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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2002 

av 8. november 2016 

om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF, vedlegg III til kommisjonsbeslutning 2010/470/EU og 

vedlegg II til kommisjonsbeslutning 2010/472/EU med hensyn til handel med og import til Unionen av sau 

og geit samt sæd fra sau og geit i forbindelse med reglene for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer 

overførbar spongiform encefalopati 

[meddelt under nummer K(2016) 7026](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 

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

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(2), 

særlig artikkel 11 nr. 2 fjerde strekpunkt, artikkel 17 nr. 2 bokstav b), artikkel 18 nr. 1 første strekpunkt samt artikkel 19 

innledende setning og bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 91/68/EØF fastsettes krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor Unionen. Det fastsettes blant 

annet at sau og geit under transport til bestemmelsesstedet skal ledsages av et helsesertifikat i samsvar med mal I, II 

eller III i vedlegg E til nevnte direktiv. 

2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3) er det fastsatt regler for å forebygge, bekjempe og 

utrydde overførbar spongiform encefalopati (TSE) hos storfe, sau og geit. I vedlegg VII til nevnte forordning fastsettes 

tiltak for å bekjempe og utrydde TSE. I tillegg fastsettes det i kapittel A i vedlegg VIII til nevnte forordning blant annet 

vilkår for handel med levende dyr innenfor Unionen. 

3) Forordning (EF) nr. 999/2001 ble nylig endret ved kommisjonsforordning (EU) 2016/1396(4). Endringene fastsetter 

blant annet et unntak fra vilkårene i nr. 4.1 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 som har 

som formål å hindre spredning av klassisk skrapesyke hos produksjonsdyr som holdes i driftsenheter for sau og geit, og 

som flyttes utelukkende mellom godkjente organer, institutter eller stasjoner som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i 

direktiv 92/65/EØF. 

4) Forordning (EU) 2016/1396 innfører også særlige vilkår for handel innenfor Unionen med sau og geit av sjeldne raser 

som ikke oppfyller kravene i nr. 4.1 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001. Disse særlige 

vilkårene ble innført for å opprettholde muligheten for regelmessig utveksling av slike dyr mellom medlemsstatene for å 

unngå innavl, og for å bevare det genetiske mangfoldet i sjeldne raser.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 16.11.2016, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2017 av 5. mai 2017 

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

av 7.2.2019, s. 3. 

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

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

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde 

visse typer overførbar spongiform encefalopati (EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/1396 av 18. august 2016 om endring av visse vedlegg til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati (EUT L 225 av 

19.8.2016, s. 76). 

2020/EØS/34/02 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/17 

 

5) Helsesertifikater som er i samsvar med mal II og III i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF, bør derfor endres for å 

gjenspeile kravene knyttet til handel innenfor Unionen med sau og geit av sjeldne raser eller sau og geit som flyttes 

mellom offentlig godkjente organer, institutter eller stasjoner som fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001, endret ved 

forordning (EU) nr. 2016/1396. 

6) Noen medlemsstater har dessuten underrettet Kommisjonen om administrativt merarbeid på grunn av forpliktelsen i felt 

I.31 i helsesertifikater i samsvar med mal I, II og III i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF til å oppgi opplysninger som rase 

og antall dyr i en forsendelse. For å redusere den administrative byrden for offentlige veterinærer bør opplysningene om 

rase fjernes i felt I.31 i disse malene, ettersom opplysningene ikke er nødvendige i forbindelse med helsestatusen til 

dyrene i forsendelsen og antall slike dyr, ettersom disse opplysningene allerede er gitt i felt I.20 og et offisielt 

identifikasjonsnummer for hvert dyr må angis i felt I.31. 

7) For å presisere vilkårene for individuell identifikasjon av dyrene i felt II.5 og II.6 i helsesertifikater som er i samsvar 

med mal II og III i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF, må det settes inn en henvisning til rådsforordning (EF) 

nr. 21/2004(1). 

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

9) Ved direktiv 92/65/EØF fastsettes vilkårene for handel med og import til Unionen, blant annet handel med og import av 

sæd fra sau og geit. 

10) Vedlegg III til kommisjonsbeslutning 2010/470/EU(2) fastsetter maler for helsesertifikater til bruk ved handel innenfor 

Unionen med forsendelser av sæd fra sau og geit. I del A i nevnte vedlegg fastsettes malen for helsesertifikatet for sæd 

som er oppsamlet etter 31. august 2010 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra. 

11) Ved vedlegg II til kommisjonsbeslutning 2010/472/EU(3) fastsettes blant annet maler for helsesertifikater for import til 

Unionen av forsendelser av sæd fra sau og geit. I avsnitt A del 2 i nevnte vedlegg fastsettes malen for helsesertifikatet 

for sæd som er sendt fra en godkjent sædstasjonen som sæden stammer fra. 

12) I nr. 4.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes vilkårene med hensyn til 

skrapesyke som skal være oppfylt ved handel innenfor Unionen med sæd fra sau og geit. I kapittel H i vedlegg IX til 

forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes vilkårene med hensyn til skrapesyke som skal være oppfylt ved import av sæd 

fra sau og geit. 

13) Ved forordning (EU) 2016/1396 innføres det særlige vilkår for sædstasjoner blant vilkårene for at en driftsenhet skal 

kunne anerkjennes som en driftsenhet med ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke i nr. 1.2 og 

1.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, ettersom risikoen for spredning av skrapesyke 

via hanndyr av sau og geit som holdes på sædstasjoner som er godkjent og holdes under tilsyn i samsvar med vilkårene 

fastsatt i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, er begrenset. En henvisning til disse særlige vilkårene innføres også i 

vilkårene for handel med og import av sæd fra sau og geit fastsatt i henholdsvis vedlegg VIII og IX til forordning (EF) 

nr. 999/2001. 

14) Malen for helsesertifikatet for handel innenfor Unionen med forsendelser av sæd fra sau og geit fastsatt i del A i vedlegg 

III til beslutning 2010/470/EU og malen for helsesertifikatet for import til Unionen av forsendelser av sæd fra sau og 

geit fastsatt i avsnitt A del 2 i vedlegg II til beslutning 2010/472/EU bør derfor endres for å gjenspeile kravene til 

sædstasjoner fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001, endret ved forordning (EU) 2016/1396.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. desember 2003 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter og 

om endring av forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8). 

(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). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2010/472/EU av 26. august 2010 om import til Unionen av sæd, egg og embryoer fra sau og geit (EUT L 228 av 

31.8.2010, s. 74). 
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15) I tillegg er det i kapittel H i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001, endret ved forordning (EU) 2016/1396, fastsatt 

at kjøttbeinmel bør forstås som definert i OIEs «Terrestrial Animal Health Code»(1), og ikke som definert i nr. 27 i 

vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(2). 

16) Felt II.4.10.4 i malen for helsesertifikatet for import til Unionen av forsendelser av sæd fra sau og geit som er fastsatt i 

avsnitt A del 2 i vedlegg II til beslutning 2010/472/EU, bør derfor endres i samsvar med de endrede bestemmelsene i 

kapittel H i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001. 

17) Beslutning 2010/470/EU og 2010/472/EU bør derfor endres. 

18) Forordning (EU) 2016/1396 fastsetter at endringene som gjøres i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001, og som 

gjelder import av visse varer, bør få anvendelse fra 1. juli 2017. For å unngå eventuelle handelsforstyrrelser bør det i en 

overgangsperiode og på visse vilkår være tillatt å bruke sertifikater som er utstedt i samsvar med beslutning 

2010/472/EU, ved import til Unionen av forsendelser av sæd fra sau og geit. 

19) 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 E til direktiv 91/68/EØF endres i samsvar med vedlegg I til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Vedlegg III til beslutning 2010/470/EU endres i samsvar med vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Vedlegg II til beslutning 2010/472/EU endres i samsvar med vedlegg III til denne beslutning. 

Artikkel 4 

Artikkel 3 i denne beslutning får anvendelse fra 1. juli 2017. 

I en overgangsperiode fram til 31. desember 2017 skal forsendelser av sæd fra sau og geit som er ledsaget av et helsesertifikat 

som er utstedt i samsvar med malen fastsatt i avsnitt A del 2 i vedlegg II til beslutning 2010/472/EU, som fikk anvendelse før 

endringene som gjøres ved denne beslutning, godkjennes for import til Unionen, forutsatt at sertifikatet er utstedt senest 

30. november 2017. 

  

(1) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold 

til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 
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Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 8. november 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vedlegg E til direktiv 91/68/EØF skal lyde: 

«VEDLEGG E 

MAL I 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

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

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6.  Nr. på tilhørende 

opprinnelige sertifikater 

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 Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.13. Bestemmelsessted  

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

 Forhandleranlegg  

 Navn Godkjenningsnr.  

 Adresse 

 Postnr. 

I.14.  Lastested 

 Postnr. 

I.15.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon: 

 Nummer: 

I.17.  Transportør 

 Navn 

 Adresse Godkjenningsnr. 

 Postnr. Medlemsstat 

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

  I.20.  Mengde  
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I.21. I.22.  Antall kolli 

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

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Slakting  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat   

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.: 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater   

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

I.28.  Eksport   

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

I.29. Beregnet transporttid 

I.30. Reiseplan  

 Ja   Nei   

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Offisiell individuell 

identifikasjon 

Alder Kjønn 
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 DEN EUROPEISKE UNION 91/68 El Sau/geit for slakting 

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

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

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

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

minst 30 dager før lasting.] 

 II.2. Dyrene 

 II.2.1. er blitt undersøkt i dag (i løpet av de siste 24 timene før lasting) og viste ingen kliniske tegn på 

sykdom, 

 II.2.2. er ikke dyr som skal destrueres i forbindelse med en utryddelsesplan for en smittsom 

sykdom, 

 II.2.3. kommer fra en driftsenhet som ikke har vært omfattet av offisielle forbud av dyrehelsegrunner i 

løpet av de siste 42 dagene når det gjelder brucellose, de siste 30 dagene når det gjelder rabies 

og de siste 15 dagene når det gjelder miltbrann, og har ikke vært i kontakt med dyr fra 

driftsenheter som ikke overholder disse vilkårene, 

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

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

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

vaksinert mot munn- og klovsyke. 

 II.3. På bakgrunn av en skriftlig erklæring fra dyreholderen eller en undersøkelse av driftsenhets-

registeret og transportdokumentet, som er ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, 

særlig del B og C i vedlegget til nevnte forordning, opplyses følgende: 

 II.3.1. Dyrene har oppholdt seg i en og samme opprinnelsesenhet i minst 21 dager før lasting, eller i 

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

importert fra en tredjestat er innført i opprinnelsesenheten i løpet av de siste 30 dagene, med 

mindre de er innført i samsvar med artikkel 4a nr. 2 i rådsdirektiv 91/68/EØF og 

  (1) enten [har oppholdt seg i en og samme opprinnelsesenhet der det ikke er innført sau eller geit i løpet av 

de siste 21 dagene, med mindre de er innført i samsvar med artikkel 4a nr. 1 i direktiv 

91/68/EØF.] 

 (1) eller [skal sendes direkte fra en og samme enhet til bestemmelsesslakteriet.] 

 II.4.1. Dyrene er transportert med transportmidler og containere som på forhånd var rengjort og 

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

dyrenes helsetilstand. 

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

av forsendelsen som omfattes av dette helsesertifikatet, starter ... (angi dato)(2). 

  II.4.3. Dyrene som omfattes av dette helsesertifikatet, var på kontrolltidspunktet skikket til den planlagte 

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

  II.5. Dette sertifikatet er 

  (1) enten [gyldig i ti dager fra datoen for kontroll ved opprinnelsesenheten, den godkjente oppsamlings-

sentralen eller det godkjente forhandleranlegget i opprinnelsesstaten,] 

  (1) eller [utløper i samsvar med artikkel 9 nr. 6 i direktiv 91/68/EØF den ........................  (sett inn dato)](5). 
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DEN EUROPEISKE UNION 91/68 El Sau/geit for slakting 

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

Merknader 

Del I: 

— Felt I.19: Bruk egnet KN-kode under følgende overskrifter: 0104 10 eller 0104 20. 

— Felt I.23: For containere eller kasser angis containernummeret og ev. forseglingsnummeret. 

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

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

  Alder: (måneder). 

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

Del II: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

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

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

opprinnelsesenheten. 

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

særlig med hensyn til helsetilstanden til dyrene som skal transporteres. 

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

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

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

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): 

Lokal veterinærenhet: 

Dato: 

Stempel: 

Stilling og tittel: 

LVE-nr.: 

Underskrift: 
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MAL II 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

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

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6.  Nr. på tilhørende 

opprinnelige 

sertifikater 

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  

 Navn Godkjennings-/registreringsnr.  

 Adresse  

 Postnr. 

I.13. Bestemmelsessted  

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

 Forhandleranlegg  

 Navn Godkjenningsnr.  

 Adresse  

 Postnr. 

I.14.  Lastested 

 Postnr. 

I.15.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon: 

 Nummer: 

I.17.  Transportør 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. Medlemsstat 

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

  I.20.  Mengde  
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I.21.   I.22.  Antall kolli 

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

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Oppfôring  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat   

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr. 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater   

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

I.28.  Eksport   

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

I.29. Beregnet transporttid 

I.30. Reiseplan 

 Ja   Nei   

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Offisiell individuell 

identifikasjon 

Alder Kjønn 
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 DEN EUROPEISKE UNION 91/68 Ell Oppfôringssau/oppfôringsgeit 

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

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

D
e
l 
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: 
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rt
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e
ri

n
g

 

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

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

30 dager før lasting.] 

 II.2. Dyrene 

 II.2.1. er blitt undersøkt i dag (i løpet av de siste 24 timene før lasting) og viste ingen kliniske tegn på 

sykdom, 

 II.2.2. er ikke dyr som skal destrueres i forbindelse med en utryddelsesplan for en smittsom 

sykdom, 

 II.2.3. kommer fra en driftsenhet som ikke har vært omfattet av offisielle forbud av dyrehelsegrunner i løpet 

av de siste 42 dagene når det gjelder brucellose, de siste 30 dagene når det gjelder rabies og de 

siste 15 dagene når det gjelder miltbrann, og har ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som 

ikke overholder disse vilkårene, 

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

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

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

vaksinert mot munn- og klovsyke. 

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

og transportdokumentet, som er ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, særlig del B og 

C i vedlegget til nevnte forordning, opplyses det at dyrene har oppholdt seg i en og samme 

opprinnelsesenhet i minst de siste 30 dagene eller, dersom dyrene er under 30 dager gamle, på 

opprinnelsesenheten siden fødselen, og at det ikke er innført sau eller geit til opprinnelsesenheten i 

løpet av de siste 21 dagene, og at ingen klovdyr importert fra tredjestater er innført til 

opprinnelsesenheten i løpet av de siste 30 dagene, med mindre de er innført i samsvar med artikkel 

4a nr. 1 i rådsdirektiv 91/68/EØF. 

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

bestemmelsesmedlemsstaten eller en del av dens territorium  .............................. (angi medlemsstat 

eller del av dens territorium) i kommisjonsbeslutning …/…/… (angi nummer).] 

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

som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis): 

 (1) 

enten 

[Opprinnelsesenheten ligger i en medlemsstat eller på en del av dens territorium  .....................  (angi 

medlemsstat eller del av dens territorium) som er anerkjent som offisielt fri for brucellose i samsvar 

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

 (1) eller [De kommer fra en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis).] 

 (1) eller [De kommer fra en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis), og 

   i) 

ii) 

iii) 

de er identifisert individuelt i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, 

de er aldri blitt vaksinert mot brucellose, eller er ikke blitt vaksinert mot brucellose i løpet av 

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

måneder, 

de ble isolert under offisiell kontroll på opprinnelsesenheten og har med minst seks ukers 

mellomrom i løpet av isolasjonsperioden tatt to prøver med negativt resultat for påvisning av 

brucellose, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF.] 
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DEN EUROPEISKE UNION  91/68 EII Oppfôringssau/oppfôringsgeit 

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

 II.6. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres til en driftsenhet for sau eller 

geit som er fri for brucellose (B. melitensis): 

(1) enten [De kommer fra en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis).] 

(1) og/eller [De kommer fra en driftsenhet som er fri for brucellose (B. melitensis).] 

(1) og/eller [De kommer, fram til datoen fastsatt i utryddelsesplanene som er godkjent i henhold til rådsvedtak 

90/242/EØF, fra en annen driftsenhet enn en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose eller fri 

for brucellose, og oppfyller følgende vilkår: 

 i) de er identifisert individuelt i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, 

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

melitensis), har vært fri for kliniske symptomer eller andre symptomer på brucellose i minst 

tolv måneder, og 

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

ble isolert under veterinærkontroll på opprinnelsesenheten, der det i 

isolasjonsperioden, med minst seks ukers mellomrom, i samsvar med vedlegg 

C til direktiv 91/68/EØF, ble utført to prøver for påvisning av brucellose, med 

negativt resultat.]] 

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

enn 15 dager før innføring i mottakerenheten.]] 

(1) [II.7. Dyrene er beregnet på en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat som er oppført i nr. 2.3 i 

avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med 

ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke, eller på en medlemsstat som er oppført i nr. 3.2 i nevnte 

avsnitt med et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke, og 

 (1) enten [kommer fra en driftsenhet som ligger i en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat 

som er oppført i nr. 2.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) 

nr. 999/2001 med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke.]] 

 (1) og/eller [kommer fra en driftsenhet som er anerkjent som en driftsenhet med ubetydelig risiko 

for klassisk skrapesyke i samsvar med nr. 1.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001, og som er oppført som sådan av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten i samsvar med nr. 1.1 i nevnte avsnitt.]] 

 (1) og/eller [kommer fra en driftsenhet som ikke er omfattet av tiltakene fastsatt i nr. 3 og 4 i 

kapittel B i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001, og dyrene er sau med 

prionproteingenotype ARR/ARR.]] 

 (1) og/eller [kommer fra og er bestemt for et godkjent organ, institutt eller senter som definert i 

artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i direktiv 92/65/EØF.]] 

 (1) og/eller oppfyller kravene i nr. 4.1 bokstav d) i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning 

(EF) nr. 999/2001.]] 

II.8.1. Dyrene er transportert med transportmidler og containere som på forhånd var rengjort og 

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

dyrenes helsetilstand. 

 II.8.2. På bakgrunn av den offisielle dokumentasjonen som følger dyrene, er det beregnet at transporten 

av forsendelsen som omfattes av dette helsesertifikatet, starter  ..............................  (angi dato)(2). 

 II.8.3. Dyrene som omfattes av dette helsesertifikatet, var på kontrolltidspunktet skikket til den planlagte 

transporten på fastsatt måte i samsvar med bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 1/2005(3). 
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DEN EUROPEISKE UNION  91/68 Ell Oppfôringssau/oppfôringsgeit  

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

Merknader 

Del I: 

— Felt I.19: Bruk egnet KN-kode under følgende overskrifter: 0104 10 eller 0104 020. 

— Felt I.23: For containere eller kasser angis containernummeret og ev. forseglingsnummeret. 

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

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

Alder: (måneder). 

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

Del II: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

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

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

opprinnelsesenheten. 

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

særlig med hensyn til helsetilstanden til dyrene som skal transporteres. 

— Dette sertifikatet er gyldig i ti dager. 

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

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

 Lokal veterinærenhet: LVE-nr.: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:  
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MAL III 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

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

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6.  Nr. på tilhørende 

opprinnelige sertifikater 

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  

 Navn Godkjennings-/registreringsnr.  

 Adresse  

 Postnr. 

I.13.  Bestemmelsessted  

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

 Forhandleranlegg  

 Navn Godkjenningsnr.  

 Adresse  

 Postnr. 

I.14.  Lastested 

 Postnr. 

I.15.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon: 

 Nummer: 

I.17.  Transportør 

 Navn  Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. Medlemsstat 

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

  I.20.  Mengde  
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I.21.   I.22.  Antall kolli 

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

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Avl  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat   

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr. 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater   

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

I.28.  Eksport   

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

I.29. Beregnet transporttid 

I.30.  Reiseplan  

 Ja   Nei   

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Offisiell individuell 

identifikasjon 

Alder Kjønn 
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DEN EUROPEISKE UNION 91/68 EIIl Avlsdyr av sau/geit 

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

 Undertegnede offentlige veterinær bekrefter at dyrene beskrevet ovenfor oppfyller følgende krav: 
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(1) enten [II.1. Dyrene er født og alt opp siden fødselen på Unionens territorium.] 

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

minst 30 dager før lasting.] 

 II.2. Dyrene 

 II.2.1. er blitt undersøkt i dag (i løpet av de siste 24 timene før lasting) og viste ingen kliniske tegn på 

sykdom, 

 II.2.2. er ikke dyr som skal destrueres i forbindelse med en utryddelsesplan for en smittsom 

sykdom, 

 II.2.3. kommer fra en driftsenhet som ikke har vært omfattet av offisielle forbud av dyrehelsegrunner i 

løpet av de siste 42 dagene når det gjelder brucellose, de siste 30 dagene når det gjelder rabies 

og de siste 15 dagene når det gjelder miltbrann, og har ikke vært i kontakt med dyr fra 

driftsenheter som ikke overholder disse vilkårene, 

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

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

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

ikke vaksinert mot munn- og klovsyke. 

 II.3. På bakgrunn av en skriftlig erklæring fra dyreholderen eller en undersøkelse av driftsenhets-

registeret og transportdokumentet, som er ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, 

særlig del B og C i vedlegget til nevnte forordning, opplyses det at dyrene har oppholdt seg i en 

og samme opprinnelsesenhet i minst de siste 30 dagene eller, dersom dyrene er under 30 dager 

gamle, på opprinnelsesenheten siden fødselen, og at det ikke er innført sau eller geit til 

opprinnelsesenheten i løpet av de siste 21 dagene, og at ingen klovdyr importert fra tredjestater 

er innført til opprinnelsesenheten i løpet av de siste 30 dagene, med mindre de er innført i 

samsvar med artikkel 4a nr. 1 i rådsdirektiv 91/68/EØF. 

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

bestemmelsesmedlemsstaten eller en del av dens territorium  .......................  (angi medlemsstat 

eller del av dens territorium) i kommisjonsbeslutning …/…/… (angi nummer).] 

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

geit som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis): 

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

(angi medlemsstat eller del av dens territorium) som er anerkjent som offisielt fri for brucellose i 

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

 (1) eller [De kommer fra en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis).] 

  (1) eller [De kommer fra en driftsenhet som er fri for brucellose (B. melitensis), og 

   i) de er identifisert individuelt i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, 

ii) de er aldri blitt vaksinert mot brucellose, eller er ikke blitt vaksinert mot brucellose i løpet 

av de siste to årene, eller dyrene er hunndyr eldre enn to år som ble vaksinert før de var 

sju måneder, 

iii) de ble isolert under offisiell kontroll på opprinnelsesenheten og har med minst seks 

ukers mellomrom i løpet av isolasjonsperioden tatt to prøver med negativt resultat for 

påvisning av brucellose, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF.] 
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DEN EUROPEISKE UNION  91/68 EIIl Avlsdyr av sau/geit 

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

 II.6. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres til en driftsenhet for sau eller 

geit som er fri for brucellose (B. melitensis): 

 (1) enten [De kommer fra en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis).] 

 (1) eller [De kommer fra en driftsenhet som er fri for brucellose (B. melitensis).] 

 (1) eller [De kommer, fram til datoen fastsatt i utryddelsesplanene som er godkjent i henhold til råds-

vedtak 90/242/EØF, fra en annen driftsenhet enn en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose 

eller fri for brucellose, og oppfyller følgende vilkår: 

  i) de er identifisert individuelt i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, 

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

melitensis), har vært fri for kliniske symptomer eller andre symptomer på brucellose i minst 

tolv måneder, og 

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

ble isolert under veterinærkontroll på opprinnelsesenheten, der det i isolasjons-

perioden, med minst seks ukers mellomrom, i samsvar med vedlegg C til 

direktiv 91/68/EØF, ble utført to prøver for påvisning av brucellose, med 

negativt resultat.]] 

   (1) eller [ble vaksinert med Rev. 1-vaksine før de var sju måneder, og ble ikke vaksinert 

i løpet av de siste 15 dagene før utstedelsen av dette helsesertifikatet.]] 

 (1) [II.7. De er ukastrerte avlsværer og 

  i) kommer fra en driftsenhet der det ikke er registrert noen tilfeller av smittsom epididymitt 

hos vær (B. ovis) i løpet av de siste tolv månedene, 

  ii) har vært holdt uten avbrudd på denne driftsenheten de siste 60 dagene, 

  iii) har i løpet av de siste 30 dagene testet negativt for smittsom epididymitt hos vær (B. ovis) i 

samsvar med vedlegg D til direktiv 91/68/EØF.] 

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

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

påvist: 

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

eller smittsom agalakti hos geit (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides 

subsp. mycoides large colony), 

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

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

Denne tidsbegrensningen reduseres imidlertid til tolv måneder dersom dyr som er smittet 

av mædi-visna eller virusarteritt/-encefalitt, har blitt slaktet, og de gjenværende dyrene har 

reagert negativt på to prøver. 

(1) enten [II.9. Dyrene er beregnet på en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat som er oppført i nr. 2.3 i 

avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 med ubetydelig risiko for 

klassisk skrapesyke, eller på en medlemsstat som er oppført i nr. 3.2 i nevnte avsnitt med et 

godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke, og 

  (1) enten [kommer fra en driftsenhet som ligger i en medlemsstat eller en sone i en medlems-

stat som er oppført i nr. 2.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) 

nr. 999/2001 med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke.]] 

  (1) og/eller [kommer fra en driftsenhet som ligger i en medlemsstat eller en sone i en 

medlemsstat som er oppført i nr. 2.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning 

(EF) nr. 999/2001 med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke.]] 
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DEN EUROPEISKE UNION  91/68 EIIl Avlsdyr av sau/geit 

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

  (1) og/eller [kommer fra en driftsenhet som ikke er omfattet av tiltakene fastsatt i nr. 3 og 4 i 

kapittel B i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001, og dyrene er sau med 

prionproteingenotype ARR/ARR.]] 

  (1) og/eller [kommer fra og er bestemt for et godkjent organ, institutt eller senter som definert i 

artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i direktiv 92/65/EØF.]] 

  (1) eller [oppfyller kravene i nr. 4.1 bokstav d) i avsnitt A i kapittel A i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001.]] 

(1) eller [II.9. Dyrene er beregnet på en medlemsstat eller en sone i en annen medlemsstat enn dem som er 

oppført i nr. 2.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 med 

ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke, eller andre enn dem som er oppført i nr. 3.2 i nevnte 

avsnitt med et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke, og 

  (1) enten [kommer fra en driftsenhet som ligger i en medlemsstat eller en sone i en 

medlemsstat som er oppført i nr. 2.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning 

(EF) nr. 999/2001 med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke.]] 

  (1) og/eller [kommer fra en driftsenhet som er anerkjent som en driftsenhet med ubetydelig risiko 

for klassisk skrapesyke i samsvar med nr. 1.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001, og som er oppført som sådan av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten i samsvar med nr. 1.1 i nevnte avsnitt.]] 

  (1) og/eller [kommer fra en driftsenhet som ikke er ikke omfattet av tiltakene fastsatt i nr. 3 og 4 i 

kapittel B i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001, og dyrene er sau med 

prionproteingenotype ARR/ARR.]] 

  (1) og/eller [kommer fra en driftsenhet som er anerkjent som en driftsenhet med kontrollert risiko 

for klassisk skrapesyke i samsvar med nr. 1.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001, og som er oppført som sådan av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten i samsvar med nr. 1.1 i nevnte avsnitt.]] 

  (1) og/eller [kommer fra og er bestemt for et godkjent organ, institutt eller senter som definert i 

artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i direktiv 92/65/EØF.]] 

  (1) eller [oppfyller kravene i nr. 4.1 bokstav d) i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning 

(EF) nr. 999/2001.]] 

 II.10.1. Dyrene er transportert med transportmidler og containere som på forhånd var rengjort og 

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

dyrenes helsetilstand. 

 II.10.2. På bakgrunn av den offisielle dokumentasjonen som følger dyrene, er det beregnet at 

transporten av forsendelsen som omfattes av dette helsesertifikatet, starter  

 ...........................................................................................................  (angi dato)(2). 

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

planlagte transporten i samsvar med bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 1/2005(3). 

Merknader 

Del I: 

— Felt I.19: Bruk egnet KN-kode under følgende overskrifter: 0104 10 eller 0104 20. 

— Felt I.23: For containere eller kasser angis containernummeret og ev. forseglingsnummeret. 

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

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

Alder: (måneder). 

Kjønn: (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 
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DEN EUROPEISKE UNION 91/68 EIIl Avlsdyr av sau/geit 

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

Del II: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

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

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

opprinnelsesenheten. 

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

særlig med hensyn til helsetilstanden til dyrene som skal transporteres. 

— Dette sertifikatet er gyldig i ti dager. 

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

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): 

Lokal veterinærenhet: 

Dato: 

Stempel:» 

Stilling og tittel: 

LVE-nr.: 

Underskrift: 
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VEDLEGG II 

I vedlegg III til beslutning 2010/470/EU skal del A lyde: 

«Del A 

Mal for helsesertifikat IIIA til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av sæd fra sau og geit som er oppsamlet i 

samsvar med rådsdirektiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

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

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6.  

I.7. 

I.8.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-

kode 

I.9.  Opprinnel-

sesregion 

Kode I.10.  Bestemmel-

sesstat  

ISO-

kode 

I.11.  Bestemmel-

sesregion  

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted  

Sædstasjon  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.13.  Bestemmelsessted  

 Sædstasjon  Driftsenhet  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.14.  I.15.  

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon: 

I.17.   

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

05 11 99 85 

  I.20. Mengde  
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I.21.  Temperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglingsnr./containernr. I.24.  Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Kunstig reproduksjon   

I.26.  Transitt gjennom tredjestat   

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr. 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater   

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

I.28.  Eksport   

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

I.29. 

I.30. 

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art (vitenskapelig 

navn) 

Rase Donoridentitet Oppsamlingsdato Stasjonens 

godkjennings-

nummer 

Mengde 
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 DEN EUROPEISKE UNION Sæd fra sau og geit – del A 

 II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær bekrefter følgende: 

D
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 II.1. Sæden beskrevet ovenfor 

 II.1.1. er oppsamlet, behandlet og lagret på en sædstasjon(2) som 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.1.2. stammer fra donordyr som oppfyller kravene i kapittel II avsnitt II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

 II.1.3. er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert i samsvar med kravene i kapittel II avsnitt II og 

kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

(1) enten [II.1.4. er oppsamlet fra dyr som siden fødselen uten avbrudd har blitt holdt på en driftsenhet eller 

driftsenheter som er anerkjent som driftsenheter med ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for 

klassisk skrapesyke i samsvar med nr. 1 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) 

nr. 999/2001, unntatt i den perioden da de ble holdt på en sædstasjon som i løpet av perioden 

oppfylte vilkårene fastsatt i de fire strekpunktene i nr. 1.3 bokstav c) iv) i nevnte avsnitt,] 

 (1) eller [II.1.4. er oppsamlet fra dyr som uten avbrudd de siste tre årene før oppsamlingen på en driftsenhet eller 

driftsenheter som de siste tre årene før oppsamlingen har oppfylt kravene fastsatt i nr. 1.3 bokstav 

a)–f) i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, unntatt i den perioden da 

de ble holdt på en sædstasjon som i løpet av perioden oppfylte vilkårene fastsatt i de fire 

strekpunktene i nr. 1.3 bokstav c) iv) i nevnte avsnitt,] 

(1) eller [II.1.4. er oppsamlet fra dyr som siden fødselen uten avbrudd har blitt holdt i en medlemsstat eller en 

sone i en medlemsstat oppført i nr. 2.3 avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) 

nr. 999/2001 med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke,] 

 (1) eller [II.1.4. er oppsamlet fra sau med prionproteingenotypen ARR/ARR,] 

  [II.1.5. er blitt transportert til lastestedet i en forseglet container 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. 

(1) enten [II.2. Sæden er ikke tilsatt antibiotika eller antibiotikablandinger.] 

(1) eller [II.2. Følgende antibiotika eller antibiotikablanding er tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den 

fortynnede sæden på minst(3): 

 ...................................................................................................................................................... ] 

 

Merknader 

Del I: 

 Felt I.12: Opprinnelsesstedet skal tilsvare sædstasjonen som sæden stammer fra. 

 Felt I.13: Bestemmelsesstedet skal tilsvare sædstasjonen eller sædlageret eller driftsenheten som sæden sendes til. 

 Felt I.23: Angi identifikasjon av container- og forseglingsnummer. 

 Felt I.31: Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd.mm.åååå. 

Stasjonens godkjenningsnummer skal tilsvare godkjenningsnummeret til sædstasjonen som sæden 

stammer fra, angitt i felt I.12. 
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DEN EUROPEISKE UNION  Sæd fra sau og geit – del A 

II.  Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

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/animals/live_animals/approved-establishments/index_en.htm]. 

(3) Sett inn navn og konsentrasjoner. 

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

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): 

Lokal veterinærenhet: 

Dato: 

Stempel:» 

Stilling og tittel: 

LVE-nr.: 

Underskrift: 

  



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/39 

 

VEDLEGG III 

I del 2 i vedlegg II til beslutning 2010/472/EU skal avsnitt A lyde: 

«Avsnitt A 

Mal 1 – helsesertifikat for sæd som er sendt fra en godkjent sædstasjon som sæden stammer fra 

STAT: Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Tlf. 

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

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

 Tlf. 

I.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

 Tlf. 

I.7.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-

kode 

I.8.  Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9.  Bestemmel-

sesstat  

ISO-kode I.10.  Bestemmel-

sesregion  

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

I.12.  Bestemmelsessted  

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Grensekontrollstasjon ved import til EU 

I.17.   

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

05 11 99 85 

  I.20. Mengde  
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I.21. I.22.  Antall kolli 

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

I.25.  Varer sertifisert til: 

 Kunstig reproduksjon   

I.26.  For transitt gjennom EU til tredjestat   

 Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU  

I.28.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Rase Donoridentitet Oppsamlingsdato Stasjonens 

godkjennings-

nummer 

Mengde 
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 STAT Sæd fra sau og geit – avsnitt A 

 II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b.  

 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at 

D
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II.1. Eksportstaten  ...............................................................................................................................................  

 (navn på eksportstaten)(2) 

 II.1.1. har vært fri for kvegpest, småfepest, saue- og geitekopper, ondartet lungesyke hos geit og Rift 

Valley Fever i løpet av de siste tolv månedene umiddelbart før oppsamlingen av sæden for 

eksport og til og med datoen for forsendelse til Unionen, og det har ikke vært foretatt 

vaksinasjon mot disse sykdommene i denne perioden,  

 II.1.2. har vært fri for munn- og klovsyke i løpet av de siste tolv månedene umiddelbart før oppsamling 

av sæden for eksport og til og med datoen for forsendelse til Unionen, og det har ikke vært 

foretatt vaksinasjon mot denne sykdommen i denne perioden. 

II.2. Sædstasjonen nevnt i felt I.11, der sæden for eksport til Unionen er oppsamlet og lagret, 

 I.2.1. oppfyller vilkåret for godkjenning av sædstasjoner fastsatt i kapittel I avsnitt I nr. 1 i vedlegg D 

til direktiv 92/65/EØF, 

  I.2.2. drives og føres tilsyn med i samsvar med vilkårene som gjelder for sædstasjoner og sædlagre, 

fastsatt i kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF. 

 

 II.3. For sau(2)/geit(1) på sædstasjonen gjelder følgende: 

  II.3.1. Før deres opphold i karantenelokalet beskrevet i nr. II.3.3 

 (1)(4) enten [II.3.1.1. kom de fra området beskrevet i felt I.8, som er anerkjent som offisielt fri for brucellose (B. 

melitensis),] 

 (1) eller [II.3.1.1. tilhørte de en driftsenhet som har fått og opprettholdt sin status som offisiell fri for brucellose (B. 

melitensis) i samsvar med direktiv 91/68/EØF,] 

(1) eller [II.3.1.1. kom de fra en driftsenhet der alle mottakelige dyr har vært fri for kliniske tegn eller andre tegn 

på brucellose (B. melitensis) i løpet av de siste tolv månedene og der ingen sauer eller geiter 

har blitt vaksinert mot denne sykdommen, bortsett fra de som er vaksinert med Rev. 1-vaksine 

for mer enn to år siden, og alle sauer og geiter over seks måneder har reagert negativt på 

minst to prøver(3) tatt  ...........................  (dato) og  ...........................  (dato) med minst seks 

måneders mellomrom, og der den siste prøven ble tatt innen 30 dager før ankomsten til 

karantenelokalene,] 

og  ikke tidligere har vært holdt på en driftsenhet med lavere status, 

 II.3.1.2. har vært holdt uten avbrudd i minst 60 dager på en driftsenhet der det ikke er påvist noen 

tilfeller av smittsom epididymitt (Brucella ovis) i løpet av de siste tolv månedene, 

(1) og  [de er sauer som i løpet av de siste 60 dagene før ankomsten til karantenelokalene beskrevet i 

nr. II.3.3 gjennomgikk en komplementbindingsprøve eller en annen prøve med tilsvarende 

dokumentert følsomhet og spesifisitet for påvisning av smittsom epididymitt med et resultat på 

under 50 ICFTU/ml,] 

 II.3.1.3. så langt jeg kjenner til, ikke kommer fra en driftsenhet og ikke har vært i kontakt med dyr fra en 

driftsenhet der følgende sykdommer i henhold til det offentlige varslingssystemet og den 

skriftlige erklæringen fra eieren er klinisk påvist i periodene nevnt i bokstav a)–d) før de ble 

plassert i karantenelokalene beskrevet i nr. II.3.3. 

  a) i løpet av de siste seks månedene, smittsom agalakti hos sau eller geit (Mycoplasma 

agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var.mycoides «large 

colony»), 

   b) i løpet av de siste tolv månedene, paratuberkulose og kaseøs lymfadenitis, 

   c) i løpet av de siste tre årene, lungeadenomatose, 
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STAT Sæd fra sau og geit – avsnitt A 

II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 (1) enten [d) i løpet av de siste tre årene, mædi-visna for sau eller virusarteritt/-encefalitt for geit] 

 (1) eller [d) mædi-visna for sau eller virusarteritt/-encefalitt for geit i løpet av de siste tolv månedene, 

og alle smittede dyr er slaktet, og gjenværende dyr har deretter reagert negativt på to 

prøver foretatt med minst seks måneders mellomrom.] 

 II.3.2. De har gjennomgått følgende prøver utført på en blodprøve som er tatt høyst 28 dager før 

begynnelsen av karantenetiden angitt i nr. II.3.3 for: 

  — brucellose (B. melitensis) med negativt resultat i hvert tilfelle i samsvar med vedlegg C til 

direktiv 91/68/EØF, 

  — smittsom epididymitt (Brucella. ovis) (bare for sau) med negativt resultat i hvert tilfelle i 

samsvar med vedlegg D til direktiv 91/68/EØF, eller en annen prøve med tilsvarende 

dokumentert følsomhet og spesifisitet, 

  — border disease i samsvar med nr. 1.4 bokstav c) i kapittel II avsnitt II i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF, 

 II.3.3. De har fullført karantenetiden på minst 28 dager i et karantenelokale som er særskilt godkjent 

for dette formålet av vedkommende myndighet, og i denne perioden 

 II.3.3.1. har karantenelokalene bare hatt dyr med minst like god helsestatus, 

 II.3.3.2. har dyrene gjennomgått følgende prøver, som er utført ved laboratoriet som er godkjent av 

vedkommende myndighet i eksportstaten, på prøver tatt tidligst 21 dager etter at dyrene 

ankom karantenelokalene: 

  — brucellose (B. melitensis) med negativt resultat i hvert tilfelle i samsvar med vedlegg C til 

direktiv 91/68/EØF, 

  — smittsom epididymitt (Brucella ovis) (bare for sau) med negativt resultat i hvert tilfelle i 

samsvar med vedlegg D til direktiv 91/68/EØF, eller en annen prøve med tilsvarende 

dokumentert følsomhet og spesifisitet. 

  — border disease i samsvar med nr. 1.6 bokstav c) i kapittel II avsnitt II i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF, 

 II.3.4. har minst én gang i året gjennomgått rutineprøver for: 

  — brucellose (B. melitensis) med negativt resultat i hvert tilfelle i samsvar med vedlegg C til 

direktiv 91/68/EØF, 

  — smittsom epididymitt (Brucella ovis) (bare for sau) med negativt resultat i hvert tilfelle i 

samsvar med vedlegg D til direktiv 91/68/EØF, eller en annen prøve med tilsvarende 

dokumentert følsomhet og spesifisitet. 

  — border disease i samsvar med nr. 5 bokstav c) i kapittel II avsnitt II i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF, 

II.4. Sæden for eksport er oppsamlet fra donorværer(1)/donorbukker(1) som: 

 II.4.1. er tatt inn på den godkjente sædstasjonen etter uttrykkelig tillatelse fra sædstasjonens 

veterinær, 

 II.4.2. ikke viste kliniske tegn på sykdom den dagen de ble tatt inn på sædstasjonen og den dagen 

sæden ble oppsamlet, 

(1) enten [II.4.3. [ikke er blitt vaksinert mot munn- og klovsyke i løpet av de siste 12 månedene før 

sædoppsamlingen,] 
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STAT Sæd fra sau og geit – avsnitt A 

II.  Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

(1) eller [II.4.3. er blitt vaksinert mot munn- og klovsyke minst 30 dager før oppsamlingen, og 5 % (med minst 

fem strå) av hver oppsamling har gjennomgått en virusisolasjonsprøve for munn- og klovsyke 

med negativt resultat,] 

 II.4.4. har vært holdt på en godkjent sædstasjon i en sammenhengende periode på minst 30 dager 

umiddelbart før sædoppsamlingen når det gjelder fersk sæd, 

 II.4.5. har ikke vært benyttet til naturlig bedekning fra ankomsten til karantenelokalene beskrevet i 

nr. II.3.3 og til og med dagen for sædoppsamling, 

 II.4.6. har vært holdt på godkjente sædstasjoner 

 II.4.6.1 som har vært fri for munn- og klovsyke i minst tre måneder før og 30 dager etter 

sædoppsamlingen, eller fram til datoen for forsendelse når det gjelder fersk sæd, og som 

befinner seg i sentrum av et område med en radius på 10 km der det ikke har vært noe tilfelle 

av munn- og klovsyke på minst 30 dager før sædoppsamlingen, 

 II.4.6.2 som i en periode fra 30 dager før og 30 dager etter sædoppsamlingen, eller fram til datoen for 

forsendelse når det gjelder fersk sæd, har vært fri for brucellose (B. melitensis), smittsom 

epididymitt (Brucella ovis.), miltbrann og rabies, 

(1) enten [II.4.7. har oppholdt seg i eksportstaten i minst de siste seks månedene før oppsamlingen av sæden 

for eksport,] 

(1) eller [II.4.7. i løpet av de siste seks månedene før sædoppsamlingen oppfylte kravene til dyrehelse som får 

anvendelse på donorer av sæden som er beregnet på eksport til Unionen, og er blitt importert 

til eksportstaten minst 30 dager før sædoppsamlingen fra  ..........................  (2),] 

(1) enten [II.4.8. er i minst 60 dager før sædoppsamlingen blitt holdt i en stat eller en sone som er fri for 

blåtungevirus,] 

(1) eller [II.4.8. er i løpet av en sesongmessig blåtungevirusfri periode holdt i en sesongmessig blåtungevirusfri 

sone i minst 60 dager før og under sædoppsamlingen,] 

(1) eller [II.4.8. er holdt i en smittebærerbeskyttet virksomhet i minst 60 dager før og under sædopp-

samlingen,] 

(1) eller [II.4.8. har med negativt resultat gjennomgått en serologisk prøve for påvisning av antistoffer mot 

blåtungevirusgruppen, utført i samsvar med OIEs «Manual of Diagnostic Tests and Vaccines 

for Terrestrial Animals» på blodprøver som ble tatt minst hver 60. dag i oppsamlingsperioden 

og 21–60 dager etter den siste oppsamlingen til denne forsendelsen av sæd,] 

(1) eller [II.4.8. har med negativt resultat gjennomgått en prøve for identifisering av agens for blåtungevirus, 

utført i samsvar med «Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals» på 

blodprøver tatt ved den første og siste oppsamlingen til denne forsendelsen av sæd og minst 

hver 7. dag (virusisolasjonsprøve) eller minst hver 28. dag (PCR-prøve) i oppsamlingsperioden 

for denne forsendelsen av sæd,] 

(1)(5) enten [II.4.9. var bosatt i eksportstaten som i henhold til offisielle opplysninger er fri for hemoragisk epizooti 

(EHD),] 

(1) eller [II.4.9. var bosatt i eksportstaten der det i henhold til offisielle opplysninger forekommer følgende 

serotyper av hemoragisk epizooti (EHD):  ........................ , og der dyrene med negativt resultat 

i hvert tilfelle har gjennomgått 

 (1) enten [en serologisk prøve(6) for påvisning av antistoffer mot EHDV-gruppen utført i et godkjent 

laboratorium på blodprøver tatt ved to anledninger med høyst 12 måneders mellomrom før og 

minst 21 dager etter den siste oppsamlingen til denne forsendelsen av sæd.]] 
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 (1) eller [en serologisk prøve(6) for påvisning av antistoffer mot EHDV-gruppen utført i et godkjent 

laboratorium på blodprøver tatt med høyst 60 dagers mellomrom i oppsamlingsperioden og 

minst 21 dager etter den siste oppsamlingen til denne forsendelsen av sæd.]] 

 (1) eller [en prøve for identifisering av agens(6) utført i et godkjent laboratorium på blodprøver tatt ved 

begynnelsen og slutten av oppsamlingen og minst hver 7. dag (virusisolasjonsprøve) eller 

minst hver 28. dag (PCR-prøve) under oppsamlingen til denne forsendelsen av sæd.]] 

 II.4.10. Har siden fødselen uten avbrudd vært holdt i en stat der følgende vilkår er oppfylt: 

 II.4.10.1. Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

 II.4.10.2. Det er innført holdningsskapende tiltak og en overvåkings- og tilsynsordning. 

 II.4.10.3. Sauer og geiter infisert med klassisk skrapesyke blir avlivet og fullstendig destruert. 

 II.4.10.4. Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere, som definert i OIEs 

«Terrestrial Animal Health Code», har blitt forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele 

staten i minst sju år, 

(1) enten [II.4.11. har uten avbrudd blitt holdt i en periode på minst tre år før datoen for oppsamling av sæden for 

eksport på en eller flere driftsenheter som i løpet av perioden har oppfylt alle kravene fastsatt i 

nr. 1.3 bokstav a)–f) i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, unntatt 

når de ble holdt på en sædstasjon som i løpet av perioden oppfylte vilkårene fastsatt i de fire 

strekpunktene i nr. 1.3 bokstav c) iv) i nevnte avsnitt,] 

(1) eller [II.4.11. er sau med prionproteingenotypen ARR/ARR.] 

II.5. Sæden som skal eksporteres 

 II.5.1. ble oppsamlet etter datoen da sædstasjonen ble godkjent av vedkommende myndighet i 

eksportstaten, 

 II.5.2. ble oppsamlet, behandlet, konservert, lagret og transportert i samsvar med de gjeldende 

kravene til sæd som fastsatt i kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

 II.5.3. ble transportert til lastestedet i en forseglet container i samsvar med kravene til sæd beregnet 

på handel fastsatt i 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. 

(1) enten [II.6. Ingen antibiotika er blitt tilsatt sæden.] 

(1) eller [II.6. Følgende antibiotika eller antibiotikablanding er tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den 

fortynnede sæden på minst(7): 

 ...........................................................................................] 

Merknader 

Del I: 

 

Felt I.6: Person som har ansvar for forsendelsen i EU: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder 

varer i transitt. 

Felt I.11: Opprinnelsesstedet skal tilsvare den godkjente sædstasjonen der sæden ble oppsamlet og oppført i 

samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/food/animals/semen/ovine_caprine/index_en.htm 

Felt I.22: Antall kolli skal tilsvare antall containere. 
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Felt I.23: Angi identifikasjon av container- og forseglingsnummer. 

Felt I.26: Fyll ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

Felt I.27: Fyll ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

Felt I.28: Arter: Angi det som er relevant: «Ovis aries» eller «Capra hircus». 

 Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

 Oppsamlingsdato skal angis i følgende format: dd.mm.åååå. 

 Stasjonens godkjenningsnummer skal tilsvare godkjenningsnummeret til sædstasjonen angitt i felt I.11. 

 

Del II  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Bare tredjestater oppført i vedlegg I til beslutning 2010/472/EU. 

(3) Prøver skal utføres i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF. 

(4) Bare for territorier som er oppført med «V» i kolonne 6 i del 1 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 

(EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1). 

(5) Se merknader for berørt eksportstat i vedlegg I til beslutning 2010/472/EU. 

(6) Standarder for diagnostiske prøver for EHD-virus er beskrevet i kapittel 2.1.7 i OIEs «Manual of Diagnostic Tests and 

Vaccines for Terrestrial Animals». 

(7) Sett inn navn og konsentrasjoner. 

—- Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

Offentlig veterinær 

 Navn (med blokkbokstaver): 

 Dato: 

 Stempel:» 

 Stilling og tittel: 

 Underskrift: 

 


