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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/819 

av 22. mai 2015 

om endring av vedlegg F til rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til modellene for 

helsesertifikater ved handel med storfe og svin innenfor Unionen 

[meddelt under nummer K(2015) 3304](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 16 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 64/432/EØF fastsettes krav til dyrehelse ved handel med storfe og svin innenfor Unionen. Det fastsettes 

blant annet at storfe og svin under transport til bestemmelsesstedet skal ledsages av et helsesertifikat i samsvar med 

henholdsvis modell 1 eller 2 i vedlegg F til direktivet. 

2) Vedlegg F til direktiv 64/432/EØF er nylig endret ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/798/EU(2), for 

blant annet å tilpasse formatet for helsesertifikatene til den harmoniserte modellen vedlagt kommisjonsforordning (EF) 

nr. 599/2004(3). 

3) I samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000(4) skal storfe 

ledsages av et pass basert på opplysningene i opprinnelsesstatens edb-baserte database i samsvar med artikkel 14 i 

direktiv 64/432/EØF, med mindre opprinnelsesstaten utveksler elektroniske data med bestemmelsesmedlemsstaten 

gjennom et elektronisk utvekslingssystem som nevnt i artikkel 5 i nevnte forordning. 

4) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2004(5) kan kalver som er yngre enn fire uker ved 

forflytning til en annen medlemsstat ledsages av et midlertidig pass som inneholder minst de opplysningene som er 

nevnt i nr. 1 i nevnte artikkel, i et format som er godkjent av vedkommende myndighet i avsendermedlemsstaten. 

5) Noen medlemsstater har imidlertid underrettet Kommisjonen om problemer i forbindelse med administrativt merarbeid 

som følge av forpliktelsen til at angi detaljer som f.eks. fødselsdato og kjønn for dyrene i en forsendelse i nr. I.31 i 

modellen for helsesertifikat ved handel med storfe. Derfor, og ettersom slike opplysninger allerede inngår i identifi-

kasjonsdokumentene som i tillegg til helsesertifikatet må ledsage forsendelser av storfe, bør disse postene utgå fra 

nevnte nummer, og de relevante beskrivelsene i merknadene i nevnte modell for helsesertifikat bør derfor endres. 

6) Medlemsstatene anmodet dessuten om at posten om dyrenes kjønn skulle utgå fra nr. I.31 i modellen for helsesertifikat 

ved handel med svin, ettersom denne opplysningen ikke kreves i modellen for helsesertifikat i vedlegg F til direktiv 

64/432/EØF før endringene ble innført ved gjennomføringsbeslutning 2014/798/EU. Nevnte post bør derfor utgå fra 

nevnte nummer, og den relevante beskrivelsen i merknadene i modellen for helsesertifikat ved handel med svin bør 

derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 129 av 27.5.2015, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 295/2015 av  

11. desember 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 64 av 12.10.2017, s. 1. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/798/EU av 13. november 2014 om endring av vedlegg F til rådsdirektiv 64/432/EØF når 

det gjelder formatet for helsesertifikater for handel innenfor Unionen med storfe og svin samt ytterligere helsekrav med hensyn til trikiner 

hos tamsvin ved handel innenfor Unionen (EUT L 330 av 15.11.2014, s. 50). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004 av 30. mars 2004 om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjonsrapport i 

forbindelse med handel innenfor Fellesskapet med dyr og produkter av animalsk opprinnelse (EUT L 94 av 31.3.2004, s. 44).  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av 

storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 820/97 (EFT L  204 av 11.8.2000, 

s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 911/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1760/2000 med hensyn til øremerker, pass og registre på driftsenheten (EUT L 163 av 30.4.2004, s.  65). 
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7) For ytterligere å redusere den offentlige veterinærens administrative byrder bør dessuten opplysningene om arten av 

dyrene det drives handel med utgå fra nr. I.31 i begge modellene for helsesertifikater i vedlegg F til direktiv 

64/432/EØF, ettersom disse opplysningene allerede er angitt i nr. I.19 i disse modellene for helsesertifikater. 

8) Vedlegg F til direktiv 64/432/EØF bør derfor endres. 

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

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg F til direktiv 64/432/EØF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 22. mai 2015. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____ 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG F 

MODELL 1 

Helsesertifikat for avls-, produksjons- og slaktedyr av storfe 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

I.2.  Sertif ikatets referansenr. I.2.a  Lokalt referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

I.6.  Nr. på tilhørende 

originalsertif ikater 

Nr. på følgedokumenter 

I.7. Forhandler  

 Navn Godkjenningsnr. 

I.8. Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.9.Opprinnelses-

region 

Kode I.10. Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.11. Bestemmelses-

region 

Kode 

        

I.12. Opprinnelsessted  

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

 Forhandleranlegg  

 Navn Godkjennings-/registreringsnr. 

 Adresse 

 Postnummer 

I.13. Bestemmelsessted  

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

 Forhandleranlegg  Virksomhet  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnummer 

I.14. Lastested 

 Postnummer 

I.15. Dato og klokkeslett for avsending 

 

I.16. Transportmidler 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identif ikasjon:  

 Nummer:  

I.17. Transportør  

 Navn Godkjenningsnr.(4) 

 Adresse 

 Postnummer Medlemsstat 

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

0102 

 I.20. Mengde 

I.21. I.22. Antall kolli 

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

I.25. Varer sertif isert til  

 Avl  Produksjon   Slakting  

I.26. Transitt gjennom tredjestat   

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr. 

I.27. Transitt gjennom medlemsstatene   

Medlemsstat ISO-kode 

Medlemsstat ISO-kode 

Medlemsstat ISO-kode 
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 I.28. Eksport   

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

I.29. Anslått transporttid 

I.30. Reiseplan 

 Ja  Nei   

I.31. Identif ikasjon av dyrene 

Offisiell identif ikasjon Passnummer 
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 Den europeiske union 64/432 F1 Storfe  

II. Helseopplysninger II.a. Sertif ikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 
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(1) enten  [Undertegnende offentlige veterinær attesterer at alle gjeldende bestemmelser i direktiv 64/432/EØF er 

oppfylt og at særlig dyrene beskrevet i del I oppfyller følgende krav:] 

(1) (2) eller [Basert på opplysninger framlagt enten i et off isielt dokument eller et sertif ikat der avsnitt A og B er utfylt av 

den offentlige veterinæren eller den godkjente veterinæren som har ansvaret for opprinnelsesenheten, 

attesterer den undertegnende offentlige veterinæren at alle gjeldende bestemmelser i direktiv 64/432/EØF er 

oppfylt og at særlig dyrene beskrevet i del I oppfyller følgende krav:] 

II.1.  Avsnitt A 

II.1.1.  Dyrene kommer fra én f lere opprinnelsesenheter eller ett eller f lere områder som i samsvar med 

Unionens regelverk eller nasjonal lovgivning ikke er gjenstand for noe forbud eller noen 

begrensning på grunn av dyresykdommer som rammer storfe.  

(1) enten  [II.1.2.  Disse dyrene er avls- eller produksjonsstorfe som 

 

II.1.2.1.  så langt det lar seg fastslå har oppholdt seg i opprinnelsesenheten eller 

opprinnelsesenhetene i minst 30 dager, eller siden fødselen dersom de er yngre 

enn 30 dager, der ingen dyr som er importert fra en tredjestat er innført i løpet av 

denne perioden, med mindre de ble isolert fra alle andre dyr ved driftsenheten eller 

driftsenhetene,  

II.1.2.2.  kommer fra én eller f lere besetninger som er off isielt tuberkulosefrie, og 

(1) enten  [II.1.2.2.1.  driftsenheten eller driftsenhetene ligger i en medlemsstat eller en del av 

medlemsstatens territorium med et overvåkingsnett som er godkjent i 

samsvar med Kommisjonens gjennomføringsbeslutning ... / .../EU (angi 

nummer),] 

(1) og/eller  [II.1.2.2.2.  driftsenheten eller driftsenhetene ligger i en medlemsstat eller en del av 

en medlemsstats territorium som er anerkjent som off isielt 

tuberkulosefritt i samsvar med avsnitt I nr. 4 i vedlegg A til direktiv 

64/432/EØF ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning ... / .../EU 

(angi nummer),] 

(1) og/eller  [II.1.2.2.3.  er yngre enn seks uker, 

(1) og/eller  [II.1.2.2.4.  er seks uker eller eldre, og er undersøkt med negativt resultat for 

tuberkulose i løpet av de 30 dagene før avsending fra opprinnel-

sesenheten, i samsvar med artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i direktiv 

64/432/EØF .................. (angi dato),] 

II.1.2.3.  kommer fra én eller f lere besetninger som er off isielt brucellosefrie, og 

(1) enten  [II.1.2.3.1.  driftsenheten eller driftsenhetene ligger i en medlemsstat eller en del av 

medlemsstatens territorium med et overvåkingsnett som er godkjent i 

samsvar med Kommisjonens gjennomføringsbeslutning ... / .../EU (angi 

nummer),] 

(1) og/eller  [II.1.2.3.2.  driftsenheten eller driftsenhetene ligger i en medlemsstat eller en del av 

en medlemsstats territorium som er anerkjent som off isielt bru-

cellosefritt i samsvar med avsnitt II nr. 7 i vedlegg A til direktiv 

64/432/EØF ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning ... / .../EU 

(angi nummer),] 
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Den europeiske union 64/432 F1 Storfe  

II. Helseopplysninger II.a. Sertif ikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 

(1) og/eller  [II.1.2.3.3.  er kastrerte og/eller yngre enn 12 måneder,] 

(1) og/eller  [II.1.2.3.4.  er 12 måneder eller eldre, og er undersøkt med negativt resultat for 

brucellose i løpet av de 30 dagene før avsending fra opprinnel-

sesenheten, i samsvar med artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i direktiv 

64/432/EØF ................................................  (angi dato),] 

II.1.2.4.  kommer fra én eller f lere besetninger som er off isielt frie for enzootisk bovin 

leukose, og 

(1) enten  [II.1.2.4.1.  driftsenheten eller driftsenhetene ligger i en medlemsstat eller en del av 

medlemsstatens territorium med et overvåkingsnett som er godkjent i 

samsvar med Kommisjonens gjennomføringsbeslutning ... / .../EU (angi 

nummer),] 

(1) og/eller  [II.1.2.4.2.  driftsenheten eller driftsenhetene ligger i en medlemsstat eller del av en 

medlemsstats territorium som er anerkjent som off isielt fritt for 

enzootisk bovin leukose i samsvar med kapittel I avsnitt E i vedlegg D 

til direktiv 64/432/EØF ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning ... 

/ .../EU (angi nummer),] 

(1) og/eller  [II.1.2.4.3.  er yngre enn 12 måneder,] 

(1) og/eller  [II.1.2.4.4.  er 12 måneder eller eldre, og er undersøkt med negativt resultat for 

enzootisk bovin leukose i løpet av de 30 dagene før avsending fra 

opprinnelsesenheten, i samsvar med artikkel 6 nr. 2 bokstav c) i direktiv 

64/432/EØF ......................................... (angi dato),] 

(1) eller  [II.1.2.  Dyrene er beregnet på slakting og kommer fra én eller f lere besetninger som er off isielt frie for 

tuberkulose og enzootisk bovin leukose, og 

(1) enten  [II.1.2.1.  kommer fra off isielt brucellosefrie besetninger,] 

(1) enten  [II.1.2.1.  er kastrert.]] 

II.2.  Avsnitt B 

Beskrivelsen av forsendelsen i dette avsnittet tilsvarer opplysningene i nr. I.15, I.16(3), I.17(3), I.20 og I.31.  

(4) [II.3.  Avsnitt C 

II.3.1.  Dyrene ble undersøkt i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 64/432/EØF  ..........................  (angi 

dato) i løpet av de 24 timene før planlagt avsending, og viste ingen kliniske tegn på 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer.  

II.3.2.  Dyrene kommer fra én f lere driftsenheter, og eventuelt en godkjent oppsamlingssentral, og ett 

eller f lere områder som i samsvar med Unionens regelverk eller nasjonal lovgivning ikke er 

gjenstand for noe forbud eller noen begrensninger på grunn av dyresykdommer som rammer 

storfe.  

(1)  [II.3.3.  Dyrene oppfyller tilleggsgarantiene for infeksiøs bovin rhinotrakeitt i samsvar med artikkel ... 

(angi artikkelnummer) i kommisjonsbeslutning ... / ... / ... (angi nummer).] 

 

II.3.4.  Dyrene oppholdt seg høyst seks dager i den godkjente oppsamlingssentralen. 

II.3.5.  Det er truffet tiltak for å transportere dyrene med transportmidler som er utformet slik at 

dyreavføring, strø eller fôr ikke kan lekke eller renne ut av kjøretøyet, og som rengjøres og 

desinfiseres umiddelbart etter transporten av dyr, eller av produkter som kan kunne påvirke 

dyrehelsen, og ved behov før lasting av dyrene ved bruk av desinfiseringsmidler som er off isielt 

godkjent av vedkommende myndighet. 
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II. Helseopplysninger II.a. Sertif ikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 

(5) (6)  [II.3.6.  Dyrene som omfattes av dette helsesertif ikatet, var på kontrolltidspunktet skikket til å transpor-

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

(angi dato). 

[II.3.7.  Dette sertif ikatet 

(1) enten   [II.3.7.1.  er gyldig i ti dager fra datoen for kontroll i opprinnelsesenheten eller i den godkjente 

oppsamlingssentralen i opprinnelsesstaten,] 

(1) eller  [II.3.7.1.  utløper samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktiv 64/432/EØF  .........................................  

(angi dato).]] 

Merknader 

– Avsnitt A og B i sertif ikatet skal stemples og undertegnes av 

– enten den offentlige veterinæren i opprinnelsesenheten, dersom dette er en annen enn den offentlige 

veterinæren som underskriver avsnitt C, eller 

– den godkjente veterinæren i opprinnelsesenheten der opprinnelsesstaten har innfør t et overvåkingsnett godkjent 

i samsvar med artikkel 14 nr. 5 i direktiv 64/432/EØF, eller 

– den godkjente veterinæren som har ansvaret for den godkjente oppsamlingssentralen på datoen for avsending 

av dyrene. 

– Avsnitt C skal stemples og undertegnes av den offentlige veterinæren i enten 

–  opprinnelsesenheten, eller 

– den godkjente oppsamlingssentralen i opprinnelsesstaten, eller 

– den godkjente oppsamlingssentralen i en transittmedlemsstat ved utfylling av sertif ikatet for avsending av dyr til 

bestemmelsesstaten.  

Del I: 

– Rubrikk I.6:  Angi serienummeret på det eller de helsesertif ikatene som ble utstedt på dagen for 

helsekontroll i opprinnelsesenheten eller opprinnelsesenhetene i opprinnelsesstaten eller 

opprinnelsesstatene, og som ledsager dyrene som inngår i den forsendelsen som 

helsesertif ikatet er utstedt for i en oppsamlingssentral i transittmedlemsstaten, som 

beskrevet i artikkel 5 nr. 5 i direktiv 64/432/EØF. 

– Rubrikk I.7:  Fylles ut dersom det er relevant.  

– Rubrikk I.12:  Forhandleranlegg skal bare angis som opprinnelsessted dersom det dreier seg om slaktedyr. 

– Rubrikk I.13.  For slaktedyr angis enten oppsamlingssentral eller virksomhet som bestemmelsessted, som 

beskrevet i artikkel 7 i direktiv 64/432/EØF. 

– Rubrikk I.23.  For containere eller kasser angis containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer. 

 

– Rubrikk I.31.  Offisiell identifikasjon: For hvert dyr i forsendelsen angis den unike identif ikasjonskoden som 

beskrevet i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) nr. 911/2004 på det synlige identif ikasjonsmerket 

som er påført i samsvar med forordning (EF) nr. 1760/2000. 

Passnummer: Dersom vedkommende myndighet har godkjent bruk av midlertidige pass for 

dyr som er yngre enn f ire uker i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF) nr. 911/2004, 

angis nummeret på det midlertidige passet for hvert dyr i forsendelsen. Det er valgfritt å angi 

passnummeret for dyr som ledsages av et pass utstedt i samsvar med artikkel 6 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EF) nr. 1760/2000. 
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Del II: 

(1)  Stryk det som ikke passer.  

(2)  Undertegnes av den offentlige veterinæren i oppsamlingssentralen etter dokument- og identitetskontroll av dyr som 

ankommer med et off isielt dokument eller et sertif ikat der avsnitt A og B er utfylt; ellers utgår dette punktet.  

(3)  Angis dersom transportstrekningen overstiger 65 km.  

(4)  Strykes dersom sertif ikatet brukes til forf lytning av dyr innenfor opprinnelsesstaten og bare avsnitt A og B er utfylt og 

undertegnet.  

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

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

opprinnelsesenheten.  

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

særlig med hensyn til helsetilstanden til dyrene som skal transporteres.  

– Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertif ikatet. 

– De nødvendige opplysningene i dette sertif ikatet skal føres inn i TRACES innen 24 timer fra den dagen sertif ikatet 

utstedes.  

 

Offentlig veterinær 

Navn (med blokkbokstaver):  Kvalif ikasjon og tittel:  

Lokal veterinærenhet:  Lokal veterinærenhets nr.: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel:  

  



7.4.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/9 

 

MODELL 2 

Helsesertifikat for avls-, produksjons- og slaktedyr av svin 

Den europeiske union Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 

D
e
l 
I:

 O
p

p
ly

s
n

in
g

e
r 

o
m

 f
o

rs
e
n

d
e
ls

e
n

 

I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

I.2.  Sertif ikatets 

referansenummer 

I.2.a  Lokalt referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

I.6.  Nr. på tilhørende 

originalsertif ikater 

Nr. på følgedokumenter 

I.7.  Forhandler 

 Navn Godkjenningsnr. 

I.8. Opprinnel-

sesstat 

ISO-

kode 

I.9. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.10. Bestemmel-

sesstat 

ISO-

kode 

I.11. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.12. Opprinnelsessted  

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

 Forhandleranlegg  

 Navn Godkjennings-/registreringsnr. 

 Adresse 

 Postnummer 

I.13. Bestemmelsessted  

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

 Forhandleranlegg  Virksomhet  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnummer 

 I.14. Lastested 

 Postnummer 

I.15. Dato og klokkeslett for avsending 

I.16. Transportmidler 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identif ikasjon:  

 Nummer:  

I.17. Transportør  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnummer Medlemsstat 

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

0103 

 I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

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

I.25. Varer sertif isert til  

 Avl  Produksjon  Slakting  

I.26. Transitt gjennom tredjestat   

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr. 

I.27. Transitt gjennom medlemsstatene   

Medlemsstat ISO-kode 

Medlemsstat ISO-kode 

Medlemsstat ISO-kode 
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 I.28. Eksport   

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

I.29. Anslått transporttid 

 I.30. Reiseplan 

 Ja   Nei   

 I.31. Identif ikasjon av dyrene 

Offisiell identif ikasjon Alder på levende dyr 
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(1) enten  Offentlig veterinær attesterer at alle gjeldende bestemmelser i direktiv 64/432/EØF er oppfylt og at særlig 

dyrene beskrevet i del I oppfyller følgende krav:] 

(1) (2) eller [Basert på opplysninger framlagt enten i et off isielt dokument eller et sertif ikat der avsnitt A og B er utfylt av 

den offentlige veterinæren eller den den godkjente veterinæren som har ansvaret for opprinnelsesenheten, 

attester undertegnende offentlige veterinær at alle gjeldende bestemmelser i direktiv 64/432/EØF er oppfylt 

og at særlig dyrene beskrevet i del I oppfyller følgende krav:] 

II.1.  Avsnitt A 

II.1.1.  Dyrene kommer fra en eller f lere opprinnelsesenheter eller ett eller f lere områder som i samsvar 

med Unionens regelverk eller nasjonal lovgivning ikke er gjenstand for noe forbud eller noen 

begrensning på grunn av dyresykdommer som rammer svin.  

(1) og [drif tsenheten eller driftsenhetene ligger i en medlemsstat eller en del av en medlemsstats 

territorium med et overvåkingsnett som er godkjent i samsvar med Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning ... / .../EU (angi nummer).] 

 

(1) enten  [II.1.2.  Disse dyrene er avls- eller produksjonssvin som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav c) i direktiv 

64/432/EØF, som så langt det lar seg fastslå har oppholdt seg i opprinnelsesenheten eller 

opprinnelsesenhetene i minst 30 dager, eller siden fødselen dersom de er yngre enn 30 dager, 

der ingen dyr som er importert fra en tredjestat er innført i løpet av denne perioden, med mindre 

de ble isolert fra alle andre dyr i drif tsenheten eller driftsenhetene.] 

(1) eller  [II.1.2.  Dyrene er slaktesvin som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) i direktiv 64/432/EØF.] 

(1) [II.1.3.  Dyrene er avls- og produksjonsdyr av tamsvin fra en eller f lere driftsenheter som er off isielt 

anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold i samsvar med artikkel 8 i forordning 

(EF) nr. 2075/2005, og som ikke har passert gjennom en oppsamlingssentral som definert i 

artikkel 2 nr. 2 bokstav o) i direktiv 64/432/EØF som ikke oppfyller kravene i kapittel I avsnitt A i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2075/2005.] 

(1) [II.1.3.  Dyrene er slaktedyr av tamsvin, og  

(1) enten  [II.1.3.1.  er ikke avvente og yngre enn fem uker,]] 

(1) eller  [II.1.3.1.  kommer fra en eller f lere driftsenheter som er off isielt anerkjent for anvendelse av 

kontrollerte oppstallingsforhold i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 2075/2005 

(1) enten  [II.1.3.1.1.  der skrottene av alle purker og råner er undersøkt for trikiner,]]] 

(1) og/eller  [II.1.3.1.1.  der 10 % av skrottene av dyrene som sendes til slakting, undersøkes 

for trikiner,]]] 

(1) eller  [II.1.3.1.1. og som ligger i en medlemsstat der det i de siste tre årene ikke er 

påvist stedegne trikininfestasjoner hos tamsvin som holdes i 

driftsenheter som er off isielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte 

oppstallingsforhold, og det i dette tidsrommet kontinuerlig er blitt 

gjennomført undersøkelser i samsvar med artikkel 2 i forordning (EF) 

nr. 2075/2005,]]] 

(1) eller  [II.1.3.1.1. og som ligger i en medlemsstat der historiske data fra kontinuerlige 

undersøkelser av bestanden av slaktede svin fra disse driftsenhetene 

eller de segmentene de tilhører, viser med et konfidensnivå på minst 

95 % at prevalensen av trikiner ikke overstiger én per million i denne 

bestanden,]]] 

(1) eller [II.1.3.1.  kommer fra en eller f lere driftsenheter som er off isielt anerkjent for anvendelse av 

kontrollerte oppstallingsforhold i samsvar med artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 2075/2005 og ligger i Belgia eller Danmark.]] 
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II.2.  Avsnitt B 

Beskrivelsen av forsendelsen i dette avsnittet tilsvarer opplysningene i nr. I.15, I.16(3), I.17(3), I.20 og I.31.  

(4) [II.3.  Avsnitt C 

II.3.1.  Dyrene ble undersøkt i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 64/432/EØF ................. (angi dato) 

i løpet av de 24 timene før planlagt avsending, og viste ingen kliniske tegn på infeksjons-

sykdommer eller smittsomme sykdommer.  

II.3.2.  Dyrene kommer fra en f lere driftsenheter, og eventuelt en godkjent oppsamlingssentral, og ett 

eller f lere områder som i samsvar med Unionens regelverk eller nasjonal lovgivning ikke er 

gjenstand for noe forbud eller noen begrensning på grunn av dyresykdommer som rammer svin.  

(1)  [II.3.3.  Dyrene oppfyller tilleggsgarantiene for  

(1) enten  [II.1.3.1.1.  pseudorabies i samsvar med artikkel ... (angi artikkelnummer) i kommisjons-

beslutning ... / ... / ... (angi nummer),] 

(1) og/eller   [II.1.3.1.2.  ............................ (angi navn på relevant sykdom ifølge vedlegg E(II) til direktiv 

64/432/EØF) i samsvar med artikkel ... (angi artikkelnummer) i kommisjons-

beslutning ... / ... / ... (angi nummer).]] 

II.3.4.  Dyrene oppholdt seg høyst 6 dager i den godkjente oppsamlingssentralen. 

II.3.5.  Det er truffet tiltak for å transportere dyrene med transportmidler som er utformet slik at 

dyreavføring, strø eller fôr ikke kan lekke eller renne ut av kjøretøyet, og som rengjøres og 

desinfiseres umiddelbart etter transporten av dyr, eller av produkter som kan kunne påvirke 

dyrehelsen, og ved behov før lasting av dyrene ved bruk av desinfiseringsmidler som er off isielt 

godkjent av vedkommende myndighet.  

(5) (6) [II.3.6.  Dyrene som omfattes av dette helsesertif ikatet, var på kontrolltidspunktet skikket til å 

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

......................................  (angi dato). 

[II.3.7.  Dette sertif ikatet 

(1) enten  [II.3.7.1.  er gyldig i ti dager fra datoen for kontroll i opprinnelsesenheten eller i den godkjente 

oppsamlingssentralen i opprinnelsesstaten,] 

(1) eller  [II.3.7.1.  utløper i samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktiv 64/432/EØF ................................ 

(angi dato).]] 

Merknader 

– Avsnitt A og B i sertif ikatet skal stemples og undertegnes av 

– enten den offentlige veterinæren i opprinnelsesenheten, dersom dette er en annen enn den offentlige 

veterinæren som undertegner avsnitt C, eller 

– den godkjente veterinæren i opprinnelsesenheten der opprinnelsesstaten har innført et overvåkingsnett 

godkjent i samsvar med artikkel 14 nr. 5 i direktiv 64/432/EØF, eller 

 

– den offentlige veterinæren som har ansvaret for den godkjente oppsamlingssentralen på datoen for avsending 

av dyrene. 

– Avsnitt C i sertif ikatet skal stemples og undertegnes av den offentlige veterinæren i enten 

– opprinnelsesenheten, eller 

– den godkjente oppsamlingssentralen i opprinnelsesstaten, eller 

– den godkjente oppsamlingssentralen i en transittmedlemsstat ved utfylling av sertif ikatet for avsending av dyr  til 

bestemmelsesstaten. 
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Del I: 

– Rubrikk I.6:  Angi serienummeret på det eller de helsesertif ikatene som ble utstedt på dagen for helsekontroll i 

opprinnelsesenheten eller opprinnelsesenhetene i opprinnelsesstaten eller opprinnelsesstatene, 

og som ledsager dyrene som inngår i den forsendelsen som helsesertif ikatet er utstedt for i en 

oppsamlingssentral i transittmedlemsstaten, som beskrevet i artikkel 5 nr. 5 i direktiv 

64/432/EØF. 

– Rubrikk I.7:  Fylles ut dersom det er relevant.  

– Rubrikk I.12:  Forhandleranlegg skal bare angis som opprinnelsessted dersom det dreier seg om slaktedyr. 

– Rubrikk I.13.  For slaktedyr angis enten oppsamlingssentral eller virksomhet som bestemmelsessted, som 

beskrevet i artikkel 7 i direktiv 64/432/EØF. 

– Rubrikk I.23.  For containere eller kasser angis containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer. 

– Rubrikk I.31.  Offisiell identifikasjon: Dyrene skal identif iseres i samsvar med direktiv 2008/71/EF.  

 Alder på levende dyr: Angi alder i uker for gruppen av dyr i forsendelsen.  

Del II: 

(1)  Stryk det som ikke passer.  

(2)  Undertegnes av den offentlige veterinæren i oppsamlingssentralen etter dokument- og identitetskontroll av dyr som 

ankommer med et off isielt dokument eller et sertif ikat der avsnitt A og B er utfylt; ellers utgår dette punktet.  

(3)  Angis dersom transportstrekningen overstiger 65 km.  

(4)  Strykes dersom sertif ikatet brukes til forf lytning av dyr innenfor opprinnelsesstaten og bare avsnitt A og B er utfylt og 

undertegnet.  

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

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

 forlot opprinnelsesenheten.  

(6)  Denne erklæringen unntar ikke transportørene fra sine forpliktelser i samsvar med gjeldende regelverk i Unionen, 

særlig med hensyn til helsetilstanden til dyrene som skal transporteres.  

– Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertif ikatet. 

– De nødvendige opplysningene i dette sertif ikatet skal føres inn i TRACES innen 24 timer fra den dagen sertif ikatet 

utstedes. 

 

Offentlig veterinær 

Navn (med blokkbokstaver):  Kvalif ikasjon og tittel:  

Lokal veterinærenhet:  Lokal veterinærenhets nr.: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel:  

 


