undersøkelsesprogram

Identifikasjon
av sæden

Datoene for prøvetaking til gjentatte laboratorieundersøkelser i samsvar med nr. II.3.5.2 eller II.3.5.3 skal føres i nederste rad
i kolonne 5-9 i tabellen, det vil si i feltene EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 og CEM-21 og CEM-22 i eksempelet nedenfor.

Startdato(5)

Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(5)
EVA II.3.4.3

Donors
oppholdssted

Sædoppsamling

C

D

B

CEM II.3.4.3

EIA II.3.4.1
Blodprøve

Sædprøve

1. prøve

2. prøve

EIA-1

EVA-B1

EVA-S1

CEM-11

CEM-12

EIA-2

EVA-B2

EVA-S2

CEM-21

CEM-22

(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF på Kommisjonens
nettsted:
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments_vet_field_en.htm
(3) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1.
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II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

(4) Stryk det eller de programmene som ikke er relevante for forsendelsen.
(5) Angi dato i tabellen i nr. II.3.6 (følg veiledningen i del II under Merknader).
(6) Sett inn navn og konsentrasjoner.
 Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser.
Offentlig veterinær
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Den lokale veterinærenhetens nummer:

Dato:

Underskrift:

Stempel:

Nr. 76/30

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

15.11.2018

DEL C

Modell for helsesertifikat IC til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av sæd fra dyr av hestefamilien,
som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF før 1. september 2010 og sendt etter 31. august 2010
fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra

DEN EUROPEISKE UNION

Del I: Opplysninger om forsendelsen

I.1.

I.5.

Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen

Avsender
Navn
Adresse

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

Postnr.

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

Mottaker
Navn
Adresse

I.6.
I.7.

Postnr.
I.8.

Opprinnelsesland

ISOkode

I.9. Opprinnelsesregion

Kode

I.12. Opprinnelsessted
Navn
Adresse

I.10. Bestemmelses- ISOland
kode

I.11. Bestemmelsesregion

I.13. Bestemmelsessted
Sædstasjon 
Godkjenningsnummer

Sædstasjon 
Navn
Adresse

I.14.

I.15.

I.16. Transportmiddel

I.17.

Fly 
Veigående kjøretøy 
Identifikasjon:

Driftsenhet 
Godkjenningsnummer

Postnr.

Postnr.

Skip 
Annet 

Jernbanevogn 

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
05 11 99 85
I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur
Fryst 

I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr.

I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til:
Kunstig reproduksjon 


I.26. Transitt gjennom tredjestat
Tredjestat
Utførselssted
Innførselssted
I.28. Eksport
Tredjestat
Utførselssted





I.27. Transitt gjennom medlemsstater

ISO-kode
Kode
Grensekontrollstasjonens nr.

Medlemsstat
Medlemsstat
Medlemsstat

ISO-kode
ISO-kode
ISO-kode

I.29.

ISO-kode
Kode

I.30.
I.31. Identifikasjon av varene
Art
(vitenskapelig navn)

Kode

Donoridentitet

Oppsamlingsdato

Mengde
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Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Del II: Attestasjon

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at:
II.1.

Sædstasjonen(2) der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for handel:

II.1.1.

er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med vilkårene i kapittel I i vedlegg D til direktiv
92/65/EØF,

II.1.2.

ligger i en medlemsstat eller, ved regionalisering, på en del av en medlemsstats territorium( 1) som den dagen sæden ble
oppsamlet og fram til datoen da sæden ble sendt som fersk/kjølt sæd(1), eller til utløpet av den obligatoriske
30-dagersperioden for lagring av fryst sæd(1), ikke var ansett å være angrepet av afrikansk hestepest i samsvar med
artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF(3),

II.1.3.

har de siste 30 dagene før sædoppsamlingen og fram til datoen da sæden ble sendt som fersk/kjølt sæd( 1), eller til
utløpet av den obligatoriske 30-dagersperioden for lagring av fryst sæd(1), oppfylt vilkårene i artikkel 4 i direktiv
2009/156/EF,

II.1.4.

har de siste 30 dagene før sædoppsamlingen og fram til datoen da sæden ble sendt som fersk/kjølt sæd( 1), eller til
utløpet av den obligatoriske 30-dagersperioden for lagring av fryst sæd(1), bare inneholdt dyr av hestefamilien som var
frie for kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom metritt hos hoppe.

II.2.

Alle dyr av hestefamilien er tatt inn på sædstasjonen i henhold til bestemmelsene i artikkel 4 og 5 i direktiv
2009/156/EF(3).

II.3.

Sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som:

II.3.1.

på den dagen sæden ble oppsamlet, ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer,

II.3.2.

ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før sædoppsamlingen,

II.3.3.

minst de siste 30 dagene før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien har vist
kliniske tegn på virusarteritt hos hest,

II.3.4.

de siste 60 dagene før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien har vist kliniske
tegn på smittsom metritt hos hoppe,

II.3.5.

så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av hestefamilien med en
infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene før sædoppsamlingen,

II.3.6.

har gjennomgått følgende dyrehelseundersøkelser i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndighet, i
samsvar med et undersøkelsesprogram som angitt i nr. II.3.7:

og

[II.3.6.1.

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

(1) enten

[II.3.6.2.

en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest med negativt resultat ved
en serumfortynning på 1:4,]

(1) eller

[II.3.6.2.

en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest, utført med negativt resultat på en
delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten,]
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og

II.3.6.3.

15.11.2018

II.a

Sertifikatets referansenr.

II.b.

en prøve for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe, utført ved to anledninger
med sju dagers mellomrom på prøver oppsamlet 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,

II.3.7.

har gjennomgått ett av følgende undersøkelsesprogrammer(4):

II.3.7.1.

Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før sædoppsamlingen og i
oppsamlingsperioden, og ingen dyr av hestefamilien på sædstasjonen har i løpet av denne tiden vært i direkte kontakt
med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingstene.
Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.6, er blitt utført på prøver tatt …………………………(5), og dersom det er snakk om
smittsom metritt hos hoppe, på en andre prøve tatt ………………………………(5), tidligst 14 dager etter begynnelsen på
nevnte oppholdsperiode, og senest ved avlssesongens begynnelse.

II.3.7.2.

Donorhingsten har ikke oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen, eller andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen
har vært i kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten.
Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.6, er blitt utført på prøver tatt …………………………… (5), og dersom det er snakk om
smittsom metritt hos hoppe, på en andre prøve tatt ………………………………(5), i løpet av de siste 14 dagene før den
første sædoppsamlingen, og senest ved avlssesongens begynnelse,

og

og

prøvene for påvisning av infeksiøs anemi hos hest nevnt i nr. II.3.6.1, ble sist utført på en blodprøve tatt
……………………………(5), høyst 120 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,

(1) enten

[en av prøvene for påvisning av virusarteritt hos hest nevnt i nr. II.3.6.2, ble sist utført på en prøve
tatt ………………………………(5), høyst 30 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,]

(1) eller

[det er bekreftet at hingsten, som er seropositiv for virusarteritt hos hest, ikke utskiller virus ved
en virusisolasjonsprøve som ble utført på en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten tatt
……………………………………(5), høyst ett år før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor.]

II.3.7.3.

Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.6, er blitt utført i løpet av den obligatoriske 30-dagersperioden for lagring av fryst sæd, og
minst 14 dager etter sædoppsamlingen, på prøver tatt ………………………………(5), og dersom det er snakk om
smittsom metritt hos hoppe, på en andre prøve tatt ………………………………(5).

II.4.

Sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II og III i
vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.

MERKNADER
DEL I:
Felt I.12:

Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra.

Felt I.13:

Bestemmelsessted skal tilsvare sædstasjonen, sædlageret eller driftsenheten som mottar sæden.

Felt I.23:

Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.
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Felt I.31:

Nr. 76/33

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.
Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.
Stasjonens godkjenningsnummer skal tilsvare godkjenningsnummeret til sædstasjonen angitt i felt I.12, hvor
sæden ble oppsamlet.

Del II
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i direktiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted:
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm
(3) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1.
(4) Stryk det eller de programmene som ikke er relevante for forsendelsen.
(5) Angi dato.
 Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Den lokale veterinærenhetens nummer:

Dato:

Underskrift:

Stempel:

Nr. 76/34
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DEL D

Modell for helsesertifikat ID til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien, som er
oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014, og med forsendelser av lagre av
sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og
før 1. oktober 2014, eller før 1. september 2010 og sendt etter 31. august 2010 fra et godkjent sædlager

DEN EUROPEISKE UNION

Del I: Opplysninger om forsendelsen

I.1.

I.5.

I.8.

Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen

Avsender
Navn
Adresse

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

Postnr.

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

Mottaker
Navn
Adresse

I.6.

Nummeret/numrene på
tilhørende originalsertifikater

Postnr.

I.7.

Opprinnelses- ISO-kode
land

I.9. Opprinnelsesregion

Kode

I.12. Opprinnelsessted
Navn
Adresse

I.2.a. Lokalt referansenr.

Nummeret/numrene på
følgedokumenter

I.10. Bestemmelses- ISO-kode I.11. Bestemmelsesland
region

Kode

I.13. Bestemmelsessted
Sædstasjon 
Godkjenningsnummer

Sædstasjon 

Driftsenhet 
Godkjenningsnummer

Navn
Adresse

Postnr.

Postnr.

I.14.

I.15.

I.16. Transportmiddel
Fly 
Veigående kjøretøy 
Identifikasjon:

I.17.
Skip 
Annet 

Jernbanevogn 

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
05 11 99 85
I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur

I.22. Antall kolli

Fryst 
I.23. Plombe- og containernr.

I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til:
Kunstig reproduksjon 


I.26. Transitt gjennom tredjestat
Tredjestat
Utførselssted
Innførselssted



I.28. Eksport
Tredjestat
Utførselssted



I.27. Transitt gjennom medlemsstater

ISO-kode
Kode
Grensekontrollstasjonens nr.

Medlemsstat
Medlemsstat
Medlemsstat

ISO-kode
ISO-kode
ISO-kode

I.29.

ISO-kode
Kode

I.30.
I.31. Identifikasjon av varene
Art
(vitenskapelig navn)

Donoridentitet

Oppsamlingsdato

Mengde
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II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at sæden nevnt ovenfor:

Del II: Attestasjon

(1) enten

(1) eller

(1) eller

[II.1.

er oppsamlet, behandlet og lagret i minst 30 dager umiddelbart etter oppsamlingen på en godkjent
sædstasjon(2) som ligger i den medlemsstaten som sæden stammer fra, og som drives og er under tilsyn i
samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(3), og
hvorfra sæden er transportert til sædlageret angitt i felt I.12, som ligger i den samme medlemsstaten som
sæden stammer fra, i henhold til krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest som er minst like
strenge som dem som er fastsatt i:

(1) enten

[del A i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,]

(1) eller

[del B i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,]

(1) eller

[del C i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,]

(1) eller

[vedtak 95/307/EF,]]

[II.1.

er oppsamlet, behandlet og lagret i minst 30 dager umiddelbart etter oppsamlingen på en godkjent
sædstasjon(2) som ligger i Unionen, og som drives og er under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1
og kapittel I avsnitt I nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, og er transportert til sædlageret angitt i felt I.12 i
samsvar med:

(1) enten

[del A i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,]

(1) eller

[del B i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,]

(1) eller

[del C i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,]

(1) eller

[del D i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,]

(1) eller

[vedtak 95/307/EF,]]

[II.1.

er oppsamlet, behandlet og lagret på en godkjent sædstasjon(2) som ligger i en tredjestat eller i en del av en
tredjestat som er angitt i kolonne 2 og 4 i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF, og som drives og er under tilsyn i
samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, og er
importert til Unionen i samsvar med artikkel 4 i vedtak 2004/211/EF i samsvar med:

(1) enten

[del 2 avsnitt A i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU,]

(1) eller

[del 2 avsnitt B i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU,]

(1) eller

[del 2 avsnitt C i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU,]

(1) eller

[del 2 avsnitt D i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU,]

(1) eller

[vedtak 96/539/EF,]]

II.2.

er lagret på det godkjente sædlageret(2) angitt i felt I.12, som drives og er under tilsyn i samsvar med
kapittel I avsnitt I nr. 2 og kapittel I avsnitt II nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

II.3.

er sendt til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til direktiv
92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23.

Merknader
Del I:
Felt I.6:

Nummeret/numrene på tilhørende originalsertifikater eller følgedokumenter skal tilsvare serienummeret på de offisielle
dokumentene eller helsesertifikatene [INTRA eller CVED] som ledsaget sæden nevnt ovenfor, fra den godkjente
sædstasjonen som sæden stammer fra, til sædlageret nevnt ovenfor. Originalen(e) av dette eller disse dokumentene
eller sertifikatene eller den eller de offisielt påtegnede kopiene av originalen(e) skal være vedlagt dette sertifikatet.
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II.a.

Sertifikatets referansenr.

Felt I.12:

Opprinnelsessted skal tilsvare det sædlageret som sæden er sendt fra.

Felt I.13:

Bestemmelsessted skal tilsvare sædstasjonen, sædlageret eller driftsenheten som mottar sæden.

Felt I.23:

Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.31:

Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.
Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.

II.b.

Del II
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv
92/65/EØF på Kommisjonens nettsteder:
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
(3) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
 Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser.
Offentlig veterinær eller offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Den lokale veterinærenhetens nummer:

Dato:

Underskrift:

Stempel:

15.11.2018

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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VEDLEGG II

MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED HANDEL INNENFOR UNIONEN MED FORSENDELSER AV EGG
OG EMBRYOER FRA DYR AV HESTEFAMILIEN

Nr. 76/38

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

15.11.2018

DEL A

Modell for helsesertifikat IIA til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av egg og embryoer fra dyr av
hestefamilien, som er oppsamlet eller produsert i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt av den
godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra

DEN EUROPEISKE UNION

Del I: Opplysninger om forsendelsen

I.1.

I.5.

Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen

Avsender
Navn
Adresse

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

Postnr.

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

Mottaker
Navn
Adresse

I.6.

I.7.

Postnr.
I.8.

Opprinnelsesland

I.2.a. Lokalt referansenr.

ISOkode

I.9. Opprinnelsesregion

Kode

I.10. Bestemmelses- ISO-kode I.11. Bestemmelsesland
region

I.12. Opprinnelsessted

Kode

I.13. Bestemmelsessted
Embryogruppe 

Navn
Adresse

Driftsenhet 

Godkjenningsnummer

Embryogruppe 

Navn
Adresse

Godkjenningsnummer

Postnr.

Postnr.
I.14.

I.15.

I.16. Transportmiddel

I.17.

Fly 
Veigående kjøretøy 
Identifikasjon:

Skip 
Annet 

Jernbanevogn 

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
05 11 99 85
I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur

I.22. Antall kolli

Omgivelsestemperatur 

Kjølt 

Fryst 

I.23. Plombe- og containernr.

I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til:
Kunstig reproduksjon 


I.26. Transitt gjennom tredjestat
Tredjestat
Utførselssted
Innførselssted



I.28. Eksport
Tredjestat
Utførselssted

I.27. Transitt gjennom medlemsstater

ISO-kode
Kode
Grensekontrollstasjonens nr.

Medlemsstat
Medlemsstat
Medlemsstat



ISO-kode
ISO-kode
ISO-kode

I.29.

ISO-kode
Kode

I.30.
I.31. Identifikasjon av varene
Art
(vitenskapelig navn)

Kategori

Donoridentitet

Oppsamlingsdato

Mengde

15.11.2018

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

DEN EUROPEISKE UNION
II.

Helseopplysninger

Nr. 76/39

Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien – del A
II.a. Sertifikatets referansenr.

II.b.

Del II: Attestasjon

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at:

(1) enten

[II.1.

Embryoene/eggene som har framkommet ved befruktning in vivo(1) nevnt ovenfor, er oppsamlet, behandlet
og lagret av en embryooppsamlingsgruppe(2) som er godkjent og under tilsyn i samsvar med kapittel I
avsnitt III nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(3).]

(1) eller

[II.1.

Embryoene produsert in vitro / de mikromanipulerte embryoene(1) nevnt ovenfor, er produsert, behandlet og
lagret av en embryoproduksjonsgruppe(2) som er godkjent og under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt III
nr. 1 og 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) enten

[II.2.

Embryoene som har framkommet ved befruktning in vivo nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III
avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller

[II.2.

Eggene som har framkommet ved befruktning in vivo nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II
nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller

[II.2.

Embryoene produsert in vitro nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II nr. 3 i vedlegg D til
direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller

[II.2.

De mikromanipulerte embryoene nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II nr. 4 i vedlegg D til
direktiv 92/65/EØF.]

II.3.

Eggene eller embryoene nevnt ovenfor, stammer fra donorhopper som:

II.3.1.

kommer fra driftsenheter som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF( 4), og hvor
det bare er tatt inn dyr av hestefamilien som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 og 5 eller artikkel 12-16 i
direktiv 2009/156/EF,

II.3.2.

oppfyller kravene i kapittel IV nr. 4 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

II.3.3.

ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for oppsamling av eggene eller
embryoene og fra datoen for den første prøven nevnt i nr. II.3.4.1 og II.3.4.2, til datoen for oppsamling av
eggene eller embryoene,

II.3.4.

har gjennomgått undersøkelser, som minst oppfyller kravene i det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok, utført i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndigheter og har undersøkelsene
nevnt nedenfor inkludert i sin akkreditering i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004( 5):

II.3.4.1.

for infeksiøs anemi hos hest (EIA), en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve) eller en
enzymmerket antistoffprøve (ELISA), med negativt resultat og utført på blodprøver tatt …………………( 6),
minst 14 dager etter datoen som innledet tidsrommet nevnt i nr. II.3.3, og undersøkelsen ble sist utført på
en blodprøve tatt ……………………(6), høyst 90 dager før datoen for oppsamlingen av eggene eller
embryoene beregnet på handel,

II.3.4.2.

for smittsom metritt hos hoppe (CEM), en prøve for identifisering av agens med negativt resultat, utført på
minst to svaberprøver tatt i tidsrommet nevnt i nr. II.3.3, minst fra slimhinnen i fossa clitoridis og sinus
clitoridis hos donorhoppen,

Nr. 76/40
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DEN EUROPEISKE UNION
II.

Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

(1) enten

[II.3.4.2.1.

ved to anledninger og med minst sju dagers mellomrom ………………(6) og ………………(6), ved isolering
av Taylorella equigenitalis etter dyrking under mikroaerofile forhold i et tidsrom på minst sju dager,
påbegynt innen 24 timer etter at prøvene er oppsamlet fra donordyret, eller innen 48 timer dersom
prøvene oppbevares kjølig under transport,]

(1) og/eller

[II.3.4.2.2.

ved én anledning …………………(6), ved påvisning av genomet for Taylorella equigenitalis gjennom
polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR, utført innen 48 timer etter at prøvene er tatt fra
donordyret.]
Prøvene nevnt i nr. II.3.4.2.1 og II.3.4.2.2, ble i ingen tilfeller tatt tidligere enn 7 dager (systemisk
behandling) eller 21 dager (lokal behandling) etter antimikrobiell behandling av donorhingsten og ble
plassert i et transportmedium med aktivkull, for eksempel Amies medium, før forsendelse til laboratoriet.

(1) enten

[II.4.

Embryoene nevnt ovenfor, er blitt befruktet ved inseminering av donorhoppene med sæd som er
oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel I avsnitt I, kapittel II
avsnitt I og kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller

[II.4.

Embryoene nevnt ovenfor, er blitt befruktet ved befruktning in vitro av egg som oppfyller vilkårene fastsatt
i kapittel III avsnitt II nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, med sæd som er oppsamlet, behandlet,
lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel I avsnitt I, kapittel II avsnitt I og kapittel III
avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller

[II.4.

Eggene har ikke vært i kontakt med sæd fra dyr av hestefamilien.]

II.5.

Eggene eller embryoene nevnt ovenfor, er sendt til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med
kapittel III avsnitt II nr. 6 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt
I.23.

Merknader
Del I:
Felt I.12:

Opprinnelsessted skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført
oppsamlingen/produksjonen av eggene/embryoene.

Felt I.13:

Bestemmelsessted skal tilsvare embryooppsamlingsgruppen, embryoproduksjonsgruppen eller driftsenheten som
mottar eggene/embryoene.

Felt I.23:

Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.31:

Kategori: Angi om det dreier seg om: embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har
framkommet ved befruktning in vivo, embryoer som er produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer.
Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.
Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.

Del II:
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Bare godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgrupper som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i direktiv
92/65/EØF på Kommisjonens nettsted:
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

15.11.2018
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Nr. 76/41

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

(3) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
(4) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1.
(5) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1.
(6) Angi dato.
 Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser.
Offentlig veterinær eller offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Den lokale veterinærenhetens nummer:

Dato:

Underskrift:

Stempel:

Nr. 76/42
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15.11.2018

DEL B

Modell for helsesertifikat IIB til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av egg og embryoer fra dyr av
hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før 1. oktober
2014, og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller
embryoene stammer fra

DEN EUROPEISKE UNION

Del I: Opplysninger om forsendelsen

I.1.

I.5.

Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen

Avsender
Navn
Adresse

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

Postnr.

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

Mottaker
Navn
Adresse

I.6.
I.7.

Postnr.
I.8.

Opprinnelses- ISO-kode
land

I.9.

Opprinnelsesregion

Kode

I.12. Opprinnelsessted
Navn
Adresse

I.2.a. Lokalt referansenr.

I.10. Bestemmelsesland

ISOkode

I.11. Bestemmelsesregion

Kode

I.13. Bestemmelsessted
Embryogruppe 
Godkjenningsnummer

Driftsenhet 

Embryogruppe 
Godkjenningsnummer

Navn
Adresse

Postnr.

Postnr.

I.14.

I.15.

I.16. Transportmiddel

I.17.

Fly 
Skip 
Veigående kjøretøy  Annet 
Identifikasjon:

Jernbanevogn 

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
05 11 99 85
I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur
Omgivelsestemperatur 

I.22. Antall kolli
Kjølt 

Fryst 

I.23. Plombe- og containernr.

I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til:
Kunstig reproduksjon 
I.26. Transitt gjennom tredjestat
Tredjestat
Utførselssted
Innførselssted


ISO-kode
Kode
Grensekontrollstasjonens nr.

I.28. Eksport
Tredjestat
Utførselssted

ISO-kode
Kode





I.27. Transitt gjennom medlemsstater
Medlemsstat
ISO-kode
Medlemsstat
ISO-kode
Medlemsstat
ISO-kode
I.29.

I.30.
I.31. Identifikasjon av varene
Art
(vitenskapelig navn)

Kategori

Donoridentitet

Oppsamlingsdato

Mengde

15.11.2018

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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DEN EUROPEISKE UNION
II.

Helseopplysninger

Nr. 76/43

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Del II: Attestasjon

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at:

(1) enten

[II.1.

Embryoene/eggene som har framkommet ved befruktning in vivo(1) nevnt ovenfor, er oppsamlet, behandlet og
lagret av en embryooppsamlingsgruppe(2) som er godkjent og under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt III
nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller

[II.1

Embryoene produsert in vitro / de mikromanipulerte embryoene(1) nevnt ovenfor, er produsert, behandlet og
lagret av en embryoproduksjonsgruppe(2) som er godkjent og under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt III
nr. 1 og 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) enten

[II.2.

Embryoene som har framkommet ved befruktning in vivo nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II
nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller

[II.2.

Eggene som har framkommet ved befruktning in vivo nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II
nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller

[II.2.

Embryoene produsert in vitro nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II nr. 3 i vedlegg D til direktiv
92/65/EØF.]

(1) eller

[II.2.

De mikromanipulerte embryoene nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II nr. 4 i vedlegg D til
direktiv 92/65/EØF.]

II.3.

Eggene eller embryoene nevnt ovenfor, stammer fra donorhopper som:

II.3.1.

kommer fra driftsenheter som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF( 4), og hvor det
bare er tatt inn dyr av hestefamilien som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 og 5 eller artikkel 12-16 i
direktiv 2009/156/EF,

II.3.2.

oppfyller tilleggskravene i kapittel IV nr. 4 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

II.3.3.

ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for oppsamling av eggene eller
embryoene og fra datoen for den første prøven nevnt i nr. II.3.4 og II.3.5, til datoen for oppsamling av eggene
og embryoene,

II.3.4.

med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøve) eller en ELISAprøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en blodprøve tatt ……………………( 3), i løpet av de siste
30 dagene før datoen for den første oppsamlingen av eggene eller embryoene, og prøven ble sist utført på en
blodprøve tatt …………………(3), høyst 90 dager før eggene og embryoene ble oppsamlet,

II.3.5.

har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe ved isolering av Taylorella
equigenitalis etter dyrking i 7-14 dager, utført med negativt resultat i hvert tilfelle på prøver tatt de siste 30
dagene før datoen for den første oppsamlingen av egg eller embryoer fra slimhinnen i fossa clitoridis og sinus
clitoridis i to påfølgende østrusperioder …………………(3) og …………………(3), og på en ytterligere
dyrkingsprøve tatt fra livmorslimhinnen i en av østrusperiodene ……………………(3).

[II.4.

Embryoene nevnt ovenfor, er blitt befruktet ved inseminering av donorhoppene med sæd som er oppsamlet,
behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel I avsnitt I, kapittel II avsnitt I og
kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) enten
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II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

(1) eller

[II.4.

Embryoene nevnt ovenfor, er blitt befruktet ved befruktning in vitro av egg som oppfyller vilkårene i kapittel III
avsnitt II nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, med sæd som er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert
på vilkår som oppfyller kravene i kapittel I avsnitt I, kapittel II avsnitt I og kapittel III avsnitt I i vedlegg D til
direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller

[II.4.

Eggene har ikke vært i kontakt med sæd fra dyr av hestefamilien.]

II.5.

Eggene eller embryoene nevnt ovenfor, er sendt til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III
avsnitt II nr. 6 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23.

Merknader
Del I:
Felt I.12:

Opprinnelsessted skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført
oppsamlingen/produksjonen av eggene/embryoene.

Felt I.13:

Bestemmelsessted skal tilsvare embryooppsamlingsgruppen, embryoproduksjonsgruppen eller driftsenheten som
mottar eggene/embryoene.

Felt I.23:

Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.31:

Kategori: Angi om det dreier seg om: embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har
framkommet ved befruktning in vivo, embryoer som er produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer.
Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.
Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.
Gruppens godkjenningsnummer skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har
utført oppsamlingen/produksjonen av eggene/embryoene.

Del II:
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Bare godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgrupper som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i direktiv
92/65/EØF på Kommisjonens nettsted:
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm
(3) Angi dato.
(4) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1.
 Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser.
Offentlig veterinær eller offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Den lokale veterinærenhetens nummer:

Dato:

Underskrift:

Stempel:

15.11.2018
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DEL C

Modell for helsesertifikat IIC til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av egg og embryoer fra dyr av
hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF før 1. september 2010 og sendt etter
31. august 2010 fra den godkjente embryooppsamlingsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra

DEN EUROPEISKE UNION
I.1.

Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen

Avsender
Navn
Adresse

Del I: Opplysninger om forsendelsen

Postnr.
I.5.

Mottaker
Navn
Adresse

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

I.6.
I.7.

Postnr.
I.8.

Opprinnelsesland

ISOkode

I.9. Opprinnelsesregion

Kode

I.12. Opprinnelsessted

ISOkode

I.11. Bestemmelsesregion

I.13. Bestemmelsessted
Driftsenhet 
Navn
Adresse

Embryogruppe 
Navn
Adresse

I.10. Bestemmelsesland

Godkjenningsnummer

Postnr.

Kode

Embryogruppe 
Godkjenningsnummer

Postnr.

I.14.

I.15.

I.16. Transportmiddel

I.17.

Fly 
Skip 
Jernbanevogn 
Veigående kjøretøy  Annet 
Identifikasjon:
I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
05 11 99 85
I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur
Omgivelsestemperatur 

I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr.

I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til:
Kunstig reproduksjon 
I.26. Transitt gjennom tredjestat

Tredjestat
ISO-kode
Utførselssted
Kode
Innførselssted
Grensekontrollstasjonens nr.
I.28. Eksport
Tredjestat
Utførselssted





I.27. Transitt gjennom medlemsstater
Medlemsstat
ISO-kode
Medlemsstat
ISO-kode
Medlemsstat
ISO-kode
I.29.

ISO-kode
Kode

I.30.
I.31. Identifikasjon av varene
Art
(vitenskapelig navn)

Kategori

Donoridentitet

Oppsamlingsdato

Mengde

Nr. 76/46
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Helseopplysninger
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II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Del II: Attestasjon

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at:
II.1.

Eggene/embryoene(1) nevnt ovenfor, er oppsamlet av en oppsamlingsgruppe(2) godkjent av vedkommende myndighet, og
er behandlet i et egnet laboratorium.

II.2.

Eggene/embryoene(1) er oppsamlet fra donorhopper som:

II.2.1.

på oppsamlingsdagen har oppholdt seg i lokaler på en medlemsstats territorium eller, ved regionalisering, på en del av en
medlemsstats territorium som ikke var ansett å være angrepet av afrikansk hestepest i samsvar med artikkel 5 nr. 2
bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF(3),

II.2.2.

har oppholdt seg i driftsenheter under veterinærtilsyn som på oppsamlingsdagen oppfylte vilkårene i artikkel 4 i direktiv
2009/156/EF,

II.2.3.

i de siste 60 dagene før oppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter fri for kliniske tegn på smittsom metritt hos hoppe,

II.2.4.

ikke er blitt brukt til naturlig bedekning de siste 30 dagene før oppsamlingen av eggene/embryoene( 1),

II.2.5.

så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av hestefamilien med en
infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene før oppsamlingen av eggene/embryoene( 1),

II.2.6.

på oppsamlingsdagen ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer.

II.3.

Eggene/embryoene(1) er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i vedlegg D til
direktiv 92/65/EØF.

II.4.

Sæden som er brukt til insemineringen av donorhoppene, oppfyller kravene i direktiv 92/65/EØF(4)(1).

II.5.

Eggene som er brukt til in vitro-produksjon av embryoene, oppfyller kravene i direktiv 92/65/EØF(1).

Merknader
Del I:
Felt I.12:

Opprinnelsessted skal tilsvare den embryooppsamlingsgruppen som har utført oppsamlingen av eggene/embryoene.

Felt I.13:

Bestemmelsessted skal tilsvare embryooppsamlingsgruppen, embryoproduksjonsgruppen eller driftsenheten som
mottar eggene/embryoene.

Felt I.23:

Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.31:

Kategori: Angi om det dreier seg om: embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har
framkommet ved befruktning in vivo, embryoer som er produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer.
Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.
Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.
Gruppens godkjenningsnummer skal tilsvare den embryooppsamlingsgruppen som har utført oppsamlingen av
eggene/embryoene.

Del II:
(1)

Stryk det som ikke passer.

(2)

Bare godkjente embryooppsamlingsgrupper som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i direktiv 92/65/EØF på
Kommisjonens nettsted:
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm
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Helseopplysninger
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II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

(3) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1.
(4) Gjelder ikke for egg.
 Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser.
Offentlig veterinær eller offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Den lokale veterinærenhetens nummer:

Dato:

Underskrift:

Stempel:»
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VEDLEGG II

I vedlegg I og II til beslutning 2010/471/EU gjøres følgende endringer:
1) I vedlegg I skal del 2 lyde:
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«DEL 2

Avsnitt A
MODELL 1 – Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet i
samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra

LAND
I.1.

Veterinærattest ved import til EU
Avsender
Navn
Adresse

Del I: Opplysninger om forsendelsen

Telefonnr.
I.5.

Mottaker
Navn
Adresse

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

I.6.

Person som har ansvaret for forsendelsen i EU
Navn
Adresse

Postnr.
Telefonnr.
I.7.

Opprinnelsesland

I.2.a.

Postnr.
Telefonnr.
ISOkode

I.8. Opprinnelsesregion

Kode

I.11. Opprinnelsessted
Navn
Adresse

I.9.

Bestemmelses- ISO-kode
land

I.10. Bestemmelsesregion

Kode

I.12. Bestemmelsessted
Sædstasjon 
Godkjenningsnummer

Sædstasjon 

Driftsenhet 
Godkjenningsnummer

Navn
Adresse

Postnr.

Postnr.

I.13. Lastested

I.14. Avsendelsesdato

I.15. Transportmiddel

I.16. GKS ved import til EU

Fly 
Skip 
Veigående kjøretøy  Annet 
Identifikasjon
Dokumentreferanse

Jernbanevogn 
I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
05 11 99 85
I.20. Mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr.

I.24.

I.25. Varer sertifisert til:
Kunstig reproduksjon 


I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU
Tredjestat



I.27. Ved import eller innførsel til EU

ISO-kode

I.28. Identifikasjon av varene
Art
(vitenskapelig navn)

Donoridentitet

Oppsamlingsdato

Mengde
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Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Del II: Attestasjon

Undertegnede offentlige veterinær i eksportstaten(2) ..…….…………………………………………………………… attesterer at:
(navn på eksportstat)
II.1.

Sædstasjonen(3) der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for eksport til Unionen, er godkjent og
under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med vilkårene i kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i
vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(4).

II.2.

I løpet av de siste 30 dagene før datoen for den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor og fram til datoen da
den ferske eller kjølte sæden ble sendt, eller fram til utløpet av lagringsperioden for fryst sæd på 30 dager, har
sædstasjonen:

II.2.1.

befunnet seg i eksportstaten eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF( 5), på en del
av eksportstatens territorium som:
 i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært ansett å være angrepet av
afrikansk hestepest,
 har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år,
 har vært fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder,

II.2.2.
(1) enten

oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, særlig:
[II.2.2.1.

etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er ikke alle dyr av arter som er mottakelige for den
aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet eller avlivet, og driftsenheten har
vært fri:


for alle typer encefalomyelitt hos hest i minst seks måneder regnet fra den dagen da angrepne dyr av
hestefamilien ble slaktet,



for infeksiøs anemi hos hest (EIA) i minst det tidsrommet som kreves for å oppnå et negativt resultat
av en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på prøver som er tatt ved to
anledninger med tre måneders mellomrom på hvert gjenværende dyr etter at de angrepne dyrene var
slaktet,



for vesikulær stomatitt (VS) i minst seks måneder regnet fra det siste registrerte tilfellet,



for rabies i minst én måned regnet fra det siste registrerte tilfellet,



for miltbrann i minst 15 dager regnet fra det siste registrerte tilfellet,

(1) eller

II.2.2.1.

etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er alle dyr av arter som er mottakelige for den
aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet eller avlivet, og driftsenheten har i
minst 30 dager vært fri for enhver form for encefalomyelitt hos hest, infeksiøs anemi hos hest, vesikulær
stomatitt og rabies, eller minst 15 dager når det gjelder miltbrann, regnet fra den dagen da lokalene var
tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av dyrene.]

II.2.3.

bare inneholdt dyr av hestefamilien som ikke viste kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom metritt hos
hoppe.

II.3.

Før de kom til sædstasjonen, har donorhingstene og eventuelle andre dyr av hestefamilien på stasjonen:

II.3.1.

i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av de tre månedene)
oppholdt seg kontinuerlig i eksportstaten eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF,
på en del av eksportstatens territorium som i løpet av denne tiden:


i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært ansett å være angrepet av
afrikansk hestepest,



har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år,



har vært fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder,
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II.

Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

(1) enten

[II.3.2.

kommet fra eksportstaten som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, har vært fri for vesikulær stomatitt (VS) i
minst seks måneder,]

(1) eller

[II.3.2.

gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) med negativt resultat ved
en serumfortynning på 1:32 eller en ELISA-prøve for påvisning av vesikulær stomatitt med et negativt resultat,
utført i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok på en blodprøve tatt( 6) i løpet av de siste
14 dagene før ankomst til stasjonen,]

II.3.3.

kommet fra driftsenheter som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, oppfylte kravene i nr. II.2.2.

II.4.

Sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som:

II.4.1.

ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer på tidspunktet de ble tatt inn på
sædstasjonen og på den dagen sæden ble oppsamlet,

II.4.2.

i minst 30 dager før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien i denne
perioden har vist kliniske tegn på virusarteritt hos hest eller smittsom metritt hos hoppe,

II.4.3.

ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for den første sædoppsamlingen
og fra datoen for den første prøven nevnt i nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og/eller II.4.5.3, til slutten på
oppsamlingsperioden,

II.4.4.

har gjennomgått følgende undersøkelser, som minst oppfyller kravene i det relevante kapittelet i OIEs
landdyrhåndbok, utført i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndigheter og har
undersøkelsene nevnt nedenfor inkludert i sin akkreditering, som er likeverdig med den som er fastsatt i
artikkel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004(7):

(8) [II.4.4.1.

for infeksiøs anemi hos hest (EIA), en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve)
eller en enzymmerket antistoffprøve (ELISA) for påvisning av infeksiøs anemi hos hest, med
negativt resultat,]

II.4.4.2.

for virusarteritt hos hest (EVA),

(1) enten

[II.4.4.2.1.

en serumnøytralisasjonsprøve med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4,]

(1) og/eller

[II.4.4.2.2.

en virusisolasjonsprøve, polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR med
negativt resultat på en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten,]

II.4.4.3.

for smittsom metritt hos hoppe (CEM), en prøve for identifisering av agens utført på tre
svaberprøver samlet opp fra donorhingsten ved to anledninger med minst sju dagers mellomrom
og minst tatt fra forhuden, uretra og fossa glandis.
Prøvene ble ikke i noe tilfelle tatt tidligere enn 7 dager (systemisk behandling) eller 21 dager (lokal
behandling) etter antimikrobiell behandling av donorhingsten, og ble plassert i et transportmedium
med aktivkull, for eksempel Amies medium, før forsendelse til laboratoriet, hvor det med negativt
resultat ble utført prøver for:

(1) enten

[II.4.4.3.1.

isolering av Taylorella equigenitalis etter dyrking under mikroaerofile forhold i et
tidsrom på minst sju dager, påbegynt innen 24 timer etter at prøvene er oppsamlet fra
donordyret, eller innen 48 timer dersom prøvene oppbevares kjølig under transport,]

(1) og/eller

[II.4.4.3.2.

påvisning av genomet for Taylorella equigenitalis gjennom PCR eller sanntids-PCR,
utført innen 48 timer etter at prøvene er tatt fra donordyret,]
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Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

II.4.5. har gjennomgått minst ett av undersøkelsesprogrammene beskrevet i henholdsvis nr. 1.6 bokstav a), b) og c) i
kapittel II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, med de resultatene som er angitt i nr. II.4.4 som følger:

(9) [II.4.5.1.

Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den
første sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, og ingen dyr av
hestefamilien på sædstasjonen har i løpet av denne tiden vært i direkte kontakt med dyr av
hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten.
Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(6) fra donorhingsten minst én gang i
året ved avlssesongens begynnelse eller før den første oppsamlingen av sæd beregnet på import
til Unionen av fersk, kjølt eller fryst sæd, og minst 14 dager etter begynnelsen på
oppholdsperioden på minst 30 dager før datoen for første sædoppsamling.]

(9) [II.4.5.2.

Donorhingsten har oppholdt seg på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første
sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, men har forlatt
sædstasjonen under stasjonsveterinærens ansvar i et sammenhengende tidsrom på under 14
dager, og/eller andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen har vært i direkte kontakt med dyr av
hestefamilien som har dårligere helsetilstand.
Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(6) fra donorhingsten minst én gang i
året ved avlssesongens begynnelse eller før datoen for den første oppsamlingen av sæd beregnet
på import til Unionen av fersk, kjølt eller fryst sæd, og minst 14 dager etter begynnelsen på
oppholdsperioden på minst 30 dager før datoen for første sædoppsamling,

og

i perioden for oppsamling av sæd beregnet på import til Unionen av fersk, kjølt eller fryst sæd, er
donorhingsten blitt undersøkt som beskrevet i nr. II.4.4 som følger:

(a)

for infeksiøs anemi hos hest, ble en av prøvene nevnt i nr. II.4.4.1, sist utført på en blodprøve
tatt(6) høyst 90 dager før datoen for oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,

(b)

for virusarteritt hos hest, ble en av prøvene nevnt

(1) enten

[i nr. II.4.4.2, sist utført på en prøve tatt(6) høyst 30 dager før datoen for oppsamlingen av
sæden nevnt ovenfor,]

(1) eller

[i nr. II.4.4.2.2, utført på en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten tatt( 6)
høyst seks måneder før datoen for oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor, og en
blodprøve tatt(6) fra donorhingsten i løpet av de seks månedene, fikk påvist positivt
resultat i en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest ved en
serumfortynning på over 1:4,]

c)

for smittsom metritt hos hoppe, ble en av prøvene nevnt i nr. II.4.4.3, sist utført på tre
prøver (svaberprøver) tatt(6) høyst 60 dager før datoen for oppsamlingen av sæden nevnt
ovenfor

(1) enten

[ved to anledninger,]

(1) eller

[ved én anledning og analysert med PCR eller sanntids-PCR.]]

(9) [II.4.5.3.

Donorhingsten oppfyller ikke vilkårene fastsatt i nr. 1.6 bokstav a) og b) i kapittel II i vedlegg D til
direktiv 92/65/EØF, og sæden oppsamles med henblikk på import til Unionen av fryst sæd.
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Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4.1, II.4.4.2 og II.4.4.3, ble utført på prøver tatt( 6) fra donorhingsten
minst én gang i året ved avlssesongens begynnelse,
og

undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4.1 og II.4.4.3, ble utført på prøver tatt(6) fra donorhingsten i løpet av
lagringsperioden for sæden på minst 30 dager etter den datoen sæden ble oppsamlet, og før sæden
fjernes fra sædstasjonen, minst 14 dager og høyst 90 dager etter oppsamlingen av sæden nevnt
ovenfor,

og

(1) enten

[undersøkelsen for virusarteritt hos hest nevnt i nr. II.4.4.2, ble utført på prøver tatt( 6) i løpet
av lagringsperioden for sæden på minst 30 dager etter den datoen sæden ble oppsamlet,
og før sæden fjernes fra sædstasjonen eller brukes, minst 14 dager og høyst 90 dager etter
datoen for oppsamling av sæden nevnt ovenfor.]

(1) eller

[det er bekreftet at en donorhingst som er seropositiv for virusarteritt hos hest, ikke utskiller
virus ved en virusisolasjonsprøve, PCR eller sanntids-PCR som er utført med negativt
resultat på prøver av en delmengde av den samlede sæden til donorhingsten tatt(6) to
ganger i året med minst fire måneders mellomrom, og donorhingsten har reagert med
positivt resultat ved en serumfortynning på 1:4 i en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning
av virusarteritt hos hest.]

har gjennomgått undersøkelsene angitt i nr. II.3.2(1) og II.4.5, på prøver tatt på følgende datoer:
Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(6)

Undersøkelsesprogram

Startdato(6)

Identifikasjon
av sæden

II.4.6.

(1) enten

[II.5.

Ingen antibiotika er blitt tilsatt sæden.]

(1) eller

[II.5.

Følgende antibiotika eller kombinasjon av antibiotika er blitt tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den
fortynnede sæden på minst(10):

Donors
oppholdssted

Sædoppsamling

EVA II.
4.4.2.
VS(1) II.3.2.

CEM
II.4.4.3.

EIA II.4.4.1.
Blodprøve

Sædprøve

1. prøve

2. prøve

.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ;]
II.6.

Sæden nevnt ovenfor, er:

II.6.1.

oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II avsnitt I nr. 1 og
kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

II.6.2.

sendt til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til direktiv
92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23.
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Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Merknader
DEL I:
Felt I.11:

Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra.

Felt I.22:

Antall kolli skal tilsvare antall beholdere.

Felt I.23:

Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.28:

Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.
Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.

DEL II:
Veiledning for utfylling av tabellen i nr. II.4.6.
Forkortelser:
VS

Prøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) dersom det kreves i samsvar med nr. II.3.2

EIA-1

Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – første tilfelle

EIA-2

Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – andre tilfelle

EVA-B1

Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – første tilfelle

EVA-B2

Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – andre tilfelle

EVA-S1

Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – første tilfelle

EVA-S2

Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – andre tilfelle

CEM-11

Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på første prøve

CEM-12

Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på andre prøve, som ble tatt sju dager
etter CEM-11

CEM-21

Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på første prøve

CEM-22

Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på andre prøve, som ble tatt sju dager
etter CEM-21

Instruksjoner:
For hver sædidentifikasjon i kolonne A i samsvar med felt I.28 skal undersøkelsesprogrammet (nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og/eller
II.4.5.3) angis i kolonne B, og datoene i kolonne C og D.
Datoene for prøvetaking til laboratorieundersøkelser før den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor i samsvar med
nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og II.4.5.3, skal føres i øverste rad i kolonne 5-9 i tabellen, det vil si i feltene merket med EIA-1, EVA-B1
eller EVA-S1 og CEM-11 og CEM-12 i eksempelet nedenfor.
Datoene for prøvetaking til gjentatte laboratorieundersøkelser i samsvar med nr. II.4.5.2 eller II.4.5.3 skal føres i nederste rad
i kolonne 5-9 i tabellen, det vil si i feltene EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 og CEM-21 og CEM-22 i eksempelet nedenfor.
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Undersøkelsesprogram

Helseopplysninger

Identifikasjon av
sæden

II.

A

Nr. 76/55

II.a.

Sertifikatets referansenr.

Startdato

Dato for prøvetaking til helseundersøkelse

Donors
oppholdssted

Sædoppsamling

C

D

B

II.b.

EVA II.
4.4.2.
VS II.3.2.

CEM
II.4.4.3.

EIA II.4.4.1.
Blodprøve

Sædprøve

1. prøve

2. prøve

EIA-1

EVA-B1

EVA-S1

CEM-11

CEM-12

EIA-2

EVA-B2

EVA-S2

CEM-21

CEM-22

VS

(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjestater oppført i kolonne 2 i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2004/211/EF
av 6. januar 2004 om opprettelse av en liste over tredjestater og deler av deres territorier som medlemsstatene tillater import
fra av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, og om endring av vedtak 93/195/EØF
og 94/63/EF (EUT L 73 av 11.3.2004, s. 1), forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjestatens territorium som er
angitt i kolonne 4, fra en donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som er angitt i kolonne 11, 12 eller
13 i nevnte vedlegg.
(3) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF på Kommisjonens
nettsted: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
(4) 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 (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54).
(5) Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av
slike dyr fra tredjestater (EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1).
(6) Angi dato i tabellen i nr. II.4.6 (følg veiledningen i del II under Merknader).
(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og
næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1).
(8) Immundiffusjonsprøven på agar (AGID- eller Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest er
ikke påkrevd for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island har
forblitt offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av
hestefamilien er blitt innført til Island utenfra før og i den perioden da sæden ble oppsamlet.
(9) Stryk de programmene som ikke er relevante for forsendelsen.
(10) Sett inn navn og konsentrasjoner.
 Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.

Offentlig veterinær
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Dato:

Underskrift:

Stempel:
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Avsnitt B

MODELL 2 – Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av sæd fra dyr av hestefamilien, som er
oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før 1. oktober 2014, og sendt etter
31. august 2010 fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra

LAND
I.1.

Veterinærattest ved import til EU
Avsender
Navn
Adresse

Del I: Opplysninger om forsendelsen

Telefonnr.
I.5.

Mottaker
Navn
Adresse
Postnr.
Telefonnr.

I.7. Opprinnelsesland

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.2.a.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

I.6.

Person som har ansvaret for forsendelsen i EU
Navn
Adresse
Postnr.
Telefonnr.

ISOkode

I.8. Opprinnelsesregion

Kode

I.11. Opprinnelsessted
Sædstasjon 
Navn
Adresse

Godkjenningsnummer

I.9. Bestemmelsesland

ISOkode

I.10. Bestemmelsesregion

I.12. Bestemmelsessted
Sædstasjon 
Navn
Adresse

Postnr.

Kode

Driftsenhet 
Godkjenningsnummer

Postnr.

I.13. Lastested

I.14. Avsendelsesdato

I.15. Transportmiddel

I.16. GKS ved import til EU

Fly 
Skip 
Veigående kjøretøy  Annet 
Identifikasjon:
Dokumentreferanse

Jernbanevogn 
I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
05 11 99 85
I.20. Mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr.

I.24.

I.25. Varer sertifisert til:
Kunstig reproduksjon 


I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU
Tredjestat



I.27. Ved import eller innførsel til EU

ISO-kode

I.28. Identifikasjon av varene
Art
(vitenskapelig navn)

Donoridentitet

Oppsamlingsdato

Mengde
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Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Del II: Attestasjon

Undertegnede offentlige veterinær i eksportstaten(2) ................................................................................................... attesterer at:
(navn på eksportstat)
II.1.

Sædstasjonen(3) der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for eksport til Den europeiske union, er
godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med vilkårene i kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I
avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.

II.2.

I løpet av de siste 30 dagene før datoen for den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor og fram til datoen da den
ferske eller kjølte sæden ble sendt, eller fram til utløpet av lagringsperioden for fryst sæd på 30 dager, har sædstasjonen:
II.2.1.

befunnet seg i eksportstaten eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF( 8), på
en del av eksportstatens territorium som:
—

i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært ansett å være
angrepet av afrikansk hestepest(8),

—

har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i to år,

—

har vært fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder,

II.2.2.

oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF( 8), særlig

(1) enten

[II.2.2.1.

ikke alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, er
blitt slaktet eller avlivet, og driftsenheten har vært fri:
— for alle typer encefalomyelitt hos hest i minst seks måneder regnet fra den dagen da
angrepne dyr av hestefamilien ble slaktet,
— for infeksiøs anemi hos hest i minst det tidsrommet som kreves for å oppnå et negativt
resultat av en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøve), utført på prøver som er tatt ved
to anledninger med tre måneders mellomrom på hvert gjenværende dyr etter at de angrepne
dyrene var slaktet,
— for vesikulær stomatitt i minst seks måneder regnet fra det siste registrerte tilfellet,
— for rabies i minst én måned regnet fra det siste registrerte tilfellet,
— for miltbrann i minst 15 dager regnet fra det siste registrerte tilfellet,]

II.3.

(1) eller

[II.2.2.1.

alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, er blitt
slaktet eller avlivet, og driftsenheten har i minst 30 dager vært fri for enhver form for
encefalomyelitt hos hest, infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt og rabies, eller minst
15 dager når det gjelder miltbrann, regnet fra den dagen da lokalene var tilstrekkelig desinfisert
etter destrueringen av dyrene.]

II.2.3.

bare inneholdt dyr av hestefamilien som ikke viste kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom metritt
hos hoppe.

Før de kom til sædstasjonen, har donorhingstene og eventuelle andre dyr av hestefamilien på stasjonen:
II.3.1.

i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av de tre
månedene) oppholdt seg kontinuerlig i eksportstaten eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i
direktiv 2009/156/EF(8), på en del av eksportstatens territorium som i løpet av denne tiden:
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Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

—

i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært ansett å være
angrepet av afrikansk hestepest(8),

—

har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år,

—

har vært fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder,

(1) enten [II.3.2.

kommet fra eksportstaten som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, har vært fri for vesikulær stomatitt (VS) i
minst seks måneder,]

(1) eller

[II.3.2.

gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) med negativt resultat ved
en serumfortynning på 1:12 på en blodprøve tatt(4) i løpet av de siste 14 dagene før ankomst til stasjonen,]

II.3.3.

kommet fra driftsenheter som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, oppfylte kravene i nr. II.2.2.

II.4.

og

Sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som:
II.4.1.

ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer på tidspunktet de ble tatt inn
på sædstasjonen og på den dagen sæden ble oppsamlet,

II.4.2.

i 30 dager før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien i denne perioden
har vist kliniske tegn på virusarteritt hos hest eller smittsom metritt hos hoppe,

II.4.3.

ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for den første sædoppsamlingen
og fra datoen for den første prøven nevnt i nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og/eller II.4.5.3, til slutten på
oppsamlingsperioden,

II.4.4.

har gjennomgått følgende undersøkelse, som minst oppfyller kravene i det relevante kapittelet i OIEs
landdyrhåndbok og er blitt utført på prøver tatt i samsvar med ett av programmene angitt i nr. II.4.5 i et
laboratorium godkjent av vedkommende myndighet:

(1)(5) enten

[II.4.4.1.

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

(1)(5) eller

[II.4.4.1.

en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) med negativt resultat,]

(1) enten

[II.4.4.2.

en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) med negativt resultat
ved en serumfortynning på 1:4,]

(1) eller

[II.4.4.2.

en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA), utført med negativt resultat på
en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten,]

II.4.4.3.

en prøve for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe (CEM), utført ved to anledninger
på prøver tatt med sju dagers mellomrom ved isolering av Taylorella equigenitalis fra
preejakulasjonsvæske eller en sædprøve og fra genitalsvaberprøver som minst er tatt fra forhuden,
uretra og fossa urethrae etter dyrking i 7-14 dager, med negativt resultat i hvert tilfelle,

og

II.4.5.

har gjennomgått minst ett av følgende undersøkelsesprogrammer(6), beskrevet i nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og
II.4.5.3, med de resultatene som er angitt i nr. II.4.4 som følger:
II.4.5.1.

Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den
første sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, og ingen dyr av
hestefamilien på sædstasjonen har i løpet av denne tiden vært i direkte kontakt med dyr av
hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten.
Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(4) før den første sædoppsamlingen og
minst 14 dager etter begynnelsen på oppholdsperioden på minst 30 dager.
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Helseopplysninger
II.4.5.2.

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Donorhingsten har oppholdt seg på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første
sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, men har forlatt stasjonen
under stasjonsveterinærens ansvar i et sammenhengende tidsrom på under 14 dager, og/eller
andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen har vært i direkte kontakt med dyr av hestefamilien
som har dårligere helsetilstand.
Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(4) før datoen for den første
sædoppsamlingen i avlssesongen eller oppsamlingsperioden i det året hvor sæden nevnt ovenfor
ble oppsamlet, og minst 14 dager etter begynnelsen på oppholdsperioden på minst 30 dager,

og

prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest nevnt i nr. II.4.4.1, ble sist utført på en blodprøve
tatt(4) høyst 90 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,

og (1) enten

[en av prøvene for påvisning av virusarteritt hos hest nevnt i nr. II.4.4.2, ble sist utført på en prøve
tatt(4) høyst 30 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,]

(1) eller

og

[en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest ble utført med negativt resultat på en
delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten tatt(4) høyst seks måneder før oppsamlingen
av sæden nevnt ovenfor, og en blodprøve tatt på samme dato(4) fikk påvist positivt resultat i en
serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest ved en serumfortynning på over
1:4,]
prøven for påvisning av smittsom metritt hos hoppe nevnt i nr. II.4.4.3, ble sist utført på prøver
tatt(4) høyst 60 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor.
II.4.5.3. Undersøkelsen nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(4) før datoen for den første
sædoppsamlingen i avlssesongen eller oppsamlingsperioden i det året da sæden nevnt ovenfor ble
oppsamlet,

og

undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, ble sist utført på prøver tatt( 4) mellom 14 dager og 90 dager etter
oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor.

Undersøkelsesprogram

Identifikasjon av
sæden

II.4.6.

har gjennomgått undersøkelsene angitt i nr. II.3.2(1) og II.4.5, på prøver tatt på følgende datoer:
Startdato(4)

Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(4)
EVA II.4.4.2.

Donors
oppholdssted

Sædoppsamling

VS(1) II.3.2.

EIA
II.4.4.1.

Blodprøve

Sædprøve

CEM II.4.4.3.

1. prøve

2. prøve
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II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

(1) enten

[II.5.

Ingen antibiotika er blitt tilsatt sæden.]

(1) eller

[II.5.

Følgende antibiotika eller kombinasjon av antibiotika er blitt tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den
fortynnede sæden på minst(7)
.........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... .]

II.6.

Sæden nevnt ovenfor, er:
II.6.1. oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II avsnitt I nr. 1 og
kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,
II.6.2. sendt til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til
direktiv 92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23.

Merknader
Del I:
Felt I.11:

Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra.

Felt I.22:

Antall kolli skal tilsvare antall beholdere.

Felt I.23:

Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.28:

Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.
Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.
Stasjonens godkjenningsnummer skal tilsvare godkjenningsnummeret til sædstasjonen angitt i felt I.11, hvor sæden
ble oppsamlet.

Del II:
Veiledning for utfylling av tabellen i nr. II.4.6.
Forkortelser:
VS

Prøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) dersom det kreves i samsvar med nr. II.3.2

EIA-1

Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – første tilfelle

EIA-2

Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – andre tilfelle

EVA-B1

Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – første tilfelle

EVA-B2

Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – andre tilfelle

EVA-S1

Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – første tilfelle

EVA-S2

Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – andre tilfelle

CEM-11

Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på første prøve

CEM-12

Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på andre prøve, som ble tatt sju
dager etter CEM-11

CEM-21

Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på første prøve

CEM-22

Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på andre prøve, som ble tatt sju
dager etter CEM-21

Instruksjoner:
For hver sædidentifikasjon i kolonne A i samsvar med felt I.28 skal prøvingsprogrammet (nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og/eller
II.4.5.3) angis i kolonne B, og datoene i kolonne C og D.
Datoene for prøvetaking til laboratorieundersøkelser før den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor i samsvar med
nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og II.4.5.3, skal føres i øverste rad i kolonne 5-9 i tabellen, det vil si i feltene merket med EIA-1, EVA-B1
eller EVA-S1 og CEM-11 og CEM-12 i eksempelet nedenfor.
Datoene for prøvetaking til gjentatte laboratorieundersøkelser i samsvar med nr. II.4.5.2 eller II.4.5.3 skal føres i nederste
rad i kolonne 5-9 i tabellen, det vil si i feltene EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 og CEM-21 og CEM-22 i eksempelet nedenfor.
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DEN EUROPEISKE UNION

A

Undersøkelsesprogram

Helseopplysninger

Identifikasjon
av sæden

II.

B

Nr. 76/61

II.a.

Startdato(5)

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Dato for prøvetaking til helseundersøkelse

Donors
oppholdssted

Sædoppsamling

C

D

VS II.3.2.

EVA
II.3.4.3.

EIA
II.3.4.1.

CEM
II.3.4.3.

Blodprøve

Sædprøve

1. prøve

2. prøve

EIA-1

EVA-B1

EVA-S1

CEM-11

CEM-12

EIA-2

EVA-B2

EVA-S2

CEM-21

CEM-22

NS

(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjestater oppført i kolonne 2 i vedlegg I til kommisjonsvedtak
2004/211/EF, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjestatens territorium som er angitt i kolonne 4, fra en
donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som er angitt i kolonne 11, 12 eller 13 i nevnte vedlegg.
(3) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF på
Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.
(4) Angi dato i tabellen i nr. II.4.6 (følg veiledningen i del II under Merknader).
(5) Immundiffusjonsprøven på agar (Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest er ikke
påkrevd for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island har
forblitt offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av
hestefamilien er blitt innført til Island utenfra før og i den perioden da sæden ble oppsamlet.
(6) Stryk de programmene som ikke er relevante for forsendelsen.
(7) Sett inn navn og konsentrasjoner.
(8) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1.
 Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.
Offentlig veterinær
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Dato:

Underskrift:

Stempel:
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Avsnitt C
MODELL 3 – Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av sæd fra dyr av hestefamilien, som er
oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF før 1. september 2010 og sendt etter 31. august 2010 fra den
godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra

LAND
I.1.

Veterinærattest ved import til EU
Avsender
Navn
Adresse

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.2.a.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

I.6.

Person som har ansvaret for forsendelsen i EU
Navn
Adresse

Del I: Opplysninger om forsendelsen

Telefonnr.

I.5.

Mottaker
Navn
Adresse
Postnr.
Telefonnr.

I.7.

Opprinnelsesland

Postnr.
Telefonnr.
ISO-kode

I.8. Opprinnelsesregion

Kode

I.11. Opprinnelsessted
Navn
Adresse

I.9.

ISOkode

I.10. Bestemmelses- Kode
region

I.12. Bestemmelsessted
Sædstasjon 
Godkjenningsnummer

Sædstasjon 
Navn
Adresse

Postnr.

Driftsenhet 
Godkjenningsnummer

Postnr.

I.13. Lastested

I.14. Avsendelsesdato

I.15. Transportmiddel
Fly 
Veigående kjøretøy 
Identifikasjon:
Dokumentreferanse

Bestemmelsesland

I.16. GKS ved import til EU
Skip 
Annet 

Jernbanevogn 
I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
05 11 99 85
I.20. Mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr.

I.24.

I.25. Varer sertifisert til:
Kunstig reproduksjon 


I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU
Tredjestat



I.27. Ved import eller innførsel til EU

ISO-kode

I.28. Identifikasjon av varene
Art
(vitenskapelig navn)

Donoridentitet

Oppsamlingsdato

Mengde
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LAND
II.

Nr. 76/63

Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Del II: Attestasjon

Undertegnede offentlige veterinær i eksportstaten(2) .................................................................................................... attesterer at:
(navn på eksportstat)

II.1.

Sædstasjonen der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for eksport til Den europeiske union:

II.1.1.

er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med vilkårene i kapittel I i vedlegg D til direktiv
92/65/EØF,

II.1.2.

befinner seg på territoriet eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF( 6), på en del av
eksportstatens territorium som på den dagen sæden ble oppsamlet og fram til datoen for forsendelse har vært fri for:
—

afrikansk hestepest, i samsvar med EUs regelverk,

—

venezuelansk encefalomyelitt hos hest i to år,

—

snive og ondartet beskjelersyke i seks måneder,

II.1.3.

har i løpet av de siste 30 dagene før den datoen sæden ble oppsamlet og fram til dagen for forsendelse ikke vært
omfattet av et forbud av dyrehelsemessige årsaker som fastsatte ett av følgende vilkår:

II.1.3.1.

Dersom ikke alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommen, og som befant seg i driftsenheten, ble slaktet eller
avlivet, varte forbudet:
—

med hensyn til encefalomyelitt hos hest, i seks måneder regnet fra den dagen da angrepne dyr av hestefamilien ble
slaktet,

—

med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, i tilstrekkelig lang tid til at det på de gjenværende dyrene etter at de
angrepne dyrene var slaktet, kunne foretas to Coggins-prøver med tre måneders mellomrom med negativt resultat,

—

med hensyn til vesikulær stomatitt, i seks måneder,

—

med hensyn til rabies, i én måned regnet fra det siste registrerte tilfellet,

—

med hensyn til miltbrann, i 15 dager regnet fra det siste registrerte tilfellet.

II.1.3.2.

Dersom alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommen, og som befant seg i driftsenheten, ble slaktet eller avlivet
og lokalene desinfisert, varte forbudet i 30 dager, eller i 15 dager med hensyn til miltbrann, regnet fra den dagen da
lokalene var tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av dyrene.

II.1.4.

har de siste 30 dagene før sædoppsamlingen og fram til dagen for forsendelse av sæden bare inneholdt dyr av
hestefamilien som var frie for kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom metritt hos hoppe.

II.2.

Før de kom til sædstasjonen, har donorhingstene og eventuelle andre dyr av hestefamilien på stasjonen:

II.2.1.

i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av de tre månedene)
oppholdt seg kontinuerlig på eksportstatens territorium eller, ved regionalisering, på en del av eksportstatens
territorium(1) som i løpet av denne tiden har vært fri for:
—

afrikansk hestepest, i samsvar med EUs regelverk,

—

venezuelansk encefalomyelitt hos hest i to år,

—

snive i seks måneder,

—

ondartet beskjelersyke i seks måneder,
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LAND
II.

Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

(1) enten

[II.2.2.

kommet fra eksportstatens territorium som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, har vært fri for vesikulær
stomatitt i seks måneder,]

(1) eller

[II.2.2.

gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt på en blodprøve tatt
…………………………(4) i løpet av de siste 14 dagene før ankomst til stasjonen, med et negativt resultat ved
en serumfortynning på 1:12,]

II.2.3.

kommet fra driftsenheter som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, oppfylte kravene i nr. II.1.3.

II.3.

Sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som:

II.3.1.

på den dagen sæden ble oppsamlet, ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer,

II.3.2.

ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før sædoppsamlingen,

II.3.3.

de siste 30 dagene før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien har vist kliniske tegn
på virusarteritt hos hest,

II.3.4.

de siste 60 dagene før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien har vist kliniske tegn
på smittsom metritt hos hoppe,

II.3.5.

så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av hestefamilien med en
infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene før sædoppsamlingen,

II.3.6.

har gjennomgått følgende dyrehelseundersøkelser i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndighet, i
samsvar med et undersøkelsesprogram som angitt i nr. II.3.7:

II.3.6.1.

en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøve) for påvisning av infeksiøs anemi hos hest med negativt resultat(3),

(1) enten

[II.3.6.2.

en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest med negativt resultat ved en
serumfortynning på 1:4,]

(1) eller

[II.3.6.2.

en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest, utført med negativt resultat på en delmengde
av den samlede sæden,]

II.3.6.3.

en prøve for smittsom metritt hos hoppe, utført ved to anledninger med sju dagers mellomrom 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,

II.3.7.

har gjennomgått ett av følgende undersøkelsesprogrammer(5):

II.3.7.1.

Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før sædoppsamlingen og i
oppsamlingsperioden, og ingen dyr av hestefamilien på sædstasjonen har i løpet av denne tiden vært i direkte kontakt
med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten.
Undersøkelsene som kreves i henhold til nr. II.3.6, er blitt utført på prøver tatt ………………………(4) og
……………………(4) tidligst 14 dager etter begynnelsen på nevnte oppholdsperiode, og senest ved avlssesongens
begynnelse.

II.3.7.2.

Donorhingsten har ikke oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen, eller andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen
har vært i direkte kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingstene.
Undersøkelsene som kreves i henhold til nr. II.3.6, er blitt utført på prøver tatt …………………(4) og …………………(4), i
løpet av de siste 14 dagene før den første sædoppsamlingen, og senest ved avlssesongens begynnelse.
Prøven som kreves i henhold til nr. II.3.6.1, ble sist utført på en blodprøve tatt høyst 120 dager før sæden ble oppsamlet
den ……………………(4).
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LAND
II.

Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

(1) enten

[Prøven som kreves i henhold til nr. II.3.6.2, ble sist utført høyst 30 dager før sæden ble oppsamlet den
…………………………………(4).]

(1) eller

[Det er bekreftet at hingsten, som er seropositiv for virusarteritt hos hest, ikke utskiller virus ved en virusisolasjonsprøve
som ble utført høyst ett år før sæden ble oppsamlet den …………………………………(4).]

II.3.7.3.

Undersøkelsene som kreves i henhold til nr. II.3.6, er blitt utført i løpet av den obligatoriske 30-dagersperioden for
lagring av fryst sæd, og minst 14 dager etter sædoppsamlingen, på prøver tatt …………………………………(4) og
…………………………………(4).

II.4.

Sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II og III i
vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.

Merknader
Del I:
Felt I.11:

Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra.

Felt I.22:

Antall kolli skal tilsvare antall beholdere.

Felt I.23:

Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.28:

Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.
Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.
Stasjonens godkjenningsnummer skal tilsvare godkjenningsnummeret til sædstasjonen angitt i felt I.11, hvor sæden ble
oppsamlet.

Del II:
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjestater oppført i kolonne 2 i vedlegg I til kommisjonsvedtak
2004/211/EF, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjestatens territorium som er angitt i kolonne 4, fra en
donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som er angitt i kolonne 11, 12 eller 13 i nevnte vedlegg.
(3) Immundiffusjonsprøven på agar (Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest er ikke påkrevd
for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island har forblitt offisielt
fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien er blitt
innført til Island utenfra før og i den perioden da sæden ble oppsamlet.
(4) Angi dato.
(5) Stryk de programmene som ikke er relevante for forsendelsen.
(6) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1.
 Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.
Offentlig veterinær eller offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Dato:

Underskrift:

Stempel:
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Avsnitt D

MODELL 4 – Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet,
behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014, og av forsendelser av lagre av sæd fra dyr av
hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før 1. oktober
2014, eller før 1. september 2010 og sendt etter 31. august 2010 fra et godkjent sædlager

LAND
I.1.

Veterinærattest ved import til EU
Avsender
Navn
Adresse

Del I: Opplysninger om forsendelsen

Telefonnr.
I.5.

Mottaker
Navn
Adresse

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

I.6.

Person som har ansvaret for forsendelsen i EU
Navn
Adresse

Postnr.
Telefonnr.
I.7.

Opprinnelsesland

I.2.a.

Postnr.
Telefonnr.
ISOkode

I.8. Opprinnelsesregion

Kode

I.11. Opprinnelsessted
Navn
Adresse

Sædstasjon 
Godkjenningsnummer

Postnr.

Bestemmelsesland

ISOkode

I.10. Bestemmelsesregion

I.12. Bestemmelsessted
Sædstasjon 
Navn
Adresse

I.14. Avsendelsesdato

I.15. Transportmiddel

I.16. GKS ved import til EU
Skip 
Annet 

Jernbanevogn 
I.17. Nr. på tilhørende originalsertifikater

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
05 11 99 85
I.20. Mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr.

I.24.

I.25. Varer sertifisert til:
Kunstig reproduksjon 
I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU
Tredjestat
ISO-kode





I.27. Ved import eller innførsel til EU

I.28. Identifikasjon av varene
Art
(vitenskapelig navn)

Donoridentitet

Oppsamlingsdato

Kode

Driftsenhet 
Godkjenningsnummer

Postnr.

I.13. Lastested

Fly 
Veigående kjøretøy 
Identifikasjon:
Dokumentreferanse

I.9.

Mengde
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LAND
II.

Nr. 76/67

Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Del II: Attestasjon

Undertegnede offentlige veterinær i eksportstaten(2) ……………………………………………………………… , attesterer at:
(navn på eksportstat)

II.1.

Sædstasjonen(3) nevnt i felt I.11, der sæden for eksport til Unionen ble lagret:

(1) enten

[II.1.1.

oppfyller vilkårene fastsatt i kapittel I avsnitt I nr. 1 og drives og er under tilsyn i samsvar med vilkårene
fastsatt i kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(4).]

(1) eller

[II.1.1.

oppfyller vilkårene fastsatt i kapittel I avsnitt I nr. 2 og drives og er under tilsyn i samsvar med vilkårene
fastsatt i kapittel I avsnitt II nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(4).]

II.2.

Sæden som skal eksporteres til Unionen:

II.2.1.

er oppsamlet, behandlet og lagret i minst 30 dager umiddelbart etter oppsamlingen på en godkjent sædstasjon( 5) som
drives og er under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv
92/65/EØF, og som

(1) enten

[ligger i eksportstaten,]

(1) eller

[ligger i …………………(2), og sæden er importert til eksportstaten på vilkår som er minst like strenge som dem som
gjelder for import til Unionen av sæd fra dyr av hestefamilien i samsvar med direktiv 92/65/EØF,]

I.2.2.

ble flyttet til sædstasjonen nevnt i felt I.11 på vilkår som er minst like strenge som dem som er beskrevet i:

(1) enten

[modell 1 i del 2 avsnitt A i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU(6),]

(1) eller

[modell 2 i del 2 avsnitt B i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU(6),]

(1) eller

[modell 3 i del 2 avsnitt C i vedlegg II til beslutning 2010/471/EU(6),]

(1) eller

[kommisjonsbeslutning 95/539/EF(6),]

II.2.3.

er lagret på vilkår som oppfyller kravene i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

II.2.4.

er sendt til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til direktiv
92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23.

Merknader
Del I:
Felt I.11:

Opprinnelsessted skal tilsvare det sædlageret som sæden er sendt fra.

Felt I.17:

Nummeret/numrene på tilhørende originalsertifikater skal tilsvare serienummeret på de offisielle dokumentene eller
helsesertifikatene som ledsaget sæden nevnt ovenfor, fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra, til
sædlageret nevnt ovenfor. Originalen(e) av dette eller disse dokumentene eller sertifikatene eller den eller de offisielt
påtegnede kopiene av originalen(e) skal være vedlagt dette sertifikatet.

Felt I.23:

Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.28:

Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.
Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.
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DEN EUROPEISKE UNION
II.

Helseopplysninger

15.11.2018

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Del II:
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjestater oppført i kolonne 2 i vedlegg I til kommisjonsvedtak
2004/211/EF, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjestatens territorium som er angitt i kolonne 4 i nevnte
vedlegg, fra en donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som er angitt i kolonne 11, 12 eller 13 i
nevnte vedlegg.
(3) Bare godkjente sædstasjoner eller sædlagre som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF
på Kommisjonens nettsted:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
(4) 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 (EFT L 268 av
14.9.1992, s. 54).
(5) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 og artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv
92/65/EØF på Kommisjonens nettsted:
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
(6) Originalen(e) av dette eller disse dokumentene eller sertifikatene eller den eller de offisielt påtegnede kopiene av
originalen(e) som ledsaget sæden nevnt ovenfor, fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra, til stasjonen
nevnt i felt I.11 som sæden ble sendt fra, skal være vedlagt dette sertifikatet.
 Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.

Offentlig veterinær
Navn (med blokkbokstaver):

Underskrift:

Kvalifikasjon og tittel:

Stempel:

Dato:
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2) Vedlegg II skal lyde:
«VEDLEGG II

MODELLER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED IMPORT AV EGG OG EMBRYOER FRA DYR AV
HESTEFAMILIEN
DEL 1

Forklarende merknader til sertifiseringen

a) Helsesertifikatene skal utstedes av vedkommende f)
myndighet i den eksporterende tredjestaten i samsvar
med modellene i del 2 i vedlegg II.
Dersom bestemmelsesmedlemsstaten stiller ytterligere
krav til sertifikater, skal det originale helsesertifikatet
inneholde attestasjoner som viser at disse kravene er
oppfylt.

Dersom helsesertifikatet, inkludert eventuelle tilleggsark
som nevnt i bokstav e), utgjør mer enn én side, skal hver
side nederst være nummerert med (sidetall) av (totalt
antall sider), og øverst på siden være påført det
referansenummeret som vedkommende myndighet har
tildelt sertifikatet.

g) Originalen av helsesertifikatet skal fylles ut og
undertegnes av en offentlig veterinær den siste arbeidsdagen før forsendelsen lastes for eksport til Den
europeiske union. Vedkommende myndighet i den
eksporterende tredjestaten skal med hensyn til utstedelse
av sertifikater sikre at det blir fulgt krav som er
likeverdige med dem som er fastsatt i rådsdirektiv
c) Dersom det i modellen for helsesertifikatet er angitt at
96/93/EF(1).
ikke-relevante erklæringer skal strykes, kan erklæringer
som ikke er relevante, strykes, paraferes og stemples av
sertifikatutstederen, eller slettes helt fra sertifikatet.
b) Originalen av helsesertifikatet skal bestå av ett enkelt
ark, eller dersom det er behov for mer tekst, være
utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et
integrert hele og ikke kan deles opp.

d) Helsesertifikatet skal utarbeides på minst ett av de
offisielle språkene i den medlemsstaten der
grensekontrollstasjonen for innførsel av forsendelsen til
Den europeiske union ligger, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstatene kan imidlertid
tillate at sertifikatet utarbeides på det offisielle språket i
en annen medlemsstat, eventuelt vedlagt en offisiell
h)
oversettelse.
e) Dersom det med tanke på nærmere identifikasjon av
innholdet i forsendelsen er heftet ved flere ark til
helsesertifikatet (skjemaet i felt I.28 i modellen for
helsesertifikat), skal disse arkene også anses som en del i)
av det originale helsesertifikatet, og hver av sidene skal
påføres sertifikatutstederens underskrift og stempel.

(1) EFT L 13 av 16.1.1997, s. 28.

Den ansvarlige veterinærens underskrift og stempel skal
være i en annen farge enn den trykte teksten på helsesertifikatet. Dette gjelder også for andre stempler enn
pregestempler og vannmerker.

Originalen av helsesertifikatet skal ledsage forsendelsen
til grensekontrollstasjonen for innførsel til Den europeiske union.

Sertifikatets referansenummer nevnt i felt I.2 og II.a i
modellen for helsesertifikat. skal utstedes av vedkommende myndighet i den eksporterende tredjestaten.
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DEL 2
Avsnitt A

MODELL 1 — Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, som
er oppsamlet eller produsert i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt av den godkjente
embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra

LAND

Veterinærattest ved import til EU

Del I: Opplysninger om forsendelsen

I.1.

I.5.

Avsender
Navn
Adresse
Telefonnr.

Mottaker
Navn
Adresse

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

I.6.

Person som har ansvaret for forsendelsen i EU
Navn
Adresse

Postnr.
Telefonnr.
I.7.

Postnr.
Telefonnr.

Opprinnelses- ISO-kode
land

I.8.

Opprinnelsesregion

Kode

I.11. Opprinnelsessted
Navn
Adresse

I.2.a.

Embryogruppe 
Godkjenningsnummer

I.9.

Bestemmelsesland

ISOkode

I.10. Bestemmelsesregion

I.12. Bestemmelsessted
Driftsenhet 
Navn
Adresse

Postnr.

Kode

Embryogruppe 
Godkjenningsnummer

Postnr.

I.13. Lastested

I.14. Avsendelsesdato

I.15. Transportmiddel

I.16. GKS ved import til EU

Fly 
Skip 
Veigående kjøretøy  Annet 
Identifikasjon:
Dokumentreferanse

Jernbanevogn 
I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
05 11 99 85
I.20. Mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr.

I.24.

I.25. Varer sertifisert til:
Kunstig reproduksjon 
I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU
Tredjestat
ISO-kode



I.27. Ved import eller innførsel til EU



I.28. Identifikasjon av varene
Art
(vitenskapelig navn)

Kategori

Donoridentitet

Oppsamlingsdato

Mengde

15.11.2018
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Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien
Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Del II: Attestasjon

Undertegnede offentlige veterinær i eksportstaten(2) ……………………………………………………………… attesterer at:
(navn på eksportstat)

II.1.

Eggene(1)/embryoene(1) nevnt ovenfor:

II.1.2.

er oppsamlet(1)/produsert(1) av gruppen(3) nevnt i felt I.11, som er godkjent og under tilsyn i samsvar med kapittel I
avsnitt III i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(4), og som inspiseres minst én gang hvert kalenderår av en offentlig
veterinær,

II.1.3.

er oppsamlet(1)/produsert(1), behandlet og lagret i samsvar med kravene i kapittel III avsnitt II i vedlegg D til direktiv
92/65/EØF,

II.1.4.

er oppsamlet på et sted som er atskilt fra andre deler av lokalene eller driftsenheten, og som er i god stand og er rengjort
og desinfisert før oppsamlingen,

II.1.5.

er undersøkt, behandlet og pakket i laboratorielokaler som ikke ligger i en sone som er omfattet av forbud eller
karantenetiltak som nevnt i felt II.1.6, i en avdeling som er atskilt fra avdelingen for oppbevaring av utstyr og materialer
som brukes i kontakt med donordyrene, og fra området hvor donordyrene håndteres,

II.1.6.

stammer fra donorhopper som:

II.1.6.1.

i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av de tre
månedene) har oppholdt seg kontinuerlig i eksportstaten eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i
direktiv 2009/156/EF(5), på en del av eksportstatens territorium som i løpet av denne tiden:

— i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært ansett å være
angrepet av afrikansk hestepest,

— har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år,

— har vært fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder,

(1) enten

[II.1.6.2.

har kommet fra en eksportstat som på oppsamlingsdagen har vært fri for vesikulær stomatitt (VS) i minst
seks måneder,]

(1) eller

[II.1.6.2.

har gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) med negativt resultat
ved en serumfortynning på 1:32 eller en ELISA-prøve for påvisning av vesikulær stomatitt med et negativt
resultat, utført i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok på en blodprøve tatt
……………………(6) i løpet av de siste 30 dagene før oppsamlingen av eggene(1)/embryoene(1),]

(1) enten

[II.1.6.3.

i de siste 30 dagene før datoen for oppsamlingen har oppholdt seg i driftsenheter under tilsyn av veterinær,
som fra den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble oppsamlet og fram til datoen for forsendelse, har oppfylt
kravet til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, særlig:]
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Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien

II.

Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

(1) eller

[II.1.6.3.

i de siste 30 dagene før datoen for oppsamlingen har oppholdt seg i driftsenheter under tilsyn av veterinær,
som fra den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble oppsamlet og, når det gjelder fryste egg(1)/embryoer(1), fram
til siste dag i den obligatoriske 30-dagersperioden for lagring i godkjente lokaler, har oppfylt kravene til
driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, særlig:]

(1) enten

[II.1.6.3.1.

etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er ikke alle dyr av arter som er
mottakelige for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet eller
avlivet, og driftsenheten har vært fri:
— for alle typer encefalomyelitt hos hest i minst seks måneder regnet fra den dagen da
angrepne dyr av hestefamilien ble slaktet,
— for infeksiøs anemi hos hest i minst det tidsrommet som kreves for å oppnå et negativt
resultat av en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøver), utført på
prøver som er tatt ved to anledninger med tre måneders mellomrom på hvert
gjenværende dyr av hestefamilien etter at de angrepne dyrene var slaktet,
— for vesikulær stomatitt i minst seks måneder regnet fra det siste registrerte tilfellet,
— for rabies i minst én måned regnet fra det siste registrerte tilfellet,
— for miltbrann i minst 15 dager regnet fra det siste registrerte tilfellet,

(1) eller

[II.1.6.3.1.

etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er alle dyr av arter som er mottakelige
for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet eller avlivet, og
driftsenheten har i minst 30 dager vært fri for enhver form for encefalomyelitt hos hest,
infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt og rabies, eller minst 15 dager når det gjelder
miltbrann, regnet fra den dagen da lokalene var tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av
dyrene,]

II.1.6.4.

i de siste 30 dagene før oppsamlingen av eggene(1)/embryoene(1) er blitt holdt i driftsenheter som alle har
vært fri for kliniske tegn på smittsom metritt hos hoppe i minst 60 dager,

II.1.6.5.

ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for oppsamling av eggene(1) eller
embryoene(1) og fra datoen for den første prøven nevnt i nr. II.1.6.6.1 og II.1.6.6.2, til datoen for oppsamling
av eggene(1) eller embryoene(1),

II.1.6.6.

har gjennomgått følgende undersøkelser, som minst oppfyller kravene i det relevante kapittelet i OIEs
landdyrhåndbok, utført i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndigheter og har
undersøkelsene nevnt nedenfor inkludert i sin akkreditering, som er likeverdig med den som er fastsatt i
artikkel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004(7):
(8) [II.1.6.6.1.

for infeksiøs anemi hos hest (EIA), en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Cogginsprøve) eller en enzymmerket antistoffprøve (ELISA), med negativt resultat og utført på en
blodprøve tatt …………………………………………(6), minst 14 dager etter datoen som
innledet tidsrommet nevnt i nr. II.1.6.5, og undersøkelsen ble sist utført på en blodprøve tatt
……………………………(6), høyst 90 dager før datoen for oppsamlingen av
eggene(1)/embryoene(1) beregnet på import til Unionen,]

II.1.6.6.2.

for smittsom metritt hos hoppe (CEM), en prøve for identifisering av agens med negativt
resultat, utført på minst to svaberprøver tatt i tidsrommet nevnt i nr. II.1.6.5, minst fra
slimhinnen i fossa clitoridis og sinus clitoridis hos donorhoppen
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Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien
Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

(1) enten

[II.1.6.6.2.1.

ved to anledninger og med minst sju dagers mellomrom ………………(6)
og …………………(6), ved isolering av Taylorella equigenitalis etter
dyrking under mikroaerofile forhold i et tidsrom på minst sju dager,
påbegynt innen 24 timer etter at prøvene er oppsamlet fra donordyret,
eller innen 48 timer dersom prøvene oppbevares kjølig under transport,]

(1) og/eller

[II.1.6.6.2.2.

ved én anledning ……………………(6), ved påvisning av genomet for
Taylorella equigenitalis gjennom polymerasekjedereaksjon (PCR) eller
sanntids-PCR, utført innen 48 timer etter at prøvene er tatt fra donordyret.]

Prøvene nevnt i nr. II.1.6.6.2.1 og II.1.6.6.2.2, ble i ingen tilfeller tatt tidligere enn 7 dager
(systemisk behandling) eller 21 dager (lokal behandling) etter antimikrobiell behandling av
donorhingsten og ble plassert i et transportmedium med aktivkull, for eksempel Amies
medium, før forsendelse til laboratoriet.
II.1.6.7.

så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av
hestefamilien med en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene før
oppsamlingen,

II.1.6.8.

på den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble oppsamlet, ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer
eller smittsomme sykdommer,

II.1.7.

er oppsamlet(1)/produsert(1) etter datoen da embryooppsamlingsgruppen(1)/embryoproduksjonsgruppen(1) nevnt i felt
I.11, ble godkjent av vedkommende myndighet i eksportstaten,

II.1.8.

er behandlet og lagret under godkjente forhold i minst 30 dager umiddelbart etter oppsamlingen( 1)/produksjonen(1)
og transportert under forhold som oppfyller kravene fastsatt i kapittel III avsnitt II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

II.2.

Embryoene nevnt ovenfor, er blitt befruktet ved inseminering(1)/som et resultat av befruktning in vitro(1) med sæd
som oppfyller kravene i direktiv 92/65/EØF og kommer fra sædstasjoner som er godkjent i samsvar med artikkel 11
nr. 2 eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF( 9), og som befinner seg henholdsvis i en medlemsstat i
Unionen eller i en tredjestat eller i deler av territoriet til en tredjestat som er oppført i kolonne 2 og 4 i vedlegg I til
vedtak 2004/211/EF, og som det er tillatt å importere sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet fra registrerte
hester, registrerte dyr av hestefamilien eller avlsdyr og produksjonsdyr av hestefamilien fra, i samsvar med artikkel 4
i vedtak 2004/211/EF og som angitt i kolonne 11, 12 og 13 i vedlegg I til nevnte vedtak(10)(11).

(12) [II.3.

Eggene som er brukt til in vitro-produksjon av embryoene nevnt ovenfor, oppfyller kravene i vedlegg D til direktiv
92/65/EØF, særlig kravene i nr. II.1.1-II.1.8 i dette sertifikat.]

Merknader
Del I:
Felt I.11:

Opprinnelsessted skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført
oppsamlingen/produksjonen, behandlingen, lagringen og godkjenningen av eggene/embryoene i samsvar med
artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF, og som er oppført på Kommisjonens nettsted:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm

Felt I.22:

Antall kolli skal tilsvare antall beholdere.

Felt I.23:

Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.28:

Kategori: Angi om det dreier seg om embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har
framkommet ved befruktning in vivo, embryoer produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer.
Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.
Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.
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II.

Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Del II:
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Bare tredjestater eller deler av territoriet til tredjestater oppført i henholdsvis kolonne 2 og 4 i vedlegg I til kommisjonsvedtak
2004/211/EF av 6. januar 2004 om opprettelse av en liste over tredjestater og deler av deres territorier som medlemsstatene
tillater import fra av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, og om endring av vedtak
93/195/EØF og 94/63/EF (EUT L 73 av 11.3.2004, s. 1) som permanent import av registrerte dyr av hestefamilien samt avlsdyr
og produksjonsdyr av hestefamilien også er tillatt fra, som angitt i kolonne 14 i vedlegg I til nevnte vedtak.
(3) Bare godkjente embryooppsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv
92/65/EØF på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
(4) 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 (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54).
(5) Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av
slike dyr fra tredjestater (EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1).
(6) Angi dato (følg veiledningen i del II under Merknader).
(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og
næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1).
(8) Immundiffusjonsprøven på agar (AGID- eller Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest er
ikke påkrevd for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island har
forblitt offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av
hestefamilien er blitt innført til Island utenfra før og i den perioden da eggene eller embryoene ble oppsamlet og sæden ble
brukt til befruktning.
(9) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv
92/65/EØF på Kommisjonens nettsteder:
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
(10) Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjestater oppført i kolonne 2 i vedlegg I til kommisjonsvedtak
2004/211/EF, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjestatens territorium som er angitt i kolonne 4, fra en
donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som uttrykkelig er angitt i kolonne 11, 12 eller 13 i nevnte
vedlegg.
(11) Gjelder ikke for egg.
(12) Strykes dersom ingen av embryoene i forsendelsen er produsert ved in vitro-befruktning av egg.
 Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.
Offentlig veterinær
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Dato:

Underskrift:

Stempel:
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Avsnitt B

MODELL 2 – Modell for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av egg og embryoer fra dyr av
hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før 1. oktober
2014, og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller
embryoene stammer fra

LAND

Veterinærattest ved import til EU
I.1.

Avsender
Navn
Adresse

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.2.a.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

I.6.

Person som har ansvaret for forsendelsen i EU
Navn
Adresse

Del I: Opplysninger om forsendelsen

Telefonnr.

I.5.

Mottaker
Navn
Adresse
Postnr.
Telefonnr.

I.7.

Opprinnelsesland

Postnr.
Telefonnr.
ISOkode

I.8.

Opprinnelsesregion

Kode

I.11. Opprinnelsessted
Navn
Adresse

Embryogruppe 
Godkjenningsnummer

I.9.

Bestemmelses- ISO-kode
land

I.10. Bestemmelsesregion

I.12. Bestemmelsessted
Driftsenhet 
Navn
Adresse

Postnr.

Kode

Embryogruppe 
Godkjenningsnummer

Postnr.

I.13. Lastested

I.14. Avsendelsesdato

I.15. Transportmiddel

I.16. GKS ved import til EU

Fly 
Skip 
Jernbanevogn 
Veigående kjøretøy 
Annet 
Identifikasjon:
Dokumentreferanse

I.17.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
05 11 99 85
I.20. Mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr.

I.24.

I.25. Varer sertifisert til:
Kunstig reproduksjon 
I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU
Tredjestat



I.27. Ved import eller innførsel til EU



ISO-kode

I.28. Identifikasjon av varene
Art
(vitenskapelig navn)

Kategori

Donoridentitet

Oppsamlingsdato

Mengde

Nr. 76/76

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

LAND
II.

15.11.2018

Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien
Helseopplysninger

II.a.

Sertifikatets referansenr.

II.b.

Undertegnede offentlige veterinær i eksportstaten(2) ……………………………………………………………… attesterer at:
(navn på eksportstat)

Del II: Attestasjon

II.1.

Eggene(1)/embryoene(1) nevnt ovenfor:

II.1.2.

er oppsamlet(1)/produsert(1) av gruppen(3) nevnt i felt I.11, som er godkjent og under tilsyn i samsvar med
kapittel I avsnitt III i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, og som inspiseres minst én gang hvert kalenderår av en
offentlig veterinær,

II.1.3.

er oppsamlet(1)/produsert(1), behandlet og lagret i samsvar med kravene i kapittel III avsnitt II i vedlegg D til
direktiv 92/65/EØF,

II.1.4.

er oppsamlet på et sted som er atskilt fra andre deler av lokalene eller driftsenheten, og som er i god stand og
er rengjort og desinfisert før oppsamlingen,

II.1.5.

er undersøkt, behandlet og pakket i laboratorielokaler som ikke ligger i en sone som er omfattet av forbud
eller karantenetiltak som nevnt i felt II.1.6, i en avdeling som er atskilt fra avdelingen for oppbevaring av utstyr
og materialer som brukes i kontakt med donordyrene, og fra området hvor donordyrene håndteres,

II.1.6.

stammer fra donorhopper som:

II.1.6.1.

i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av
de tre månedene) har oppholdt seg kontinuerlig i eksportstaten eller, ved regionalisering i samsvar
med artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF(8), på en del av eksportstatens territorium som i løpet av
denne tiden:

— i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært ansett å
være angrepet av afrikansk hestepest,

— har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år,

— har vært fri for snive og ondartet beskjelersyke i minst seks måneder,

(1) enten

[II.1.6.2.

har kommet fra en eksportstat som på oppsamlingsdagen har vært fri for vesikulær stomatitt i
minst seks måneder,]

(1) eller

[II.1.6.2.

har gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt på en
blodprøve tatt ……………………………(4) i løpet av de siste 30 dagene før oppsamlingen, med et
negativt resultat ved en serumfortynning på 1:12,]

(1) enten

[II.1.6.3.

i de siste 30 dagene før oppsamlingen har oppholdt seg i driftsenheter under tilsyn av veterinær,
som fra den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble oppsamlet og fram til datoen for forsendelse, har
oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, særlig:]
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Sertifikatets referansenr.

II.b.

[II.1.6.3.

i de siste 30 dagene før oppsamlingen har oppholdt seg i driftsenheter under tilsyn av veterinær,
som fra den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble oppsamlet og, når det gjelder fryste
egg(1)/embryoer(1), fram til siste dag i den obligatoriske 30-dagersperioden for lagring i godkjente
lokaler, har oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF,
særlig:]

(1) enten

[II.1.6.3.1.

ikke alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommen, og som befinner seg i
driftsenheten, er blitt slaktet eller avlivet, og driftsenheten har vært fri:
— for alle typer encefalomyelitt hos hest i minst seks måneder regnet fra den
dagen da angrepne dyr av hestefamilien ble slaktet,
— for infeksiøs anemi hos hest i minst det tidsrommet som kreves for å oppnå et
negativt resultat av en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøver), utført
på prøver som er tatt ved to anledninger med tre måneders mellomrom på hvert
gjenværende dyr av hestefamilien etter at de angrepne dyrene var slaktet,
— for vesikulær stomatitt i minst seks måneder regnet fra det siste registrerte
tilfellet,
— for rabies i minst én måned regnet fra det siste registrerte tilfellet,
— for miltbrann i minst 15 dager regnet fra det siste registrerte tilfellet,]

(1) eller

[II.1.6.3.1.

alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommen, og som befinner seg i
driftsenheten, er blitt slaktet eller avlivet, og driftsenheten i minst 30 dager har vært
fri for enhver form for encefalomyelitt hos hest, infeksiøs anemi hos hest, vesikulær
stomatitt og rabies, eller minst 15 dager når det gjelder miltbrann, regnet fra den
dagen da lokalene var tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av dyrene,]

II.1.6.4.

i de siste 30 dagene før oppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter som alle har vært fri for kliniske
tegn på smittsom metritt hos hoppe i minst 60 dager,

II.1.6.5.

ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for oppsamling av
eggene eller embryoene og fra datoen for de første prøvene nevnt i nr. II.1.6.6 og II.1.6.7, til
datoen for oppsamling av eggene og embryoene,

II.1.6.6

med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøve) eller en
ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en blodprøve tatt …………………( 4), i
løpet av de siste 30 dagene før datoen for den første oppsamlingen av eggene eller embryoene,
og prøven ble sist utført på en blodprøve tatt ……………………(4), høyst 90 dager før eggene
eller embryoene ble oppsamlet(5),

II.1.6.7.

har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe ved isolering
av Taylorella equigenitalis etter dyrking i 7-14 dager, utført med negativt resultat i hvert tilfelle på
prøver tatt de siste 30 dagene før datoen for den første oppsamlingen av egg eller embryoer fra
slimhinnen i fossa clitoridis og sinus clitoridis i to påfølgende østrusperioder
………………………(4) og …………………………(4), og på en ytterligere dyrkingsprøve tatt fra
livmorslimhinnen i en av østrusperiodene ………………………………(4).
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II.1.6.8.

så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av
hestefamilien med en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene før
oppsamlingen,

II.1.6.9.

på den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble oppsamlet, ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer,

II.1.7.

er oppsamlet(1)/produsert(1) etter datoen da embryooppsamlingsgruppen(1)/embryoproduksjonsgruppen(1)
nevnt i felt I.11, ble godkjent av vedkommende myndighet i eksportstaten,

II.1.8.

er behandlet og lagret under godkjente forhold i minst 30 dager umiddelbart etter oppsamlingen( 1)/
produksjonen(1) og transportert under forhold som oppfyller kravene fastsatt i kapittel III avsnitt II i vedlegg D
til direktiv 92/65/EØF,

II.2.

Embryoene nevnt ovenfor, er blitt befruktet ved inseminering(1)/som et resultat av befruktning in vitro(1) med sæd som
oppfyller kravene i direktiv 92/65/EØF og kommer fra sædstasjoner som er godkjent i samsvar med artikkel 11 nr. 2
eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF(9), og som befinner seg henholdsvis i en medlemsstat i Den
europeiske union eller i en tredjestat som er oppført i kolonne 2 og 4 i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF, og som det er
tillatt å importere sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet fra registrerte hester, registrerte dyr av hestefamilien
eller avlsdyr og produksjonsdyr av hestefamilien fra, i samsvar med artikkel 4 i vedtak 2004/211/EF og som angitt i
kolonne 11, 12 og 13 i vedlegg I til nevnte vedtak(6)(7).

II.3.

Eggene brukt til in vitro-produksjon av embryoene nevnt ovenfor, oppfyller kravene i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,
særlig kravene i nr. II.1.1-II.1.8 i dette sertifikat(1).

Merknader

Del I:

Felt I.11:

Opprinnelsessted skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført
oppsamlingen/produksjonen, behandlingen, lagringen og godkjenningen av eggene/embryoene i samsvar med
artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF, og som er oppført på Kommisjonens nettsted:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm

Felt I.22:

Antall kolli skal tilsvare antall beholdere.

Felt I.23:

Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.28:

Kategori: Angi om det dreier seg om: embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har
framkommet ved befruktning in vivo, embryoer produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer.

Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.

Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.

Gruppens godkjenningsnummer skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har
utført oppsamlingen/produksjonen, behandlingen, lagringen og godkjenningen av eggene/embryoene i samsvar med
artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF, og som er oppført på Kommisjonens nettsted:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
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II.b.

Del II:
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) (2) Bare tredjestater eller deler av territoriet til tredjestater oppført i henholdsvis kolonne 2 og 4 i vedlegg I til kommisjonsvedtak
2004/211/EF som permanent import av registrerte dyr av hestefamilien samt avlsdyr og produksjonsdyr av hestefamilien også
er tillatt fra, som angitt i kolonne 14 i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF.
(3) Bare godkjente embryooppsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3
bokstav b) i rådsdirektiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
(4) Angi dato.
(5) Immundiffusjonsprøven på agar (Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest er ikke påkrevd
for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island har forblitt offisielt
fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien er blitt
innført til Island utenfra før og i den perioden da sæden ble oppsamlet.
(6) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i direktiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted:
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
(7) Gjelder ikke for egg.
(8) EUT L 192 av 23.7.2010, s.1.
 Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser.
Offentlig veterinær
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Dato:

Underskrift:

Stempel:»

