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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/659 

av 12. april 2018 

om vilkår for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og  

embryoer fra dyr av hestefamilien(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 

veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF 

og 90/675/EØF(1), særlig artikkel 3 nr. 2 og artikkel 9 nr. 1 bokstav c), 

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(2), særlig artikkel 17 nr. 3, 

under henvisning til rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av 

hestefamilien og import av slike dyr fra tredjestater(3), særlig artikkel 2 bokstav i), artikkel 12 nr. 1, 4 og 5, artikkel 13 nr. 2, 

artikkel 15, 16, 17 og 19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2009/156/EF fastsetter krav til dyrehelse ved import til Unionen av dyr av hestefamilien. Det fastsetter at bare 

dyr av hestefamilien som kommer fra et tredjeland eller en del av et tredjeland som er oppført på en liste over tredjeland 

utarbeidet i samsvar med nevnte direktiv, og som ledsages av et helsesertifikat som svarer til en mal som også er 

utarbeidet i samsvar med nevnte direktiv, kan importeres til Unionen. Helsesertifikatet skal bekrefte at dyr av 

hestefamilien oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i samsvar med nevnte direktiv i det tilsvarende helsesertifikatet. 

2) Listen over tredjeland som medlemsstatene tillater import fra av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer 

fra dyr av hestefamilien, samt regionaliseringen av visse av disse tredjelandene bør fastsettes på grunnlag av 

dyrehelsetilstanden i disse tredjelandene og baseres på listen over tredjeland og deler av territoriet til tredjeland fastsatt i 

kommisjonsvedtak 2004/211/EF(4). 

3) I samsvar med artikkel 12 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2009/156/EF bør kravene til dyrehelse fastsatt i denne 

forordningen, være basert på en risikovurdering. Prinsippet om gruppering av land i helsesoner på bakgrunn av felles 

risikoer, som fastsatt i artikkel 12 nr. 4 i direktiv 2009/156/EF, har vist seg å være effektivt. Ettersom ordet «sone» 

antyder et visst grensefellesskap og at visse risikoer av samme art kan være dominerende i områder som ligger langt fra 

hverandre, bør imidlertid landene inndeles i spesifikke «helsegrupper».  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 30.4.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2020 av 14. juli 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56. 

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

(3) EUT L 192 av 23.7. 2010, s. 1. 

(4) Kommisjonsvedtak 2004/211/EF av 6. januar 2004 om opprettelse av en liste over tredjestater og deler av deres territorier som 

medlemsstatene tillater import fra av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, og om endring av 

vedtak 93/195/EØF og 94/63/EF (EUT L 73 av 11.3.2004, s. 1). 
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4) Direktiv 92/65/EØF fastsetter krav til dyrehelse ved import til Unionen av sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien. Det fastsetter at bare varer som kommer fra et tredjeland eller en del av et tredjeland som er oppført på en 

liste over tredjeland utarbeidet i samsvar med nevnte direktiv, og som ledsages av et hygienesertifikat som svarer til en 

mal som også er utarbeidet i samsvar med nevnte direktiv, kan importeres til Unionen. Helsesertifikatet skal bekrefte at 

varene kommer fra godkjente sædstasjoner og sædlagre eller uttaks- og produksjonsgrupper som gir garantier som minst 

tilsvarer de garantiene som er fastsatt i kapittel I i vedlegg D til nevnte direktiv. 

5) Direktiv 92/65/EØF, endret ved rådsdirektiv 2008/73/EF(1), innførte en forenklet framgangsmåte for utarbeiding av 

lister over sædstasjoner og sædlagre og embryouttaks- og embryoproduksjonsgrupper i tredjeland som er godkjent for 

import av varer til Unionen. Listene finnes på Kommisjonens nettsted(2). 

6) Vedlegg D til direktiv 92/65/EØF fastsetter visse krav til sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, og fastsetter 

regler for godkjenning, tilsyn og drift av sædstasjoner og sædlagre og embryouttaks- og embryoproduksjonsgrupper 

samt nærmere vilkår for helsetilstanden hos donordyr. Det er derfor nødvendig å fastsette maler for helsesertifikater til 

bruk ved import til Unionen av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien. 

7) Det bør i tillegg fastsettes bestemmelser om import til Unionen av eksisterende lagre av varer som oppfyller 

bestemmelsene i direktiv 92/65/EØF, og som ble bygd opp før ikrafttredelsen av endringene som ble innført ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2010(3). Det er derfor nødvendig å fastsette egne maler for helsesertifikater til bruk 

ved import av forsendelser av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien som er tatt ut eller produsert, behandlet og 

lagret i samsvar med vedlegg D til direktiv 92/65/EØF før 1. september 2010. 

8) Muligheten for langtidsoppbevaring av slike varer gjør det på det nåværende tidspunkt umulig å fastsette en dato for når 

de eksisterende lagrene vil være tomme. Det er derfor ikke mulig å fastsette en frist for når disse malene for 

helsesertifikater ikke lenger kan brukes for de eksisterende lagrene. 

9) For å sikre full sporbarhet av varene bør det i denne forordningen fastsettes maler for helsesertifikater til bruk ved 

import til Unionen av sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet på godkjente sædstasjoner og sendt fra et godkjent 

sædlager, uavhengig av om sistnevnte er en del av en sædstasjon som er godkjent under et annet godkjenningsnummer. 

10) I tillegg er det hensiktsmessig at forsendelser av varer som importeres til Unionen fra Sveits, ledsages av 

helsesertifikater som er utarbeidet i samsvar med malene som brukes ved handel innenfor Unionen med sæd, egg og 

embryoer fra dyr av hestefamilien, og som er fastsatt i kommisjonsbeslutning 2010/470/EU(4), med de tilpasningene 

som er angitt i nr. 8 og 9 i kapittel IX del B i tillegg 2 til vedlegg 11 til avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det 

sveitsiske edsforbund om handel med landbruksvarer, godkjent ved råds- og kommisjonsvedtak 2002/309/EF, 

Euratom(5). 

11) Sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien sendt fra Canada til Unionen, kan være ledsaget av helsesertifikater 

fastsatt i samsvar med avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Canadas regjering om helsetiltak for å verne 

menneskers og dyrs helse når det gjelder handel med levende dyr og animalske produkter(6), godkjent ved 

rådsbeslutning 1999/201/EF(7).  

  

(1) Rådsdirektiv 2008/73/EF av 15. juli 2008 om forenkling av framgangsmåtene for utarbeiding av lister og offentliggjøring av opplysninger 

på det veterinære og avlstekniske området, og om endring av direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 

89/556/EØF, 90/426/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 91/496/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 

92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF, 2000/75/EF, vedtak 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF (EUT L 219 av 

14.8.2008, s. 40). 

(2) http://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2010 av 2. mars 2010 om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 92/65/EØF når det gjelder 

sædstasjoner og sædlagre, embryooppsamlings- og embryoproduksjonsgrupper samt vilkår for donordyr av hestefamilien, av saue- og 

geitearter, og for håndtering av sæd, egg og embryoer fra disse artene (EUT L 52 av 3.3.2010, s. 14). 

(4) 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). 

(5) Råds- og kommisjonsvedtak 2002/309/EF av 4. april 2002 om avtalen om vitenskapelig og teknologisk samarbeid om inngåelse av sju 

avtaler med Det sveitsiske edsforbund (EFT L 114 av 30.4.2002, s. 1). 

(6) EFT L 71 av 18.3.1999, s. 3. 

(7) Rådsbeslutning 1999/201/EF av 14. desember 1998 om inngåelse av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Canadas regjering om 

hygienetiltak for å verne menneskers og dyrs helse når det gjelder handel med levende dyr og animalske produkter (EFT L 71 av 

18.3.1999, s. 1). 
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12) Sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien sendt fra New Zealand til Unionen, kan være ledsaget av 

helsesertifikater fastsatt i samsvar med avtalen mellom Det europeiske fellesskap og New Zealand om helsetiltak ved 

handel med levende dyr og animalske produkter(1), godkjent ved rådsbeslutning 97/132/EF(2). 

13) Med sikte på å forenkle Unionens regelverk er det hensiktsmessig å samle i én enkelt forordning kravene til dyrehelse 

og utstedelse av sertifikater ved innførsel til Unionen av forsendelser av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer 

fra dyr av hestefamilien, herunder listen over tredjeland og deler av territoriet til tredjeland som medlemsstatene skal 

tillate innførsel til Unionen fra av slike forsendelser. 

14) For å opprettholde den attesterte helsetilstanden hos dyr av hestefamilien når de forflyttes fra det eksporterende 

tredjelandet til Unionen, er det nødvendig å fastsette krav til dyrehelse ved transport av dyr av hestefamilien. 

15) Det bør fastsettes bestemmelser om kvaliteten på helsekontroller og registrering av vaksinasjoner. Det bør også 

fastsettes bestemmelser om bekreftelse av prøvingsresultater fra Den europeiske unions referanselaboratorium for andre 

hestesykdommer enn afrikansk hestepest, utpekt i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 180/2008(3), dersom 

risikobasert prøvetaking av dyr av hestefamilien, i samsvar med kommisjonsvedtak 97/794/EF(4), har gitt andre 

resultater enn dem som er attestert av avsendertredjelandet. 

16) Undersøkelsene som brukes til diagnostisering av virusarteritt hos hest, og hvilke kategorier hanndyr av hestefamilien 

som kravene til undersøkelser for virusarteritt hos hest får anvendelse på, bør defineres på grunnlag av anbefalingene fra 

Vitenskapskomiteen for veterinære spørsmål (5), som er gitt i kommisjonsvedtak 95/329/EF(6), og de siste anbefalingene 

i kapittel 12.9 i 2016-utgaven av Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for landdyr(7). 

17) Det bør fastsettes en bestemt mal for helsesertifikat til bruk ved transitt gjennom Unionen av levende dyr av 

hestefamilien fra et tredjeland eller en del av territoriet til et tredjeland til et annet tredjeland eller til en annen del av 

territoriet til samme tredjeland. 

18) For de kontrollene som er nødvendige for å sikre en ensartet gjennomføring i medlemsstatene av bestemmelsene om 

midlertidig innførsel av registrerte hester, gjeninnførsel av registrerte hester etter midlertidig eksport, transitt av dyr av 

hestefamilien og omgjøring av midlertidig innførsel av registrerte hester til endelig innførsel, er det nødvendig å 

fastsette særlige bestemmelser og tilleggsbestemmelser om bruk av det integrerte datasystemet for 

veterinærmyndighetene, TRACES, fastsatt i kommisjonsvedtak 2003/24/EF(8) og 2004/292/EF(9), fra den veterinære 

innførselsgrensekontrollstasjonen, godkjent i samsvar med kommisjonsvedtak 2009/821/EF(10), fram til utførselsstedet 

fra Unionen. 

19) Av hensyn til konsekvens og forenkling av Unionens regelverk bør formatet på malen for helsesertifikater til bruk ved 

innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, være basert på 

standardskjemaene for veterinærattester i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2007/240/EF(11).  

  

(1) EFT L 57 av 26.2.1997, s. 5. 

(2) Rådsbeslutning 97/132/EF av 17. desember 1996 om inngåelse av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og New Zealand om 

hygienetiltak ved handel med levende dyr og animalske produkter (EFT L 57 av 26.2.1997, s. 4). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 180/2008 av 28. februar 2008 om Fellesskapets referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn 

afrikansk hestepest og om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 56 av 29.2.2008, 

s. 4). 

(4) Kommisjonsvedtak 97/794/EF av 12. november 1997 om fastsettelse av visse gjennomføringsbestemmelser til rådsdirektiv 91/496/EØF 

med hensyn til veterinærkontroll av levende dyr som importeres fra tredjestater (EFT L 323 av 26.11.1997, s. 31). 

(5) Rapport fra Vitenskapskomiteen for veterinære spørsmål om virusarteritt hos hest av 12. desember 1994, VI/4994/94 — Rev. 4. 

(6) Kommisjonsvedtak 95/329/EF av 25. juli 1995 om fastsetjing av kva kategoriar hanndyr av hestefamilien som skal omfattast av det kravet 

med omsyn til virusarteritt hos hest som er fastsett i artikkel 15 bokstav b) ii) i rådsdirektiv 90/426/EØF (EFT L 191 av 12.8.1995, s. 36). 

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

(8) Kommisjonsvedtak 2003/24/EF av 30. desember 2002 om utvikling av et integrert datasystem for veterinærmyndighetene (EFT L 8 av 

14.1.2003, s. 44). 

(9) Kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 om innføring av TRACES-systemet og om endring av vedtak 92/486/EØF (EUT L 94 

av 31.3.2004, s. 63). 

(10) Kommisjonsvedtak 2009/281/EF av 28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing 

av visse reglar for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av veterinæreiningar i 

TRACES (EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1). 

(11) Kommisjonsvedtak 2007/240/EF av 16. april 2007 om fastsettelse av nye veterinærattester for import til Fellesskapet av levende dyr, sæd, 

embryoer, egg og produkter av animalsk opprinnelse i henhold til vedtak 79/542/EØF, 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF, 

93/197/EØF, 95/328/EF, 96/333/EF, 96/539/EF, 96/540/EF, 2000/572/EF, 2000/585/EF, 2000/666/EF, 2002/613/EF, 2003/56/EF, 

2003/779/EF, 2003/804/EF, 2003/858/EF, 2003/863/EF, 2003/881/EF, 2004/407/EF, 2004/438/EF, 2004/595/EF, 2004/639/EF og 

2006/168/EF (EUT L 104 av 21.4.2007, s. 37). 
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20) Det bør fastsettes bestemmelser for i samsvar med artikkel 19 bokstav c) i direktiv 2009/156/EØF å bestemme vilkår for 

omgjøring av midlertidig innførsel til endelig innførsel, herunder bestemmelser om nødvendige opplysninger i TRACES 

og utveksling av det felles veterinærdokumentet til bruk ved import (CVED) fastsatt i vedlegg I til kommisjons-

forordning (EF) nr. 282/2004(1). 

21) Det bør fastsettes særlige krav til dyrehelse ved gjeninnførsel av registrerte hester etter midlertidig eksport til tredjeland 

for å delta i løp, konkurranser og kulturarrangementer, og tilsvarende sertifikatmaler bør fastsettes i et vedlegg til denne 

forordningen. 

22) Kommisjonsvedtak 93/444/EØF(2) definerer «utførselssted» og krever blant annet at dyr som er beregnet på eksport til 

et tredjeland, på sin vei til utførselsstedet skal ledsages av et helsesertifikat som minst gjelder ved handel med slaktedyr 

av den aktuelle arten. Det krever også at vedkommende myndighet på avsenderstedet skal underrette utførselsstedet om 

den planlagte forflytningen. Det er nødvendig å presisere at for å sikre sporbarheten bør «utførselsstedet» være en 

grensekontrollstasjon, og at helsesertifikatet nevnt i artikkel 2 nr. 1 i vedtak 93/444/EØF, bør være helsesertifikatet 

fastsatt i vedlegg III til direktiv 2009/156/EF, også når det gjelder registrerte hester beregnet på midlertidig eksport. 

23) Av hensyn til rettssikkerheten bør kommisjonsvedtak 92/260/EØF(3), 93/195/EØF(4), 93/196/EØF(5), 93/197/EØF(6), 

94/699/EF(7), 95/329/EF, 2003/13/EF(8), 2004/177/EF(9) og 2004/211/EF samt kommisjonsbeslutning 2010/57/EU(10) 

og 2010/471/EU(11) oppheves. 

24) For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å tilpasse seg til de nye reglene fastsatt i denne forordningen, bør det 

fastsettes en overgangsperiode der medlemsstatene skal tillate innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien og sæd, egg 

og embryoer fra dyr av hestefamilien som oppfyller vilkårene fastsatt i malene for helsesertifikater og helsesertifikater 

som var gjeldende før anvendelsesdatoen for denne forordningen. 

25) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

AVSNITT 1 

Formål, virkeområde og definisjoner 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordningen oppretter en liste over tredjeland og deler av territoriet til tredjeland som innførsel til Unionen av 

forsendelser av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien er tillatt fra.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 282/2004 av 18. februar 2004 om innføring av et dokument for deklarering og veterinærkontroll av dyr 

som innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EUT L 49 av 19.2.2004, s. 11). 

(2) Kommisjonsvedtak 93/444/EØF av 2. juli 1993 om nærmere bestemmelser om handel innenfor Fellesskapet med visse levende dyr og 

varer beregnet på eksport til tredjestater (EFT L 208 av 19.8.1993, s. 34). 

(3) Kommisjonsvedtak 92/260/EØF av 10. april 1992 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved midlertidig innførsel av 

registrerte hester (EFT L 130 av 15.5.1992, s. 67). 

(4) Kommisjonsvedtak 93/195/EØF av 2. februar 1993 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved gjeninnførsel etter 

midlertidig eksport av registrerte hester med henblikk på hesteveddeløp, konkurranse og kulturarrangementer (EFT L 86 av 6.4.1993, s. 1). 

(5) Kommisjonsvedtak 93/196/EØF av 5. februar 1993 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av dyr av 

hestefamilien til slakting (EFT L 86 av 6.4.1993, s. 7). 

(6) Kommisjonsvedtak 93/197/EØF av 5. februar 1993 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av registrerte dyr av 

hestefamilien og dyr av hestefamilien til oppdrett og produksjon (EFT L 86 av 6.4.1993, s. 16). 

(7) Kommisjonsvedtak 94/699/EF av 19. oktober 1994 om mindre hyppig identitetskontroll og fysisk kontroll ved midlertidig innførsel fra 

Sverige, Norge og Finland av visse dyr av hestefamilien, og om oppheving av vedtak 93/321/EØF (EFT L 280 av 29.10.1994, s. 88). 

(8) Kommisjonsvedtak 2003/13/EF av 10. januar 2003 om midlertidig innførsel av hester som deltar i de førolympiske prøveleker i Hellas i 

2003 (EFT L 7 av 11.1.2003, s. 86). 

(9) Kommisjonsvedtak 2004/177/EF av 20. februar 2004 om midlertidig innførsel av registrerte hester som deltar i de olympiske leker eller 

paralympiske leker i Hellas i 2004 (EUT L 55 av 24.2.2004, s. 64). 

(10) Kommisjonsbeslutning 2010/57/EU av 3. februar 2010 om fastsettelse av helsegarantier til bruk ved transitt av dyr av hestefamilien som 

transporteres gjennom territoriene oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 97/78/EF (EUT L 32 av 4.2.2010, s. 9). 

(11) Kommisjonsbeslutning 2010/471/EU av 26. august 2010 om import til Unionen av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien med 

hensyn til lister over sædstasjoner og sædlagre, embryooppsamlings- og embryoproduksjonsgrupper samt krav til utstedelse av sertifikater 

(EUT L 228 av 31.8.2010, s. 52). 
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Den fastsetter også kravene til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest som får anvendelse på disse forsendelsene. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «regionalisering» en offisiell anerkjennelse av en del av territoriet til et tredjeland med nøyaktige geografiske 

avgrensninger, der det finnes en delpopulasjon av dyr av hestefamilien med en særskilt 

helsetilstand med hensyn til en eller flere bestemte sykdommer, og som er underlagt 

hensiktsmessig overvåking, sykdomsbekjempelse og biosikkerhetstiltak, 

b) «identifikasjons-

dokument» 

ethvert dokument som kan benyttes til å bevise identiteten til et dyr av hestefamilien, og som 

omfatter minst 

i) en forklarende beskrivelse av dyret og dets merker vist i et oversiktsdiagram, 

ii) en henvisning til særlige merker, kjennetegn eller identifikatorer som gir en entydig 

forbindelse mellom dyret og dokumentet, 

iii) opplysningene angitt i nr. 1, 2, 3 og 6–10 i del A og i nr. 12–18 i del B i avsnitt 1 i vedlegg I 

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/262(1), 

c) «registrert hest» et dyr av arten Equus caballus som er registrert som fastsatt i rådsdirektiv 90/427/EØF(2), 

identifisert ved hjelp av et identifikasjonsdokument utstedt av 

i) avlsmyndigheten eller annen vedkommende myndighet som i dyrets opprinnelsesland fører 

stamboken eller registeret for den aktuelle dyrerasen, eller 

ii) enhver annen internasjonal sammenslutning eller organisasjon som administrerer konkurranse- 

eller løpshester, 

d) «innførsel» enhver handling som innebærer forflytning av dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer av 

dyr av hestefamilien til ett av territoriene oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 97/78/EF(3), 

e) «type innførsel» henholdsvis midlertidig innførsel, gjeninnførsel etter midlertidig eksport, import og transitt, 

f) «midlertidig innførsel» statusen som tillegges en registrert hest med opprinnelse i et tredjeland som flyttes til Unionen for 

et tidsrom som er kortere enn 90 dager, 

g) «midlertidig eksport» forflytning av en registrert hest ut av Unionen i et tidsrom som er kortere enn 90 dager, 

h) «gjeninnførsel» forflytning av en registrert hest fra et tredjeland til Unionen etter midlertidig eksport fra Unionen, 

i) «import» forflytning av en forsendelse av dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien til Unionen for et ubestemt tidsrom, 

j) «transitt» forflytning av en forsendelse av dyr av hestefamilien over Unionens territorium ved transport på 

vei, jernbane eller vannvei fra et tredjeland til et annet, eller fra en del av territoriet til et 

tredjeland til en annen del av territoriet til det samme tredjelandet, 

k) «grensekontrollstasjon» en kontrollstasjon som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav f) i direktiv 91/496/EØF og artikkel 2 

nr. 2 bokstav g) i direktiv 97/78/EF, som er godkjent for den aktuelle varen i samsvar med vedtak 

2009/821/EF, 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 av 17. februar 2015 om fastsettelse av regler i henhold til rådsdirektiv 

90/427/EØF og 2009/156/EF for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen) (EUT L 59 av 3.3.2015, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 90/427/EØF av 26. juni 1990 om vilkår med hensyn til avl og avstamning ved handel med dyr av hestefamilien innenfor 

Fellesskapet (EFT L 224 av 18.8.1990, s. 55). 

(3) Rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som 

innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9). 
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l) «kategori av dyr av 

hestefamilien» 

henholdsvis registrerte dyr av hestefamilien, slaktedyr av hestefamilien og avls- og 

produksjonsdyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 i direktiv 2009/156/EF, og registrerte 

hester, 

m) «egg» de haploide stadiene av ootidogenesen, herunder sekundære oocytter og egg, 

n) «driftsansvarlig» enhver fysisk eller juridisk person som omfattes av én eller flere av reglene fastsatt i denne 

forordningen, som er ansvarlig for dyr av hestefamilien eller formeringsmateriale av dyr av 

hestefamilien, 

o) «isolasjon» atskillelse i en bestemt periode av dyr av hestefamilien fra andre dyr for å forebygge overføring 

gjennom direkte eller indirekte kontakt av ett eller flere angitte sykdomsframkallende stoffer, 

mens dyr av hestefamilien er under observasjon og eventuelt gjennomgår undersøkelser og 

behandling under tilsyn av veterinærmyndigheten, 

p) «karantene» isolasjon av dyr av hestefamilien i lokaler som drives i samsvar med særlige biosikkerhetsregler 

under tilsyn av veterinærmyndigheten, 

q) «vektorbeskyttet 

karantene» 

karantene for dyr av hestefamilien som 

i) utføres i egne lokaler som 

— er avskjermet mot inntrenging av relevante vektorer, 

— inngår i et system med overvåking av vektorer i lokalene, og med tiltak for å begrense 

forekomsten av relevante vektorer rundt lokalene, 

ii) kan omfatte mosjonering av det dyret som er i karantene, under offentligtilsyn på det 

tidspunktet på dagen hvor antallet vektorer er lavt, idet det brukes insektmidler og 

insektrepellenter og dersom mulig, et dekken til kroppen, 

r) «vektorsikret karantene» karantene for et dyr av hestefamilien i en forseglet bygning 

— som er utstyrt med ventilasjon med overtrykk og filtrert luftinntak, 

— der det bare er adgang gjennom et inn- og utgangssystem med doble dører(1), 

— som har et overvåkingssystem for vektorer, 

— der det gjennomføres standardiserte framgangsmåter, herunder beskrivelser av reserve- og 

alarmsystemer, som benyttes ved karantene og transport av dyr av hestefamilien til lastestedet, 

s) «TRACES» det integrerte datasystemet for veterinærmyndighetene som fastsatt i vedtak 2003/24/EF og 

2004/292/EF. 

AVSNITT 2 

Liste over tredjeland og deler av disse til bruk ved innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien og sæd, egg og 

embryoer fra dyr av hestefamilien 

Artikkel 3 

Liste over tredjeland og deler av territoriet til tredjeland som innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien er tillatt fra 

1. Medlemsstatene skal tillate innførsel til Unionen av forsendelser av dyr av hestefamilien fra tredjeland eller, dersom 

Unionen anvender regionalisering, deler av territoriet til tredjeland som er oppført i kolonne 2 og 4 i tabellen i vedlegg I, i 

samsvar med angivelsene angitt i nevnte vedlegg i henhold til følgende: 

a) Midlertidig innførsel av registrerte hester som angitt i kolonne 6 i tabellen i vedlegg I, ledsaget av et enkelt helsesertifikat 

som er utarbeidet i samsvar med malen for helsesertifikat fastsatt i vedlegg II del 1 avsnitt A. 

b) Transitt av dyr av hestefamilien som angitt i kolonne 15 i tabellen i vedlegg I, ledsaget av et enkelt helsesertifikat som er 

utarbeidet i samsvar med malen for helsesertifikat fastsatt i vedlegg II del 1 avsnitt B. 

c) Gjeninnførsel etter midlertidig eksport av registrerte hester med henblikk på hesteveddeløp, konkurranse og 

kulturarrangementer som angitt i kolonne 7 i tabellen i vedlegg I, ledsaget av et enkelt helsesertifikat som er utarbeidet i 

samsvar med malen for helsesertifikat fastsatt i vedlegg II del 2 avsnitt A eller B.  

  

(1) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_guidance_vpe_7068_2012.pdf 
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d) Import av registrerte hester som angitt i kolonne 8 i tabellen i vedlegg I, ledsaget av et enkelt helsesertifikat som er 

utarbeidet i samsvar med malen for helsesertifikat fastsatt i vedlegg II del 3 avsnitt A. 

e) Import av en forsendelse av slaktedyr av hestefamilien som angitt i kolonne 9 i tabellen i vedlegg I, ledsaget av et 

helsesertifikat som er utarbeidet i samsvar med malen for helsesertifikat fastsatt i vedlegg II del 3 avsnitt B. 

f) Import av registrerte dyr av hestefamilien og avls- og produksjonsdyr av hestefamilien som angitt i kolonne 10 i tabellen i 

vedlegg I, ledsaget av et enkelt helsesertifikat som er utarbeidet i samsvar med malen for helsesertifikat fastsatt i vedlegg II 

del 3 avsnitt A. 

2. Vedkommende myndighet i avsendertredjelandet skal anvende de tiltakene som er nødvendige for å oppfylle de særlige 

vilkårene eller tidsmessige begrensningene som er angitt for det aktuelle landet i kolonne 16 i tabellen i vedlegg I. 

Artikkel 4 

Tredjeland eller deler av territoriet til tredjeland som innførsel til Unionen av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra 

Medlemsstatene skal tillate innførsel til Unionen av forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien fra tredjeland, eller dersom 

Unionen anvender regionalisering, deler av territoriet til tredjeland oppført i kolonne 2 og 4 i tabellen i vedlegg I, som angitt i 

kolonne 11, 12 og 13 i nevnte tabell, og forutsatt at forsendelsen oppfyller følgende vilkår: 

a) Forsendelsen er sendt fra en sædstasjon eller et sædlager som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i 

direktiv 92/65/EØF. 

b) Forsendelsen er ledsaget av et helsesertifikat som er utarbeidet i samsvar med den relevante malen for helsesertifikat som er 

fastsatt i del 1 i vedlegg III. 

Artikkel 5 

Tredjeland eller deler av territoriet til tredjeland som innførsel til Unionen av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

er tillatt fra 

Medlemsstatene skal tillate innførsel til Unionen av forsendelser av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien fra tredjeland, 

eller dersom Unionen anvender regionalisering, deler av territoriet til tredjeland oppført i kolonne 2 og 4 i tabellen i vedlegg I, 

som angitt i kolonne 14 i nevnte tabell, og forutsatt at forsendelsen oppfyller følgende vilkår: 

a) Forsendelsen er sendt fra en embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppe som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 

bokstav b) i direktiv 92/65/EØF. 

b) Forsendelsen er ledsaget av et helsesertifikat som er utarbeidet i samsvar med den relevante malen for helsesertifikat som er 

fastsatt i del 2 i vedlegg III. 

AVSNITT 3 

Allmenne krav til innførsel til Unionen av forsendelser av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien 

Artikkel 6 

Utstedelse av sertifikater 

1. Helse- og hygienesertifikatene fastsatt i artikkel 3, 4 og 5 skal utarbeides og utstedes i samsvar med 

a) gjeldende tilleggsgarantier eller -vilkår angitt i kolonne 16 i vedlegg I, 

b) de forklarende merknadene i henholdsvis del 4 i vedlegg II og del 3 i vedlegg III. 

2. Bestemmelsene i nr. 1 skal ikke være til hinder for bruk av elektroniske sertifikater eller andre avtalte systemer, dersom 

det er fastsatt harmoniserte framgangsmåter på unionsplan.  
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Artikkel 7 

Gyldighetsperiode for helse- og hygienesertifikater 

1. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for en forsendelse av dyr av hestefamilien eller av sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen, skal sikre at forsendelsen framlegges ved en godkjent grensekontrollstasjon 

som er godkjent for den aktuelle forsendelsen, senest ti dager etter datoen for utstedelse av sertifikat for forsendelsen i 

avsendertredjelandet. 

2. Dersom dyr av hestefamilien transporteres til sjøs, skal fristen på ti dager nevnt i nr. 1 forlenges med den tiden transporten 

til sjøs tar. 

AVSNITT 4 

Krav til transport ved innførsel av dyr av hestefamilien til Unionen 

Artikkel 8 

Alminnelige krav til dyrehelse 

1. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for en forsendelse av dyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen, skal 

sikre at disse dyrene av hestefamilien transporteres i samsvar med følgende bestemmelser: 

a) Dyrene av hestefamilien transporteres med et transportmiddel som frakter bare dyr av hestefamilien som skal sendes til 

Unionen, eller alternativt ledsages av et helsesertifikat som kreves for transitt. 

b) Dyrene av hestefamilien transporteres med et transportmiddel som frakter bare dyr av hestefamilien med samme attesterte 

helsetilstand, med mindre annet er tillatt i de særlige kravene til dyrehelse fastsatt i vedlegg II del 1 avsnitt A og B og del 3 

avsnitt A. 

c) Dyrene av hestefamilien transporteres på vei eller jernbane eller forflyttes til fots bare i et tredjeland eller en del av 

territoriet til et tredjeland som er godkjent for minst én type innførsel av minst én kategori av dyr av hestefamilien. 

2. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for en forsendelse av dyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen, skal 

sikre samsvar med følgende bestemmelser: 

a) Kassene, containerne eller båsene og transportmidlene eller lasterommene i transportmiddelet som dyr av hestefamilien vil 

bli transportert i, skal rengjøres og desinfiseres før lasting av dyrene, med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i 

avsenderlandet. 

b) Transportmiddelet som brukes til transport på vei eller jernbane er utformet, konstruert og brukes slik at det hindrer at 

avføring, urin og fôr ikke kan sive eller falle ut under den planlagte reisen. 

c) Tiltak for å beskytte dyr mot angrep av insektvektorer skal anvendes ved forekomst av en av følgende sykdommer: 

i) Afrikansk hestepest eller venezuelansk encefalomyelitt hos hest i avsendertredjelandet eller i transitt. 

ii) En eller flere av de sykdommene oppført i artikkel 11 nr. 1 som overføres med vektorer, unntatt infeksiøs anemi hos 

hest, dersom dyrene av hestefamilien ikke er immune eller vaksinert mot det sykdomsframkallende stoffet. 

Når det gjelder sykdommene nevnt i punkt i), skal beskyttelsen mot vektoreromfatte tiltak som for eksempel å sette nett på 

kassene, containerne eller båsene, mekanisk ventilasjon, samt å holde transportrommet lukket, unntatt under lasting og 

lossing av dyrene eller ved skjøtsel av dyrene. 

3. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen av dyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen, skal sikre 

at dyrene av hestefamilien under reisen bare blir losset i et tredjeland eller en del av territoriet til et tredjeland som er godkjent 

for innførsel av dyr av hestefamilien til Unionen i samsvar med vedlegg I. 

Artikkel 9 

Særlige krav til dyrehelse ved lufttransport 

1. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for en forsendelse av dyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen med 

lufttransport, skal sikre samsvar med følgende bestemmelser: 

a) Kassene, containerne eller båsene og det omgivende luftrommet i transportrommet sprøytes med en egnet insektrepellent i 

kombinasjon med et insektmiddel umiddelbart etter at dørene til luftfartøyet er lukket. 

b) Fartøysjefen fyller ut og undertegner erklæringen fastsatt i del 1 i vedlegg V.  
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2. Som unntak fra artikkel 8 nr. 3 kan medlemsstatene på anmodning fra den driftsansvarlige for forsendelsen tillate direkte 

omlasting fra ett luftfartøy til et annet i et land som ikke er oppført i vedlegg I, forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

a) Omlastingen utføres i samme lufthavn innenfor samme tollsteds område under direkte tilsyn av en offentlig veterinær eller 

den ansvarlige tolltjenestemannen. 

b) Under omlastingen er dyrene av hestefamilien beskyttet mot angrep fra insektvektorer av sykdommer som kan overføres til 

dyr av hestefamilien. 

c) Dyret av hestefamilien kommer ikke i kontakt med dyr av hestefamilien med en annen helsetilstand. 

d) Tiltakene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og b) anvendes i forbindelse med luftfartøyet som benyttes til reisen videre. 

e) Samsvar med vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og i bokstav a), b) og c) i dette nummeret er bekreftet av den offentlige 

veterinæren eller den ansvarlige tolltjenestemannen i omlastingsmanifestet utarbeidet i samsvar med malen fastsatt i del 3 i 

vedlegg V. 

Artikkel 10 

Særlige krav til dyrehelse ved sjøtransport 

1. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for en forsendelse av dyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen med 

sjøtransport, skal sikre samsvar med følgende bestemmelser: 

a) Fartøyet har kurs direkte mot en havn i Unionen uten å anløpe en havn i et tredjeland eller i en del av territoriet til et 

tredjeland som ikke er oppført i vedlegg I. 

b) Kassene, containerne eller båsene og det omgivende luftrommet i transportrommet sprøytes med en egnet insektrepellent i 

kombinasjon med et insektmiddel umiddelbart etter at transportrommet er lukket. 

c) Skipsføreren fyller ut og undertegner erklæringen fastsatt i del 2 i vedlegg V. 

2. Som unntak fra artikkel 1 bokstav a) kan medlemsstatene tillate direkte omlasting fra ett fartøy til et annet i et land som 

ikke er oppført i vedlegg I, forutsatt at 

a) omlastingen utføres i samme havn innenfor samme tollsteds område under direkte tilsyn av en offentlig veterinær eller den 

ansvarlige tolltjenestemannen, 

b) under omlastingen er dyrene av hestefamilien beskyttet mot angrep fra insektvektorer av sykdommer som kan overføres til 

dyr av hestefamilien, 

c) dyret av hestefamilien kommer ikke i kontakt med dyr av hestefamilien med en annen helsetilstand, 

d) samsvar med vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav b) og i bokstav a), b) og c) i dette nummeret, er bekreftet av den offentlige 

veterinæren eller den ansvarlige tolltjenestemannen i omlastingsmanifestet utarbeidet i samsvar med malen fastsatt i del 3 i 

vedlegg V. 

AVSNITT 5 

Allmenne krav til undersøkelse og vaksinasjon av dyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen, og av 

donordyr av hestefamilien hvis sæd, egg eller embryoer er beregnet på innførsel til Unionen 

Artikkel 11 

Allmenne krav til laboratorieundersøkelser for utstedelse av sertifikat til forsendelser av dyr av hestefamilien eller av 

slike dyrs sæd, egg eller embryoer som er beregnet på innførsel til Unionen 

1. Vedkommende myndighet i det tredjelandet som sender dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen, skal sikre at laboratorieundersøkelsene angitt i helse- og hygienesertifikatene 

fastsatt i vedlegg II og III for snive, ondartet beskjelersyke, infeksiøs anemi hos hest, venezuelansk encefalomyelitt hos hest, 

vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest, japansk encefalitt, Vest-Nilen-feber, vesikulær stomatitt, virusarteritt hos hest og 

smittsom metritt hos hoppe, minst oppfyller følsomhets- og spesifisitetskravene som er fastsatt for den aktuelle sykdommen i de 

respektive kapitlene i avsnitt 2.5 i den siste utgaven av Verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok (OIEs 

landdyrhåndbok).  
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2. Vedkommende myndighet i det tredjelandet som sender dyr av hestefamilien til Unionen, skal sikre at 

laboratorieundersøkelsene angitt i helsesertifikatene fastsatt i vedlegg II for afrikansk hestepest, er utført i samsvar med 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF. 

3. Vedkommende myndighet i det tredjelandet som sender dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien til Unionen, skal sikre samsvar med følgende bestemmelser: 

a) Undersøkelsene nevnt i nr. 1 og 2 blir utført i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndighet i 

avsendertredjelandet. 

b) Nærmere opplysninger om prøvetaking og resultatene av undersøkelsene skal gis i samsvar med kravene i helsesertifikatet 

fastsatt for den aktuelle forsendelsen i vedlegg II eller III, basert på laboratorierapporten som gjøres tilgjengelig for den 

attesterende offentlige veterinæren. 

Artikkel 12 

Undersøkelse ved ankomst til Unionen 

1. Dersom en undersøkelse som utføres i eller på vegne av innførselsmedlemsstaten, av en prøve tatt i samsvar med 

artikkel 4 i vedtak 97/794/EF, ikke bekrefter resultatet av en laboratorieundersøkelse som er attestert i et helse- eller 

hygienesertifikatet som ledsager dyr av hestefamilien eller slike dyrs sæd, egg og embryoer som ankommer Unionen, som 

fastsatt i vedlegg II eller III til denne forordningen, skal vedkommende myndighet i denne medlemsstaten sikre at 

undersøkelsen gjentas i det nasjonale referanselaboratoriet som er utpekt for den aktuelle sykdommen, i samsvar med artikkel 4 

nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(1). 

2. Dersom tiltakene fastsatt i nr. 1 ikke fører til noe endelig resultat av samsvarskontrollene som utføres i samsvar med 

artikkel 4 i vedtak 97/794/EF, skal vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 sikre at prøven omhandlet i nevnte nummer, 

gjennomgår endelig undersøkelse på følgende måte: 

a) For afrikansk hestepest, i Den europeiske unions referanselaboratorium for afrikansk hestepest som er utpekt i samsvar med 

rådsdirektiv 92/35/EØF(2). 

b) For sykdommene nevnt i artikkel 11 nr. 1, i Den europeiske unions referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn 

afrikansk hestepest, utpekt i samsvar med forordning (EF) nr. 180/2008. 

Artikkel 13 

Anvendelse av vaksiner og registrering av vaksinasjon 

1. Vedkommende myndighet i det tredjelandet som sender dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien til Unionen, skal sikre at vaksinasjon som er attestert i noen av de andre sertifikatene fastsatt i vedlegg II eller III, 

utføres i samsvar med følgende bestemmelser: 

a) Vaksinasjonen foretas i samsvar med produsentens anvisninger eller nasjonal lov, etter hva som er strengest. 

b) Vaksinasjonen foretas med en lisensiert vaksine som minst oppfyller kravene til sikkerhet, sterilitet og virkning fastsatt for 

den aktuelle vaksinen i den siste utgaven av Verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok (OIEs landdyrhåndbok). 

2. Dersom vedkommende myndighet i et tredjeland bekrefter at et positivt resultat i en serologisk prøve for afrikansk 

hestepest er knyttet til tidligere vaksinasjon, skal vaksinasjonen dokumenteres i identifikasjonsdokumentet som ledsager dyret 

av hestefamilien, dersom et slikt identifikasjonsdokument foreligger. 

Artikkel 14 

Krav knyttet til virusarteritt hos hest 

1. Ukastrerte hanndyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen, bortsett fra dem som er oppført i nr. 1 i vedlegg IV, 

skal gjennomgå undersøkelser for virusarteritt hos hest for å kontrollere at deres sæd er fri for arterittvirus. 

2. Vaksinasjon mot virusarteritt hos hest, herunder undersøkelser som kreves i samsvar med nr. 1 bokstav a) i vedlegg IV, 

skal utføres under offentlig veterinærs tilsyn.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddel-

regelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 92/35/EØF av 29. april 1992 om fastsettelse av kontrollregler og tiltak for å bekjempe afrikansk hestepest (EFT L 157 av 

10.6.1992, s. 19). 
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3. Vaksinasjon mot virusarteritt hos hest skal være gyldig dersom hesten ledsages av et dokument som beviser at det har 

uavbrutt forløp med en første runde utført i samsvar med én av vaksinasjonsprotokollene fastsatt i nr. 1 bokstav a) i vedlegg IV, 

og regelmessig revaksinasjon i henhold til produsentenes anbefalinger og i alle tilfeller med høyst tolv måneders mellomrom. 

AVSNITT 6 

Identifikasjon av dyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen 

Artikkel 15 

Identifikasjon av dyr av hestefamilien beregnet på innførsel til Unionen 

1. Dyr av hestefamilien som er beregnet på innførsel til Unionen, skal identifiseres individuelt for å sikre en utvetydig 

forbindelse mellom dyret og dets attesterte helsetilstand. 

Denne identifikasjonen skal 

a) enten oppfylle kravene i artikkel 14 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/262, eller 

b) minst gi de opplysningene som er angitt i del 1 avsnitt I del A nr. 1, 2, 3 og 6–10 og del B nr. 12–18 i vedlegg I til nevnte 

forordning. 

2. Slaktedyr av hestefamilien som skal importeres til Unionen, skal merkes individuelt med en elektronisk signalgiver eller 

et øremerke, hvis nummer skal være registrert i helsesertifikatet som ledsager dyrene under transporten. 

3. Slaktedyr av hestefamilien som skal importeres til Unionen, skal på hoven på venstre forbein være påført et tydelig og 

uutslettelig svimerke «S» av en størrelse som ikke er mindre enn halvparten av hovveggens lengde, i følgende tilfeller: 

a) Dersom de er merket individuelt, som unntak fra nr. 2, med en alternativ metode som er angitt i helsesertifikatet, og i så fall 

skal dyrene sendes til bestemmelsesslakteriet i samsvar med artikkel 21 bokstav a). 

b) Dersom de er beregnet på å bli sendt til bestemmelsesslakteriet i samsvar med artikkel 21 bokstav b). 

AVSNITT 7 

Særlige krav til dyrehelse og utstedelse av helsesertifikat til bruk ved innførsel til Unionen av forsendelser av dyr av 

hestefamilien 

Artikkel 16 

Tiltak som skal treffes av vedkommende myndigheter for å sikre sporing av en midlertidig innført registrert hest 

1. Forutsatt at det er fastslått at vilkårene for innførsel er overholdt, skal vedkommende myndighet på 

innførselsgrensekontrollstasjonen 

a) beholde en kopi av helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a), 

b) gjennom TRACES underrette vedkommende myndighet eller eventuelt utførselsgrensekontrollstasjonen om innførsel av en 

midlertidig innført registrert hest, det vil si 

i) vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet angitt i felt I.6 i det felles veterinærdokumentet til bruk ved import 

(«CVED»), fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 282/2004, 

ii) utførselsgrensekontrollstasjonen angitt i erklæringen fra eieren eller representanten for eieren av den registrerte hesten, 

som ledsager helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a), ved å fylle ut felt I.24 i CVED-et, 

iii) vedkommende myndigheter med ansvar for det midlertidige oppholdsstedet angitt i erklæringen fra eieren eller 

representanten for eieren av den registrerte hesten, som ledsager helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a), 

c) levere minst ett eksemplar av CVED-et til den driftsansvarlige som er identifisert som «driftsansvarlig som er ansvarlig for 

forsendelsen» i felt I.7 i CVED-et nevnt i nr. 1 bokstav b).  
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2. Dersom en registrert hest skal flyttes fra en medlemsstat til en annen i den tiden den er midlertidig innført, skal 

vedkommende myndighet på avsenderstedet 

a) forutsatt at kravene til dyrehelse i artikkel 4 og 5 i direktiv 2009/156/EF er oppfylt, utstede et helsesertifikat i samsvar med 

vedlegg III til direktiv 2009/156/EF, enten for en enkelt registrert hest eller for en forsendelse av registrerte hester med 

samme opprinnelse og med samme bestemmelsessted, og i felt I.6 i dette sertifikatet legge inn en henvisning til 

helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) for hver midlertidig innførte registrerte hest som inngår i forsendelsen, 

samt en henvisning til CVED-et nevnt i nr. 1 bokstav b) i), 

b) gjennom TRACES underrette vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet om forflytningen av en registrert hest til 

den aktuelle medlemsstaten og be om verifisering av ankomst ved å fylle ut en ytterligere del III i CVED-et nevnt i nr. 1 

bokstav b) i), 

c) levere til den driftsansvarlige, som identifisert i felt I.7 i CVED-et nevnt nr. 1 bokstav b) i), en ny utskrift av CVED-et som 

viser del III tilføyd i samsvar med bokstav b) i dette nummeret, 

d) erklære for ugyldig eller trekke tilbake eventuelle utskrifter av CVED-et som er levert til den driftsansvarlige i samsvar med 

nr. 1 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere forflytning til en annen medlemsstat, i samsvar med bokstav c) i 

dette nummeret. 

3. Vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet nevnt i nr. 1 bokstav b) i) og i nr. 2 bokstav b), skal gjennom TRACES 

bekrefte ankomsten av de registrerte hestene og dokumentere kontrollene som er foretatt, ved å fylle ut del III i CVED-et. 

4. Ved slutten av den midlertidige innførselen, skal vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 bokstav b) i) eller iii) som 

utsteder sertifikat for den registrerte hesten som er midlertidig innført til opprinnelsestredjelandet eller til et annet tredjeland, 

a) gjennom TRACES underrette utførselsgrensekontrollstasjonen om at den midlertidig innførte registrerte hesten sendes fra 

Unionen, ved å fylle ut en ytterligere del III i CVED-et nevnt i nr. 1 bokstav b) i), 

b) levere til den driftsansvarlige, som identifisert i felt I.7 i CVED-et nevnt nr. 1 bokstav b) i), en ny utskrift av CVED-et som 

viser del III tilføyd i samsvar med bokstav a) i dette nummeret, 

c) dersom utførselsgrensekontrollstasjonen ligger i en annen medlemsstat, 

i) i samsvar med vedtak 93/444/EØF utstede et sertifikat i samsvar med malen i vedlegg III til direktiv 2009/156/EF, 

enten for en enkelt registrert hest eller for en forsendelse av registrerte hester med samme opprinnelse og med samme 

bestemmelsessted, 

ii) i felt I.6 i sertifikatet nevnt i punkt i), legge inn en henvisning til helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) for 

hver midlertidig innførte registrerte hest som inngår i forsendelsen, samt en henvisning til CVED-et nevnt i nr. 1 

bokstav b) i). 

5. Utførselsgrensekontrollstasjonen nevnt i nr. 4 bokstav a) skal dokumentere at den midlertidige innførselen av den 

registrerte hesten er avsluttet, ved å fylle ut del III i CVED-et tilsvarende. 

6. Dersom den midlertidige innførselen av en registrert hest ikke er avsluttet i samsvar med nr. 5 innen et tidsrom på mindre 

enn 90 dager etter datoen for utstedelse av CVED-et nevnt i nr. 1 bokstav b) i), sendes det automatisk et varsel gjennom 

TRACES til innførselsgrensekontrollstasjonen og vedkommende myndigheter nevnt i denne artikkel, inntil til disse 

vedkommende myndigheter har fastslått tilstanden til den registrerte hesten. 

Artikkel 17 

Den driftsansvarliges ansvar for midlertidig innførte registrerte hester 

1. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for en registrert hest som midlertidig er innført til Unionen, som identifisert i felt I.7 

i CVED-et nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i) , skal sikre at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den registrerte hesten skal til enhver tid under sin midlertidige innførsel ledsages av sitt opprinnelige helsesertifikat nevnt i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav a), og av CVED-et utstedt av grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen. 

b) Den registrerte hesten skal forbli i den respektive medlemsstaten og i de lokalene som er angitt i erklæringen som ledsager 

helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a). 

c) Dersom den registrerte hesten skal flyttes til en annen medlemsstat, skal den ledsages av et helsesertifikat i samsvar med 

vedlegg III til direktiv 2009/156/EF og det endrede CVED-et levert av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 16 

nr. 2.  
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d) Eventuelle tidligere utskrifter av CVED-et leveres til vedkommende myndighet for ugyldiggjøring eller tilbaketrekking. 

e) Den registrerte hesten skal forlate Unionen gjennom en grensekontrollstasjon som er angitt i helsesertifikatet nevnt i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav a), senest 89 dager etter datoen for innførsel til Unionen angitt i det tilsvarende CVED-et. 

2. Den driftsansvarlige nevnt i nr. 1 skal fortsatt være ansvarlig for forflytningen av den registrerte hesten under dens 

midlertidige innførsel til Unionen, og skal særlig underrette 

a) vedkommende myndighet nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i) og iii) om eventuelle endringer som skal foretas med 

hensyn til forflytningene angitt i erklæringen som ledsager helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a), 

b) utførselsgrensekontrollstasjonen om datoen da den midlertidig innførte registrerte hesten skal forlate Unionen, 

c) vedkommende myndighet nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i) og iii) som er ansvarlig for driftsenheten med hensyn til død 

eller tap av den registrerte hesten eller ethvert nødtiltak, for eksempel helsetilstand, som krever veterinærtilsyn utover de 89 

dagene med midlertidig innførsel. 

Artikkel 18 

Gjeninnførsel etter midlertidig eksport av registrerte hester som er midlertidig innført til Unionen 

1. Registrerte hester som er midlertidig innført til Unionen, kan tillates gjeninnført etter midlertidig eksport til et tredjeland 

eller en del av territoriet til et tredjeland som er godkjent for gjeninnførsel av registrerte hester, for å delta i bestemte løp, 

konkurranser eller kulturarrangementer som malene for helsesertifikat for gjeninnførsel til Unionen er fastsatt for i samsvar med 

artikkel 20 nr. 3, forutsatt at gjeninnførselen til Unionen finner sted innen et tidsrom på mindre enn 90 dager etter datoen for 

utstedelse av CVED-et nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i). 

2. For å tillate gjeninnførselen av en registrert hest nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndighet nevnt i artikkel 16 nr. 1 

bokstav b) i) og iii) som utsteder sertifikatet for midlertidig eksport, 

a) anvende vilkårene fastsatt i bokstav a) og b) og eventuelt bokstav c) i artikkel 16 nr. 4, 

b) gjennom TRACES underrette grensekontrollstasjonen for planlagt gjeninnførsel ved å fylle ut del III i CVED-et, 

c) levere til den driftsansvarlige, som identifisert i felt I.7 i CVED-et nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i), en ny utskrift av 

CVED-et som viser del III tilføyd i samsvar med bokstav b) i dette nummeret, 

d) erklære for ugyldig eller trekke tilbake eventuelle utskrifter av CVED-et som er levert i samsvar med artikkel 16 nr. 1 

bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere forflytning til en annen medlemsstat, i samsvar med artikkel 16 nr. 2 

bokstav c). 

3. Grensekontrollstasjonen for gjeninnførsel skal 

a) beholde en original av helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav c), 

b) gjennom TRACES gi underretning om gjeninnførselen av den registrerte hesten til 

i) vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet, som angitt i den erklæringen som ledsager helsesertifikatet nevnt i 

artikkel 16 nr. 1 bokstav a), eller som endret i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav a), 

ii) utførselsgrensekontrollstasjonen, som angitt i den erklæringen som ledsager helsesertifikatet nevnt i artikkel 16 nr. 1 

bokstav a), eller som endret i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav a), ved å fylle ut felt I.24 av CVED-et nevnt i 

bokstav d), 

c) be vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet om å kontrollere og eventuelt bekrefte ankomsten av den registrerte 

hesten ved å fylle ut felt I.6 i CVED-et nevnt i bokstav d), 

d) levere til den driftsansvarlige en utskrift av et nytt CVED der felt II.1 er fylt ut med en henvisning til nummeret på det 

CVED-et som er levert tidligere i samsvar med artikkel 16 nr. 1 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere 

forflytning til en annen medlemsstat, i samsvar med artikkel 16 nr. 2 bokstav c), og der felt II.14 er fylt ut med fristen for å 

forlate Unionen angitt i CVED-et nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i) 

e) erklære for ugyldig eller trekke tilbake eventuelle utskrifter av CVED-et som er levert til den driftsansvarlige i samsvar med 

artikkel 16 nr. 1 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere forflytning til en annen medlemsstat, i samsvar med 

artikkel 16 nr. 2 bokstav c).  
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4. Etter gjeninnførsel etter midlertidig eksport av en midlertidig innført registrer hest i samsvar med nr. 1, får reglene fastsatt 

i artikkel 16 anvendelse på det gjenværende tidsrommet på mindre enn 90 dager etter datoen for utstedelse av CVED-et nevnt i 

artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i). 

Artikkel 19 

Omgjøring av midlertidig innførsel til endelig innførsel og død eller tap av en registrert hest 

1. Dersom den driftsansvarlige, som identifisert i felt I.7 i CVED-et nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i), framlegger en 

søknad til vedkommende myndighet nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i) eller iii) eller i artikkel 16 nr. 2 bokstav b), om å 

omgjøre den midlertidige innførselen av en registrert hest til en endelig innførsel, kan en medlemsstat tillate denne 

omgjøringen, forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

a) I samsvar med vedlegg I tillates import av registrerte dyr fra tredjelandet eller en del av territoriet til det berørte 

tredjelandet. 

b) Vedkommende myndighet med ansvar for det midlertidige oppholdsstedet har oppfylt følgende vilkår: 

i) Vedkommende myndighet har med tilfredsstillende resultater utført kontroller som er nødvendige for å verifisere 

overholdelsen av kravene til undersøkelse og vaksinasjon ved import av registrerte hester fra tredjelandet eller en del av 

territoriet til det berørte tredjelandet fastsatt i del 3 i vedlegg II. 

ii) Vedkommende myndighet har sikret at den registrerte hesten har vært holdt under offentlig veterinærs tilsyn i 

medlemsstaten til det har gått tre måneder etter den datoen den ble innført til Unionen, angitt på CVED-et nevnt i 

artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i). 

2. Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 eller en grensekontrollstasjon som er utpekt til denne oppgaven av medlemsstaten, 

skal 

a) avslutte den midlertidige innførselen i TRACES ved å velge «Omgjøring til endelig innførsel» i del III av CVED-et som er 

levert til den driftsansvarlige i samsvar med artikkel 16 nr. 1 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere forflytning 

til en annen medlemsstat, i samsvar med artikkel 16 nr. 2 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere gjeninnførsel 

etter midlertidig eksport, i samsvar med artikkel 18 nr. 3 bokstav c), 

b) levere til den driftsansvarlige, som identifisert i felt I.7 i CVED-et nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i), en ny utskrift av 

CVED-et nevnt i bokstav a), eller et nytt CVED, der det er krysset av for «Til det indre marked» i felt I.21, 

c) erklære for ugyldig eller trekke tilbake eventuelle utskrifter av CVED-et som er levert til den driftsansvarlige i samsvar med 

enten artikkel 16 nr. 1 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere forflytning til en annen medlemsstat, i samsvar 

med artikkel 16 nr. 2 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere gjeninnførsel etter midlertidig eksport, i samsvar 

med artikkel 18 nr. 3 bokstav c), 

d) erklære for ugyldig eller trekke tilbake originalen av helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a). 

3. I omgjøringsperioden skal den driftsansvarlige, som identifisert i felt I.7 i CVED-et utstedt i samsvar med artikkel 16 nr. 1 

bokstav b) i) eller artikkel 18 nr. 3 bokstav b), for den registrerte hesten treffe følgende tiltak: 

a) Organisere regelmessige besøk som foretas og registreres av en veterinær, for å undersøke den registrerte hesten for 

kliniske tegn på mulige infeksjonssykdommer. 

b) Registrere forflytningen av den registrerte hesten og forflytninger av dyr av hestefamilien til og fra driftsenheten der den 

holdes. 

c) Avslutte tollprosedyren nevnt i artikkel 15 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/262. 

d) Søke i samsvar med artikkel 15 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 om utstedelse av et 

identifikasjonsdokument eller tilpasning av et eksisterende identifikasjonsdokument. 

4. I tilfelle død eller tap av en registrert hest som er midlertidig innført til Unionen, skal vedkommende myndighet på stedet 

der hesten døde eller gikk tapt, i nært samarbeid med en grensekontrollstasjon, dersom det kreves av den berørte 

medlemsstaten, 

a) avslutte den midlertidige innførselen i TRACES ved å velge «Død/tap» i del III i CVED-et nevnt i artikkel 16 nr. 1 

bokstav b) i) eller artikkel 18 nr. 3 bokstav b),  
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b) erklære for ugyldig eller trekke tilbake eventuelle utskrifter av CVED-et som er levert til den driftsansvarlige i samsvar med 

enten artikkel 16 nr. 1 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere forflytning til en annen medlemsstat, i samsvar 

med artikkel 16 nr. 2 bokstav c), eller, dersom det er foretatt en tidligere gjeninnførsel etter midlertidig eksport, i samsvar 

med artikkel 18 nr. 3 bokstav c). 

Artikkel 20 

Særlige krav til dyrehelse ved gjeninnførsel av registrerte hester etter midlertidig eksport i forbindelse med løp, 

konkurranse og kulturarrangementer 

1. Medlemsstatene skal tillate gjeninnførsel av registrerte hester som oppfyller følgende vilkår: 

a) Den registrerte hesten har vært utenfor Unionen i høyst 30 dager, med mindre annet er fastsatt i nr. 3. 

b) Den registrerte hesten har verken hatt opphold i eller vært i transitt på land gjennom et tredjeland eller en del av territoriet 

til et tredjeland som ikke tilhører samme helsegruppe som tredjelandet eller en del av territoriet til et tredjeland der 

helsesertifikatet i samsvar med vedlegg II del 2 avsnitt A er undertegnet av den offentlige veterinæren. 

c) Helsesertifikatet for midlertidig eksport undertegnet av den offentlige veterinæren i opprinnelsesmedlemsstaten, eller en 

godkjent kopi av dette, framlegges på anmodning fra grensekontrollstasjonen for gjeninnførsel til Unionen. 

2. Vedkommende myndighet som utsteder sertifikat for en registrert hest for midlertidig eksport til et tredjeland, skal sikre at 

den registrerte hesten i samsvar med artikkel 2 nr. 1 i vedtak 93/444/EØF ledsages fram til utførselsstedet i en annen 

medlemsstat av et helsesertifikat i samsvar med vedlegg III til direktiv 2009/156/EF. 

3. Gjeninnførsel etter midlertidig eksport med en varighet på mer enn 30 dager, av registrerte hester som deltar i bestemte 

løp, konkurranser eller kulturarrangementer, er underlagt særlige krav til dyrehelse som angitt i de tilsvarende malene for 

helsesertifikater fastsatt i vedlegg II del 2 avsnitt B med hensyn til det aktuelle arrangementet. 

4. Den driftsansvarlige, som identifisert i felt I.7 i CVED-et, som er ansvarlig for forsendelsen, skal sikre at under den 

midlertidige eksporten har den registrerte hesten verken hatt opphold i eller vært i transitt på land gjennom et tredjeland eller en 

del av territoriet til et tredjeland som ikke tilhører samme helsegruppe som tredjelandet eller en del av territoriet til et tredjeland 

der helsesertifikatet i samsvar med vedlegg II del 2 avsnitt A er undertegnet av den offentlige veterinæren. 

Artikkel 21 

Særlige krav til dyrehelse ved import av slaktedyr av hestefamilien 

Den driftsansvarlige, som identifisert i felt I.7 i CVED-et nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i), for en forsendelse av slaktedyr 

av hestefamilien skal sikre at dyrene etter at kontrollene ved grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen er utført, 

a) enten transporteres direkte, uten opphold og uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien med en annen helsetilstand, 

til bestemmelsesslakteriet, der de skal slaktes innen 72 timer etter ankomsten til slakteriet, eller 

b) passerer gjennom et enkelt godkjent marked eller en godkjent samleplass nevnt i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2009/156/EF, 

som angitt i helsesertifikatet nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav e) i denne forordningen, som de skal fjernes fra etter markedet i 

henhold til nasjonale regler som sikrer sporbarhet, direkte til et slakteri for å slaktes så snart som mulig, men senest innen 

fem virkedager etter ankomst til Unionen, uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien med en annen helsetilstand. 

AVSNITT 8  

Overgangs- og sluttbestemmelser 

Artikkel 22 

Overgangsbestemmelser 

I en overgangsperiode fram til 31. desember 2018 skal medlemsstatene tillate innførsel til Unionen av forsendelser av dyr av 

hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien som ledsages av helse- og hygienesertifikater som er utarbeidet 

i samsvar med malene for helsesertifikater som var gjeldende før anvendelsesdatoen for denne forordningen angitt i artikkel 24 

annet ledd. 
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Artikkel 23 

Opphevinger 

Vedtak 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF, 93/197/EØF, 94/699/EF, 95/329/EF, 2003/13/EF, 2004/177/EF, 2004/211/EF 

og 2010/57/EU samt beslutning 2010/471/EU oppheves. 

Alle henvisninger til disse vedtakene og denne beslutningen skal forstås som henvisninger til denne forordningen. 

Artikkel 24 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2018. 

Imidlertid får artikkel 16 nr. 1 bokstav b) iii), artikkel 16 nr. 2 bokstav b), c) og d), artikkel 16 nr. 3, artikkel 16 nr. 4 bokstav a) 

og b), artikkel 16 nr. 5 og artikkel 17 nr. 1 bokstav d) anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

LISTE OVER TREDJELAND(1) OG DELER AV TERRITORIET TIL TREDJELAND(2) TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV FORSENDELSER AV DYR AV HESTEFAMILIEN OG SÆD, 

EGG OG EMBRYOER FRA DYR AV HESTEFAMILIEN 

ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for delen 

av territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf Gjeninnf Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

AE De forente 

arabiske emirater 

AE-0 Hele landet E X X X — — X — — X X  

AR Argentina AR-0 Hele landet D X X X X X X X X X X  

AU Australia AU-0 Hele landet A X X X X X X X X X X  

BB Barbados BB-0 Hele landet D X X X — — X — — — X  

BH Bahrain BH-0 Hele landet E X X X — — — — — — X  

BM Bermuda BM-0 Hele landet D X X X — — X — — — X  

BO Bolivia BO-0 Hele landet D X X X — — X — — — X  

BR Brasil BR-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

BR-1 Følgende delstater: 

Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Mato Grosso do 

Sul, Distrito Federal og Rio 

de Janeiro 

D X X X — — X — — — X  

BY Hviterussland BY-0 Hele landet B X X X X X     X  

CA Canada CA-0 Hele landet C X X X X X X X X X X  
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ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for delen 

av territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf Gjeninnf Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CH Sveits(1) CH-0 Hele landet A X X X X X X X X X X  

CL Chile CL-0 Hele landet D X X X X X — — — — X  

CN Kina CN-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

CN-1 Sonen som er fri for 

hestesykdom i Conghua by, 

Guangzhou kommune, 

Guangdong-provinsen, 

herunder biosikkerhets-

korridorene fra og til 

lufthavnen i Guangzhou og 

Hongkong (se felt 1 for 

nærmere opplysninger) 

G X X X — — — — — — X  

CN-2 Arrangementsstedet for 

Global Champions Tour på 

parkeringsområde nr. 15 ved 

EXPO 2010 og korridoren til 

Shanghai Pudong 

internasjonale lufthavn i den 

nordlige delen av Pudongs 

nye område og den østlige 

delen av Minhang-distriktet i 

storbyområdet Shanghai (se 

felt 1 for nærmere 

opplysninger) 

G — X — — — — — — —  Bare dersom det er 

utstedt sertifikat i 

samsvar med 

vedlegg II del 2 

avsnitt B kapittel 1 



   

 

1
.7

.2
0
2

1
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 4

5
/2

1
1
 

 

ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for delen 

av territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf Gjeninnf Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CR Costa Rica CR-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

CR-1 Storbyområdet San José D — X — — — — — — —   

CU Cuba CU-0 Hele landet D X X X — —  — — — X  

DZ Algerie DZ-0 Hele landet E X X X X X     X  

EG Egypt EG-0 Hele landet  — — — — — — — — —   

EG-1 Sonen som er fri for 

hestesykdom og som er 

opprettet ved det egyptiske 

forsvarets veterinærsykehus 

på El Nasr Road, overfor Al 

Ahly Club i Kairo, og 

motorveiforbindelsen til 

Kairos internasjonale 

lufthavn (se felt 2 for 

nærmere opplysninger) 

E X — X — — — — — — X  

FK Falklandsøyene FK-0 Hele landet A X X X — X     X  

GL Grønland GL-0 Hele landet A X X X X X     X  

HK Hongkong HK-0 Hele landet G X X X — —  — — — X  

IL Israel(3) IL-0 Hele landet E X X X X X X X   X  

IS Island(5) IS-0 Hele landet A X X X X X X X X  X  
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ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for delen 

av territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf Gjeninnf Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

JM Jamaica JM-0 Hele landet D X X X — —  — — — X  

JO Jordan JO-0 Hele landet E X X X — —  — — — X  

JP Japan JP-0 Hele landet G X X X — —  — — — X  

KG Kirgisistan KG-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

KG-1 Regionen Issyk-Kul B — — X — —  — — — X  

KR Republikken 

Korea 

KR-0 Hele landet G X X X — —  — — — X  

KW Kuwait KW-0 Hele landet E X X X — — — — — — X  

LB Libanon LB-0 Hele landet E X X X — — — — — — X  

MA Marokko MA-0 Hele landet E X X X X X X X X  X  

ME Montenegro ME-0 Hele landet B X X X X X     X  

MK Den tidligere 

jugoslaviske 

republikken 

Makedonia(4) 

MK-0 Hele landet B X X X X X     X  

MO Macao MO-0 Hele landet G X X X — —  — — — X  

MY Malaysia MY-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

MY-1 Malayahalvøya G X X X — —  — — — X  

MU Mauritius MU-0 Hele landet E — — X — — — — — — X  
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ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for delen 

av territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf Gjeninnf Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

MX Mexico MX-0 Hele landet C — — — — — — — — —   

  MX-1 Storbyområdet Mexico by C  X         Bare dersom det er 

utstedt sertifikat i 

samsvar med 

vedlegg II del 2 

avsnitt B kapittel 1 

NO Norge(5) NO-1 Hele landet A X X X X X X X X X X  

NZ New Zealand NZ-0 Hele landet A X X X X X     X  

OM Oman OM-0 Hele landet E X X X — —  — — — X  

PE Peru PE-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

PE-1 Regionen Lima D X X X — —  — — — X  

PM Saint-Pierre-et-

Miquelon 

PM-0 Hele landet A — — X — X     X  

PY Paraguay PY-0 Hele landet D X X X X X     X  

QA Qatar QA-0 Hele landet E X X X — —  — — — X  

RS Serbia(6) RS-0 Hele landet B X X X X X     X  
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ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for delen 

av territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf Gjeninnf Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RU Russland RU-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

RU-1 Provinsene Kaliningrad, 

Arkhangelsk, Vologda, 

Murmansk, Leningrad, 

Novgorod, Pskov, Briansk, 

Vladimir, Ivanovo, Tver, 

Kaluga, Kostroma, Moskva, 

Orjol, Rjazan, Smolensk, 

Tula, Jaroslavl, Nizjnij 

Novgorod , Kirov, Belgorod, 

Voronezj, Kursk, Lipetsk, 

Tambov, Astrakhan, 

Volgograd, Penza, Saratov, 

Uljanovsk, Rostov, 

Orenburg, Perm og Kurgan 

B X X X X X     X  

RU-2 Regionene Stavropol og 

Krasnodar 

B X X X X X     X  

RU-3 Republikkene Karelia, Marij 

El, Mordovia, Tsjuvasjia, 

Kalmykia, Tatarstan, 

Dagestan, Kabardino-

Balkaria, Severnaja Ossetia, 

Ingusjetia og Karatsjajevo-

Tsjerkessia 

B X X X X X     X  

SA Saudi-Arabia SA-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

SA-1 Hele landet, unntatt SA-2 E X X X — — X — — — X  
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ISO-

kode 
Tredjeland 

Kode for delen 

av territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av 

territoriet i tredjelandet 
HG 

M innf Gjeninnf Import Import Transitt Særlige vilkår 

RH RH RH SDH 
RDH + 

APDH 

SÆD E/E 
Dyr av 

hestefamilien 
 

RH RDH APDH    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  SA-2 Verne- og overvåkings-

sonene i provinsene Jizan, 

Asir og Najran som 

beskrevet i felt 3 

— — — —   —      

SG Singapore SG-0 Hele landet G X X X — —  — — — X  

TH Thailand TH-0 Hele landet G X X X — —  — — — X  

TN Tunisia TN-0 Hele landet E X X X X X     X  

TR Tyrkia TR-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

TR-1 Provinsene Ankara, Edirne, 

Istanbul, Izmir, Kirklareli og 

Tekirdag 

E — — — — —  — — — —  

UA Ukraina UA-0 Hele landet B X X X X X X X X  X  

US De forente stater US-0 Hele landet C X X X X X X X X X X  

UY Uruguay UY-0 Hele landet D X X X X X X X X  X  

ZA Sør-Afrika ZA-0 Hele landet — — — — — — — — — —   

ZA-1 Storbyområdet Cape Town 

(se felt 4 for nærmere 

opplysninger) 

F — — — — — — — — —  Kommisjonsvedtak 

2008/698/EF 

(1) Med forbehold for særlige krav til utstedelse av sertifikater fastsatt i råds- og kommisjonsvedtak 2002/309/EF, Euratom. 

(2) Dersom offisiell regionalisering får anvendelse i samsvar med artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2009/156/EF. 

(3) I det følgende forstått som staten Israel unntatt de territoriene som har vært under israelsk administrasjon siden juni 1967, dvs. Golanhøydene, Gazastripen, Øst-Jerusalem og resten av Vestbredden. 

(4) Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia – den endelige betegnelsen på dette landet vil bli vedtatt etter pågående forhandlinger på FN-plan. 

(5) Med forbehold for særlige krav til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 17 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EFT L 1 av 3.1.1994, s. 3). 

(6) Unntatt Kosovo som definert i resolusjon 1244 av 10. juni 1999 fra De forente nasjoners sikkerhetsråd. 
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FORKLARING TIL VEDLEGG I: 

Dyr/produkt Kategorier/vilkår 

RH Registrerte hester som definert i artikkel 2 bokstav c) i denne forordningen. 

SDH Slaktedyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 2009/156/EF. 

RDH Registrerte dyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 2009/156/EF. 

APDH Avls- og produksjonsdyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 bokstav e) i direktiv 2009/156/EF. 

SÆD 
Sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) ii) i direktiv 

92/65/EØF. 

E/E Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien som er tatt ut eller produsert i samsvar med artikkel 17 nr. 2 

bokstav b) ii) i direktiv 92/65/EØF. 

 

Kolonne Opplysninger / beskrivelse av varen Påkrevd helsesertifikat 

1-4 Beskrivelse av territoriet Ikke relevant 

5 Helsegruppe Ikke relevant 

6 Midlertidig innførsel av registrerte hester VEDLEGG II del 1 avsnitt A 

7 Gjeninnførsel av registrerte hester etter midlertidig 

eksport i forbindelse med hesteveddeløp, konkurranse 

og kulturarrangementer 

VEDLEGG II del 2 avsnitt A 

VEDLEGG II del 2 avsnitt B kapittel 1 

VEDLEGG II del 2 avsnitt B kapittel 2 

8 Import av registrerte hester VEDLEGG II del 3 avsnitt A 

9 Import av slaktedyr av hestefamilien VEDLEGG II del 3 avsnitt B 

10 Import av registrerte dyr av hestefamilien og avls- og 

produksjonsdyr av hestefamilien 

VEDLEGG II del 3 avsnitt A 
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Kolonne Opplysninger / beskrivelse av varen Påkrevd helsesertifikat 

11 Import av sæd som er oppsamlet fra registrerte hester VEDLEGG III del 1 avsnitt A 

VEDLEGG III del 1 avsnitt B 

VEDLEGG III del 1 avsnitt C 

VEDLEGG III del 1 avsnitt D 

12 Import av sæd som er oppsamlet fra registrerte dyr av 

hestefamilien 

VEDLEGG III del 1 avsnitt A 

VEDLEGG III del 1 avsnitt B 

VEDLEGG III del 1 avsnitt C 

VEDLEGG III del 1 avsnitt D 

13 Import av sæd som er oppsamlet fra avls- og 

produksjonsdyr av hestefamilien 

VEDLEGG III del 1 avsnitt A 

VEDLEGG III del 1 avsnitt B 

VEDLEGG III del 1 avsnitt C 

VEDLEGG III del 1 avsnitt D 

14 Import av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien VEDLEGG III del 2 avsnitt A 

VEDLEGG III del 2 avsnitt B 

15 Dyr av hestefamilien i transitt VEDLEGG II del 1 avsnitt B 

16 Henvisning til visse vilkår / tilleggsgarantier Ikke relevant 

Felt 

X Innførsel godkjent 

— Innførsel ikke godkjent 

Helsegrupper 

Helsegruppe Særlige dyrehelsegarantier som kreves for innførsel av dyr av hestefamilien til Unionen 

A Infeksiøs anemi hos hest, virusarteritt hos hest 

B Infeksiøs anemi hos hest, virusarteritt hos hest, snive, ondartet beskjelersyke 

C Infeksiøs anemi hos hest, virusarteritt hos hest, østlig og vestlig encefalomyelitt hos hest, vesikulær 

stomatitt 

D Infeksiøs anemi hos hest, virusarteritt hos hest, snive, ondartet beskjelersyke, østlig og vestlig 

encefalomyelitt hos hest, venezuelansk encefalomyelitt hos hest, vesikulær stomatitt 

E Infeksiøs anemi hos hest, virusarteritt hos hest, snive, ondartet beskjelersyke, afrikansk hestepest 

F Infeksiøs anemi hos hest, ondartet beskjelersyke, afrikansk hestepest 

G Infeksiøs anemi hos hest, virusarteritt hos hest, snive, ondartet beskjelersyke, japansk encefalitt 
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FELT 1 

CN Kina CN-1 Den særlige sonen som er fri for hestesykdom i Guangdong-provinsen, med følgende 

avgrensning: 

Sentral sone: Rideområdet i landsbyen Reshui i Lingkou i Conghua by og det 

omkringliggende området i en radius på 5 km, som kontrolleres av 

veikontrollstasjonen ved hovedvei 105. 

Overvåkingssone: Alle administrative inndelinger i Conghua by rundt den sentrale sonen 

som omfatter et areal på 2 009 km2. 

Vernesone: Utover grensene for følgende tilstøtende administrative inndelinger rundt 

overvåkingssonen: 

— Baiyun-distriktet, Luogang-distriktet i Conghua by. 

— Huadu-distriktet i Guangzhou by. 

— Zengcheng by. 

— Administrative inndelinger i Qingcheng-distriktet i Qingyuan by. 

— Fogang fylke. 

— Xinfeng fylke. 

— Longmen fylke. 

Biosikkerhets-

korridor: 

— Fra rideområdet i den sentrale sonen til Baiyun internasjonale 

lufthavn i Guangzhou til hovedvei 105, Jiebei-hovedveien, 

motorveien til lufthavnen, herunder utelukkingssonen for dyr av 

hestefamilien på 1 km rundt Baiyun internasjonale flyplass i 

Guangzhou by. 

— Fra rideområdet i den sentrale sonen til Huanggang havn, Shenzhen, 

på grensen mellom Kina og Hongkong via hovedvei 105, Jiebei-

hovedveien, den nordlige ringmotorvei nr. 2 og Guang-Shen-

hovedveien med en utelukkingssone for dyr av hestefamilien på 

begge sider av denne veien som er minst 1 km bred. 

Karantene før 

innførsel: 

Karanteneanleggene i vernesonen som er utpekt av vedkommende 

myndighet til å forberede dyr av hestefamilien fra andre deler av Kina for 

innførsel til sonen som er fri for hestesykdom. 
 

CN Kina CN-2 Avgrensning av sonen i Shanghai storbyområde: 

Grense mot vest: Huangpu-elven fra munningen i nord til forgreningen til Dazhi-elven. 

Grense mot sør: Fra Huangpu-elvens forgrening til Dazhi-elvens munning i øst. 

Grense mot nord og 

øst: 

Kystlinjen. 
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FELT 2 

EG Egypt EG-1 Sonen som er fri for hestesykdom (EDFZ) på ca. 0,1 km2 som er opprettet rundt det egyptiske 

forsvarets veterinærsykehus på El Nasr Road, overfor Al Ahly Club, ved den østlige utkanten 

av Kairo (30°04′19.6″N 31°21′16.5″Ø) og en strekning på 10 km på El-Nasr Road og 

flyplassveien til Kairos internasjonale lufthavn. 

a) Avgrensning av grensene for EDFZ: 

Fra stedet der El-Nasr Road krysser El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road (30°04′13.6″N 

31°21′04.3″Ø), følg El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road cirka 500 m mot nord til første 

veikryss med «Passage Inside Armed Forces», sving til høyre og følg passasjen ca. 100 m 

mot øst, sving til høyre igjen og følg passasjen 150 m mot sør, sving til venstre og følg 

passasjen 300 m mot øst, sving til høyre og følg passasjen 100 m mot sør til El-Nasr Road, 

sving til høyre og følg El-Nasr Road 300 m mot sørvest til stedet der El-Nasr Road krysser 

Hassan Ma'moon Road, sving til høyre og følg passasjen 100 m mot nord, sving til venstre 

og følg passasjen 120 m mot vest, sving til venstre og følg passasjen 200 m mot sør, sving 

til høyre og følg El-Nasr Road 100 m mot vest til stedet der El-Nasr Road krysser El-

Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road. 

b) Avgrensning av grensene for karanteneområdet før eksport innenfor EDFZ: 

Fra stedet der El-Nasr Road krysser Hassan Ma'moon Road, følg passasjen 100 m mot 

nord, sving til høyre og følg passasjen 250 m mot øst, sving til høyre og følg passasjen 50 

m mot sør til El-Nasr Road, sving til høyre og følg El-Nasr Road 300 m mot sørvest til 

stedet der El-Nasr Road krysser Hassan Ma'moon Road. 

 

FELT 3 

SA Saudi-Arabia SA-1 Godkjente karantenestasjoner: 

1. Riyadh lufthavn 

2. King Abdulaziz veddeløpsbane (Janadrijah) 

  SA-2 Avgrensning av verne- og overvåkingssoner opprettet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 annet 

ledd bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF: 

1. Jizan-provinsen 

— Vernesone: Hele provinsen, unntatt delen nord for veikontrollstasjonen ved Ash-

Shuqaiq på vei nr. 5 og nord for vei nr. 10. 

— Overvåkingssone: Den delen av provinsen nord for veikontrollstasjonen ved Ash-

Shuqaiq på vei nr. 5, som kontrolleres av veikontrollstasjonen ved Al Qahmah, og 

nord for vei nr. 10. 

2. Asir-provinsen 

— Vernesone: Den delen av provinsen som er avgrenset av vei nr. 10, mellom Ad Darb, 

Abha og Khamis-Mushayt mot nord, unntatt rideklubbene på deres fly- og 

militærbaser, og den delen av provinsen som er avgrenset mot nord av vei nr. 15, som 

fører fra Khamis-Mushayt gjennom Jarash, Al Utfah og Dhahran Al Janoub til 

grensen til Najran-provinsen, og den delen av provinsen som er avgrenset mot nord av 

veien som fører fra Al Utfah gjennom Al Fayd til Badr Al Janoub (Najran-provinsen). 
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FELT 3 

   — Overvåkingssone: Rideklubbene på deres fly- og militærbaser, den delen av provinsen 

som ligger mellom grensen til vernesonen og vei nr. 209 fra Ash-Shuqaiq til 

veikontrollstasjonen Muhayil på vei nr. 211, den delen av provinsen som ligger 

mellom kontrollstasjonen på vei nr. 10 sør for Abha, Abha by og veikontrollstasjonen 

Ballasmer 65 km fra Abha på vei nr. 15, som fører mot nord, den delen av provinsen 

som ligger mellom Khamis-Mushayt og veikontrollstasjonen 90 km fra Abha på vei 

nr. 255 til Samakh og veikontrollstasjonen ved Yarah, 90 km fra Abha på vei nr. 10, 

som fører til Riyadh, og den delen av provinsen som ligger sør for en virtuell linje 

mellom veikontrollstasjonen ved Yarah på vei nr. 10 og Khashm-Ghurab på vei 

nr. 177, som fører opp til grensen til Najran-provinsen. 

3. Najran-provinsen 

— Vernesone: Den delen av provinsen som er avgrenset av veien fra Al Utfah (Asir-

provinsen) til Badr Al Janoub og til As Sebt og fra As Sebt langs Wadi Habunah til 

der den krysser vei nr. 177 mellom Najran og Riyadh mot nord, og fra dette krysset 

ved vei nr. 177 mot sør til der veien krysser vei nr. 15 fra Najran til Sharourah, og 

den delen av provinsen som ligger sør for vei nr. 15 mellom Najran og Sharourah og 

grensen til Jemen. 

— Overvåkingssone: Den delen av provinsen som ligger sør for en linje mellom 

veikontrollstasjonen i Yarah ved vei nr. 10 og Khashm-Ghurab ved vei nr. 177, fra 

grensen til Najran-provinsen og til veikontrollstasjonen i Khashm-Ghurab, 80 km fra 

Najran, og vest for vei nr. 175 som fører mot Sharourah. 

 

FELT 4 

ZA Sør-Afrika ZA-1 Godkjente karantenestasjoner: 

1. Kenilworth karantenestasjon 

Avgrensning av Cape Town storbyområde (ZA-1): 

Grense mot nord: Blaauwberg Road (M14). 

Grense mot øst: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 

Highway og M5 Highway. 

Grense mot sør: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, 

Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes 

Drive til Newlands Forestry Station og over Echo Gorge i Table 

Mountain til Camps Bay. 

Grense mot vest: Kystlinjen fra Camps Bay til Blaauwberg Road. 
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VEDLEGG II 

MALER FOR HELSESERTIFIKATER OG MALER FOR ERKLÆRINGER TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV 

LEVENDE DYR AV HESTEFAMILIEN 

DEL 1 

Midlertidig innførsel og transitt 

Avsnitt A 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved midlertidig innførsel av registrerte hester til Unionen for et tidsrom på 

mindre enn 90 dager 

LAND:       Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

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

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted   I.12. Bestemmelsessted    

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 
      

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly  

Veigående 

kjøretøy  

Skip  

Annet  

Jernbanevogn        

 Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

  I.17. CITES-nr.     

I.18. Beskrivelse av dyret    I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

1 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Dyr sertifisert til: 

Registrert hest   

   

I.26.  I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av dyret      

 Art (vitenskapelig 

navn) 

Equus caballus 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder  Kjønn 
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DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og 

slaktedyr av hestefamilien 
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

— er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.5 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra  ................................................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et 

land), et land eller en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: 

 (2) og tilhører helsegruppe  (2). 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon 

mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

(3) enten [e) der det ikke har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

(3) eller [e) der det har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

og en blodprøve tatt fra dyret  ............................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene 

før avsendelsesdatoen, ble undersøkt med negativt resultat for antistoffer mot vesikulært stomatittvirus 

 

  

  (3) enten  [i en virusnøytralisasjonsprøve ved en serumfortynning på 1:32,]] 

  (3) eller  [i en ELISA-prøve i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok]]. 

II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

  II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet av 

Trypanosoma equiperdum,] 

   (3) eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.2. med hensyn til snive, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, ble 

slaktet og destruert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,] 

  II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

   (3) eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på 

agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (3) enten  [seks måneder etter det siste tilfellet,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr 

av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

 II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 (3) enten [II.2.1. I et tidsrom på minst 40 dager før avsendelsesdatoen har dyret oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn som ligger i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet som tilhører 

helsegruppe A, B, C, D, E eller G, og 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

   (3) enten  [i en medlemsstat i Unionen,]] 

   (3) eller  [i et land eller en del av territoriet til et land med kode:  .................................  (2) som er godkjent for 

midlertidig innførsel til Unionen av registrerte hester, og som dyret er importert fra til avsenderlandet eller 

en del av territoriet til avsenderlandet på vilkår som er minst like strenge som dem som kreves i samsvar 

med Unionens regelverk for midlertidig innførsel av registrerte hester fra dette landet eller en del av 

territoriet til landet, direkte til Unionen, og som 

    (3) enten  [tilhører samme helsegruppe  ......................................  (2) som avsenderlandet eller en del 

av territoriet til avsenderlandet,]]] 

    (3) og/eller  [tilhører helsegruppe A, B eller C,]]] 

    (3) og/eller  [Kina (5), Hongkong, Japan, Republikken Korea, Macao, Malayahalvøya, Singapore, 

Thailand eller De forente arabiske emirater.]]] 

 (3) (4) eller [II.2.1. I et tidsrom på minst 60 dager før avsendelsesdatoen har dyret oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn, som ligger i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet som tilhører 

helsegruppe F, eller ble importert i løpet av de siste 60 dagene før avsendelsesdatoen fra en 

medlemsstat i Unionen før det ankom den vektorbeskyttede eller vektorsikrede karantenestasjonen i 

samsvar med nr. II.2.2.] 

 (3) (4) enten [II.2.2. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og 

   (3) enten  [har vært holdt isolert i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet beskyttet mot 

insektvektorer i minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen, eller etter innførsel til avsenderlandet 

eller en del av territoriet til avsenderlandet, dersom det ble importert i samsvar med nr. II.2.1 fra en 

medlemsstat eller et tredjeland eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E 

eller G,]] 

   (3) eller  [har vært holdt i nærmere angitte lokaler under offentlig veterinærs tilsyn i minst de siste 40 dagene før 

avsendelsesdatoen, eller etter innførsel til avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, 

dersom det ble importert i samsvar med nr. II.2.1 fra en medlemsstat eller et tredjeland eller en del av 

territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller G, og avsenderlandet eller delen av 

territoriet til avsenderlandet er anerkjent av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest, og ligger ikke 

ved siden av et land der afrikansk hestepest har forekommet i de siste to årene før avsendelsesdatoen.]] 

 (3) (4) eller [II.2.2. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble holdt 

   (3) enten  [i den godkjente vektorbeskyttede karantenestasjonen ..............................  (sett inn navn på 

karantenestasjon) i løpet av minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen fra 

 (sett inn dato) til  (sett inn dato), idet det ble holdt 

inne i de vektorbeskyttede lokalene minst fra to timer før solnedgang til to timer etter soloppgang, mosjon 

ble gitt under offentlig veterinærs tilsyn etter anvendelse av insektrepellenter i kombinasjon med 

insektmidler som er effektive mot Culicoides, før uttak fra stall, og strengt isolert fra dyr av hestefamilien 

som ikke er forberedt for eksport på vilkår som er minst like strenge som dem som kreves for midlertidig 

innførsel eller import til Unionen,]] 

   (3) eller  [permanent inne i den godkjente vektorsikrede karantenestasjonen ..........................................................  

(sett inn navn på karantenestasjon) i løpet av minst de siste 14 dagene før avsendelsesdatoen, og det er 

ved konstant overvåking av vektorbeskyttelsen dokumentert at det ikke har forekommet vektorer inne i 

den vektorbeskyttede delen av karantenestasjonen.]] 

 II.3.  Attestasjon av vaksinasjon og helseundersøkelse 

 (3) enten [II.3.1. Dyret ble ikke vaksinert mot afrikansk hestepest i avsenderlandet, og det er ingen opplysninger som 

tyder på tidligere vaksinasjon.] 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

 (3) eller [II.3.1. Dyret ble vaksinert mot afrikansk hestepest, og denne vaksinasjonen ble utført 

  (2) enten [mer enn tolv måneder før avsendelsesdatoen,]]  

  (2) eller [mer enn 60 dager og mindre enn tolv måneder før datoen for innførsel til den delen av territoriet til landet 

nevnt i nr. II.1.3 bokstav a), som det ble sendt fra.]] 

 (3) (4) eller [II.3.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble vaksinert 

mot afrikansk hestepest  ....................................................................................................  (sett inn dato) 

høyst 24 måneder og minst 40 dager før datoen for ankomst til den vektorbeskyttede karantenen med en 

registrert vaksine i samsvar med produsentens anvisninger, som beskytter mot de sirkulerende 

serotypene av afrikansk hestepest-viruset.] 

  II.3.2. Dyret ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste 60 dagene før 

avsendelsesdatoen fra 

  (3) enten [et land der alle deler av territoriet har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år før 

avsendelsesdatoen,] 

  (3) (4) eller [en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, som har vært fri for venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest i minst to år før avsendelsesdatoen, og venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

forekommer i de resterende delene av territoriet til avsenderlandet, og 

   (3) enten  [er vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig første runde og 

revaksinert i samsvar med produsentens anbefalinger minst 60 dager og høyst 12 måneder 

før avsendelsesdatoen, og er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle 

dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat,]] 

   (3) eller  [er ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i vektorbeskyttet 

karantene i minst 21 dager, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle 

dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat, og dyret som skal sendes, har gjennomgått en 

diagnostisk prøve for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest, med negativt 

resultat på en prøve tatt minst 14 dager etter datoen for ankomst til den vektorbeskyttede 

karantenen, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]] 

   (3) eller  [har gjennomgått hemagglutinasjonshemmingsprøve for venezuelansk encefalomyelitt hos 

hest utført av samme laboratorium på samme dag på prøver tatt ved to anledninger med 21 

dagers mellomrom ................................... (sett inn dato) og  (sett inn 

dato), der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, uten 

økning i antistofftiter, og en RT-PCR-prøve (revers transkripsjon-polymerasekjedereaksjon) for 

påvisning av virusgenomet for venezuelansk encefalomyelitt hos hest, utført med negativt 

resultat på en prøve tatt innen 48 timer før avsendelse 

 (sett inn dato), og har vært beskyttet mot 

angrep fra vektorer fra det tidspunktet RT-PCR-prøven ble tatt, til innlasting med sikte på 

avsendelse, ved kombinert bruk av godkjente insektrepellenter og insektmidler på dyret og 

insektsbekjempelse av stallen og transportmidlene det transporteres i.]] 

  (3) [II.3.3.  Dyret er et ukastrert hanndyr av hestefamilien som er eldre enn 180 dager, og 

  (3) enten  [er sendt fra et land der virusarteritt hos hest (EVA) er en meldepliktig sykdom og ikke har vært offisielt 

rapportert i løpet av de seks siste månedene før avsendelsesdatoen,]] 
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 (3) eller  [ble undersøkt med en blodprøve tatt  .......................  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, ved hjelp av virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4,]] 

(3) eller  [ble undersøkt med en delmengde av den samlede sæden oppsamlet   (sett inn dato) i løpet av de 

siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, ved hjelp av virusisolasjonsprøve, polymerasekjedereaksjon 

(PCR) eller sanntids-PCR for EVA) med negativt resultat,]] 

(3) eller  [ble vaksinert mot EVA  .............................................  (sett inn dato) under offentlig veterinærs tilsyn og 

revaksinert med jevne mellomrom i samsvar med produsentens anvisninger, med en vaksine som er 

godkjent av vedkommende myndighet, der den første vaksinasjonen ble utført 

(3) enten  [før 31. desember 2017, på den dagen det ble tatt en blodprøve som deretter ble undersøkt i 

en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4,]]] 

(3) eller  [før 31. desember 2017, i en isolasjonsperiode på høyst 15 dager under offentlig veterinærs 

tilsyn, som startet den dagen det ble tatt en blodprøve som ble undersøkt i løpet av nevnte 

isolasjonsperiode i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4,]]] 

(3) eller  [ved en alder på 180–270 dager, i en isolasjonsperiode under offentlig veterinærs tilsyn, der 

dyret gjennomgikk en virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4, eller som ble utført på samme dag av samme laboratorium med stabil 

eller fallende titer på to blodprøver tatt med minst ti dagers mellomrom,]]] 

(3) eller  [etter at dyret hadde gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:4, utført på en blodprøve tatt tidligst sju dager etter starten av en 

uavbrutt isolasjonsperiode som varte til 21 dager etter vaksinasjonen,]]] 

(3) eller  [ved en alder på 180–250 dager, etter at dyret hadde gjennomgått en 

virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4, 

eller som ble utført på samme dag av samme laboratorium med stabil eller fallende titer på to 

blodprøver tatt med minst ti dagers mellomrom,]]] 

(3) eller  [gjennomgikk en virusisolasjonsprøve, polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR for EVA utført 

med negativt resultat på en delmengde av den samlede sæden oppsamlet etter den datoen en blodprøve 

av dette dyret tatt  .................... (sett inn dato) i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

ble undersøkt i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med positivt resultat ved en serumfortynning på 

minst 1:4,]] 

(3) eller  [eventuelle krav om undersøkelse for påvisning av EVA eller vaksinasjon mot EVA er blitt opphevet ved 

Unionens regelverk i  (henvisning til gjeldende unionsrettsakt) med den begrunnelse at dyret er 

midlertidig innført til Unionen for å delta i hestearrangementet angitt i nevnte rettsakt, og at dyret holdes 

atskilt fra andre dyr av hestefamilien som ikke deltar i dette arrangementet, og at eventuell 

avlsvirksomhet, herunder oppsamling av sæd, er forbudt ved midlertidig opphold i Unionen.]] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) (4) enten  [II.3.4. Dyret er sendt fra Island, som er sertifisert som offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, der det har 

oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen, og ikke har kommet i kontakt med dyr av hestefamilien som er 

innført til Island fra andre land.] 

 (3) eller  [II.3.4. Dyret har med negativt resultat gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-

prøve) eller en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en blodprøve tatt  ..................  

(sett inn dato) i løpet av 

   (3) enten  [de siste 90 dagene før avsendelsesdatoen,]] 

   (3) eller  [de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen fra et land eller en del av territoriet til et land som 

tilhører helsegruppe D, E eller F.]] 
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 (3) [II.3.5. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B eller E, eller fra 

Brasil, Kina eller Thailand, eller fra et land der snive ble rapportert i løpet av de siste tre årene før 

avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for snive, utført med negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en blodprøve tatt  ....................................................................  

(sett inn dato) i løpet av de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen.] 

 (3) [II.3.6. Dyret er et ukastrert hanndyr eller hunndyr av hestefamilien som er eldre enn 270 dager, som er sendt 

fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D, E eller F, eller fra Kina eller 

Thailand, eller fra et land der ondartet beskjelersyke ble rapportert i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for ondartet beskjelersyke, utført 

med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en blodprøve tatt  ..................  (sett inn dato) i 

løpet av de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, og har ikke vært brukt til avl minst de siste 30 

dagene før og etter datoen da prøven ble tatt.] 

 (3) (4) [II.3.7. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, og 

(3) enten  [vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest er ikke offisielt rapportert i avsenderlandet eller 

delen av territoriet til avsenderlandet i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen,]] 

(3) eller  [dyret ble vaksinert med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar med 

produsentens anvisninger i løpet av de siste seks månedene og minst 30 dager før 

avsendelsesdatoen med inaktivert vaksine mot vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest, der 

den siste vaksinasjonen ble foretatt  .................... (sett inn dato),]] 

(3) eller  [dyret ble i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen holdt i vektorbeskyttet karantene, 

og gjennomgikk i løpet av dette tidsrommet hemagglutinasjonshemmingsprøver for vestlig og 

østlig encefalomyelitt hos hest utført av samme laboratorium på samme dag 

(3) enten  [på en blodprøve tatt  .................................  (sett inn dato) i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen, med negativt resultat,]]] 

(3) eller  [på blodprøver tatt ved to anledninger med minst 21 dagers mellomrom  ..................  

(sett inn dato) og  (sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i 

løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter, og 

dyret ble vaksinert mer enn seks måneder før avsendelsesdatoen.]]] 

 (3) [II.3.8. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe G, eller fra et land 

der japansk encefalitt er offisielt rapportert hos dyr av hestefamilien i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, og dyret 

(3) enten  [kommer fra en driftsenhet som ligger midt i et område der det i en radius på minst 30 km 

rundt driftsenheten ikke har vært noe tilfelle av japansk encefalitt i løpet av de siste 21 dagene 

før avsendelsesdatoen,]] 

(3) eller  [er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, og i 

dette tidsrommet holdt kroppstemperaturen, målt daglig, seg innenfor de fysiologiske 

normalgrensene, og har gjennomgått 

(3) enten  [hemagglutinasjonshemmingsprøve eller virusnøytralisasjonsprøve for japansk 

encefalitt utført av samme laboratorium på samme dag på blodprøver tatt ved to 

anledninger med minst 14 dagers mellomrom  ...............................................  (sett 

inn dato) og  (sett inn dato), der den andre prøven 

ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, med høyst firedobbel 

økning i antistofftiter mellom de to prøvene, og har vært beskyttet mot insektvetorer 

fram til avsendelse,]]] 
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(3) eller  [en Ig-M-bindende ELISA-prøve for påvisning av antistoffer mot japansk encefalitt-

virus med negativt resultat, utført på en blodprøve tatt tidligst sju dager etter at 

isolasjonen startet  ......................................................................................  (sett 

inn dato), og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]]] 

  
(3) eller  [ble vaksinert mot japansk encefalitt med en fullstendig første runde og revaksinert i 

samsvar med produsentens anbefalinger minst 21 dager og høyst tolv måneder før 

avsendelsesdatoen.]] 

 (3) (4) enten  [II.3.9. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og har 

gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF, som ble gjennomført ved samme laboratorium på samme dag 

  (3) enten [på blodprøver tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom 

 (sett inn dato) og  (sett inn dato), der den 

andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen 

    (3) enten  [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

    (3) eller  [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3) enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i en 

prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF.]]]] 

    (3) eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i antistofftiter i 

en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i 

OIEs landdyrhåndbok.]]]] 

  (3) eller [på en blodprøve tatt  ......................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet er anerkjent 

av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest, og ligger ikke ved siden av et land der 

afrikansk hestepest har forekommet i de siste to årene før avsendelsesdatoen.]] 

 (3) (4) eller  [II.3.9. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og 

  (3) enten [har gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF, som ble utført ved samme laboratorium på samme dag på blodprøver 

tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom  ...........................................  

(sett inn dato) og  (sett inn dato), der den første prøven ble tatt minst sju 

dager etter at dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen, og der den andre prøven ble tatt 

i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, 

    (3) enten  [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

    (3) eller  [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3) enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i en 

prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF.]]]] 

    (3) eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i antistofftiter i 

en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i 

OIEs landdyrhåndbok.]]]] 
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(3) eller [har gjennomgått en serologisk prøve og en prøve for identifisering av agens for afrikansk 

hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat i 

hvert enkelt tilfelle på en blodprøve tatt  .....................  (sett inn dato) minst 28 dager etter den 

datoen da dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen og i løpet av de siste ti dagene før 

avsendelsesdatoen.]] 

   (3) eller [har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for afrikansk hestepest som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat på en blodprøve tatt 

 (sett inn dato) minst 14 dager etter den datoen da dyret ankom den 

vektorsikrede karantenen, og høyst 72 timer før avsendelse.]] 

 II.4. Attestasjon av transportvilkår 

 (3) (4) enten [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller 

G, og det er truffet tiltak for å transportere det direkte til Unionen, uten å passere gjennom et marked, en 

samleplass eller en oppsamlingssentral, og uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien med 

en annen helsetilstand.] 

 (3) (4) eller [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og det er truffet 

tiltak for å transportere det direkte fra den vektorbeskyttede karantenestasjonen uten å komme i kontakt 

med andre dyr av hestefamilien som ikke ledsages av et helsesertifikat til bruk ved import eller midlertidig 

innførsel til Unionen 

   (2) enten  [til lufthavnen under vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak som sikrer at luftfartøyet på 

forhånd rengjøres og desinfiseres med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i 

avsendertredjelandet, og sprøytes mot insektvektorer rett før avgang.]] 

   (3) eller  [til en havn i det aktuelle landet eller delen av territoriet til det aktuelle landet under 

vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak for å transportere det på et fartøy som har kurs 

direkte mot en havn i Unionen, uten å anløpe en havn som ligger i et land eller en del av 

territoriet til et land som ikke er godkjent for innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien, i 

båser som på forhånd er rengjort og desinfisert med et desinfiseringsmiddel som er offisielt 

godkjent i avsendertredjelandet, og som er sprøytet mot insektvektorer rett før avgang.]] 

  II.4.2. Det er truffet tiltak for å hindre enhver kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke oppfyller minst de 

samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet, i tidsrommet fra sertifikatutstedelsen til dyret 

sendes til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert. 

  II.4.3. Transportkjøretøyene eller containerne som dyret skal lastes inn i, er rengjort og desinfisert før innlasting 

med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og de er konstruert slik at 

avføring, urin, strø eller fôr ikke kan sive eller falle ut under transport. 

 II.5. Attestasjon av dyrs velferd  

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

 Merknader:     

 Del I:     

 Felt I.8: Angi koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel 

til Unionen. 

 Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 
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Felt I.28:  Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver osv.) og hvor på 

dyret det er plassert. 

  Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, 

angis. 

  Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå)  

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

 Del II:   

 (1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller på siste virkedag før innlasting av dyret som skal sendes til 

bestemmelsesstaten i Unionen. 

Midlertidig innførsel av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for godkjenning av 

midlertidig innførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i nr. II.1.1, 

eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av dyr av hestefamilien fra dette landet eller 

denne delen av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 og 5 i vedlegg I 

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) Erklæringer som fullstendig og utelukkende gjelder en annen helsegruppe enn den helsegruppen som avsenderlandet eller 

delen av dets territorium tilhører, forutsatt at nummereringen på de etterfølgende erklæringene opprettholdes. 

(5) En del av territoriet til landet som er godkjent for midlertidig innførsel som er oppført i henholdsvis kolonne 3 og 6 i 

vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 

 

 

 

 

 Dette helsesertifikatet skal   

 a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der den registrerte hesten vil bli innført på Unionens territorium og 

gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

c) i originalform ledsage den registrerte hesten gjennom hele dens midlertidige innførsel i Unionen, 

d) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

e) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

 

 

 

 

 
Offentlig veterinær 

  

  Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:  Underskrift: 

  Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk 

ved midlertidig innførsel av en registrert hest 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

Equus caballus  .................................   ..................................   ....................................   ....................  

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av den registrerte hesten beskrevet ovenfor, erklærer at 

— hesten 

(2) enten  [har oppholdt seg i  ...............  (sett inn navn på avsenderland eller en del av territoriet til et avsenderland) i minst 

40 dager før avsendelsesdatoen,] 

(2) eller  [ble innført til  ........................  (sett inn navn på avsenderland eller en del av territoriet til et avsenderland) i den 

påkrevde oppholdsperioden på minst 40 dager før avsendelsesdatoen 

a) den  ................................  (sett inn dato) fra  (sett inn navn på landet som hesten ble innført 

til landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet) 

b) den .................................  (sett inn dato) fra  (sett inn navn på landet som hesten ble innført 

til landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet) 

c) den .................................  (sett inn dato) fra  (sett inn navn på landet som hesten ble innført 

til landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,] 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har hesten ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til hesten blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet for 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— vilkårene for transport som får anvendelse i samsvar med nr. II.4 i det ledsagende helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del 

av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— under sitt opphold i Unionen i et tidsrom på mindre enn 90 dager, vil hesten bli holdt på følgende steder: 

a) fra  ......................  (dato) til  (dato) på  (driftsenhet) i  (medlemsstat) 

b) fra  ......................  (dato) til  (dato) på  (driftsenhet) i  (medlemsstat) 

c) fra  ......................  (dato) til  (dato) på  (driftsenhet) i  (medlemsstat) 

d) fra  ......................  (dato) til  (dato) på  (driftsenhet) i  (medlemsstat), 

— jeg er kjent med at dersom hesten flyttes fra én medlemsstat i Unionen til en annen medlemsstat, som angitt i denne erklæringen, 

skal den ledsages av et helsesertifikat utstedt av en offentlig veterinær i avsendermedlemsstaten, og at denne forflytningen skal 

meldes til bestemmelsesmedlemsstaten, 

— det er fastsatt at hesten skal sendes ut av Unionen  ......................  (dato) ved grensestasjonen i  

(sett inn navn på utførselsgrensestasjonen), 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ........................................................  

Dato:  .............................................  (dd/mm/åååå) 

(1) Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

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

(2) Stryk det som ikke passer. 
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Avsnitt B 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved transitt av levende dyr av hestefamilien gjennom Unionen fra et 

tredjeland eller en del av territoriet til et tredjeland, til et annet tredjeland eller en annen del av territoriet til samme tredjeland 

LAND:       Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

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

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted   I.12. 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.  

     

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly  

Veigående  

kjøretøy  

Skip  

Annet  

Jernbanevogn        

 Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

  I.17. CITES-nr.     

I.18. Beskrivelse av dyret    I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Dyr sertifisert til: 

Registrerte dyr av hestefamilien 

  Avl og produksjon   Slakting   

I.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland  X 

Tredjeland  ISO-kode 

I.27. 

I.28. Identifikasjon av dyret      

 Art (vitenskapelig 

navn) 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder  Kjønn 
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DEN EUROPEISKE 

UNION 

 Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og 

slaktedyr av hestefamilien 

D
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.5 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra  ...........................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et land 

eller en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden:  (2) 

tilhører helsegruppe  (2), og er godkjent for midlertidig innførsel av registrerte hester eller import av 

registrerte hester, registrerte dyr av hestefamilien og avls- og produksjonsdyr av hestefamilien. 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 
 

 

 

II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon 

mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

(3) enten [e) der det ikke har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

(3) eller [e) der det har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

og en blodprøve tatt fra dyret  ..................................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 

dagene før avsendelsesdatoen, ble undersøkt med negativt resultat for antistoffer mot vesikulært 

stomatittvirus 

  

  (3) enten  [i en virusnøytralisasjonsprøve ved en serumfortynning på 1:32,]] 

  (3) eller  [i en ELISA-prøve i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok]]. 

II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

  II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet av 

Trypanosoma equiperdum,] 

   (3) eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.2. med hensyn til snive, 

   (3) enten  seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, ble 

slaktet og destruert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,] 

  II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

   (3) eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på 

agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (3) enten  [seks måneder etter det siste tilfellet,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr 

av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

 II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 (3) enten [II.2.1. I et tidsrom på minst 40 dager før avsendelsesdatoen har dyret oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn som ligger i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet som tilhører 

helsegruppe A, B, C, D, E eller G, og 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

   
(3) enten  [i en medlemsstat i Unionen,]] 

   (3) og/eller  [i et land eller en del av territoriet til et land med kode:  .....................................  (2) som er godkjent for 

midlertidig innførsel til Unionen av registrerte hester, og som dyret er importert fra til avsenderlandet eller 

en del av territoriet til avsenderlandet på vilkår som er minst like strenge som dem som kreves i samsvar 

med Unionens regelverk for midlertidig innførsel av registrerte hester fra dette landet eller en del av 

territoriet til landet, direkte til Unionen, og som 

    (3) enten  [tilhører samme helsegruppe  ......................................... (2) som avsenderlandet eller en del 

av territoriet til avsenderlandet,]]] 

    (3) og/eller  [tilhører helsegruppe A, B eller C,]]] 

    (3) og/eller  [tilhører helsegruppe D, E eller G, og dyret er en registrert hest som definert i artikkel 

2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659,]]] 

 (3) (4) eller [II.2.1. I et tidsrom på minst 60 dager før avsendelsesdatoen har dyret oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn som ligger i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet som tilhører 

helsegruppe F, eller ble importert i løpet av de siste 60 dagene før avsendelsesdatoen fra en 

medlemsstat i Unionen før det ankom den vektorbeskyttede eller vektorsikrede karantenestasjonen i 

samsvar med nr. II.2.2.] 

 (3) (4) enten [II.2.2. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og 

   (3) enten  [har vært holdt isolert i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet beskyttet mot 

insektvektorer i minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen, eller etter innførsel til avsenderlandet 

eller en del av territoriet til avsenderlandet, dersom det ble importert i samsvar med nr. II.2.1 fra en 

medlemsstat eller et tredjeland eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E 

eller G,]] 

   (3) eller  [har vært holdt i nærmere angitte lokaler under offentlig veterinærs tilsyn i minst de siste 40 dagene før 

avsendelsesdatoen, eller etter innførsel til avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, 

dersom det ble importert i samsvar med nr. II.2.1 fra en medlemsstat eller et tredjeland eller en del av 

territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller G, og avsenderlandet eller delen av 

territoriet til avsenderlandet er anerkjent av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest, og ligger ikke 

ved siden av et land der afrikansk hestepest har forekommet i de siste to årene før avsendelsesdatoen.]] 

 (3) (4) eller [II.2.2. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble holdt 

   (3) enten  [i den godkjente vektorbeskyttede karantenestasjonen  ..............................  (sett inn navn på 

karantenestasjon) i løpet av minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen fra  (sett inn 

dato) til  (sett inn dato), idet det ble holdt inne i de vektorbeskyttede lokalene 

minst fra to timer før solnedgang til to timer etter soloppgang, mosjon ble gitt under offentlig veterinærs 

tilsyn etter anvendelse av insektrepellenter i kombinasjon med insektmidler som er effektive mot 

Culicoides, før uttak fra stall, og strengt isolert fra dyr av hestefamilien som ikke er forberedt for eksport 

på vilkår som er minst like strenge som dem som kreves for midlertidig innførsel eller import til Unionen,]] 

   (3) eller  [permanent inne i den godkjente vektorsikrede karantenestasjonen .....................................  (sett inn navn 

på karantenestasjon) i løpet av minst de siste 14 dagene før avsendelsesdatoen, og det er ved konstant 

overvåking av vektorbeskyttelsen dokumentert at det ikke har forekommet vektorer inne i den 

vektorbeskyttede delen av karantenestasjonen.]] 

 II.3.  Attestasjon av vaksinasjon og helseundersøkelse 

 (3) enten [II.3.1. Dyret ble ikke vaksinert mot afrikansk hestepest i avsenderlandet, og det er ingen opplysninger som tyder 

på tidligere vaksinasjon.] 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

 (3) eller [II.3.1. Dyret ble vaksinert mot afrikansk hestepest, og denne vaksinasjonen ble utført 

  (2) enten [mer enn tolv måneder før avsendelsesdatoen,]]  

  (2) eller [mer enn 60 dager og mindre enn tolv måneder før datoen for innførsel til den delen av territoriet til landet 

nevnt i nr. II.1.3 bokstav a), som det ble sendt fra.]] 

 (3) (4) eller [II.3.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble vaksinert 

mot afrikansk hestepest  ...............................................  (sett inn dato) høyst 24 måneder og minst  

40 dager før datoen for ankomst til den vektorbeskyttede karantenen med en registrert vaksine i samsvar 

med produsentens anvisninger, som beskytter mot de sirkulerende serotypene av afrikansk hestepest-

viruset.] 

  II.3.2. Dyret ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste 60 dagene før 

avsendelsesdatoen fra 

  (3) enten [et land der alle deler av territoriet har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år før 

avsendelsesdatoen,] 

  (3) (4) eller [en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, som har vært fri for venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest i minst to år før avsendelsesdatoen, og venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

forekommer i de resterende delene av territoriet til avsenderlandet, og 

   (3) enten  [er vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig første runde og 

revaksinert i samsvar med produsentens anbefalinger minst 60 dager og høyst 12 måneder 

før avsendelsesdatoen, og er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle 

dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat,]] 

   (3) eller  [er ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i vektorbeskyttet 

karantene i minst 21 dager, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og alle 

dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat, og dyret som skal sendes, har gjennomgått en 

diagnostisk prøve for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest, med negativt 

resultat på en prøve tatt minst 14 dager etter datoen for ankomst til den vektorbeskyttede 

karantenen, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]] 

   (3) eller  [har gjennomgått hemagglutinasjonshemmingsprøve for venezuelansk encefalomyelitt hos 

hest utført av samme laboratorium på samme dag på prøver tatt ved to anledninger med 21 

dagers mellomrom ...................................  (sett inn dato) og  (sett inn 

dato), der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, uten 

økning i antistofftiter, og en RT-PCR-prøve (revers transkripsjon-polymerasekjedereaksjon) for 

påvisning av virusgenomet for venezuelansk encefalomyelitt hos hest, utført med negativt 

resultat på en prøve tatt innen 48 timer før avsendelse  

(sett inn dato), og har vært beskyttet mot angrep fra vektorer fra det tidspunktet RT-PCR-

prøven ble tatt, til innlasting med sikte på avsendelse, ved kombinert bruk av godkjente 

insektrepellenter og insektmidler på dyret og insektsbekjempelse av stallen og 

transportmidlene det transporteres i.]] 

 (3) (4) enten  [II.3.3. Dyret er sendt fra Island, som er sertifisert som offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, der det har 

oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen, og ikke har kommet i kontakt med dyr av hestefamilien som er 

innført til Island fra andre land.] 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

 (3) eller  [II.3.3. Dyret har med negativt resultat gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-

prøve) eller en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en blodprøve tatt  ...........  (sett 

inn dato) i løpet av 

   (3) enten  [de siste 90 dagene før avsendelsesdatoen,]] 

   (3) eller  [de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen fra et land eller en del av territoriet til et land som 

tilhører helsegruppe D, E eller F.]] 

 (3) [II.3.4. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B eller E, eller fra 

Brasil, Kina eller Thailand, eller fra et land der snive ble rapportert i løpet av de siste tre årene før 

avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for snive, utført med negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en blodprøve tatt  .....................................................................  

(sett inn dato) i løpet av de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen.] 

 (3) (4) [II.3.5. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, og 

(3) enten  [vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest er ikke offisielt rapportert i avsenderlandet eller 

delen av territoriet til avsenderlandet i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen,]] 

(3) eller  [dyret ble vaksinert med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar med 

produsentens anvisninger i løpet av de siste seks månedene og minst 30 dager før 

avsendelsesdatoen med inaktivert vaksine mot vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest, der 

den siste vaksinasjonen ble foretatt  .............  (sett inn dato),]] 

(3) eller  [dyret ble i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen holdt i vektorbeskyttet karantene, 

og gjennomgikk i løpet av dette tidsrommet hemagglutinasjonshemmingsprøver for vestlig og 

østlig encefalomyelitt hos hest utført av samme laboratorium på samme dag 

(3) enten  [på en blodprøve tatt  .............................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 

ti dagene før avsendelsesdatoen, med negativt resultat,]]] 

(3) eller  [på blodprøver tatt ved to anledninger med minst 21 dagers mellomrom  ..................  

(sett inn dato) og  (sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i 

løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter, og 

dyret ble vaksinert mer enn seks måneder før avsendelsesdatoen.]]] 

 (3) [II.3.6. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe G, eller fra et land 

der japansk encefalitt er offisielt rapportert hos dyr av hestefamilien i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, og dyret 

(3) enten  [kommer fra en driftsenhet som ligger midt i et område der det i en radius på minst 30 km 

rundt driftsenheten ikke har vært noe tilfelle av japansk encefalitt i løpet av de siste 21 dagene 

før avsendelsesdatoen,]] 

(3) eller  [er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, og i 

dette tidsrommet holdt kroppstemperaturen, målt daglig, seg innenfor de fysiologiske 

normalgrensene, og har gjennomgått 

(3) enten  [hemagglutinasjonshemmingsprøve eller virusnøytralisasjonsprøve for japansk 

encefalitt utført av samme laboratorium på samme dag på blodprøver tatt ved to 

anledninger med minst 14 dagers mellomrom  ..........................................................  

(sett inn dato) og  (sett inn dato) der den andre 

prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, med høyst 

firedobbel økning i antistofftiter mellom de to prøvene, og har vært beskyttet mot 

insektvektorer fram til avsendelse,]]] 



Nr. 45/238 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.7.2021 

 

 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

  
(3) eller  [en Ig-M-bindende ELISA-prøve for påvisning av antistoffer mot japansk encefalitt-

virus med negativt resultat, utført på en blodprøve tatt tidligst sju dager etter at 

isolasjonen startet  .....................................  (sett inn dato), og har vært beskyttet 

mot insektvektorer fram til avsendelse,]]] 

  
(3) eller  [ble vaksinert mot japansk encefalitt med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar 

med produsentens anbefalinger minst 21 dager og høyst tolv måneder før 

avsendelsesdatoen.]] 

 (3) (4) enten  [II.3.7. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og har 

gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF, som ble gjennomført ved samme laboratorium på samme dag 

  (3) enten [på blodprøver tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom 

 (sett inn dato) og  ..............................  (sett inn dato) der den andre prøven 

ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen 

    (3) enten  [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

    (3) eller  [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3) enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i en 

prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF.]]]] 

    (3) eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i antistofftiter i 

en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i 

OIEs landdyrhåndbok.]]]] 

  (3) eller [på en blodprøve tatt  .....................................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 

dagene før avsendelsesdatoen, og avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet 

er anerkjent av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest, og ligger ikke ved siden av et 

land der afrikansk hestepest har forekommet i de siste to årene før avsendelsesdatoen.]] 

 (3) (4) eller  [II.3.7. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og 

  (3) enten [har gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF, som ble utført ved samme laboratorium på samme dag på blodprøver 

tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom  (sett 

inn dato) og  .........................................  (sett inn dato), der den første prøven ble tatt minst sju 

dager etter at dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen, og der den andre prøven ble tatt 

i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, 

    (3) enten  [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

    (3) eller  [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3) enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i en 

prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF.]]]] 

    (3) eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i antistofftiter i 

en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i 

OIEs landdyrhåndbok.]]]] 
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   (3) eller [har gjennomgått en serologisk prøve og en prøve for identifisering av agens for afrikansk 

hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat i 

hvert enkelt tilfelle på en blodprøve tatt  .........  (sett inn dato) minst 28 dager etter den datoen 

da dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen og i løpet av de siste ti dagene før 

avsendelsesdatoen.]] 

   (3) eller [har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for afrikansk hestepest som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat på en blodprøve tatt 

 (sett inn dato) minst 14 dager etter den datoen da dyret ankom den 

vektorsikrede karantenen, og høyst 72 timer før avsendelse.]] 

 II.4. Attestasjon av transportvilkår 

 (3) (4) enten [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller 

G, og det er truffet tiltak for å transportere det direkte til Unionen, uten å passere gjennom et marked, en 

samleplass eller en oppsamlingssentral, og uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien med 

en annen helsetilstand.] 

 (3) (4) eller [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og det er truffet 

tiltak for å transportere det direkte fra den vektorbeskyttede karantenestasjonen uten å komme i kontakt 

med andre dyr av hestefamilien som ikke ledsages av et helsesertifikat til bruk ved import eller midlertidig 

innførsel til Unionen 

   (3) enten  [til lufthavnen under vektorbeskyttede forhold, og luftfartøyet er på forhånd rengjort og 

desinfisert med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og 

sprøytet mot insektvektorer rett før avgang.]] 

   (3) eller  [til en havn i det aktuelle landet eller delen av territoriet til det aktuelle landet under 

vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak for å transportere det på et fartøy som har kurs 

direkte mot en havn i Unionen, uten å anløpe en havn som ligger i et land eller en del av 

territoriet til et land som ikke er godkjent for innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien, i 

båser som på forhånd er rengjort og desinfisert med et desinfiseringsmiddel som er offisielt 

godkjent i avsendertredjelandet, og som er sprøytet mot insektvektorer rett før avgang.]] 

  II.4.2. Det er truffet tiltak for å hindre enhver kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke oppfyller minst de 

samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet, i tidsrommet fra sertifikatutstedelsen til dyret 

sendes til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert. 

  II.4.3. Transportkjøretøyene eller containerne som dyret skal lastes inn i, er rengjort og desinfisert før innlasting 

med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og de er konstruert slik at 

avføring, urin, strø eller fôr ikke kan sive eller falle ut under transport. 

  II.4.4. Dyret av hestefamilien transporteres videre til ................................  (sett inn bestemmelsesland utenfor 

Unionen). Det er truffet tiltak og de nødvendige kravene til dyrehelse er attestert for å sikre dyret transitt 

gjennom Unionen uten forsinkelse. 

 II.5. Attestasjon av dyrs velferd  

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

 Merknader:     

 Del I:     

 Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Unionen.  
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 
Felt I.8: Angi koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel 

til Unionen. 

 Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

 Felt I.28:  Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus, Equus africanus, Equus hemionus, Equus kiang, Equus 

quagga, Equus sebra, Equus grevyi, eller angi eventuell krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret 

det er plassert. 

  Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, 

angis. 

  Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå)  

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

 Del II:   

 (1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller, når det gjelder en registrert hest, på siste virkedag før innlasting 

av dyret som skal sendes til bestemmelsesstaten i Unionen. 

Innførsel til Unionen av disse dyrene skal ikke tillates dersom dyrene ble lastet enten før datoen for godkjenning av transitt 

gjennom Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i nr. II.1.1, eller i et 

tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av dyr av hestefamilien fra dette landet eller denne delen 

av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet og helsegruppen som er oppført i kolonne 3 og 5 i 

vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) Erklæringer som fullstendig og utelukkende gjelder en annen helsegruppe enn den helsegruppen som avsenderlandet eller 

delen av dets territorium tilhører, forutsatt at nummereringen på de etterfølgende erklæringene opprettholdes. 

 

 

 

 

 Dette helsesertifikatet skal   

 a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der dyret vil bli innført på Unionens territorium og gjennomgå 

veterinærkontroll ved grensen, 

b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

 
Offentlig veterinær 

  

  Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:  Underskrift: 

  Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk 

ved transitt gjennom Unionen av et dyr av hestefamilien 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

 ...................................   .................................   ..................................   ....................................   ....................  

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av dyret beskrevet ovenfor, erklærer at 

— dyret 

(2) enten  [har oppholdt seg i  ...............  (sett inn navn på avsenderland eller en del av territoriet til et avsenderland) i minst 40 

dager før avsendelsesdatoen,] 

(2) eller  [ble innført til  ........................  (sett inn navn på avsenderland eller en del av territoriet til et avsenderland) i den 

påkrevde oppholdsperioden på minst 40 dager før avsendelsesdatoen 

a) den  ................................  (sett inn dato) fra  (sett inn navn på landet som dyret ble innført til 

landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet) 

b) den .................................  (sett inn dato) fra  (sett inn navn på landet som dyret ble innført til 

landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet) 

c) den .................................  (sett inn dato) fra  (sett inn navn på landet som dyret ble innført til 

landet fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,] 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har dyret ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet for 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— vilkårene for transport som får anvendelse i samsvar med nr. II.4 i det ledsagende helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del 

av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til dyret blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten, 

— det er fastsatt at dyret skal sendes ut av Unionen  ...............................  (sett inn dato) ved grensestasjonen i 

 (sett inn navn på utførselsgrensestasjonen). 

 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ........................................................  

Dato:  .............................................  (dd/mm/åååå) 

(1) Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus, Equus africanus, Equus hemionus, Equus kiang, Equus quagga, Equus sebra, Equus grevyi, 

eller angi eventuell krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

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

(2) Stryk det som ikke passer. 
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DEL 2 

Gjeninnførsel etter midlertidig eksport 

Avsnitt A 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved gjeninnførsel til Unionen etter midlertidig eksport av registrerte hester 

for et tidsrom på mindre enn 30 dager med henblikk på hesteveddeløp, konkurranse og kulturarrangementer 

LAND:       Veterinærattest for EU 

D
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

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

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted   I.12. Bestemmelsessted    

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 
      

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly  

Veigående 

kjøretøy  

Skip  

Annet  

Jernbanevogn        

 Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

  I.17. CITES-nr.     

I.18. Beskrivelse av dyret    I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

1 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Dyr sertifisert til: 

Registrert hest   

   

I.26.  I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av dyret      

 Art (vitenskapelig 

navn) 

Equus caballus 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder  Kjønn 
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DEN EUROPEISKE 

UNION 

 Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og 

slaktedyr av hestefamilien 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
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s
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n
 

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

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

— er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.3 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av hesten eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra  ........................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et land eller 

en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden:  (2) og 

tilhører helsegruppen  (2). 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

   

 

II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon 

mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 

 c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen. 

 II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 

  II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet av 

Trypanosoma equiperdum,] 

   (3) eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

  II.1.4.2. med hensyn til snive, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, ble 

slaktet og destruert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,] 

  II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

   (3) eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på 

agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (3) enten  [seks måneder etter det siste tilfellet,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr 

av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

 II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 II.2.1. Dyret ble importert  ...................................................  (sett inn dato). 

  (3) enten  [direkte fra EU-medlemsstaten  .................................................  (sett inn navn på EU-medlemsstaten),] 

  (3) eller  [fra et land eller en del av territoriet til et land  .................................................  (sett inn navn på land) på 

vilkår som er minst like strenge som dem som er fastsatt i dette sertifikatet.] 

 II.2.2 Dyret ble sendt ut av Unionen for mindre enn 30 dager siden, og etter utførselen fra Unionen var det aldri i et land 

eller en del av territoriet til et land(1) som tilhører en annen helsegruppe, det oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn, og ble holdt i separate staller uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere 

helsetilstand, unntatt ved veddeløp, konkurranser eller kulturarrangement. 

 II.3. Attestasjon av dyrs velferd  

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

 
Merknader: 

    

 Del I:     

 Felt I.8: Angi koden for landet eller delen av territoriet til landet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel 

til Unionen. 

 Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

 
Felt I.28:  Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret 

det er plassert. Nummeret på det ledsagende passet og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, 

skal angis. 

  Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå)  

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

 Del II:   

 (1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller på siste virkedag før innlasting av dyret som skal sendes til 

bestemmelsesstaten i Unionen. 

Gjeninnførsel etter midlertidig eksport av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for 

godkjenning av gjeninnførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i 

nr. II.1.1, eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av levende dyr av hestefamilien fra 

dette landet eller denne delen av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i kolonne 3 og 5 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

 

 

 

 Dette helsesertifikatet skal   

 a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der den registrerte hesten vil bli innført på Unionens territorium og 

gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

 

 

 

 

 Offentlig veterinær   

  Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:  Underskrift: 

  Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk ved 

gjeninnførsel etter midlertidig eksport av en registrert hest 

med henblikk på hesteveddeløp, konkurranse og 

kulturarrangementer 

Identifikasjon av dyret(1) 
 

Art (vitenskapelig navn) 

Equus caballus 

Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

  .................................   ..................................   ....................................   .................... 

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av den registrerte hesten beskrevet ovenfor, erklærer at 

— hesten 

(2) enten  [ble midlertidig eksportert fra Unionen til avsenderlandet  ..................................................................  (sett inn dato) 

mindre enn 30 dager før denne erklæringen,] 

(2) eller  [ble innført til avsenderlandet  .........................  (sett inn dato) fra  .......................  (sett inn navn på landet som hesten ble 

innført til avsenderlandet fra),] 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har hesten ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til hesten blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet for 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt. 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ........................................................  

Dato:  .............................................  (dd/mm/åååå) 

(1) Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

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

(2) Stryk det som ikke passer. 

Avsnitt B 

Maler for helsesertifikat og maler for erklæring til bruk ved gjeninnførsel til Unionen etter midlertidig eksport av registrerte 

hester med henblikk på særlige konkurranser eller veddeløp 

Kapi t t e l  1  

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved gjeninnførsel til Unionen etter midlertidig eksport av registrerte 

konkurransehester for et tidsrom på mindre enn 90 dager for å delta i hestearrangementer organisert i regi av Det internasjonale 

rideforbund (FEI)  
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(Førolympiske prøveleker, olympiske leker, paralympiske leker, World Equestrian Games, Asian Equestrian Games, American 

Equestrian Games, Endurance World Cup i De forente arabiske emirater) 

LAND:       Veterinærattest for EU 

D
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

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

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted   I.12. Bestemmelsessted    

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 
      

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly  

Veigående 

kjøretøy  

Skip  

Annet  

Jernbanevogn        

 Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

  I.17. CITES-nr.     

I.18. Beskrivelse av dyret    I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

1 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Dyr sertifisert til: 

Registrert hest   

   

I.26.  I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av dyret      

 Art (vitenskapelig 

navn) 

Equus caballus 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder  Kjønn 
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DEN EUROPEISKE 

UNION 

 Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og 

slaktedyr av hestefamilien 

D
e
l 

II
: 
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

— er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.3 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra  ...................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et land eller en 

del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: 

 (2) og tilhører helsegruppen  (2). 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon 

mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 

 c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen. 

 II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 

  II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet av 

Trypanosoma equiperdum,] 

   (3) eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

  II.1.4.2. med hensyn til snive, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, 

ble slaktet og destruert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,] 

  II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

   (3) eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve 

på agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (3) enten  [seks måneder etter det siste tilfellet,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr 

av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

 II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 II.2.1. Dyret ble importert til avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet  ....................................................  

(sett inn dato) 

  (3) enten  [direkte fra EU-medlemsstaten  ....................................................  (sett inn navn på EU-

medlemsstaten),] 

(3) eller  [fra et land eller en del av territoriet til et land ................................................................  (sett inn navn 

på land) på vilkår som er minst like strenge som dem som er fastsatt i dette sertifikatet.] 

 II.2.2 Dyret ble sendt ut av Unionen 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

   
(3) enten  [for mindre enn 30 dager siden, og etter utførselen fra Unionen var det aldri i et land eller en del av 

territoriet til et land(1) som tilhører en annen helsegruppe, det oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn, og ble holdt i separate staller uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien som 

har dårligere helsetilstand, unntatt ved konkurranser, og har deltatt i eller vært oppstallet sammen med 

hester som deltar i LG Global Champions Tour 

    (3) enten  [i storbyområdet Mexico by i Mexico,]] 

    (3) og/eller  [i Miami i De forente stater,] 

    (3) eller  [i Shanghai i Kina,]] 

   (3) eller  [for mindre enn 60 dager siden, og etter utførselen fra Unionen var det aldri i et land eller en del av 

territoriet til et land(1) som tilhører en annen helsegruppe, det oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn, og ble holdt i separate staller uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien som 

har dårligere helsetilstand, unntatt ved konkurranser, og har deltatt i eller vært oppstallet sammen med 

hester som deltar i 

    (3) enten  [Asian Games i  ............................................................  (sett inn sted).]] 

    (3) eller  [American Games i  ......................................................  (sett inn sted).]] 

    (3) eller  [Endurance World Cup i De forente arabiske emirater.]] 

   (3) eller  [for mindre enn 90 dager siden, og etter utførselen fra Unionen var det aldri i et land eller en del av 

territoriet til et land(1) som tilhører en annen helsegruppe, det oppholdt seg på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn, og ble holdt i separate staller uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien som 

har dårligere helsetilstand, unntatt ved konkurranser, og har deltatt i eller vært oppstallet sammen med 

hester som deltar i 

    (3) enten  [de førolympiske prøveleker i  ................................................  (sett inn sted).]] 

    (3) eller  [de olympiske leker i  .............................................................  (sett inn sted).]] 

    (3) eller  [de paralympiske leker i  ........................................................  (sett inn sted).]] 

    (3) eller  [World Equestrian Games i  ...................................................  (sett inn sted).]] 

 II.3. Attestasjon av dyrs velferd  

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

 Merknader:     

 Del I:     

 Felt I.8: Angi koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for 

innførsel til Unionen. 

 Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

 
Felt I.28:  Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret 

det er plassert. Nummeret på det ledsagende passet og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, 

skal angis. 

  Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå)  

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

 Del II:   

 (1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller på siste virkedag før innlasting av dyret som skal sendes til 

bestemmelsesstaten i Unionen. 

Gjeninnførsel etter midlertidig eksport av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for 

godkjenning av gjeninnførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i 

nr. II.1.1, eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av dyr av hestefamilien fra dette landet 

eller denne delen av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i kolonne 3 og 5 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

 

 

 

 Dette helsesertifikatet skal   

 a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der den registrerte hesten vil bli innført på Unionens territorium og 

gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

 

 

 

 

 Offentlig veterinær   

  Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:  Underskrift: 

  Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk ved gjeninnførsel 

etter midlertidig eksport av en registrert hest med henblikk på 

konkurranse 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

Equus caballus  .................................   ..................................   ....................................   ..................  

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av den registrerte hesten beskrevet ovenfor, erklærer at 

— hesten 

(2) enten  [ble midlertidig eksportert fra Unionen til avsenderlandet  ..........................................................................  (sett inn dato) 

mindre enn 60 dager(2) eller 90 dager(2) før denne erklæringen,] 

(2) eller  [ble innført til avsenderlandet  .....................................  (sett inn dato) fra  (sett inn navn 

på landet som hesten ble innført til avsenderlandet fra),] 

— hesten er midlertidig eksportert fra Unionen for å delta i 

(2) enten  [Asian Games i  .............................................................................  (sett inn sted),] 

(2) eller  [American Games i  .......................................................................  (sett inn sted),] 

(2) eller  [Endurance World Cup i De forente arabiske emirater,] 

(2) eller  [de førolympiske prøveleker i  ........................................................  (sett inn sted),] 

(2) eller  [de olympiske leker i  .....................................................................  (sett inn sted),] 

(2) eller  [de paralympiske leker i  ................................................................  (sett inn sted),] 

(2) eller  [World Equestrian Games i  ...........................................................  (sett inn sted),] 

(2) eller  [LG Global Champions Tour i 

(2) enten  [storbyområdet Mexico by i Mexico,] 

(2) og/eller  [Miami i De forente stater,] 

(2) eller  [Shanghai i Kina,] 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har hesten ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet for 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til hesten blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ........................................................  

Dato:  .............................................  (dd/mm/åååå) 

(1) Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

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

(2) Stryk det som ikke passer. 
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Kapittel 2 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved gjeninnførsel til Unionen etter midlertidig eksport av registrerte 

løpshester for et tidsrom på mindre enn 90 dager for å delta i særlige løpsarrangementer i Australia, Canada, De forente stater, 

Hongkong, Japan, Singapore, De forente arabiske emirater eller Qatar 

(International Group/Grade-stevner, Japan Cup, Melbourne Cup, Dubai Racing World Cup, Hong Kong International Races) 

LAND:       Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

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

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. 

I.7. Opprinnelses-

land 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted   I.12. Bestemmelsessted    

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 
      

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly  

Veigående 

kjøretøy  

Skip  

Annet  

Jernbanevogn        

 Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

  I.17. CITES-nr.     

I.18. Beskrivelse av dyret    I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

1 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Dyr sertifisert til: 

Registrert hest   

   

I.26.  I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av dyret      

 Art (vitenskapelig 

navn) 

Equus caballus 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder  Kjønn 
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DEN EUROPEISKE 

UNION 

 Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og 

slaktedyr av hestefamilien 

D
e
l 
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: 
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

— er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.3 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra  ..................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et land eller en 

del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: 

 (2) og tilhører helsegruppen  (2). 

 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

 

II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon 

mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 

 c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen. 

 II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 

  II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet av 

Trypanosoma equiperdum,] 

   (3) eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

  II.1.4.2. med hensyn til snive, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, 

ble slaktet og destruert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,] 

  II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

   (3) eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på 

agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (3) enten  [seks måneder etter det siste tilfellet,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr 

av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

 II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 II.2.1. Dyret ble importert til avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet  ....................................................  

(sett inn dato) 

   (3) enten  [direkte fra EU-medlemsstaten  .................................................. (sett inn navn på medlemsstaten) for 

deltakelse i 

    (3) enten  [The Japan Cup,] 

    (3) eller  [The Melbourne Cup,] 

    (3) eller  [The Dubai Racing World Cup,] 

    (3) eller  [The Hong Kong International Races,] 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

  
(3) eller  [fra Australia (3), Canada (3), De forente stater (3), Hongkong (3), Japan (3), Singapore (3), De forente 

arabiske emirater (3) eller Qatar (3) for deltakelse i International Group/Grade-stevner i avsenderlandet.] 

 II.2.2 Så langt det lar seg fastslå, og på grunnlag av erklæringen fra eieren av hesten eller eierens representant(3) 

vedlagt dette sertifikatet, oppholdt dyret seg 

  — ikke kontinuerlig utenfor Unionen i mer enn 90 dager, medregnet datoen for fastsatt retur i samsvar med 

dette sertifikatet, 

— ikke utenfor avsenderlandet, eller i forbindelse med International Group/Grade-stevner, utenfor Australia, 

Canada, De forente stater, Hongkong, Japan, Singapore, De forente arabiske emirater eller Qatar, 

— på driftsenheter under veterinærs tilsyn, og ble holdt i separate staller uten å komme i kontakt med dyr av 

hestefamilien som har dårligere helsetilstand, unntatt ved veddeløp. 

 II.2.3 Dyret ble innført til avsenderlandet i henhold til krav til dyrehelse som er minst like strenge som dem som er 

fastsatt i dette helsesertifikatet. 

 II.3. Attestasjon av dyrs velferd  

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det 

er truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

 Merknader:     

 Del I:     

 Felt I.8: Angi koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for 

innførsel til Unionen. 

 Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

 
Felt I.28:  Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver osv.) og hvor på 

dyret det er plassert. Nummeret på det ledsagende passet og navnet på vedkommende myndighet som validerte 

det, skal angis. 

  Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå)  

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

 Del II:   

 (1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller på siste virkedag før innlasting av dyret som skal sendes til 

bestemmelsesstaten i Unionen. 

Gjeninnførsel etter midlertidig eksport av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for 

godkjenning av gjeninnførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i 

nr. II.1.1, eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av levende dyr av hestefamilien fra 

dette landet eller denne delen av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i kolonne 3 og 5 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk det som ikke passer. 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

 Dette helsesertifikatet skal   

 a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der den registrerte hesten vil bli innført på Unionens territorium og 

gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

 

 

 

 

 
Offentlig veterinær 

  

  Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:  Underskrift: 

  Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk ved 

gjeninnførsel etter midlertidig eksport av en registrert hest med 

henblikk på hesteveddeløp 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

Equus caballus  .................................   ..................................   ....................................   ...................  

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av den registrerte hesten beskrevet ovenfor, erklærer at 

— hesten 

(2) enten  [ble midlertidig eksportert fra Unionen til avsenderlandet  ..........................................................................  (sett inn dato) 

mindre enn 90 dager før denne erklæringen,] 

(2) eller  [ble innført til avsenderlandet  .....................................  (sett inn dato) fra  (sett inn navn 

på landet som hesten ble innført til avsenderlandet fra),] 

— hesten er midlertidig eksportert fra Unionen for å delta i 

(2) enten  [The Japan Cup,] 

(2) eller  [The Melbourne Cup,] 

(2) eller  [The Dubai Racing World Cup,] 

(2) eller  [The Hong Kong International Races,] 

(2) eller  [International Group/Grade-stevner i Australia(2), Canada(2), De forente stater(2), Hongkong(2), Japan(2), Singapore(2), 

De forente arabiske emirater(2) eller Qatar(2),] 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har hesten ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet for 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til hesten blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten, 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ........................................................  

Dato:  .............................................  (dd/mm/åååå) 

(1) Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

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

(2) Stryk det som ikke passer. 
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DEL 3 

Import 

Avsnitt A 

Maler for helsesertifikat og maler for erklæring til bruk ved import til Unionen av en enkelt registrert hest, et enkelt registrert 

dyr av hestefamilien eller et enkelt avls- og produksjonsdyr av hestefamilien 

LAND:       Veterinærattest for EU 

D
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l 
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n
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r 
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m
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

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

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted   I.12. Bestemmelsessted    

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 
      

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly  

Veigående 

kjøretøy  

Skip  

Annet  

Jernbanevogn        

 Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

  I.17. CITES-nr.     

I.18. Beskrivelse av dyret    I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

1 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Dyr sertifisert til: 

Registrert hest   Registrert dyr av hestefamilien   Avl og produksjon   

I.26.  I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av dyret      

 Art (vitenskapelig 

navn) 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder  Kjønn 
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DEN EUROPEISKE UNION  Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og 

slaktedyr av hestefamilien 

D
e
l 

II
: 

A
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e
s
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s
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n
 

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

II. Attestasjon av dyrs helse og velferd 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret beskrevet i felt I.28 

— (1) enten  [er et registrert dyr av hestefamilien, bortsett fra hest, som definert i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 

2009/156/EF,] 

(1) eller [er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/659,] 

(1) eller [er et avls- og produksjonsdyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 bokstav e) i direktiv 

2009/156/EF, 

— kommer fra et land eller en del av territoriet til et land som er godkjent for import til Unionen av kategoriene av dyr 

av hestefamilien som er angitt i første strekpunkt, 

— er undersøkt i dag(2) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.5 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra  ...................................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et land), et 

land eller en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: 

 (3) og tilhører helsegruppen  (3). 

 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

 
II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon 

mot sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 

 c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 
 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

 

(1) enten [e) der det ikke har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 

(1) eller [e) der det har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

og en blodprøve tatt fra dyret  ..............................................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 

21 dagene før avsendelsesdatoen, ble undersøkt med negativt resultat for antistoffer mot vesikulært 

stomatittvirus 

 

  (1) enten  [i en virusnøytralisasjonsprøve ved en serumfortynning på 1:32,]] 

 

  (1) eller  [i en ELISA-prøve i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok]]. 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

 II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 

  II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

   (1) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet av 

Trypanosoma equiperdum,] 

   (1) eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

   (1) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.2. med hensyn til snive, 

   (1) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, ble 

slaktet og destruert,] 

   (1) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,] 

  II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

   (1) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

   (1) eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (1) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på 

agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (1) enten  [seks måneder etter det siste tilfellet,] 

   (1) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr 

av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

 
II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 (1) enten [II.2.1. I et tidsrom på minst 90 dager før avsendelsesdatoen, eller siden fødselen dersom dyret er mindre enn 

90 dager gammelt, eller etter innførsel dersom dyret ble importert direkte fra Unionen i løpet av de siste 

90 dagene før avsendelsesdatoen, har dyret oppholdt seg på driftsenheter under veterinærs tilsyn i et 

land eller en del av territoriet til et land som 

  (1) (4) enten  [tilhører helsegruppe A, og i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, ble det holdt atskilt fra dyr 

av hestefamilien med en annen helsetilstand,]] 

(1) (4) eller  [tilhører helsegruppe B, C, D eller G, og i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, ble det holdt 

i isolasjon før eksport under veterinærs tilsyn, uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien med en 

annen helsetilstand,]] 

(1) (4) eller [tilhører helsegruppe E, og ble holdt på den godkjente isolasjonsstasjonen som er beskrevet som 

opprinnelsessted i felt I.11, beskyttet mot insektvektorer 

(1) enten  [i minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen,]] 

(1) eller [i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen fra De forente arabiske emirater.]] 

 (1) (4) eller [II.2.1. Dyret er sendt fra et land der minst en del av territoriet til landet tilhører helsegruppe F, og i minst de 

siste 90 dagene før avsendelsesdatoen, eller siden fødselen dersom dyret er mindre enn 90 dager 

gammelt, har det oppholdt seg på driftsenheter under veterinærs tilsyn og er i minst de siste 60 dagene 

før avsendelsesdatoen, eller siden innførsel dersom det ble importert direkte fra Unionen i løpet av de 

siste 60 dagene før avsendelsesdatoen, holdt i den delen av territoriet som er beskrevet i nr. II.1.3 som 

anses som fri for afrikansk hestepest i samsvar med Unionens regelverk, og har gjennomgått isolasjon 

før eksport 

   (1) enten  [i den godkjente vektorbeskyttede karantenestasjonen  ...................................................  (sett inn navn 

på karantenestasjon) i løpet av minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen fra  

(sett inn dato) til  (sett inn dato), idet det ble holdt inne i de vektorbeskyttede lokalene 

minst fra to timer før solnedgang til to timer etter soloppgang, mosjon ble gitt under offentlig veterinærs 

tilsyn etter anvendelse av insektrepellenter i kombinasjon med insektmidler som er effektive mot 

Culicoides, før uttak fra stall, og strengt isolert fra dyr av hestefamilien som ikke er forberedt for eksport 

på vilkår som er minst like strenge som dem som kreves for midlertidig innførsel eller import til 

Unionen,]] 

   (1) eller  [permanent inne i den godkjente vektorsikrede karantenestasjonen ......................................................  

(sett inn navn på karantenestasjon) i løpet av minst de siste 14 dagene før avsendelsesdatoen, og det 

er ved konstant overvåking av vektorbeskyttelsen dokumentert at det ikke har forekommet vektorer inne 

i den vektorbeskyttede delen av karantenestasjonen.]] 

 II.3.  Attestasjon av vaksinasjon og helseundersøkelse 

 (1) enten [II.3.1. Dyret ble ikke vaksinert mot afrikansk hestepest i avsenderlandet, og det er ingen opplysninger som 

tyder på tidligere vaksinasjon.] 

 (1) eller [II.3.1. Dyret ble vaksinert mot afrikansk hestepest, og denne vaksinasjonen ble utført 

  (1) enten [mer enn tolv måneder før avsendelsesdatoen,]]  

  (1) eller [mer enn 60 dager og mindre enn tolv måneder før datoen for innførsel til den delen av territoriet til 

landet nevnt i nr. II.1.3 bokstav a), som det ble sendt fra.]] 

 (1) (4) eller [II.3.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og ble vaksinert 

mot afrikansk hestepest  ....................................................................................................  (sett inn 

dato) høyst 24 måneder og minst 40 dager før datoen for ankomst til den vektorbeskyttede karantenen 

med en registrert vaksine i samsvar med produsentens anvisninger, som beskytter mot de sirkulerende 

serotypene av afrikansk hestepest-viruset,] 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

  
II.3.2. Dyret ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste 60 dagene før 

avsendelsesdatoen fra 

  (1) enten [et land der alle deler av territoriet har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år før 

avsendelsesdatoen,] 

  (1) (4) eller [en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, som har vært fri for venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest i minst to år før avsendelsesdatoen, og venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

forekommer i de resterende delene av territoriet til avsenderlandet, og 

   (1) enten  [er vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig første runde og 

revaksinert i samsvar med produsentens anbefalinger minst 60 dager og høyst 12 måneder 

før avsendelsesdatoen, og er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og 

alle dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat,]] 

   (1) eller  [er ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i vektorbeskyttet 

karantene i minst 21 dager, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friskt, og dets 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og 

alle dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat, og dyret som skal sendes, har gjennomgått 

en diagnostisk prøve for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest, med negativt 

resultat på en prøve tatt minst 14 dager etter datoen for ankomst til den vektorbeskyttede 

karantenen, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]] 

   (1) eller  [har gjennomgått hemagglutinasjonshemmingsprøve for venezuelansk encefalomyelitt hos 

hest utført av samme laboratorium på samme dag på prøver tatt ved to anledninger med 21 

dagers mellomrom .............................................. (sett inn dato) og  

(sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før 

avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter, og en RT-PCR-prøve (revers transkripsjon-

polymerasekjedereaksjon) for påvisning av virusgenomet for venezuelansk encefalomyelitt 

hos hest, utført med negativt resultat på en prøve tatt innen 48 timer før avsendelse 

 (sett inn dato), og har vært beskyttet mot angrep fra 

vektorer fra det tidspunktet RT-PCR-prøven ble tatt, til innlasting med sikte på avsendelse, 

ved kombinert bruk av godkjente insektrepellenter og insektmidler på dyret og 

insektsbekjempelse av stallen og transportmidlene det transporteres i.]] 

  (1) [II.3.3.  Dyret er et ukastrert hanndyr av hestefamilien som er eldre enn 180 dager, og 

  (1) enten  [er sendt fra et land der virusarteritt hos hest (EVA) er en meldepliktig sykdom og ikke har vært offisielt 

rapportert i løpet av de seks siste månedene før avsendelsesdatoen,]] 

 (1) eller  [ble undersøkt med en blodprøve tatt  ..............................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 

dagene før avsendelsesdatoen, ved hjelp av virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:4,]] 

(1) eller  [ble undersøkt med en delmengde av den samlede sæden oppsamlet  ............  (sett inn dato) i løpet av 

de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, ved hjelp av virusisolasjonsprøve, 

polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR for EVA) med negativt resultat,]] 

(1) eller  [ble vaksinert mot EVA  .............................................................  (sett inn dato) under offentlig 

veterinærs tilsyn og revaksinert med jevne mellomrom i samsvar med produsentens anvisninger, med 

en vaksine som er godkjent av vedkommende myndighet, der den første vaksinasjonen ble utført 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

 
(1) enten  [før 31. desember 2017, på den dagen det ble tatt en blodprøve som deretter ble undersøkt i 

en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat ved en serumfortynning på 

1:4,]]] 

(1) eller  [før 31. desember 2017, i en isolasjonsperiode på høyst 15 dager under offentlig veterinærs 

tilsyn, som startet den dagen det ble tatt en blodprøve som ble undersøkt i løpet av nevnte 

isolasjonsperiode i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4,]]] 

(1) eller  [ved en alder på 180–270 dager, i en isolasjonsperiode under offentlig veterinærs tilsyn, der 

dyret gjennomgikk en virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4, eller som ble utført på samme dag av samme laboratorium med 

stabil eller fallende titer på to blodprøver tatt med minst ti dagers mellomrom,]]] 

(1) eller  [etter at dyret hadde gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:4, utført på en blodprøve tatt tidligst sju dager etter 

starten av en uavbrutt isolasjonsperiode som varte til 21 dager etter vaksinasjonen,]]] 

(1) eller  [ved en alder på 180–250 dager, etter at dyret hadde gjennomgått en 

virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført med negativt resultat ved en serumfortynning på 

1:4, eller som ble utført på samme dag av samme laboratorium med stabil eller fallende titer 

på to blodprøver tatt med minst ti dagers mellomrom,]]] 

(1) eller  [gjennomgikk en virusisolasjonsprøve, polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR for EVA 

utført med negativt resultat på en delmengde av den samlede sæden oppsamlet etter den datoen en 

blodprøve av dette dyret tatt ........................  (sett inn dato) i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, ble undersøkt i en virusnøytralisasjonsprøve for EVA med positivt resultat ved en 

serumfortynning på minst 1:4.]] 

 (1) (4) enten  [II.3.4. Dyret er sendt fra Island, som er sertifisert som offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, der det har 

oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen, og ikke har kommet i kontakt med dyr av hestefamilien som er 

innført til Island fra andre land.] 

 (1) eller  [II.3.4. Dyret har med negativt resultat gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-

prøve) eller en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en blodprøve tatt  .................  

(sett inn dato) i løpet av de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen.] 

 (1) [II.3.5. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B eller E, eller fra Brasil, 

Kina eller Thailand, eller fra et land der snive ble rapportert i løpet av de siste tre årene før avsendelsesdatoen, og 

har gjennomgått en komplementbindingsprøve for snive, utført med negativt resultat ved en serumfortynning på 

1:5 på en blodprøve tatt  (sett inn dato) i løpet av de siste 30 dagene før 

avsendelsesdatoen.] 

 (1) [II.3.6. Dyret er et ukastrert hanndyr eller hunndyr av hestefamilien som er eldre enn 270 dager, som er sendt 

fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D, E eller F, eller fra Kina eller 

Thailand, eller fra et land der ondartet beskjelersyke ble rapportert i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en komplementbindingsprøve for ondartet beskjelersyke, utført 

med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:5 på en blodprøve tatt  .........................  (sett inn 

dato) i løpet av de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, og har ikke vært brukt til avl minst de siste 

30 dagene før og etter datoen da prøven ble tatt.] 

 (1) [II.3.7. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, og 

(1) enten  [vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest er ikke offisielt rapportert i avsenderlandet eller en 

del av territoriet til avsenderlandet i løpet av minst de siste to årene før avsendelsesdatoen,]] 
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(1) eller  [dyret ble vaksinert med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar med 

produsentens anvisninger i løpet av de siste seks månedene og minst 30 dager før 

avsendelsesdatoen med inaktivert vaksine mot vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest, der 

den siste vaksinasjonen ble foretatt  .............................  (sett inn dato),]] 

(1) eller  [dyret ble i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen holdt i vektorbeskyttet 

karantene, og gjennomgikk i løpet av dette tidsrommet hemagglutinasjonshemmingsprøver 

for vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest utført av samme laboratorium på samme dag 

(1) enten  [på en blodprøve tatt  .......................................  (sett inn dato) i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen, med negativt resultat,]]] 

(1) eller  [på blodprøver tatt ved to anledninger med minst 21 dagers mellomrom  ...............  

(sett inn dato) og  (sett inn dato), der den andre 

prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, uten økning i 

antistofftiter, og dyret ble vaksinert mer enn seks måneder før 

avsendelsesdatoen.]]] 

 (1) [II.3.8. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe G, eller fra et land 

der japansk encefalitt er offisielt rapportert hos dyr av hestefamilien i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, og dyret 

(1) enten  [kommer fra en driftsenhet som ligger midt i et område der det i en radius på minst 30 km 

rundt driftsenheten ikke har vært noe tilfelle av japansk encefalitt i løpet av de siste 21 

dagene før avsendelsesdatoen,]] 

(1) eller  [er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen, og i 

dette tidsrommet holdt kroppstemperaturen, målt daglig, seg innenfor de fysiologiske 

normalgrensene, og har gjennomgått 

(1) enten  [hemagglutinasjonshemmingsprøve eller virusnøytralisasjonsprøve for japansk 

encefalitt utført av samme laboratorium på samme dag på blodprøver tatt ved to 

anledninger med minst 14 dagers mellomrom  ......................................................  

(sett inn dato) og  (sett inn dato) der den andre prøven ble 

tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, med høyst firedobbel 

økning i antistofftiter mellom de to prøvene, og har vært beskyttet mot 

insektvektorer fram til avsendelse,]]] 

(1) eller  [en Ig-M-bindende ELISA-prøve for påvisning av antistoffer mot japansk encefalitt-

virus med negativt resultat, utført på en blodprøve tatt tidligst sju dager etter at 

isolasjonen startet  ...............................................................................................  

(sett inn dato), og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]]] 

  (1) eller  [ble vaksinert mot japansk encefalitt med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar 

med produsentens anbefalinger minst 21 dager og høyst tolv måneder før 

avsendelsesdatoen.]] 

 (1) (4) enten  [II.3.9. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og har 

gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF, som ble gjennomført ved samme laboratorium på samme dag 

  (1) enten [på blodprøver tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom 

 (sett inn dato) og  (sett inn dato), der den andre 

prøven ble tatt i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen 

    (1) enten  [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

    (1) eller  [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (1) enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i en 

prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF.]]]] 
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(1) eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i antistofftiter 

i en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i 

OIEs landdyrhåndbok.]]]] 

  (1) eller [på en blodprøve tatt  ........................................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene 

før avsendelsesdatoen, og avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet er anerkjent av 

OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk hestepest, og ligger ikke ved siden av et land der afrikansk 

hestepest har forekommet i de siste to årene før avsendelsesdatoen.]] 

 (1) (4) eller  [II.3.9. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og 

  (1) enten [har gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF, som ble utført ved samme laboratorium på samme dag på blodprøver 

tatt ved to anledninger med mellom 21 og 30 dagers mellomrom  (sett inn 

dato) og  (sett inn dato), der den første prøven ble tatt minst sju dager 

etter at dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen, og der den andre prøven ble tatt i 

løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, 

    (1) enten  [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

    (1) eller  [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (1) enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i en 

prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF.]]]] 

    (1) eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i antistofftiter i 

en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i 

OIEs landdyrhåndbok.]]]] 

   (1) eller [har gjennomgått en serologisk prøve og en prøve for identifisering av agens for afrikansk 

hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat i 

hvert enkelt tilfelle på en blodprøve tatt ...............................  (sett inn dato) minst 28 dager 

etter den datoen da dyret ankom den vektorbeskyttede karantenen og i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen.]] 

   (1) eller [har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for afrikansk hestepest som beskrevet i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF, utført med negativt resultat på en blodprøve tatt 

 (sett inn dato) minst 14 dager etter den datoen da dyret ankom den 

vektorsikrede karantenen, og høyst 72 timer før avsendelse.]] 

 II.4. Attestasjon av transportvilkår 

 (1) enten [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe A, B, C, D, E eller 

G, og det er truffet tiltak for å transportere det direkte til Unionen, uten å passere gjennom et marked, 

en samleplass eller en oppsamlingssentral, og uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien 

med en annen helsetilstand.] 

 (1) (4) eller [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og det er truffet 

tiltak for å transportere det direkte fra den vektorbeskyttede karantenestasjonen uten å komme i kontakt 

med andre dyr av hestefamilien som ikke ledsages av et helsesertifikat til bruk ved import eller 

midlertidig innførsel til Unionen 

   (1) enten  [til lufthavnen under vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak som sikrer at luftfartøyet 

på forhånd rengjøres og desinfiseres med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i 

avsendertredjelandet, og sprøytes mot insektvektorer rett før avgang.]] 
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(1) eller  [til en havn i det aktuelle landet eller delen av territoriet til det aktuelle landet under 

vektorbeskyttede forhold, og det er truffet tiltak for å transportere det på et fartøy som har 

kurs direkte mot en havn i Unionen, uten å anløpe en havn som ligger i et land eller en del av 

territoriet til et land som ikke er godkjent for innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien, i 

båser som på forhånd er rengjort og desinfisert med et desinfiseringsmiddel som er offisielt 

godkjent i avsendertredjelandet, og som er sprøytet mot insektvektorer rett før avgang.]] 

  II.4.2. Det er truffet tiltak for å hindre enhver kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke oppfyller minst 

de samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet, i tidsrommet fra sertifikatutstedelsen til 

dyret sendes til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert. 

  II.4.3. Transportkjøretøyene eller containerne som dyret skal lastes inn i, er rengjort og desinfisert før 

innlasting med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og de er 

konstruert slik at avføring, urin, strø eller fôr ikke kan sive eller falle ut under transport. 

 II.5. Attestasjon av dyrs velferd  

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(2) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

 Merknader:     

 Del I:     

 Felt I.8: Angi koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel 

til Unionen. 

 Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

 
Felt I.28:  Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus, Equus africanus, Equus hemionus, Equus kiang, Equus 

quagga, Equus sebra, Equus grevyi, eller angi eventuell krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet som definert i artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) og hvor på dyret 

det er plassert. 

  Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, 

angis. 

  Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå)  

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

 Del II:   

 (1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting eller på siste virkedag før innlasting av dyret som skal sendes til 

bestemmelsesstaten i Unionen. 

Midlertidig innførsel av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for godkjenning av 

midlertidig innførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i nr. II.1.1, 

eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av dyr av hestefamilien fra dette landet eller 

denne delen av territoriet til avsenderlandet. 
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(3) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 og 5 i vedlegg I 

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(4) Erklæringer som fullstendig og utelukkende gjelder en annen helsegruppe enn den helsegruppen som avsenderlandet eller 

delen av dets territorium tilhører, forutsatt at nummereringen på de etterfølgende erklæringene opprettholdes. 

 

 

 Dette helsesertifikatet skal   

 a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der den registrerte hesten vil bli innført på Unionens territorium og 

gjennomgå veterinærkontroll ved grensen, 

b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

 

 

 

 

 

Offentlig veterinær 

  

  Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:  Underskrift: 

  Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk 

ved innførsel til Unionen av et dyr av hestefamilien 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

 .................................   .................................   ..................................   ....................................   .................... 

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av dyret beskrevet ovenfor, erklærer at 

— dyret 

(2) enten  [har oppholdt seg i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet i minst de siste 90 dagene før 

avsendelsesdatoen, eller siden fødselen dersom dyret er mindre enn 90 dager gammelt,] 

(2) eller  [ble innført til avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet i den påkrevde oppholdsperioden på minst 90 

dager før avsendelsesdatoen fra en medlemsstat i Unionen,] 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har hesten ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet for 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— vilkårene for transport som får anvendelse i samsvar med nr. II.4 i det ledsagende helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del 

av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til dyret blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ........................................................  

Dato:  .............................................  (dd/mm/åååå) 

(1) Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus, Equus africanus, Equus hemionus, Equus kiang, Equus quagga, Equus sebra, Equus grevyi, 

eller angi eventuell krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

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

(2) Stryk det som ikke passer. 
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Avsnitt B 

Mal for helsesertifikat og mal for erklæring til bruk ved import til Unionen av forsendelser av tamme slaktedyr av hestefamilien 

LAND:       Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

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

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

   I.6. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted   I.12. Bestemmelsessted    

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 
      

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly  

Veigående 

kjøretøy  

Skip  

Annet  

Jernbanevogn        

 Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

  I.17. CITES-nr.     

I.18. Beskrivelse av dyret    I.19. Varekode (HS-kode) 

01 01 

 I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Dyr sertifisert til: 

Slakting   

   

I.26.  I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av dyret      

 Art (vitenskapelig 

navn) 

 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Alder  Kjønn 
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

II. Attestasjon av dyrs helse og dyrs velferd og av hygiene 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet i felt I.28 

— er slaktedyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 2009/156/EF, 

— er undersøkt i dag(1) og viser ingen kliniske tegn på sykdom og synlige tegn på ektoparasittangrep, 

— er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av infeksjonssykdom eller 

smittsom sykdom, 

— oppfyller kravene som attesteres som oppfylt i nr. II.1–II.5 i dette sertifikatet, 

— ledsages av en skriftlig erklæring underskrevet av eieren av dyret eller eierens representant. 

II.1. Attestasjon om tredjelandet eller en del av territoriet til tredjelandet og avsenderenheten 

II.1.1. Dyret er sendt fra  ................................................................  (sett inn navn på land eller en del av territoriet til et 

land), et land eller en del av territoriet til et land som på utstedelsesdatoen for dette sertifikatet har koden: 

 (2) og tilhører helsegruppen  (2). 

II.1.2. I avsenderlandet er følgende sykdommer meldepliktige: Afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke 

(Trypanosoma equiperdum), snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle typer, herunder 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann. 

II.1.3. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land 

 a) som anses som fritt/fri for afrikansk hestepest i samsvar med direktiv 2009/156/EF, der det ikke er gjort 

kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller epidemiologiske funn av afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og der det ikke er foretatt vaksinasjon mot 

sykdommen i løpet av de siste tolv månedene før avsendelsesdatoen, 

 b) der det ikke har forekommet venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste to årene før 

avsendelsesdatoen, 

 c) der det ikke har forekommet ondartet beskjelersyke i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 d) der det ikke har forekommet snive i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

   

 

(3) enten [e) der det ikke har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før 

avsendelsesdatoen, 

 

(3) eller [e) der det har forekommet vesikulær stomatitt i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen, 

og en blodprøve tatt fra dyret  .....................................................  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 

dagene før avsendelsesdatoen, ble undersøkt med negativt resultat for antistoffer mot vesikulært 

stomatittvirus 

 

  (3) enten  [i en virusnøytralisasjonsprøve ved en serumfortynning på 1:32,]] 

 

  (3) eller  [i en ELISA-prøve i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok]]. 

 II.1.4. Dyret kommer ikke fra en driftsenhet og har i tidsrommene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7, så langt jeg kjenner til, ikke 

vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som var underlagt forbud av årsakene nevnt i nr. II.1.4.1–II.1.4.7 og som 

varer 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

  II.1.4.1. med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i 

kontakt med et dyr mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke eller angrepet av 

Trypanosoma equiperdum,] 

   (3) eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.2. med hensyn til snive, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som er angrepet av 

sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den 

sykdomsframkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, ble 

slaktet og destruert,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er avlivet og destruert, er fullført,] 

  II.1.4.3. med hensyn til alle typer encefalomyelitt hos hest, 

   (3) enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av 

sykdommen, ble slaktet,] 

   (3) eller  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet av virus 

som forårsaker Vest-Nilen-feber, østlig encefalomyelitt hos hest eller vestlig encefalomyelitt 

hos hest, døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.4. med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, inntil den dagen da de dyrene av hestefamilien som er igjen 

etter at angrepne dyr er blitt slaktet, med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på 

agar (AGID- eller Coggins-prøve), utført på blodprøver som er innsamlet ved to anledninger med tre 

måneders mellomrom, 

  II.1.4.5. med hensyn til vesikulær stomatitt, 

   (3) enten  [seks måneder etter det siste tilfellet,] 

   (3) eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,] 

  II.1.4.6. med hensyn til rabies, 30 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering av 

lokalene er fullført, 

  II.1.4.7. med hensyn til miltbrann, 15 dager etter det siste tilfellet og etter datoen da rengjøring og desinfisering 

av lokalene er fullført. 

 II.1.5. Så langt jeg kjenner til, har dyret i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen ikke vært i kontakt med dyr 

av hestefamilien som var angrepet av eller mistenkt for å ha en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom. 

 II.2. Attestasjon av oppholdssted og isolasjon før eksport 

 II.2.1. Dyrene har oppholdt seg i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet i de siste 90 dagene før 

avsendelsesdatoen, eller siden fødselen dersom dyrene er mindre enn 90 dager gamle, på driftsenheter under 

veterinærs tilsyn, og de er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som 

  (3) enten  [tilhører helsegruppe A, og i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, ble de holdt atskilt fra dyr 

av hestefamilien med en annen helsetilstand,]] 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

   
(3) eller  [tilhører helsegruppe B, C eller D, og i minst de siste 30 dagene før avsendelsesdatoen, ble de holdt i 

isolasjon før eksport under veterinærs tilsyn, uten å komme i kontakt med dyr av hestefamilien med en 

annen helsetilstand,]] 

(3) eller  [tilhører helsegruppe E, og i minst de siste 40 dagene før avsendelsesdatoen, ble de holdt på den 

godkjente isolasjonsstasjonen som er beskrevet i felt I.11, beskyttet mot insektvektorer.] 

 II.3.  Attestasjon av vaksinasjon og helseundersøkelse 

 (3) enten [II.3.1. Dyrene ble ikke vaksinert mot afrikansk hestepest i avsenderlandet, og det er ingen opplysninger som 

tyder på tidligere vaksinasjon.] 

 (3) eller [II.3.1. Dyrene er vaksinert mot afrikansk hestepest, og denne vaksinasjonen ble utført mer enn tolv måneder 

før avsendelse.]] 

  II.3.2. Dyrene ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest i løpet av de siste 60 dagene før 

avsendelsesdatoen fra 

  (3) enten [et land der alle deler av territoriet har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år før 

avsendelsesdatoen,] 

  (3) (4) eller [en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, som har vært fri for venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest i minst to år før avsendelsesdatoen, og venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

forekommer i de resterende delene av territoriet til avsenderlandet, og 

   (3) enten  [ble vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest med en fullstendig første runde og 

revaksinert i samsvar med produsentens anbefalinger minst 60 dager og høyst 12 måneder 

før avsendelsesdatoen, og er holdt i vektorbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friske, og deres 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og 

alle dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat,]] 

   (3) eller  [ble ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i vektorbeskyttet 

karantene i minst 21 dager, og har i dette tidsrommet holdt seg klinisk friske, og deres 

kroppstemperatur, målt daglig, har holdt seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og 

alle dyr av hestefamilien på samme driftsenhet som viste en økning i kroppstemperatur, målt 

daglig, ble det tatt blodprøve av for virusisolasjon for påvisning av venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest med negativt resultat, og dyret som skal sendes, har gjennomgått 

en diagnostisk prøve for påvisning av venezuelansk encefalomyelitt hos hest, med negativt 

resultat på en prøve tatt minst 14 dager etter datoen for ankomst til den vektorbeskyttede 

karantenen, og har vært beskyttet mot insektvektorer fram til avsendelse,]] 

 (3) (4) enten  [II.3.3. Dyrene er sendt fra Island, som er sertifisert som offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, der de har 

oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen, og ikke har kommet i kontakt med dyr av hestefamilien som er 

innført til Island fra andre land.] 

 (3) (4) eller  [II.3.3. Dyrene har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve) eller en ELISA-

prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest, utført med negativt resultat i hvert tilfelle på blodprøver 

tatt  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen,] 

 (3) [II.3.4. Dyrene er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D eller E, eller fra et 

land der snive ble rapportert i løpet av de siste tre årene før avsendelsesdatoen, og har gjennomgått en 

komplementbindingsprøve for snive, utført med negativt resultat i hvert tilfelle ved en serumfortynning på 1:5 på 

blodprøver tatt  (sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen.] 
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

 (3) [II.3.5. Dyrene er ukastrerte hanndyr eller hunndyr av hestefamilien som er eldre enn 270 dager, som er sendt 

fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D eller E, eller fra et land der 

ondartet beskjelersyke ble rapportert i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen, og har 

gjennomgått en komplementbindingsprøve for ondartet beskjelersyke, utført med negativt resultat i 

hvert tilfelle ved en serumfortynning på 1:5 på blodprøver tatt  .................  (sett inn dato) i løpet av de 

siste 21 dagene før avsendelsesdatoen.] 

 (3) (4) [II.3.6. Dyrene er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe C eller D, og 

  
(3) enten  [vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest er ikke offisielt rapportert i avsenderlandet eller 

delen av territoriet til avsenderlandet i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen,]] 

  
(3) eller  [dyrene ble vaksinert med en fullstendig første runde og revaksinert i samsvar med 

produsentens anvisninger i løpet av de siste seks månedene og minst 30 dager før 

avsendelsesdatoen med inaktivert vaksine mot vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest, der 

den siste vaksinasjonen ble foretatt  ...............................  (sett inn dato),]] 

  
(3) eller  [dyrene ble holdt i minst 21 dager beskyttet mot insektvektorer og gjennomgikk i løpet av 

dette tidsrommet hemagglutinasjonshemmingsprøver for vestlig og østlig encefalomyelitt hos 

hest  ...............................................  (sett inn dato), utført på 

   (3) enten  [en blodprøve tatt fra hvert av dyrene i forsendelsen  (sett 

inn dato) i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, med negativt resultat 

i hvert tilfelle,]]] 

(3) eller  [blodprøver tatt fra hvert av dyrene i forsendelsen ved to anledninger med minst 21 

dagers mellomrom  ....................................................................  (dato) og 

 (sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i løpet av de siste ti 

dagene før avsendelsesdatoen, uten økning i antistofftiter, og dyrene ble vaksinert 

mer enn seks måneder før avsendelse.]]] 

 (3) (4) [II.3.7. Dyrene er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe E, og har 

gjennomgått en serologisk prøve for afrikansk hestepest som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF, som ble gjennomført ved samme laboratorium på samme dag 

  (3) enten [på blodprøver tatt fra hvert av dyrene i forsendelsen ved to anledninger med mellom 21 og 

30 dagers mellomrom  ............................................................................................................  

(sett inn dato) og  (sett inn dato), der den andre prøven ble tatt i 

løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen 

    (3) enten  [med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle.]]] 

    (3) eller  [med et positivt resultat i den første prøven, og 

    (3) enten  [der den andre prøven deretter ble undersøkt med negativt resultat i en 

prøve for identifisering av agens som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 

2009/156/EF.]]]] 

    (3) eller  [der de to prøvene ble undersøkt med høyst en fordobling i antistofftiter 

i en virusnøytralisasjonsprøve som beskrevet i nr. 2.4 i kapittel 2.5.1 i 

OIEs landdyrhåndbok.]]]] 

   (3) eller [med negativt resultat i hvert tilfelle på en blodprøve tatt fra hvert av dyrene i forsendelsen   

(sett inn dato) i løpet av de siste ti dagene før avsendelsesdatoen, og avsenderlandet eller 

delen av territoriet til avsenderlandet er anerkjent av OIE som offisielt fritt/fri for afrikansk 

hestepest, og ligger ikke ved siden av et land der afrikansk hestepest har forekommet de 

siste to årene.]] 
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 
II.4. Attestasjon av transportvilkår 

 (3) enten [II.4.1. Det er truffet tiltak for å sikre at dyrene transporteres direkte til et slakteri på Unionens territorium, uten 

å passere gjennom et marked, en samleplass eller en oppsamlingssentral nevnt i artikkel 7 nr. 1 i 

direktiv 2009/156/EF, og uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke er godkjent 

for innførsel til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert.] 

 (3) eller [II.4.1. Det er truffet tiltak for å sikre at før dyrene transporteres til et slakteri på Unionens territorium, skal de 

passere gjennom bare ett godkjent marked, én godkjent samleplass eller én godkjent 

oppsamlingssentral nevnt i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2009/156/EF som ligger i samme medlemsstat, og 

derfra skal de overføres direkte til et slakteri uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien 

som ikke er godkjent for innførsel til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert.] 

  II.4.2. Det er truffet tiltak for å hindre enhver kontakt med andre dyr av hestefamilien som ikke oppfyller minst 

de samme helsekravene som beskrevet i dette helsesertifikatet, i tidsrommet fra sertifikatutstedelsen til 

dyret sendes til Unionen, og disse tiltakene er kontrollert. 

  II.4.3. Transportkjøretøyene eller containerne som dyrene skal lastes inn i, er rengjort og desinfisert før 

innlasting med et desinfiseringsmiddel som er offisielt godkjent i avsendertredjelandet, og de er 

konstruert slik at avføring, urin, strø eller fôr ikke kan sive eller falle ut under transport. 

 II.5. Attestasjon av dyrs velferd  

  Dyret beskrevet i felt I.28 er undersøkt i dag(1) og er skikket til den planlagte transporten på fastsatt måte, og det er 

truffet tiltak for å ivareta dets helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

 II.6. Hygieneattestasjon 

  Dyrene beskrevet i felt I.28 har ikke mottatt stilbener eller stoffer med tyreostatisk virkning, eller med østrogen, 

androgen eller gestagen virkning eller beta-agonister til andre formål enn terapeutisk eller avlsteknisk behandling 

som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) og c) i direktiv 96/22/EF. 

  De garantiene som omfatter levende dyr av hestefamilien og er fastsatt i planen for restmengder som er framlagt 

og godkjent i samsvar med artikkel 29 i direktiv 96/23/EF, er oppfylt. 

 Merknader:     

 Del I:     

 Felt I.8: Angi koden for avsenderlandet eller delen av territoriet til avsenderlandet som er oppført i kolonne 3 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

 Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) og øvrige 

opplysninger skal angis. Ved lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel 

til Unionen. 

 Felt I.23: Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 

 
Felt I.28:  Art: Velg blant følgende: Equus caballus, Equus asinus eller Equus caballus x Equus asinus. 

Identifikasjonssystem: Hvert dyr skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til 

identifikasjonsdokumentet. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, svimerke, signalgiver) 

og hvor på dyret det er plassert. 

  Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå)  

  Kjønn (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert).  
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 DEN EUROPEISKE UNION Registrerte dyr av hestefamilien, avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og slaktedyr 

av hestefamilien 

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

 
Del II: 

  

 (1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting av dyrene som skal sendes til bestemmelsesstaten i Unionen. 

Midlertidig innførsel av den registrerte hesten skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for godkjenning av 

midlertidig innførsel til Unionen fra det respektive landet eller den respektive delen av territoriet til landet nevnt i nr. II.1.1, 

eller i et tidsrom hvor Unionen har vedtatt begrensende tiltak mot innførsel av dyr av hestefamilien fra dette landet eller 

denne delen av territoriet til avsenderlandet. 

(2) Koden for landet eller delen av territoriet til landet og helsegruppen som er oppført i henholdsvis kolonne 3 og 5 i vedlegg I 

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) Erklæringer som fullstendig og utelukkende gjelder en annen helsegruppe enn den helsegruppen som avsenderlandet eller 

delen av dets territorium tilhører, forutsatt at nummereringen på de etterfølgende erklæringene opprettholdes. 

 

 

 

 

 Dette helsesertifikatet skal   

 a) være utarbeidet på minst ett språk som forstås av sertifikatutstederen, og ett av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten og i den medlemsstaten der dyrene vil bli innført på Unionens territorium og gjennomgå 

veterinærkontroll ved grensen, 

b) være utferdiget for én enkelt mottaker, 

c) ha underskrift og stempel i en annen farge enn den trykte teksten, 

d) bestå av ett enkelt ark med tekst eller være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp ved at det påføres sidenummer og samlet antall sider, og hver side skal øverst være påført sertifikatets 

referansenummer, og disse sidene skal være stiftet sammen og stemplet. 

 

 

 

 
Offentlig veterinær 

  

  Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:  Underskrift: 

  Stempel:   
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Erklæring fra eieren eller eierens representant til bruk ved innførsel 

til Unionen av forsendelser av levende slaktedyr av hestefamilien 

Identifikasjon av dyret(1) 

Art (vitenskapelig navn)  Identifikasjonssystem  Identifikasjonsnummer  Alder  Kjønn 

 ..................................   .................................   ..................................   ....................................   ...................  

Undertegnede eier(2) eller representant for eieren(2) av den registrerte hesten beskrevet ovenfor, erklærer at 

— dyrene har oppholdt seg i avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet i minst de siste 90 dagene før 

avsendelsesdatoen, 

— i løpet av de siste 15 dagene før avsendelsesdatoen, har dyrene ikke vært i kontakt med dyr som er angrepet av 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer som kan overføres til dyr av hestefamilien, 

— vilkårene for oppholdssted og isolasjon før eksport som får anvendelse i samsvar med nr. II.2 i det ledsagende helsesertifikatet for 

avsenderlandet eller en del av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— vilkårene for transport som får anvendelse i samsvar med nr. II.4 i det ledsagende helsesertifikatet for avsenderlandet eller en del 

av territoriet til avsenderlandet, er oppfylt, 

— transporten vil foregå slik at helsen og velferden til hesten blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten, 

— dyrene vil bli sendt 

(2) enten  [direkte fra avsendelsesstedet til bestemmelsesslakteriet uten å komme i kontakt med andre dyr av hestefamilien som 

ikke har samme helsetilstand,] 

(2) eller  [fra avsendelsesstedet til bestemmelsesslakteriet gjennom ett godkjent marked, én godkjent samleplass eller én 

godkjent oppsamlingssentral nevnt i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2009/156/EF, uten å komme i kontakt med andre dyr av 

hestefamilien som ikke har samme helsetilstand,] 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ........................................................  

Dato:  .............................................  (dd/mm/åååå) 

(1) Art: Velg blant følgende: Equus caballus og Equus asinus, eller angi eventuelle krysning mellom disse. 

Identifikasjonssystem: Dyret skal være påført en individuell identifikator som gjør det mulig å knytte dyret til identifikasjonsdokumentet som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, tatovering, 

svimerke, signalgiver) og hvor på dyret det er plassert. 

Dersom dyret ledsages av et pass, skal passnummeret og navnet på vedkommende myndighet som validerte det, angis. 

Alder: Fødselsdato (dd/mm/åååå) 

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

(2) Stryk det som ikke passer. 
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DEL 4 

Forklarende merknader til sertifikatutstedelsen 

a) Helsesertifikater skal utstedes av vedkommende myndighet i 

eksportlandet, på grunnlag av malen i del 1, 2 eller 3 i 

vedlegg II, i samsvar med den malen som tilsvarer de 

aktuelle dyrene. 

De skal inneholde, i den nummerrekkefølgen som er angitt i 

malen, de attestasjonene som kreves for alle land, og 

dersom det er aktuelt, de tilleggsgarantiene som kreves for 

eksportlandet eller en del av territoriet i landet. 

b) Dersom det i malen for helsesertifikatet er angitt at ikke 

relevante erklæringer skal strykes, kan erklæringer som ikke 

er relevante, strykes, paraferes og stemples av 

sertifikatutstederen, eller slettes helt fra helsesertifikatet. 

c) Et eget og entydig helsesertifikat skal utstedes for dyr som 

eksporteres fra ett enkelt territorium oppført i kolonne 2 og 4 i 

vedlegg I, og sendes til samme bestemmelsessted og 

transporteres i samme jernbanevogn, lastebil, fly eller skip. 

d) Originalen av helsesertifikatet skal bestå av ett enkelt ark, 

eller dersom det er behov for mer tekst, være utformet slik at 

alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke 

kan deles opp. 

e) Helsesertifikatet skal utarbeides på minst ett av de offisielle 

språkene i den EU-medlemsstaten der 

grensekontrollstasjonen for innførsel av forsendelsen til 

unionen ligger, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse EU-

medlemsstatene kan imidlertid tillate at helsesertifikatet 

utarbeides på det offisielle språket i en annen EU-

medlemsstat, eventuelt vedlagt en offisiell oversettelse. 

f) Dersom det med tanke på nærmere identifikasjon av dyrene i 

forsendelsen er heftet ved flere ark til helsesertifikatet 

(skjemaet i felt I.28 i malen for helsesertifikat), skal disse 

arkene også anses som en del av det originale 

helsesertifikatet, og hver av sidene skal påføres 

sertifikatutstederens underskrift og stempel. 

g) Dersom helsesertifikatet, inkludert eventuelle tilleggsark som 

nevnt i bokstav f), utgjør mer enn én side, skal hver side 

nederst være nummerert med (sidetall) av (totalt antall 

sider), og øverst på siden være påført det 

referansenummeret som vedkommende myndighet har tildelt 

sertifikatet. 

h) Originalen av helsesertifikatet skal fylles ut og undertegnes 

av en offentlig veterinær i løpet av de siste 24 timene før 

forsendelsen lastes, eller når det gjelder registrerte hester, 

på siste virkedag før den lastes for eksport til Unionen. 

Vedkommende myndighet i eksportlandet skal sikre at de 
samme prinsippene for utstedelse av sertifikater som dem 
som er fastsatt i rådsdirektiv 96/93/EF(1), følges. 

Den ansvarlige veterinærens underskrift og stempel skal 

være i en annen farge enn den trykte teksten på 

helsesertifikatet. Dette gjelder også for andre stempler enn 

pregestempler og vannmerker. 

i) Originalen av helsesertifikatet skal ledsage forsendelsen til 

grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen. 

j) Sertifikatets referansenummer nevnt i felt I.2 og II.a i malen 

for helsesertifikat, skal utstedes av vedkommende myndighet 

i eksportlandet. 

  

  

(1) EFT L 13 av 16.1. 1997, s. 28. 
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VEDLEGG III 

MALER FOR HELSESERTIFIKATER TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV SÆD, EGG OG EMBRYOER FRA DYR 

AV HESTEFAMILIEN 

DEL 1 

Mal for helsesertifikat til bruk ved import av sæd 

Avsnitt A 

MAL 1 – Mal for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet i 

samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra 

LAND:       Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

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

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted 

Sædstasjon  

  I.12. Bestemmelsessted 

Sædstasjon  Driftsenhet  

 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 

Godkjenningsnr. 

 
Postnr. 

   

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly  

Veigående 

kjøretøy  

Skip  

Annet  

Jernbanevogn        

 Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

  I.17. 

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

05 11 99 85 

 I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon   

   

I.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland  

Tredjeland  ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene      

 Art (vitenskapelig navn) Donoridentitet  Oppsamlingsdato  Mengde 
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II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 
Undertegnede offentlige veterinær i eksportlandet(2)  ................................................................................................   

(navn på eksportlandet) 

D
e

l 
II

: 
A

tt
e

s
ta

s
jo

n
 

attesterer at      

II.1. sædstasjonen(3) der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for eksport til Unionen, er godkjent og 

under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med vilkårene i kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 

i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(4), 

II.2. i løpet av de siste 30 dagene før datoen for første oppsamling av sæden nevnt ovenfor og fram til datoen da den 

ferske eller kjølte sæden ble sendt, eller fram til utløpet av lagringsperioden for fryst sæd på 30 dager, har 

sædstasjonen 

 II.2.1. befunnet seg i eksportlandet eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i direktiv 

2009/156/EF(5), på en del av eksportlandets territorium, som 

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

angrepet av afrikansk hestepest, 

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

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

 

  II.2.2 har oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, særlig 

 (1) enten  [II.2.2.1. etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er ikke alle dyr av arter som er 

mottakelige for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet 

eller avlivet, og driftsenheten har vært fri 

    —  for alle typer encefalomyelitt hos hest i minst seks måneder regnet fra den dagen da 

angrepne dyr av hestefamilien ble slaktet, 

    —  for infeksiøs anemi hos hest (EIA) i minst det tidsrommet som kreves for å oppnå et 

negativt resultat av en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve), 

utført på prøver som er tatt ved to anledninger med tre måneders mellomrom på hvert 

gjenværende dyr etter at de angrepne dyrene var slaktet, 

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

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

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

  (1) eller [II.2.2.1. etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er alle dyr av arter som er mottakelige 

for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet eller avlivet, og 

driftsenheten har i minst 30 dager vært fri for enhver form for encefalomyelitt hos hest, 

infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt og rabies, eller minst 15 dager når det gjelder 

miltbrann, regnet fra den dagen da lokalene var tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av 

dyrene.] 

  II.2.3 bare inneholdt dyr av hestefamilien som ikke viste kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom 

metritt hos hoppe, 

 II.3. før de kom til sædstasjonen, har donorhingstene og eventuelle andre dyr av hestefamilien på stasjonen 
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II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

  
II.3.1. i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av de 

tre månedene) oppholdt seg kontinuerlig i eksportlandet eller, ved regionalisering i samsvar med 

artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF(5), på en del av eksportlandets territorium, som i løpet av denne tiden 

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

angrepet av afrikansk hestepest, 

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

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

 (1) enten [II.3.2. kommet fra eksportlandet som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, har vært fritt for vesikulær stomatitt 

(VS) i minst seks måneder,] 

 (1) eller [II.3.2. gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) med negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:32 eller en ELISA-prøve for påvisning av vesikulær stomatitt med 

et negativt resultat, utført i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok på en blodprøve 

tatt(6) i løpet av de siste 14 dagene før ankomst til stasjonen,] 

  II.3.3. kommet fra driftsenheter som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, oppfylte kravene i nr. II.2.2, 

 II.4. sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som  

  II.4.1 ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer på tidspunktet de ble tatt 

inn på sædstasjonen og på den dagen sæden ble oppsamlet, 

  II.4.2. i minst 30 dager før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien i denne 

perioden har vist kliniske tegn på virusarteritt hos hest eller smittsom metritt hos hoppe, 

  II.4.3. ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for den første 

sædoppsamlingen og fra datoen for den første prøven nevnt i nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og/eller II.4.5.3, til 

slutten på oppsamlingsperioden, 

  II.4.4. har gjennomgått følgende undersøkelser, som minst oppfyller kravene i det relevante kapittelet i 

OIEs landdyrhåndbok, utført i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndigheter og har 

undersøkelsene nevnt nedenfor inkludert i sin akkreditering, som er likeverdig med den som er fastsatt i 

artikkel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004(7): 

  (8) [II.4.4.1.  for infeksiøs anemi hos hest (EIA), en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-

prøve) eller en enzymmerket antistoffprøve (ELISA) for påvisning av infeksiøs anemi hos hest, 

med negativt resultat, 

  II.4.4.2.  for virusarteritt hos hest (EVA), 

  (1) enten  [II.4.4.2.1.  en serumnøytralisasjonsprøve med negativt resultat ved en serumfortynning på 

1:4,] 

  (1) og/eller  [II.4.4.2.2.  en virusisolasjonsprøve, polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR 

med negativt resultat på en delmengde av den samlede sæden fra 

donorhingsten,] 

   II.4.4.3  for smittsom metritt hos hoppe (CEM), en prøve for identifisering av agens utført på tre 

svaberprøver samlet opp fra donorhingsten ved to anledninger med minst sju dagers 

mellomrom og minst tatt fra forhuden, uretra og fossa glandis. 
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II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

   
Prøvene ble ikke i noe tilfelle tatt tidligere enn 7 dager (systemisk behandling) eller 21 dager 

(lokal behandling) etter antimikrobiell behandling av donorhingsten, og ble plassert i et 

transportmedium med aktivkull, for eksempel Amies medium, før forsendelse til laboratoriet, 

hvor det med negativt resultat ble utført prøver for 

  (1) enten [II.4.4.3.1.  isolering av Taylorella equigenitalis etter dyrking under mikroaerofile forhold i 

minst sju dager, påbegynt innen 24 timer etter at prøvene er oppsamlet fra 

donordyret, eller innen 48 timer dersom prøvene oppbevares kjølig under 

transport,] 

  (1) og/eller [II.4.4.3.2.  påvisning av genomet for Taylorella equigenitalis gjennom PCR eller sanntids-

PCR, utført innen 48 timer etter at prøvene er tatt fra donordyret,] 

  II.4.5.  har gjennomgått minst ett av undersøkelsesprogrammene beskrevet i henholdsvis nr. 1.6 bokstav a), b) 

og c) i kapittel II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, med de resultatene som er angitt i nr. II.4.4 som 

følger: 

  (9) [II.4.5.1. Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for 

den første sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, og ingen 

dyr av hestefamilien på sædstasjonen har i løpet av denne tiden vært i direkte kontakt med 

dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten. 

   Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(6) fra donorhingsten minst én 

gang i året ved avlssesongens begynnelse eller før den første oppsamlingen av sæd beregnet 

på import til Unionen av fersk, kjølt eller fryst sæd, og minst 14 dager etter begynnelsen på 

oppholdsperioden på minst 30 dager før datoen for første sædoppsamling.] 

  (9) [II.4.5.2. Donorhingsten har oppholdt seg på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første 

sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, men har forlatt 

sædstasjonen under stasjonsveterinærens ansvar i et sammenhengende tidsrom på under 

14 dager, og/eller andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen har vært i direkte kontakt med 

dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand. 

   Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(6) fra donorhingsten minst én 

gang i året ved avlssesongens begynnelse eller før datoen for den første oppsamlingen av 

sæd beregnet på import til Unionen av fersk, kjølt eller fryst sæd, og minst 14 dager etter 

begynnelsen på oppholdsperioden på minst 30 dager før datoen for første sædoppsamling, 

  og i perioden for oppsamling av sæd beregnet på import til Unionen av fersk, kjølt eller fryst sæd, 

er donorhingsten blitt undersøkt som beskrevet i nr. II.4.4 som følger: 

   a) For infeksiøs anemi hos hest, ble en av prøvene nevnt i nr. II.4.4.1, sist utført på 

en blodprøve tatt(6) høyst 90 dager før datoen for oppsamlingen av sæden nevnt 

ovenfor. 

   b) For virusarteritt hos hest, ble en av prøvene nevnt  

   (1) enten [i nr. II.4.4.2, sist utført på en prøve tatt(6) høyst 30 dager før datoen for 

oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,] 

   (1) eller [i nr. II.4.4.2.2, utført på en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten 

tatt(6) høyst seks måneder før datoen for oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor, 

og en blodprøve tatt(6) fra donorhingsten i løpet av de seks månedene, fikk påvist 

positivt resultat i en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos 

hest ved en serumfortynning på over 1:4.] 
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c)  For smittsom metritt hos hoppe, ble en av prøvene nevnt i nr. II.4.4.3, sist utført på 

tre prøver (svaberprøver) tatt(6) høyst 60 dager før datoen for oppsamlingen av 

sæden nevnt ovenfor 

(1) enten  [ved to anledninger,] 

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

(9) [II.4.5.3.  Donorhingsten oppfyller ikke vilkårene fastsatt i nr. 1.6 bokstav a) og b) i kapittel II i vedlegg D 

til direktiv 92/65/EØF, og sæden oppsamles med henblikk på import til Unionen av fryst sæd. 

Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4.1, II.4.4.2 og II.4.4.3, ble utført på prøver tatt(6) fra 

donorhingsten minst én gang i året ved avlssesongens begynnelse, 

og  undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4.1 og II.4.4.3, ble utført på prøver tatt(6) fra donorhingsten i 

løpet av lagringsperioden for sæden på minst 30 dager etter den datoen sæden ble 

oppsamlet, og før sæden fjernes fra sædstasjonen, minst 14 dager og høyst 90 dager etter 

oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor, 

og  (1) enten  [undersøkelsen for virusarteritt hos hest nevnt i nr. II.4.4.2, ble utført på prøver 

tatt(6) i løpet av lagringsperioden for sæden på minst 30 dager etter den datoen 

sæden ble oppsamlet, og før sæden fjernes fra sædstasjonen eller brukes, minst 

14 dager og høyst 90 dager etter datoen for oppsamling av sæden nevnt 

ovenfor.] 

(1) eller  [det er bekreftet at en donorhingst som er seropositiv for virusarteritt hos hest, 

ikke utskiller virus ved en virusisolasjonsprøve, PCR eller sanntids-PCR som er 

utført med negativt resultat på prøver av en delmengde av den samlede sæden til 

donorhingsten tatt(6) to ganger i året med minst fire måneders mellomrom, og 

donorhingsten har reagert med positivt resultat ved en serumfortynning på minst 

1:4 i en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest.] 

II.4.6.  har gjennomgått undersøkelsen nevnt i nr. II.3.2 (1) og II.4.5, på prøver tatt på følgende datoer: 
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Startdato(6) Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(6) 

 
Donors 

oppholdssted 

Sæd-

oppsamling 
VS(1) II.3.2 EIA II.4.4.1 

EVA II. 4.4.2. CEM II.4.4.3 

 Blodprøve Sædprøve 1. prøve 2. prøve 
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II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 
(1) enten [II.5.  ingen antibiotika er blitt tilsatt sæden,] 

 

 (1) eller [II.5.  følgende antibiotika eller antibiotikablanding er tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den fortynnede 

sæden på minst(10): 

 ...............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  ,] 

 

II.6.  sæden nevnt ovenfor, er 

  II.6.1  oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II avsnitt I nr. 1 og 

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

  II.6.2  sendt til lastestedet i en forseglet 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. 

 Merknader    

 Del I:    

 Felt I.11: Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra.  

 Felt I.22: Antall kolli skal tilsvare antall containere.  

 Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.  

 Felt I.28: Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.  

  Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.  

 Del II:    

 Veiledning for utfylling av tabellen i nr. II.4.6.  

 Forkortelser:   

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

 EIA-1 Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – første tilfelle  

 EIA-2 Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – andre tilfelle  

 EVA-B1 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – første tilfelle  

 EVA-B2 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – andre tilfelle  

 EVA-S1 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – første tilfelle  

 EVA-S2 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – andre tilfelle  

 CEM-11 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på første prøve  

 CEM-12 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på andre prøve, som 

ble tatt 7 dager etter CEM-11 

 

 CEM-21 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på første prøve  

 CEM-22 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på andre prøve, som 

ble tatt 7 dager etter CEM-21 

 

 Instruksjoner:    

 For hver sædidentifikasjon i kolonne A i samsvar med felt I.28 skal undersøkelsesprogrammet (nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og/eller 

II.4.5.3) angis i kolonne B, og datoene i kolonne C og D. 
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II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

  
Datoene for prøvetaking til laboratorieundersøkelser før den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor i samsvar med 

nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og II.4.5.3, skal føres i øverste rad i kolonne 5–9 i tabellen, det vil si i feltene merket med EIA-1, EVA-B1 

eller EVA-S1 og CEM-11 og CEM-12 i eksempelet nedenfor. 

  Datoene for prøvetaking til gjentatte laboratorieundersøkelser i samsvar med nr. II.4.5.2 eller II.4.5.3 skal føres i nederste rad i 

kolonne 5–9 i tabellen, det vil si i feltene EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 og CEM-21 og CEM-22 i eksempelet nedenfor. 
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 Startdato Dato for prøvetaking til helseundersøkelse 

 

Donors 

oppholdssted 

Sæd-

oppsamling 
VS II.3.2 

EIA 

II.4.4.1 

EVA II.4.4.2 CEM II.4.4.3 

 
Blodprøve Sædprøve 1. prøve 2. prøve 

 

A B C D VS 
EIA-1 EVA-B1 EVA-S1 CEM-11 CEM-12 

 
EIA-2 EVA-B2 EVA-S2 CEM-21 CEM-22 

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 (2) Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjeland oppført i kolonne 2 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjelandets territorium som er 

angitt i kolonne 4 i nevnte vedlegg, fra en donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som er angitt i 

kolonne 11, 12 eller 13 i nevnte vedlegg. 

 (3) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF på 

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

 (4) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, 

sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A 

del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet (EFT L 268 av 14.9.1992, 

s. 54). 

 (5) Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av 

slike dyr fra tredjestater (EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1). 

 (6) Sett inn dato i tabellen i nr. II.4.6 (følg veiledningen i del II under Merknader). 

 (7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og 

næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

 (8) Immundiffusjonsprøven på agar (AGID- eller Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest 

er ikke påkrevd for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island 

har forblitt offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien er blitt innført til Island utenfra før og i den perioden da sæden ble oppsamlet. 

 (9) Stryk de programmene som ikke er relevante for forsendelsen.    

 (10) Sett inn navn og konsentrasjoner.       

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

 
Offentlig veterinær 

        

  Navn (med blokkbokstaver):      Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:        Underskrift: 

  Stempel:          

  

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

MAL 2 – Mal for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, 

behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før 1. oktober 2014, og sendt 

etter 31. august 2010 fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra 

LAND:       Veterinærattest for EU 

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 

Telefonnr. 

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

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted 

Sædstasjon  

  I.12. Bestemmelsessted 

Sædstasjon  Driftsenhet  

 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 

Godkjenningsnr. 

 
Postnr. 

   

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående 

kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

      

I.17. 

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

05 11 99 85 

 I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon   

   

I.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland  

Tredjeland  ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene      

 Art (vitenskapelig navn) 

 

Donoridentitet  Oppsamlingsdato  Mengde 
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II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 
Undertegnede offentlige veterinær i eksportlandet(2)  ...................................................................................................   

(navn på eksportlandet) 

D
e

l 
II

: 
A

tt
e

s
ta

s
jo

n
 

attesterer at      

II.1. sædstasjonen(3) der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for eksport til Unionen, er godkjent og 

under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med vilkårene i kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 

i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

II.2. i løpet av de siste 30 dagene før datoen for første oppsamling av sæden nevnt ovenfor og fram til utløpet av 

lagringsperioden for fryst sæd på 30 dager, har sædstasjonen 

 II.2.1. befunnet seg i eksportlandet eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i direktiv 

2009/156/EF(8), på en del av eksportlandets territorium, som 

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

angrepet av afrikansk hestepest(8), 

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

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

 

  II.2.2 har oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF(8), særlig 

 (1) enten  [II.2.2.1. etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er ikke alle dyr av arter som er 

mottakelige for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet 

eller avlivet, og driftsenheten har vært fri 

    —  for alle typer encefalomyelitt hos hest i minst seks måneder regnet fra den dagen da 

angrepne dyr av hestefamilien ble slaktet, 

    —  for infeksiøs anemi hos hest (EIA) i minst det tidsrommet som kreves for å oppnå et 

negativt resultat av en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøve), 

utført på prøver som er tatt ved to anledninger med tre måneders mellomrom på hvert 

gjenværende dyr etter at de angrepne dyrene var slaktet, 

    —  for vesikulær stomatitt i minst seks måneder regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

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

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

  (1) eller [II.2.2.1. etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er alle dyr av arter som er mottakelige 

for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet eller avlivet, og 

driftsenheten har i minst 30 dager vært fri for enhver form for encefalomyelitt hos hest, 

infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt og rabies, eller minst 15 dager når det gjelder 

miltbrann, regnet fra den dagen da lokalene var tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av 

dyrene.] 

  II.2.3 bare inneholdt dyr av hestefamilien som ikke viste kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom 

metritt hos hoppe, 

 II.3. før de kom til sædstasjonen, har donorhingstene og eventuelle andre dyr av hestefamilien på stasjonen 
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II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

  
II.3.1. i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av de 

tre månedene) oppholdt seg kontinuerlig i eksportlandet eller, ved regionalisering i samsvar med 

artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF(8), på en del av eksportlandets territorium, som i løpet av denne tiden 

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

angrepet av afrikansk hestepest(8), 

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

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

 (1) enten [II.3.2. kommet fra eksportlandet som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, har vært fritt for vesikulær stomatitt 

(VS) i minst seks måneder,] 

 (1) eller [II.3.2. gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) med negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:12 på en blodprøve tatt(4) i løpet av de siste 14 dagene før ankomst til 

stasjonen,] 

  II.3.3. kommet fra driftsenheter som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, oppfylte kravene i nr. II.2.2, 

 II.4. sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som  

  II.4.1 ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer på tidspunktet de ble tatt 

inn på sædstasjonen og på den dagen sæden ble oppsamlet, 

  II.4.2. i 30 dager før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien i denne 

perioden har vist kliniske tegn på virusarteritt hos hest eller smittsom metritt hos hoppe, 

  II.4.3. ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for den første 

sædoppsamlingen og fra datoen for den første prøven nevnt i nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og/eller II.4.5.3, til 

slutten på oppsamlingsperioden, 

  II.4.4. har gjennomgått følgende undersøkelser, som minst oppfyller kravene i det relevante kapittelet i 

OIEs landdyrhåndbok og er blitt utført på prøver tatt i samsvar med et av programmene angitt i nr. II.4.5 i 

et laboratorium godkjent av vedkommende myndighet: 

 (1) (5) enten  [II.4.4.1.  en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøve) for påvisning av infeksiøs anemi hos hest 

(EIA) med negativt resultat,] 

  (1) (5) eller  [II.4.4.1.  en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) med negativt resultat,] 

 Og (1) enten  [II.4.4.1.  en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) med negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:4,] 

  (1) eller  [II.4.4.2.  en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA), utført med negativt 

resultat på en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten,] 
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 Og  II.4.4.3  en prøve for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe (CEM), utført ved to 

anledninger på prøver oppsamlet med sju dagers mellomrom ved isolering av 

Taylorella equigenitalis fra preejakulasjonsvæske eller en sædprøve og fra 

genitalsvaberprøver som minst er tatt fra forhuden, uretra og fossa urethrae etter dyrking i 7–

14 dager, med negativt resultat i hvert tilfelle, 

  II.4.5.  har gjennomgått minst ett av følgende undersøkelsesprogrammer(6), beskrevet i nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og 

II.4.5.3, med de resultatene som er angitt i nr. II.4.4 som følger: 

  II.4.5.1. Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for 

den første sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, og ingen 

dyr av hestefamilien på sædstasjonen har i løpet av denne tiden vært i direkte kontakt med 

dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten. 

   Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(4) før den første 

sædoppsamlingen og minst 14 dager etter begynnelsen på oppholdsperioden på minst 

30 dager. 

  II.4.5.2. Donorhingsten har oppholdt seg på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for den første 

sædoppsamlingen og i perioden for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, men har forlatt 

stasjonen under stasjonsveterinærens ansvar i et sammenhengende tidsrom på under 

14 dager, og/eller andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen har vært i direkte kontakt med 

dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand. 

   Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(4) før datoen for den første 

sædoppsamlingen i avlssesongen eller oppsamlingsperioden i det året hvor sæden nevnt 

ovenfor ble oppsamlet, og minst 14 dager etter begynnelsen på oppholdsperioden på minst 

30 dager, 

  Og prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest nevnt i nr. II.4.4.1, ble sist utført på en 

blodprøve tatt(4) høyst 90 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor, 

  Og (1) enten en av prøvene for påvisning av virusarteritt hos hest nevnt i nr. II.4.4.2, ble sist utført på en 

prøve tatt(4) høyst 30 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,] 

  (1) eller [en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest ble utført med negativt resultat 

på en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten tatt(4) høyst seks måneder før 

oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor, og en blodprøve tatt på samme dato(4) fikk påvist 

positivt resultat i en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest ved en 

serumfortynning på over 1:4,] 

  Og prøven for påvisning av smittsom metritt hos hoppe nevnt i nr. II.4.4.3, ble sist utført på prøver 

tatt(4) høyst 60 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor. 

  II.4.5.3. Undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, er blitt utført på prøver tatt(4) før datoen for den første 

sædoppsamlingen i avlssesongen eller oppsamlingsperioden i det året da sæden nevnt 

ovenfor ble oppsamlet, 

  Og undersøkelsene nevnt i nr. II.4.4, ble sist utført på prøver tatt(4) mellom 14 dager og 90 dager 

etter oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor. 
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II.4.6.  har gjennomgått undersøkelsene angitt i nr. II.3.2(1) og II.4.5, på prøver tatt på følgende datoer: 
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Startdato(4) Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(4) 

 
Donors 

oppholdssted 

Sæd-

oppsamling 
VS(1) II.3.2 EIA II.4.4.1 

EVA II. 4.4.2. CEM II.4.4.3 

 Blodprøve Sædprøve 1. prøve 2. prøve 

           

      

           

      

           

      

 

     

     

      

 

     

     

      

 (1) enten [II.5.  ingen antibiotika er blitt tilsatt sæden,]  

 (1) eller [II.5.  følgende antibiotika eller antibiotikablanding er tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den fortynnede 

sæden på minst(7): 

...................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  ,] 

 

II.6.  sæden nevnt ovenfor, er 

  II.6.1  oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II avsnitt I nr. 1 og 

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

  II.6.2  er sendt 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. 

 Merknade

r 

   

 Del I:    

 Felt I.11: Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra.  

 Felt I.22: Antall kolli skal tilsvare antall containere.  

 Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.  

 Felt I.28: Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.  

  Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.  
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 Del II:    

 Veiledning for utfylling av tabellen i nr. II.4.6.  

 Forkortelser:   

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

 EIA-1 Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – første tilfelle  

 EIA-2 Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – andre tilfelle  

 EVA-B1 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – første tilfelle  

 EVA-B2 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – andre tilfelle  

 EVA-S1 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – første tilfelle  

 EVA-S2 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – andre tilfelle  

 CEM-11 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på første prøve  

 CEM-12 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på andre prøve, som 

ble tatt 7 dager etter CEM-11 

 

 CEM-21 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på første prøve  

 CEM-22 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på andre prøve, som 

ble tatt 7 dager etter CEM-21 

 

 Instruksjoner:    

 For hver sædidentifikasjon i kolonne A i samsvar med felt I.28 skal prøvingsprogrammet (II.4.5.1, II.4.5.2 og/eller II.4.5.3) 

angis i kolonne B, og datoene i kolonne C og D. 

  Datoene for prøvetaking til laboratorieundersøkelser før den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor i samsvar med 

nr. II.4.5.1, II.4.5.2 og II.4.5.3, skal føres i øverste rad i kolonne 5–9 i tabellen, det vil si i feltene merket med EIA-1, EVA-B1 

eller EVA-S1 og CEM-11 og CEM-12 i eksempelet nedenfor. 

  Datoene for prøvetaking til gjentatte laboratorieundersøkelser i samsvar med nr. II.4.5.2 eller II.4.5.3 skal føres i nederste rad i 

kolonne 5–9 i tabellen, det vil si i feltene EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 og CEM-21 og CEM-22 i eksempelet nedenfor. 
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 Startdato Dato for prøvetaking til helseundersøkelse 

 

Donors 

oppholdssted 

Sæd-

oppsamling 
VS II.3.2 

EIA 

II.4.4.1 

EVA II.4.4.2 CEM II.4.4.3 

 
Blodprøve Sædprøve 1. prøve 2. prøve 

 

A B C D VS 
EIA-1 EVA-B1 EVA-S1 CEM-11 CEM-12 

 EIA-2 EVA-B2 EVA-S2 CEM-21 CEM-22 

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 (2) Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjeland oppført i kolonne 2 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjelandets territorium som er 

angitt i kolonne 4 i nevnte vedlegg, fra en donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som er angitt i 

kolonne 11, 12 eller 13 i nevnte vedlegg. 
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 (3) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF på 

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

 (4) Sett inn dato i tabellen i nr. II.4.6 (følg veiledningen i del II under Merknader). 

 (5) Immundiffusjonsprøven på agar (AGID- eller Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest 

er ikke påkrevd for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island 

har forblitt offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien er blitt innført til Island utenfra før og i den perioden da sæden ble oppsamlet. 

 (6) Stryk de programmene som ikke er relevante for forsendelsen. 

 (7) Sett inn navn og konsentrasjoner. 

 (8) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1. 

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

 
Offentlig veterinær 

        

  Navn (med blokkbokstaver):      Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:        Underskrift: 

  Stempel:          

  

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

MAL 3 – Mal for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, 

behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF før 1. september 2010 og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente 

sædstasjonen som sæden stammer fra 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

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

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted 

Sædstasjon  

  I.12. Bestemmelsessted 

Sædstasjon  Driftsenhet  

 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 

Godkjenningsnr. 

 
Postnr. 

   

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly   Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

      

I.17. 

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

05 11 99 85 

 I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon   

   

I.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland  

Tredjeland  ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene      

 Art (vitenskapelig navn) 

 

Donoridentitet  Oppsamlingsdato  Mengde 
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 
Undertegnede offentlige veterinær i eksportlandet(2)  ...................................................................................................   

(navn på eksportlandet) 

D
e

l 
II

: 
A

tt
e

s
ta

s
jo

n
 

attesterer at      

II.1. sædstasjonen der sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for eksport til Den europeiske union 

II.1.1. er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med vilkårene i kapittel I i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF, 

II.1.2. befinner seg på eksportlandets territorium eller, ved regionalisering i samsvar med artikkel 13 i direktiv 

2009/156/EF(6), på en del av eksportlandets territorium, som på den dagen sæden ble oppsamlet og fram til datoen 

for forsendelse har vært fritt/fri for 

 — afrikansk hestepest, i samsvar med EUs regelverk, 

 — venezuelansk encefalomyelitt hos hest i to år, 

 — snive og ondartet beskjelersyke i seks måneder, 

 

 II.1.3. har i løpet av de siste 30 dagene før den datoen sæden ble oppsamlet og fram til dagen for forsendelse ikke vært 

omfattet av et forbud av dyrehelsemessige årsaker som fastsatte ett av følgende vilkår: 

 II.1.3.1. Dersom ikke alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommen, og som befant seg i driftsenheten, ble slaktet eller 

avlivet, varte forbudet: 

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

ble slaktet, 

  — med hensyn til infeksiøs anemi hos hest, i tilstrekkelig lang tid til at det på de gjenværende dyrene etter at de 

angrepne dyrene var slaktet, kunne foretas to Coggins-prøver med tre måneders mellomrom med negativt 

resultat, 

  — med hensyn til vesikulær stomatitt, i seks måneder, 

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

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

 II.1.3.2. Dersom alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommen, og som befant seg i driftsenheten, ble slaktet eller 

avlivet og lokalene desinfisert, varte forbudet i 30 dager, eller i 15 dager med hensyn til miltbrann, regnet fra den 

dagen da lokalene var tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av dyrene. 

 II.1.4. har de siste 30 dagene før sædoppsamlingen og fram til dagen for forsendelse av sæden bare inneholdt dyr av 

hestefamilien som var frie for kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom metritt hos hoppe, 

 II.2. før de kom til sædstasjonen, har donorhingstene og eventuelle andre dyr av hestefamilien på stasjonen 

 II.2.1. i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av de tre månedene) 

oppholdt seg kontinuerlig på eksportlandets territorium eller, ved regionalisering, på en del av eksportlandets 

territorium(1), som i løpet av denne tiden har vært fritt/fri for 

  — afrikansk hestepest, i samsvar med EUs regelverk, 

— venezuelansk encefalomyelitt hos hest i to år, 

— snive i seks måneder, 

— ondartet beskjelersyke i seks måneder, 
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(1) enten [II.2.2. kommet fra eksportlandets territorium som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, har vært fritt for 

vesikulær stomatitt i seks måneder,] 

 (1) eller [II.2.2. gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt på en blodprøve tatt 

 (4) i løpet av de siste 14 dagene før ankomst til stasjonen, med et negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:12,] 

 II.2.3 kommet fra driftsenheter som på dagen de ble tatt inn på stasjonen, oppfylte kravene i nr. II.1.3, 

 II.3. sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet fra donorhingster som 

 II.3.1. på den dagen sæden ble oppsamlet, ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer, 

 II.3.2. ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før sædoppsamlingen, 

 II.3.3. de siste 30 dagene før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien har vist kliniske 

tegn på virusarteritt hos hest, 

 II.3.4. de siste 60 dagene før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien har vist kliniske 

tegn på smittsom metritt hos hoppe, 

 II.3.5. så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av hestefamilien med en 

infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene før sædoppsamlingen, 

 II.3.6. har gjennomgått følgende dyrehelseundersøkelser i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndighet, i 

samsvar med et undersøkelsesprogram som angitt i nr. II.3.7: 

 II.3.6.1. En immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøve) for påvisning av infeksiøs anemi hos hest med negativt resultat(3). 

 (1) enten [II.3.6.2. En serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4.] 

 (1) eller [II.3.6.2. En virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest, utført med negativt resultat på en 

delmengde av den samlede sæden.] 

 II.3.6.3. En prøve for smittsom metritt hos hoppe, utført ved to anledninger med sju dagers mellomrom ved isolering av 

Taylorella equigenitalis fra preejakulasjonsvæske eller en sædprøve og fra genitalsvaberprøver som minst er tatt fra 

forhuden, uretra og fossa urethrae, med negativt resultat i hvert tilfelle, 

 II.3.7. har gjennomgått ett av følgende undersøkelsesprogrammer(5): 

 II.3.7.1. Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før sædoppsamlingen og i 

oppsamlingsperioden, og ingen dyr av hestefamilien på sædstasjonen har i løpet av denne tiden vært i direkte 

kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingstene. 

  Undersøkelsene som kreves i henhold til nr. II.3.6, er blitt utført på prøver tatt ............................  (4) og  ......................  (4) tidligst 14 dager etter begynnelsen på nevnte oppholdsperiode, og senest ved avlssesongens begynnelse. 

 II.3.7.2. Donorhingsten har ikke oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen, eller andre dyr av hestefamilien på 

sædstasjonen har vært i direkte kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn 

donorhingstene. 

  Undersøkelsene som kreves i henhold til nr. II.3.6, er blitt utført på prøver tatt .......................  (4) og  ....................  (4) i 

løpet av de siste 14 dagene før den første sædoppsamlingen, og senest ved avlssesongens begynnelse. 

  Prøven som kreves i henhold til nr. II.3.6.1, ble sist utført på en blodprøve tatt høyst 120 dager før sæden ble 

oppsamlet  ........................................................  (4) 

 (1) enten [Prøven som kreves i henhold til nr. II.3.6.2, ble sist utført høyst 30 dager før sæden ble oppsamlet   (4)] 
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(1) eller [Det er bekreftet at hingsten, som er seropositiv for virusarteritt hos hest, ikke utskiller virus ved en 

virusisolasjonsprøve som ble utført høyst ett år før sæden ble oppsamlet  ...................................................  (4)] 

 II.3.7.3. Undersøkelsene som kreves i henhold til nr. II.3.6, er blitt utført i løpet av den obligatoriske 30-dagersperioden for 

lagring av fryst sæd, og minst 14 dager etter sædoppsamlingen, på prøver tatt  .................................................  (4) og 

 (4). 

 II.4. sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller kravene i kapittel II og III 

i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF. 

 Merknader    

 Del I:    

 Felt I.11: Opprinnelsessted skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra.  

 Felt I.22: Antall kolli skal tilsvare antall containere.  

 Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.  

 Felt I.28: Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.  

  Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå.  

 Del II:    

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 (2) Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjeland oppført i kolonne 2 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjelandets territorium som er 

angitt i kolonne 4 i nevnte vedlegg, fra en donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som er angitt i 

kolonne 11, 12 eller 13 i nevnte vedlegg. 

 (3) Immundiffusjonsprøven på agar (Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest er ikke 

påkrevd for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island har 

forblitt offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien er blitt innført til Island utenfra før og i den perioden da sæden ble oppsamlet. 

 (4) Sett inn dato. 

 (5) Stryk de programmene som ikke er relevante for forsendelsen. 

 (6) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1. 

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

 
Offentligl veterinær 

        

  Navn (med blokkbokstaver):      Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:        Underskrift: 

  Stempel:          
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Avsnitt D 

MAL 4 – Mal for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, 

behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014, og av forsendelser av lagre av sæd fra dyr av 

hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før 1. oktober 

2014, eller før 1. september 2010 og sendt etter 31. august 2010 fra et godkjent sædlager 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

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

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted 

Sædstasjon  

  I.12. Bestemmelsessted 

Sædstasjon  Driftsenhet  

 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 

Godkjenningsnr. 

 
Postnr. 

   

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly   Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

      

I.17. CITES-nr. 

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

05 11 99 85 

 I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon   

   

I.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland  

Tredjeland  ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene      

 Art (vitenskapelig navn) Donoridentitet  Oppsamlingsdato  Mengde 
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Undertegnede offentlige veterinær i eksportlandet(2)  .............................................................................................   

(navn på eksportlandet) 
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attesterer at      

II.1. sædstasjonen(3) nevnt i felt I.11, der sæden for eksport til Unionen ble lagret 

(1) enten [II.1.1. oppfyller vilkårene fastsatt i kapittel I avsnitt I nr. 1 og drives og er under tilsyn i samsvar med vilkårene 

fastsatt i kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(4),] 

(1) eller [II.1.1. oppfyller vilkårene fastsatt i kapittel I avsnitt I nr. 2 og drives og er under tilsyn i samsvar med vilkårene 

fastsatt i kapittel I avsnitt II nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,] 

II.2. sæden som skal eksporteres til Unionen, 

II.2.1. er oppsamlet, behandlet og lagret i minst 30 dager umiddelbart etter oppsamlingen på en godkjent sædstasjon(5) 

som drives og er under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF, og som 

 
(1) enten [ligger i eksportlandet,] 

 (1) eller [ligger i  ..............................................  (2), og sæden er importert til eksportlandet på vilkår som er minst like strenge 

som dem som gjelder for import til Unionen av sæd fra dyr av hestefamilien i samsvar med direktiv 92/65/EØF,] 

 II.2.2 ble flyttet til sædstasjonen nevnt i felt I.11 på vilkår som er minst like strenge som dem som er beskrevet i 

 (1) enten [mal 1 i del 1 avsnitt A i vedlegg III til forordning (EU) 2018/659(6),] 

 (1) eller [mal 2 i del 1 avsnitt B i vedlegg III til forordning (EU) 2018/659(6),] 

 (1) eller [mal 3 i del 1 avsnitt C ii vedlegg III til forordning (EU) 2018/659(6),] 

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

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

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

  [kommisjonsvedtak 96/539/EF(6),] 

 II.2.3 er lagret på vilkår som oppfyller kravene i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

 II.2.4. er sendt til lastestedet i en forseglet 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. 

 Merknader    

 Del I:    

 Felt I.11: Opprinnelsessted skal tilsvare det sædlageret som sæden er sendt fra. 

 Felt I.17: Serienummeret på de offisielle dokumentene eller helsesertifikatene som ledsaget sæden nevnt ovenfor, fra den 

godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra, til sædlageret nevnt ovenfor, skal angis. Originalen(e) av dette 

eller disse dokumentene eller sertifikatene eller den eller de offisielt påtegnede kopiene av originalen(e) skal være 

vedlagt dette sertifikatet. 
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 Felt I.22: Antall kolli skal tilsvare antall containere. 

 Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

 Felt I.28: Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

  Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

 Del II:   

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 (2) Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjeland oppført i kolonne 2 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjelandets territorium som er 

angitt i kolonne 4 i nevnte vedlegg, fra en donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som er angitt i 

kolonne 11, 12 eller 13 i nevnte vedlegg. 

 (3) Bare godkjente sædstasjoner eller sædlagre som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF 

på Kommisjonens nettsted: 

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

 (4) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, 

sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A 

del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet (EFT L 268 av 14.9.1992, 

s. 54). 

 (5) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 og artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 

92/65/EØF på Kommisjonens nettsteder: 

https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en; 

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

 (6) Originalen(e) av dette eller disse dokumentene eller sertifikatene eller den eller de offisielt påtegnede kopiene av 

originalen(e) som ledsaget sæden nevnt ovenfor, fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra, til stasjonen 

nevnt i felt I.11 som sæden ble sendt fra, skal være vedlagt dette sertifikatet. 

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

 
Offentlig veterinær 

        

  Navn (med blokkbokstaver):      Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:        Underskrift: 

  Stempel:          

  

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
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DEL 2 

Mal for helsesertifikat til bruk ved import av egg og embryoer 

Avsnitt A 

MAL 1 — Mal for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, som er tatt ut 

eller produsert i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 30. september 2014 og sendt av den godkjente embryouttaks- eller 

embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra 

LAND:       Veterinærattest for EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

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

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted 

Embryogruppe  

  I.12. Bestemmelsessted 

Driftsenhet   Embryogruppe  

 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 

Godkjenningsnr. 

 
Postnr. 

   

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly   Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

      

I.17. 

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

05 11 99 85 

 I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon   

   

I.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland  

Tredjeland  ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene      

 Art (vitenskapelig navn) 

 

Kategori Donoridentitet Uttaksdato  Mengde 

  



1.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/301 

 

 LAND    Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

 
II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 
Undertegnede offentlige veterinær i eksportlandet(2)  ...................................................................................................   

(navn på eksportlandet) 

D
e

l 
II

: 
A

tt
e

s
ta

s
jo

n
 

attesterer at      

II.1. eggene(1)/embryoene(1) nevnt ovenfor, 

II.1.2. er tatt ut(1)/produsert(1) av gruppen(3) nevnt i felt I.11, som er godkjent og under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt 

III i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF(4), og som inspiseres minst én gang hvert kalenderår av en offentlig veterinær, 

II.1.3. er tatt ut(1)/produsert(1), behandlet og lagret i samsvar med kravene i kapittel III avsnitt II i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF, 

II.1.4. er tatt ut på et sted som er atskilt fra andre deler av lokalene eller driftsenheten, og som er i god stand og er rengjort 

og desinfisert før uttaket, 

II.1.5. er undersøkt, behandlet og pakket i laboratorielokaler som ikke ligger i en sone som er omfattet av forbud eller 

karantenetiltak som nevnt i felt II.1.6, i en avdeling som er atskilt fra avdelingen for oppbevaring av utstyr og 

materialer som brukes i kontakt med donordyrene, og fra området hvor donordyrene håndteres, 

 
II.1.6. stammer fra donorhopper som 

  II.1.6.1. i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i løpet av de 

tre månedene) oppholdt seg kontinuerlig i eksportlandet eller, ved regionalisering i samsvar med 

artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF(5), på en del av eksportlandets territorium, som i løpet av denne tiden 

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

angrepet av afrikansk hestepest, 

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

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

 (1) enten [II.1.6.2. har kommet fra et eksportland som på uttaksdagen har vært fritt for vesikulær stomatitt (VS) i minst seks 

måneder,] 

 (1) eller [II.1.6.2. har gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt (VS) med negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:32 eller en ELISA-prøve for påvisning av vesikulær stomatitt med 

et negativt resultat, utført i samsvar med det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok på en blodprøve 

tatt  ..................................................................  (6) i løpet av de siste 30 dagene før uttaket av 

eggene(1)/embryoene(1),] 

 (1) enten [II.1.6.3. i de siste 30 dagene før datoen for uttaket har oppholdt seg i driftsenheter under tilsyn av veterinær, 

som fra den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble tatt ut og fram til datoen for forsendelse, har oppfylt 

kravet til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, særlig] 

 (1) eller [II.1.6.3. når det gjelder fryste egg(1)/embryoer(1), i de siste 30 dagene før datoen for uttaket har oppholdt seg i 

driftsenheter under tilsyn av veterinær, som fra den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble tatt ut og fram til 

datoen for forsendelse, har oppfylt kravet til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, 

særlig] 

  



Nr. 45/302 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.7.2021 

 

 LAND    Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

 
II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

  (1) enten [II.1.6.3.1. etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er ikke alle dyr av arter som er 

mottakelige for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet 

eller avlivet, og driftsenheten har vært fri 

    — for alle typer encefalomyelitt hos hest i minst seks måneder regnet fra den dagen da 

angrepne dyr av hestefamilien ble slaktet, 

    — for infeksiøs anemi hos hest i minst det tidsrommet som kreves for å oppnå et negativt 

resultat av en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-prøver), utført på 

prøver som er tatt ved to anledninger med tre måneders mellomrom på hvert 

gjenværende dyr av hestefamilien etter at de angrepne dyrene var slaktet, 

    — for vesikulær stomatitt i minst seks måneder regnet fra det siste registrerte tilfellet, 

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

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

  (1) eller [II.1.6.3.1. etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er alle dyr av arter som er mottakelige 

for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt slaktet eller avlivet, og 

driftsenheten har i minst 30 dager vært fri for enhver form for encefalomyelitt hos hest, 

infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt og rabies, eller minst 15 dager når det gjelder 

miltbrann, regnet fra den dagen da lokalene var tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av 

dyrene,] 

  II.1.6.4. i de siste 30 dagene før uttaket av eggene(1)/embryoene(1) er blitt holdt i driftsenheter der ingen av 

dyrene av hestefamilien har vist kliniske tegn på smittsom metritt hos hoppe i minst 60 dager, 

  II.1.6.5. ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for uttak av 

eggene(1)/embryoene(1) og fra datoen for den første prøven nevnt i nr. II.1.6.6.1 og II.1.6.6.2, til datoen 

for uttak av eggene(1)/embryoene(1), 

  II.1.6.6. har gjennomgått følgende undersøkelser, som minst oppfyller kravene i de relevante kapitlene i 

OIEs landdyrhåndbok, utført i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndigheter og har 

undersøkelsene nevnt nedenfor inkludert i sin akkreditering, som er likeverdig med den som er fastsatt i 

artikkel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004(7): 

   (8) [II.1.6.6.1. for infeksiøs anemi hos hest (EIA), en immundiffusjonsprøve på agar (AGID- eller Coggins-

prøve) eller en enzymmerket antistoffprøve (ELISA), med negativt resultat og utført på en 

blodprøve tatt  .........................................................................................................  (6), minst 

14 dager etter datoen som innledet tidsrommet nevnt i nr. II.1.6.5, og undersøkelsen ble sist 

utført på en blodprøve tatt  (6), høyst 90 dager før datoen for 

uttaket av eggene(1)/embryoene(1) beregnet på import til Unionen,] 

   II.1.6.6.2. for smittsom metritt hos hoppe (CEM), en prøve for identifisering av agens med negativt 

resultat, utført på minst to svaberprøver tatt i tidsrommet nevnt i nr. II.1.6.5, minst fra 

slimhinnen i fossa clitoridis og sinus clitoridis hos donorhoppen 

   (1) enten [II.1.6.6.2.1.  ved to anledninger med minst sju dagers mellomrom (6).og  

(6), ved isolering av Taylorella equigenitalis etter dyrking under mikroaerofile 

forhold i et tidsrom på minst sju dager, påbegynt innen 24 timer etter at 

prøvene er tatt ut fra donordyret, eller innen 48 timer dersom prøvene 

oppbevares kjølig under transport,] 
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 LAND    Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

 
II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

   
(1) og/eller [II.1.6.6.2.2.  ved én anledning  .....................  (6), ved påvisning av genomet for Taylorella 

equigenitalis gjennom polymerasekjedereaksjon (PCR) eller sanntids-PCR, 

utført innen 48 timer etter at prøvene er tatt fra donordyret.]] 

    Prøvene nevnt i nr. II.1.6.6.2.1 og II.1.6.6.2.2, ble i ingen tilfeller tatt tidligere enn 7 dager 

(systemisk behandling) eller 21 dager (lokal behandling) etter antimikrobiell behandling av 

donorhingsten og ble plassert i et transportmedium med aktivkull, for eksempel Amies 

medium, før forsendelse til laboratoriet. 

  II.1.6.7. så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av 

hestefamilien med en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene før uttaket, 

  II.1.6.8. på den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble tatt ut, ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller 

smittsomme sykdommer, 

 II.1.7. er tatt ut(1) / produsert(1) etter datoen da embryouttaksgruppen(1)/embryoproduksjonsgruppen(1) nevnt i felt I.11, ble 

godkjent av vedkommende myndighet i eksportlandet, 

 II.1.8. er behandlet og lagret under godkjente forhold i minst 30 dager umiddelbart etter uttaket(1)/produksjonen(1), og 

transportert under forhold som oppfyller kravene fastsatt i kapittel III avsnitt II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

 II.2. embryoene nevnt ovenfor, er blitt befruktet ved inseminering(1) / som et resultat av befruktning in vitro(1) med sæd 

som oppfyller kravene i direktiv 92/65/EØF og kommer fra sædstasjoner som er godkjent i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF(9), og som befinner seg henholdsvis i en medlemsstat i 

Unionen eller i et tredjeland eller i deler av territoriet til et tredjeland som er oppført i kolonne 2 og 4 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, og som det er tillatt å importere sæd fra dyr av 

hestefamilien som er oppsamlet fra registrerte hester, registrerte dyr av hestefamilien eller avlsdyr og produksjonsdyr 

av hestefamilien fra, i samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 og som 

angitt i kolonne 11, 12 og 13 i vedlegg I til nevnte forordning. (10) (11), 

 (12) II.3. eggene som er brukt til in vitro-produksjon av embryoene nevnt ovenfor, oppfyller kravene i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF, særlig kravene i nr. II.1.1–II.1.8 i dette sertifikatet.] 

 Merknader    

 Del I:    

 Felt I.11: Opprinnelsessted skal tilsvare den embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført 

uttaket/produksjonen, behandlingen, lagringen og godkjenningen av eggene/embryoene i samsvar med artikkel 17 

nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF, og som er oppført på Kommisjonens nettsted: 

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

 Felt I.22: Antall kolli skal tilsvare antall containere. 

 Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

 Felt I.28: Kategori: Angi om det dreier seg om embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har 

framkommet ved befruktning in vivo, embryoer produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer. 

  Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

  Uttaksdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
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 LAND    Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

 
II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 Del II:   

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 (2) Bare tredjeland eller deler av territoriet til tredjeland oppført i henholdsvis kolonne 2 og 4 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 som import av registrerte dyr av hestefamilien samt avls- og produksjonsdyr av 

hestefamilien også er tillatt fra, som angitt i kolonne 14 i vedlegg I til nevnte forordning. 

 (3) Bare godkjente embryouttaks- og embryoproduksjonsgrupper som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i 

direktiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted: 

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

 (4) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, 

sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A 

del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet (EFT L 268 av 14.9.1992, 

s. 54). 

 (5) Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av 

slike dyr fra tredjestater (EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1). 

 (6) Sett inn dato (følg veiledningen i del II under Merknader). 

 (7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og 

næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

 (8) Immundiffusjonsprøven på agar (AGID- eller Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest 

er ikke påkrevd for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island 

har forblitt offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien er blitt innført til Island utenfra før og i den perioden da eggene eller embryoene ble tatt ut og sæden ble brukt 

til befruktning. 

 (9) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 

92/65/EØF på Kommisjonens nettsteder: 

https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en; 

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

 (10) Import av sæd fra dyr av hestefamilien er tillatt fra tredjeland oppført i kolonne 2 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, forutsatt at sæden er oppsamlet i den delen av tredjelandets territorium som er 

angitt i kolonne 4, fra en donorhingst som tilhører en av kategoriene av dyr av hestefamilien som uttrykkelig er angitt i 

kolonne 11, 12 eller 13 i nevnte vedlegg. 

 (11) Gjelder ikke for egg. 

 (12) Strykes dersom ingen av embryoene i forsendelsen er produsert ved in vitro-befruktning av egg. 

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

 
Offentlig veterinær 

        

  Navn (med blokkbokstaver):      Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:        Underskrift: 

  Stempel:          

  

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
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Avsnitt B 

MAL 2 – Mal for helsesertifikat til bruk ved import av forsendelser av lagre av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, som 

er tatt ut, behandlet og lagret i samsvar med direktiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og før 1. oktober 2014, og sendt etter 

31. august 2010 fra den godkjente embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

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

I.3. Vedkommende sentrale 

myndighet 

 

I.4. Vedkommende lokale myndighet  

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8. Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-kode I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

          

I.11. Opprinnelsessted 

Embryogruppe  

  I.12. Bestemmelsessted 

Driftsenhet   Embryogruppe  

 

 Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr.   Navn 

Adresse 

Postnr. 

Godkjenningsnr. 

 
Postnr. 

   

I.13. Lastested   I.14. Avsendelsesdato    

 I.15. Transportmiddel   I.16. GKS ved import 

til EU 

    

  Fly   Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

      

I.17. 

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

05 11 99 85 

 I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Plombe- og containernr.     I.24.  

I.25. Varer sertifisert til:  

Kunstig reproduksjon   

   

I.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland  

Tredjeland  ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene      

 Art (vitenskapelig navn) 

 

Kategori Donoridentitet Uttaksdato  Mengde 
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 LAND    Egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

 
II.  Helseopplysninger 

 
II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 
Undertegnede offentlige veterinær i eksportlandet(2)  .............................................................................................   

(navn på eksportlandet) 

D
e

l 
II

: 
A

tt
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s
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s
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attesterer at      

II.1. eggene(1)/embryoene(1) nevnt ovenfor, 

 II.1.2. er tatt ut(1)/produsert(1) av gruppen(3) nevnt i felt I.11, som er godkjent og under tilsyn i samsvar med 

kapittel I avsnitt III i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, og som inspiseres minst én gang hvert kalenderår 

av en offentlig veterinær, 

 II.1.3. er tatt ut(1)/produsert(1), behandlet og lagret i samsvar med kravene i kapittel III avsnitt II i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF, 

 II.1.4. er tatt ut på et sted som er atskilt fra andre deler av lokalene eller driftsenheten, og som er i god stand og 

er rengjort og desinfisert før uttaket, 

 II.1.5. er undersøkt, behandlet og pakket i laboratorielokaler som ikke ligger i en sone som er omfattet av 

forbud eller karantenetiltak som nevnt i felt II.1.6, i en avdeling som er atskilt fra avdelingen for 

oppbevaring av utstyr og materialer som brukes i kontakt med donordyrene, og fra området hvor 

donordyrene håndteres, 

 II.1.6. stammer fra donorhopper som 

  II.1.6.1. i tre måneder (eller etter ankomst, dersom de er importert direkte fra en EU-medlemsstat i 

løpet av de tre månedene) oppholdt seg kontinuerlig i eksportlandet eller, ved regionalisering 

i samsvar med artikkel 13 i direktiv 2009/156/EF(8), på en del av eksportlandets territorium, 

som i løpet av denne tiden 

 

 

 

 

   — i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF ikke har vært 

ansett å være angrepet av afrikansk hestepest, 

 

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

 

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

 

 (1) enten [II.1.6.2. har kommet fra et eksportland som på uttakssdagen har vært fritt for vesikulær stomatitt i 

minst seks måneder,] 

 

 (1) eller [II.1.6.2. har gjennomgått en virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av vesikulær stomatitt på en 

blodprøve tatt  ......................  (4) i løpet av de siste 30 dagene før uttaket, med et negativt 

resultat ved en serumfortynning på 1:12,] 

 

 (1) enten [II.1.6.3. i de siste 30 dagene før uttaket har oppholdt seg i driftsenheter under tilsyn av veterinær, 

som fra den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble tatt ut og fram til datoen for forsendelse, har 

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

 

 (1) eller [II.1.6.3. i de siste 30 dagene før uttaket har oppholdt seg i driftsenheter under tilsyn av veterinær, 

som fra den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble tatt ut og, når det gjelder fryste 

egg(1)/embryoer(1), fram til siste dag i den obligatoriske 30-dagersperioden for lagring i 

godkjente lokaler, har oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 

2009/156/EF, særlig] 
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 

  
(1) enten [II.1.6.3.1. etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er ikke alle dyr av arter som 

er mottakelige for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, 

blitt slaktet eller avlivet, og driftsenheten har vært fri 

 

    — for alle typer encefalomyelitt hos hest i minst seks måneder regnet fra den 

dagen da angrepne dyr av hestefamilien ble slaktet, 

 

    — for infeksiøs anemi hos hest i minst det tidsrommet som kreves for å oppnå 

et negativt resultat av en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøver), 

utført på prøver som er tatt ved to anledninger med tre måneders mellomrom 

på hvert gjenværende dyr av hestefamilien etter at de angrepne dyrene var 

slaktet, 

 

    — for vesikulær stomatitt i minst seks måneder regnet fra det siste registrerte 

tilfellet, 

 

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

 

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

 

  (1) eller [II.1.6.3.1. etter et tilfelle av en av sykdommene nevnt nedenfor, er alle dyr av arter som er 

mottakelige for den aktuelle sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, blitt 

slaktet eller avlivet, og driftsenheten har i minst 30 dager vært fri for enhver form 

for encefalomyelitt hos hest, infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt og 

rabies, eller minst 15 dager når det gjelder miltbrann, regnet fra den dagen da 

lokalene var tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av dyrene,] 

 

  II.1.6.4. i de siste 30 dagene før uttaket er blitt holdt i driftsenheter som alle har vært fri for kliniske 

tegn på smittsom metritt hos hoppe i minst 60 dager, 

 

  II.1.6.5. ikke er blitt brukt til naturlig bedekning minst de siste 30 dagene før datoen for uttak av 

eggene eller embryoene og fra datoen for de første prøvene nevnt i nr. II.1.6.6 og II.1.6.7, til 

datoen for uttak av eggene og embryoene, 

 

  II.1.6.6. med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins test) eller 

en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en blodprøve tatt 

 (4), innen 30 dager før datoen for det første uttaket av eggene eller 

embryoene, og prøven ble sist utført på en blodprøve tatt  (4), høyst 

90 dager før eggene eller embryoene ble tatt ut(5), 

 

  II.1.6.7. har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe ved 

isolering av Taylorella equigenitalis etter dyrking i 7–14 dager, utført med negativt resultat i 

hvert tilfelle på prøver tatt de siste 30 dagene før datoen for det første uttaket av egg eller 

embryoer fra slimhinnen i fossa clitoridis og sinus clitoridis i to påfølgende østrusperioder

 (4) og  .............................  (4), og på en ytterligere dyrkingsprøve tatt fra 

livmorslimhinnen i en av østrusperiodene  (4), 

 

  II.1.6.8. så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av 

hestefamilien med en infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene 

før uttaket, 

 

  II.1.6.9. på den dagen eggene(1)/embryoene(1) ble tatt ut, ikke viste kliniske tegn på 

infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer, 

 

 II.1.7. er tatt ut(1)/produsert(1) etter datoen da embryouttaksgruppen(1)/embryoproduksjonsgruppen(1) nevnt i 

felt I.11, ble godkjent av vedkommende myndighet i eksportlandet, 
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II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 

 
II.1.8. er behandlet og lagret under godkjente forhold i minst 30 dager umiddelbart etter 

uttaket(1)/produksjonen(1), og transportert under forhold som oppfyller kravene fastsatt i kapittel III 

avsnitt II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

 

II.2. embryoene nevnt ovenfor, er blitt befruktet ved inseminering(1) / som et resultat av befruktning in vitro(1) med sæd 

som oppfyller kravene i direktiv 92/65/EØF og kommer fra sædstasjoner som er godkjent i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF, og som befinner seg henholdsvis i en medlemsstat i 

Unionen eller i et tredjeland eller i deler av territoriet til et tredjeland som er oppført i kolonne 2 og 4 i vedlegg I til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, og som det er tillatt å importere sæd fra dyr av 

hestefamilien som er oppsamlet fra registrerte hester, registrerte dyr av hestefamilien eller avlsdyr og produksjonsdyr 

av hestefamilien fra, i samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 og som 

angitt i kolonne 11, 12 og 13 i vedlegg I til nevnte forordning (6) (7), 

 

II.3. eggene som er brukt til in vitro-produksjon av embryoene nevnt ovenfor, oppfyller kravene i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF, særlig kravene i nr. II.1.1–II.1.8 i dette sertifikatet(1). 

 Merknader    

 Del I:    

 Felt I.11: Opprinnelsessted skal tilsvare den embryouttaks- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført 

uttaket/produksjonen, behandlingen, lagringen og godkjenningen av eggene/embryoene i samsvar med artikkel 17 

nr. 3 bokstav b) i rådsdirektiv 92/65/EØF, og som er oppført på Kommisjonens nettsted: 

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

 Felt I.17: Antall kolli skal tilsvare antall containere. 

 Felt I.22: 
Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

 Felt I.23: Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis. 

 Felt I.28: Kategori: Angi om det dreier seg om embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har 

framkommet ved befruktning in vivo, embryoer produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer. 

  Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

  Uttaksdato skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

 Del II:   

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 (2) Bare tredjeland eller deler av territoriet til tredjeland oppført i henholdsvis kolonne 2 og 4 i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 som import av registrerte dyr av hestefamilien samt avls- og produksjonsdyr av 

hestefamilien også er tillatt fra, som angitt i kolonne 14 i vedlegg I til nevnte forordning. 

 (3) Bare godkjente embryouttaks- og embryoproduksjonsgrupper som er oppført i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i 

rådsdirektiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted: 

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

 (4) Sett inn dato. 

 (5) Immundiffusjonsprøven på agar (Coggins-prøve) eller ELISA-prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest er ikke 

påkrevd for donordyr av hestefamilien som siden fødselen har hatt kontinuerlig opphold på Island, forutsatt at Island har 

forblitt offisielt fritt for infeksiøs anemi hos hest, og at verken dyr av hestefamilien eller sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien er blitt innført til Island utenfra før og i den perioden da sæden ble oppsamlet. 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
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(6) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i rådsdirektiv 

92/65/EØF på Kommisjonens nettsteder: 

https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en; 

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

 (7) Gjelder ikke for egg. 

 (8) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1. 

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

 
Offentlig veterinær 

        

  Navn (med blokkbokstaver):      Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato:        Underskrift: 

  Stempel:          

  

https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
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Forklarende merknader til sertifikatutstedelsen 

a) Hygienesertifikater skal utstedes av vedkommende myndighet 

i eksportlandet, på grunnlag av malen i del 1 eller 2 i vedlegg 

III, i samsvar med den malen som tilsvarer de aktuelle 

varene. 

De skal inneholde, i den nummerrekkefølgen som er angitt i 

malen, de attestasjonene som kreves for alle land, og dersom 

det er aktuelt, de tilleggsgarantiene som kreves for 

eksportlandet eller en del av territoriet i landet, 

b) Et eget og entydig hygienesertifikat skal utstedes for hver 

forsendelse av sæd, oocytter eller embryoer som eksporteres 

fra ett enkelt territorium oppført i kolonne 2 og 4 i vedlegg I, 

og sendes til samme bestemmelsessted og transporteres i 

samme jernbanevogn, lastebil, fly eller skip. 

c) Originalen av hygienesertifikatet skal bestå av ett enkelt ark, 

eller dersom det er behov for mer tekst, være utformet slik at 

alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke 

kan deles opp. 

d) Dersom det i malen for hygienesertifikatet er angitt at ikke 

relevante erklæringer skal strykes, kan erklæringer som ikke 

er relevante, strykes, paraferes og stemples av den offentlige 

veterinæren, eller slettes helt fra sertifikatet. 

e) Hygienesertifikatet skal utarbeides på minst ett av de offisielle 

språkene i den EU-medlemsstaten der 

grensekontrollstasjonen for innførsel av forsendelsen til 

unionen ligger, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse 

medlemsstatene kan imidlertid tillate at hygienesertifikatet 

utarbeides på det offisielle språket i en annen medlemsstat, 

eventuelt vedlagt en offisiell oversettelse. 

f) Dersom det med tanke på nærmere identifikasjon av 

innholdet i forsendelsen er heftet ved flere ark til 

hygienesertifikatet (skjemaet i felt I.28 i malen for 

hygienesertifikat), skal disse arkene også anses som en del 

av det originale hygienesertifikatet, og hver av sidene skal 

påføres den offentlige veterinærens underskrift og stempel. 

g) Dersom hygienesertifikatet, inkludert eventuelle tilleggsark 

som nevnt i bokstav f), utgjør mer enn én side, skal hver side 

nederst være nummerert med (sidetall) av (totalt antall sider), 

og øverst på siden være påført det referansenummeret som 

vedkommende myndighet har tildelt sertifikatet. 

h) Originalen av hygienesertifikatet skal fylles ut og undertegnes 

av en offentlig veterinær i løpet av de siste 24 timene før 

forsendelsen lastes for eksport til Unionen. Vedkommende 
myndighet i eksportlandet skal sikre at de samme 
prinsippene for utstedelse av sertifikater som dem som er 
fastsatt i rådsdirektiv 96/93/EF(1), følges. 

Den ansvarlige veterinærens underskrift og stempel skal 

være i en annen farge enn den trykte teksten på 

hygienesertifikatet. Dette gjelder også for andre stempler enn 

pregestempler og vannmerker. 

i) Originalen av hygienesertifikatet skal ledsage forsendelsen til 

grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen. 

j) Sertifikatets referansenummer nevnt i felt I.2 og II.a i malen 

for hygienesertifikat, skal utstedes av vedkommende 

myndighet i eksportlandet. 

  

  

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

KATEGORIER AV HANNDYR AV HESTEFAMILIEN SOM KRAVENE SOM GJELDER VIRUSARTERITT HOS HEST, FÅR 

ANVENDELSE PÅ I SAMSVAR MED ARTIKKEL 15 BOKSTAV b) ii) I DIREKTIV 2009/156/EF 

1. Kravet som gjelder virusarteritt hos hest, fastsatt i artikkel 15 bokstav b) ii) i direktiv 2009/156/EF, får anvendelse på 

ukastrerte hanndyr av hestefamilien, unntatt 

a) dyr av hestefamilien som er vaksinert mot virusarteritt hos hest under offisielt tilsyn, med en vaksine som er godkjent 

av vedkommende myndighet i samsvar med én av følgende protokoller: 

i) Dyrene av hestefamilien skal være vaksinert i løpet av en isolasjonsperiode på minst 28 dager, etter at de er 

undersøkt enten i en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest, utført med negativt resultat 

ved en serumfortynning på 1:4 på en blodprøve tatt tidligst sju dager etter at isolasjonen startet, eller i en 

virusisolasjonsprøve utført med negativt resultat på en delmengde av den samlede sæden oppsamlet tidligst sju 

dager etter at isolasjonen startet, og skal være holdt atskilt fra andre dyr av hestefamilien i 21 dager etter 

vaksinasjonen. 

ii) Dyrene av hestefamilien skal være vaksinert ved en alder på 180–270 dager, etter å ha gjennomgått en 

virusnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest, utført med negativt resultat ved en 

serumfortynning på 1:4, eller utført med stabil eller fallende titer på to blodprøver tatt med minst 14 dagers 

mellomrom. Dyrene av hestefamilien skal holdes atskilt fra andre dyr av hestefamilien fram til 21 dager etter 

vaksinasjonen. 

b) dyr av hestefamilien som er mindre enn 180 dager gamle, 

c) slaktedyr av hestefamilien som sendes direkte til et slakteri. 

2. Prøvingen skal utføres og attesteres og resultatene og vaksinasjonen attesteres under offentlig veterinærs tilsyn. 

Vaksinasjonen skal gjentas med jevne mellomrom i samsvar med produsentens anvisninger. 

Partinumre av den godkjente vaksinen, nærmere opplysninger om vaksinasjonen og revaksinasjonen og resultatene av de 

serologiske prøvene eller prøvene for identifisering av agens, skal dokumenteres, dersom de er tilgjengelige i 

identifikasjonsdokumentet (passet), og skal gjøres tilgjengelig med henblikk på sertifikatutstedelse. 

3. Prøvebedekning som beskrevet i nr. 4 bokstav a) i artikkel 12.9.2 i OIEs helseregelverk for landdyr anses som likeverdig 

med virusisolasjonsprøven nevnt i nr. 1 bokstav a) i) for å bevise at sæden er fri for arterittvirus. 

 _____    
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VEDLEGG V 

MALER FOR ERKLÆRINGER 

DEL 1 

Fartøysjefens erklæring 

(Fylles ut og vedlegges helsesertifikatet dersom transporten til Unionens grense foregår helt eller delvis med luftfartøy.) 

Fartøysjefens erklæring 

Undertegnede fartøysjef (navn  ............................................... ), erklærer at kassen eller containeren og området rundt kassen eller 

containeren som inneholder dyrene nevnt i vedlagte helsesertifikat nr. , er sprøytet med insektmiddel 

før avgang. 

Utstedt i  ...........................................................................................  den  ..............................................................................................  

(Avgangslufthavn)  (Avsendelsesdato) 

(Fartøysjefens underskrift) 

(Stempel) 

(Navn med blokkbokstaver og tittel) 

DEL 2 

Skipsførerens erklæring 

(Fylles ut og vedlegges helsesertifikatet dersom transporten til Unionens grense foregår helt eller delvis med skip.) 

Skipsførerens erklæring 

Undertegnende skipsfører (navn ................................................... ), erklærer at dyrene nevnt i vedlagte helsesertifikat nr. 

 har vært holdt om bord på skipet under sjøreisen fra 

 i  (eksportlandet) til  i Unionen, og at skipet 

ikke har anløpt noe annet sted utenfor  (eksportlandet) underveis til Unionen enn 

 (anløpshavner underveis). Disse dyrene har dessuten under sjøreisen 

ikke vært i kontakt med andre dyr om bord med dårligere helsetilstand. 

Utstedt i  ...............................................................................................  den  .........................................................................................................  

(Bestemmelseshavn) (Ankomstdato) 

 (Skipsførerens underskrift) 

(Stempel) 

(Navn med blokkbokstaver og tittel) 

  



1.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/313 

 

DEL 3 

Mal for omlastingsmanifest 

(Fylles ut og vedlegges helsesertifikatet dersom transporten til Unionens grense omfatter omlasting fra ett luftfartøy 

til et annet eller fra ett fartøy til et annet i et tredjeland som ikke er oppført i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659.) 

Serienr.: .................................................................................................  

Referansenr. for omlastingsmanifest ved luftfrakt:  .............................  (1) 

Landet der omlastingen foregår:  ...............................................................................................................................................................  

Lufthavn(2)/Bestemmelseshavn(2): .............................................................................................................................................................  

Ankomstdato: ............................................................................................................................................................................................  

Omlastingsdato: ........................................................................................................................................................................................  

Luftfartøy/fartøy som omlastingen skjer fra: ...............................................................................................................................................  

Luftfartøy/fartøy som omlastingen skjer til:  ................................................................................................................................................  

Beskrivelse av forsendelsen: 
Dyreart:  ..................................................................................................................................................................  

Antall dyr i alt:  ........................................................................................................................................................  

Helsesertifikatets serienr. Merknader 

  

  

  

 

Undertegnede offentlige veterinær(2)/tolltjenestemann(2) på ovennevnte lufthavn(2)/havn(2) erklærer at omlastingen fant sted under mitt 

tilsyn og i samsvar med følgende vilkår: 

a) Under omlastingen var dyrene av hestefamilien beskyttet mot angrep fra insektvektorer av sykdommer som kan overføres til dyr av 

hestefamilien. 

b) Dyrene av hestefamilien kom ikke i kontakt med dyr av hestefamilien med en annen helsetilstand. 

c) Kassene, containerne eller båsene og det omgivende luftrommet i transportrommet ble sprøytet med en egnet insektrepellent i 

kombinasjon med et insektmiddel umiddelbart etter at dørene til luftfartøyet(2)/fartøyet(2) ble lukket. 

Forsendelsen har blitt omlastet i sin helhet og tilsynelatende god stand, unntatt som angitt under «Merknader». 

Utstedt i  ............................................................................................ den  .............................................................................................  

 ..............................................................................................  

(Den offentlige veterinærens eller tolltjenestemannens underskrift) 

 ..............................................................................................  

(Navn med blokkbokstaver og tittel) 

Stempel 

(1) Skal ikke fylles ut ved omlasting fra ett fartøy til et annet. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

 


