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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/2147 

av 28. november 2019 

om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 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) I henhold til artikkel 9 nr. 1 bokstav c) i direktiv 91/496/EØF skal dyr for å sendes i transitt fra et tredjeland til et annet 

tredjeland eller til det samme tredjelandet, oppfylle helsemessige EU-garantier som anses som minst likeverdige med 

dem som er fastsatt for handel med slike dyr innenfor Unionen. 

2) I henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 92/65/EØF bør import av sæd, egg og embryoer bare være tillatt dersom dette 

avlsmaterialet kommer fra tredjeland oppført på listen, og 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. 

3) 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, kan importeres til Unionen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659(4) fastsetter krav for innførsel til Unionen av dyr av 

hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, og en liste over hvilke tredjeland medlemsstatene kan 

tillate innførsel fra av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, samt krav til dyrehelse og 

veterinærattest for slik innførsel. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 fastsetter også framgangsmåter for omgjøring av midlertidig innførsel til 

endelig innførsel, som krever at flere opplysninger føres inn i del III i det felles veterinærdokumentet til bruk ved import 

(CVED – Common Veterinary Entry Document) i TRACES for å avslutte den midlertidige innførselen. Muligheten for 

å føre inn flere opplysninger i del III i CVED, som er nødvendig for å gjennomføre framgangsmåten beskrevet i artikkel 

19 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, finnes imidlertid ikke i den nåværende versjonen av TRACES, og vil 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 325 av 16.12.2019, s. 99, 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) 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 (EUT L 110 av 30.4.2018, s. 1). 
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først bli mulig i det felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene (CHED – Common Health Entry Document) 

som Kommisjonen skal opprette i samsvar med artikkel 58 i forordning (EU) 2017/625(5), som får anvendelse fra  

14. desember 2019, innenfor rammen av utviklingen av informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll (IMSOC – 

Information Management System for Official Controls). Det er derfor nødvendig å utsette anvendelsen av artikkel 19  

nr. 2 bokstav a) til nevnte dato. 

6) Innførsel av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien til Unionen kan tillates fra tredjeland eller deler av territoriet 

til tredjeland som det er tillatt å innføre dyr av hestefamilien fra, forutsatt at forsendelsen sendes fra en godkjent 

sædstasjon eller et godkjent sædlager som er oppført på listen i samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 

92/65/EØF, og ledsages av et helsesertifikat. Det framgår av vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 at 

innførsel av sæd fra Barbados, Bermuda, Bolivia og Tyrkia er tillatt. Disse landene har imidlertid ingen godkjente 

sædstasjoner. Vedlegg I til nevnte forordning bør derfor rettes slik at det framgår at innførsel til Unionen av sæd fra dyr 

av hestefamilien fra disse landene ikke er tillatt før minst én sædstasjon er blitt godkjent. 

7) Qatar har framlagt dokumentasjon om godkjenning av en sædstasjon i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) ii) i 

direktiv 92/65/EØF, og denne sædstasjonen ble oppført på listen 10. mars 2017(6). Det framgår imidlertid av vedlegg I 

til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 at import av sæd som er oppsamlet fra registrerte hester i Qatar, ikke er 

tillatt. Vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 bør derfor rettes slik at det framgår at import av sæd fra 

registrerte hester i Qatar er tillatt. 

8) Oppføringene for Barbados, Bermuda, Bolivia, Tyrkia og Qatar i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 

bør derfor rettes. 

9) Det framgår av de nyeste opplysningene om snive fra Brasil at visse deler av Brasils territorium ikke lenger er fri for 

snive. Derfor bør innførsel av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien innstilles fra de 

delene av Brasils territorium som ikke lenger er fri for snive. 

10) Etter en EU-revisjon i Mexico(7) ble innførselen av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien midlertidig innstilt gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/167/EU(8). De meksikanske 

myndighetene har deretter gitt opplysninger som i tilstrekkelig grad imøtekommer anbefalingene som ble gitt som følge 

av revisjonen. Det bør derfor tillates innførsel av registrerte dyr av hestefamilien og avls- og produksjonsdyr av 

hestefamilien samt sæd fra registrerte dyr av hestefamilien fra de delene av Mexicos territorium som innførselen av slike 

varer ble innstilt fra. 

11) Den nye offentlige betegnelsen «Nord-Makedonia» bør tas i bruk. 

12) Oppføringen for Norge bør fjernes fra vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 for å gjenspeile landets 

særlige situasjon som en EØS-stat. 

13) Kuwait underrettet Kommisjonen 25. juli 2019 om to tilfeller av snive (Burkholderia mallei) hos registrerte hester som 

ble holdt i karantene før eksport til Unionen. Kuwait har umiddelbart innstilt eksporten av registrerte hester til Unionen 

og truffet nødvendige overvåkings- og kontrolltiltak. Innførselen av registrerte hester fra Kuwait til Unionen bør derfor 

innstilles i et tidsrom på minst seks måneder.  

  

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som 

gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og 

plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) 

nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) 

nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 

96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1). 

(6) https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en 

(7) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=2948 

(8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/167/EU av 3. april 2013 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF med hensyn til 

oppføringen av Mexico på listen over tredjestater og deler av tredjestater som Unionen tillater import fra av levende dyr av hestefamilien 

og av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien (EUT L 95 av 5.4.2013, s. 19). 
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14) Fotnotene i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 må oppdateres. Av klarhetshensyn bør hele vedlegg I 

erstattes. 

15) Gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 ble konsolidert og rettet gjennom Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/1301(9). Som følge av en formateringsfeil i nr. II.3.8. i attestasjonen om dyrehelse og dyrevelferd, inneholder 

malen for helsesertifikat for midlertidig innførsel i del 1 avsnitt A i vedlegg II strengere krav med hensyn til japansk 

encefalitt enn de som er fastsatt i helsesertifikatene for henholdsvis transitt og endelig innførsel, slik at det dermed 

oppstår ytterligere helserestriksjoner. Denne feilen bør rettes slik at kravene med hensyn til japansk encefalitt er de 

samme for midlertidig innførsel av registrerte hester som for transitt og endelig innførsel av dyr av hestefamilien. 

16) Ordningen for undersøkelse av østlig og vestlig encefalomyelitt hos hest i helsesertifikatene i del 1 og 3 i vedlegg II til 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til forflytningen av føll av seropositive 

mordyr samt helbredelse etter tidligere infeksjon, og derfor bør henvisningen til tidligere vaksinasjon som årsak til 

serokonvertering utgå. 

17) Historisk sett har det ikke vært noen import av slaktedyr av hestefamilien fra land der det forekommer japansk 

encefalitt. På grunn av spredningen av denne sykdommen til nye områder bør det treffes risikoreduserende tiltak for 

denne sykdommen, også i forbindelse med innførsel av forsendelser av slaktedyr av hestefamilien. Helsesertifikatet 

fastsatt i del 3 avsnitt B i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 bør derfor endres. 

18) Etter forsikringer fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) og visse tredjeland som er anerkjent av OIE som offisielt fri 

for afrikansk hestepest, er det rimelig å forenkle karantene- og testvilkårene som skal oppfylles av registrerte hester som 

innføres til Unionen fra disse landene. Helsesertifikatene fastsatt i del 1 og i del 3 avsnitt A i vedlegg II til 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 bør derfor endres. 

19) I overskriften til malen for helsesertifikatet for gjeninnførsel av registrerte hester etter midlertidig eksport til tredjeland 

for særlige konkurranser nevnt i kolonne 16 i tabellen i vedlegg I, ble det unnlatt å ta med henvisningen til en særlig 

rekke av konkurranser (LG Global Champions Tour). Det er dessuten nødvendig å klargjøre omfanget av en annen 

rekke hestearrangementer, de såkalte «American Games». For å sikre juridisk klarhet bør del 2 avsnitt B kapittel 1 i 

vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 derfor endres. 

20) Gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 bør derfor endres. 

21) For å unngå negativ innvirkning på handelen er det nødvendig å fastsette en overgangsperiode fram til 31. desember 

2019, og i denne perioden skal helsesertifikater som er utstedt i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, 

som endret ved forordning (EU) 2018/1301, godtas forutsatt at de er utstedt før 22. desember 2019. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 gjøres følgende endringer og rettinger: 

1) I artikkel 24 skal tredje ledd lyde: 

«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, artikkel 17 nr. 1 bokstav d) og artikkel 19 nr. 2 bokstav a) anvendelse fra 14. desember 

2019.» 

  

(9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1301 av 27. september 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 

2018/659 om vilkår for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien (EUT  

L 244 av 28.9.2018, s. 10). 
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2) Tabellen i vedlegg I, som inneholder lister over tredjeland og fotnotene, erstattes med teksten i vedlegg I til denne 

forordningen. 

3) Vedlegg II endres og rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Inntil 31. desember 2019 skal medlemsstatene tillate innførsel til Unionen av dyr av hestefamilien som ledsages av det 

relevante helsesertifikatet utarbeidet i samsvar med malene for helsesertifikatene fastsatt i del 1, i del 2 avsnitt B kapittel 1 eller 

i del 3 i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659, som endret ved gjennomføringsforordning (EU) 2018/1301, 

forutsatt at det relevante helsesertifikatet ble utstedt før 22. desember 2019. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 28. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 skal listen over tredjeland og deler av territoriet til tredjeland til bruk ved innførsel til Unionen av forsendelser av dyr av hestefamilien og 

sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, lyde: 

«Liste over tredjeland og deler av territoriet til tredjeland(1) som innførsel til Unionen av forsendelser av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien er tillatt 

fra 

ISO-kode Tredjeland 

Kode for delen av 

territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av territoriet i 

tredjelandet 
HG 

M innf 
Gjen-

innf 
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  

BA Bosnia-

Hercegovina 

BA-0 Hele landet B X X X — — — — — — X  

BB Barbados BB-0 Hele landet D 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  

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

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

BR-1 Følgende delstater: 

Paraná og Rio de Janeiro 

D X X X — — — — — — X  

BY Hviterussland BY-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 
Gjen-

innf 
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 

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

CH Sveits(2) 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 biosik-

kerhetskorridorene 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 

del 2 avsnitt B 

kapittel 1 i 

vedlegg II 

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  
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ISO-kode Tredjeland 

Kode for delen av 

territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av territoriet i 

tredjelandet 
HG 

M innf 
Gjen-

innf 
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 

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 Falklands-

øyene 

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(4) IS-0 Hele landet A X X X X X X X X — X  

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 — — — — — — — — — —  

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  
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ISO-kode Tredjeland 

Kode for delen av 

territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av territoriet i 

tredjelandet 
HG 

M innf 
Gjen-

innf 
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 

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

MK Nord-

Makedonia 

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  

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

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

er utstedt 

sertifikat i 

samsvar med 

del 2 avsnitt B 

kapittel 1 i 

vedlegg II 

MX-2 Hele landet unntatt delstatene Chiapas, 

Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, 

Quintana Roo, Veracruz og Tamaulipas 

C 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  
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ISO-kode Tredjeland 

Kode for delen av 

territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av territoriet i 

tredjelandet 
HG 

M innf 
Gjen-

innf 
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 

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

RS Serbia(5) RS-0 Hele landet B X X X X X — — — — X  

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  

SA-2 Verne- og overvåkingssonene i 

provinsene Jizan, Asir og Najran som 

beskrevet i felt 3 

— — — — — — — — — — —  
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ISO-kode Tredjeland 

Kode for delen av 

territoriet i 

tredjelandet 

Beskrivelse av delen av territoriet i 

tredjelandet 
HG 

M innf 
Gjen-

innf 
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 

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 X X X — — — — — — X  

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 — — — — — — — — — — Kommisjons-

vedtak 

2008/698/EF 

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

(2) Med forbehold for særlige krav til utstedelse av sertifikater og kontrollkrav fastsatt i råds- og kommisjonsvedtak 2002/309/EF, Euratom (EFT L 114 av 30.4.2002, s. 1). 

(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) 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). 

(5) Som definert i artikkel 135 i «Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part» (EUT L 278 av 

18.10.2013, s. 16).» 

 



1.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/393 

 

VEDLEGG II 

I vedlegg II gjøres følgende endringer og rettinger: 

1) Del 1 skal lyde: 

«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 

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. 

I.7. Opprin-

nelses-

land 

ISO-

kode 

I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmel-

sesland 

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  Skip  

Veigående kjøretøy 

 Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

Jernbane-

vogn  
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 

Identifikasjons-

system 

Identifikasjons-

nummer 

Alder Kjønn 
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 II. Attestasjon av dyrs helse og velferd  

D
e
l 

II
: 

A
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s
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s
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n
 

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 

  (4)[ll.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)og/eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

(3)og/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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  (4)[ll.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)og/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 encefalomyelitt hos hest av alle typer, 
(3)enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet 

av sykdommen, ble slaktet,] 

   (3)og/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)og/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)og/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 

  (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  [Kina(5)(6), Hongkong, Japan, Republikken Korea, Macao, Malayahalvøya, Singapore, 

Thailand eller De forente arabiske emirater.]]] 
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 (3)(7)eller [II.2.1. I et tidsrom på minst 60 dager før avsendelsesdatoen har dyret oppholdt seg på driftsenheter 

under veterinærkontroll som ligger i et avsenderland 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)(7)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.]] 

   

   

   

 (3)(7)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 

vektorbeskyttedevektorbeskyttede 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 smittebærere 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.] 

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

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

  (3)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)(7)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)(7)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 
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   (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 smittebærerbeskyttet 

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 

smittebærerbeskyttet 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 en 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 smittebærere 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) [lI.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,]] 

  (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 1. oktober 2018, 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,]]]  
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  (3)eller [før 1. oktober 2018, 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 14 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 [har tidligere testet positivt på antistoffer mot virusarteritt hos hest eller er vaksinert mot EVA, og 

a)  er i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen blitt testparet på to 

påfølgende dager med minst to hopper som er blitt holdt isolert i sju dager før og minst 

28 dager etter testparingen, og som har gjennomgått to serologiske prøver for EVA med 

negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4 på blodprøver tatt på tidspunktet for 

testparingen og minst 28 dager etter testparingen, og 

  b)  gjennomgikk en virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført på en blodprøve tatt innen  

21 dager før avsendelsesdatoen  .......................................  (sett inn dato), 
(3)enten  [med positivt resultat ved en serumfortynning på 1:4,]]] 
(3)eller  [med negativt resultat ved en serumfortynning på 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)(7)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 fra et land eller en del av territoriet til et 

land som tilhører helsegruppe A, B, C eller G,]] 

  (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)[ll.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) [ll.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)(7)[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 

smittebærerbeskyttet 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.]]] 

 (3) [ll.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 smittebærerbeskyttet 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 [en hemagglutinasjonshemmingsprøve eller en 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,]]] 
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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)(7)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,]] 

 (3)(7)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)(7)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 som ikke oppfyller minst de samme helsekravene som 

beskrevet i dette helsesertifikatet.] 

 (3)(7)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 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. 

 Merk-

nader: 

    

 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. 
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 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 gjennom-

føringsforordning (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) Stryk erklæringen dersom attestasjonen i nr. II.1.3 gjelder for hele avsenderlandet. 
(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. 
(6) Bare tillatt dersom avsenderlandet tilhører helsegruppe G. 
(7) 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) 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): 

Dato: 

Stempel: 

Kvalifikasjon og tittel: 

Underskrift: 
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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 land som hesten ble innført til landet 

fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,) 

(b) den  .......  (sett inn dato) fra ...........................  (sett inn navn på land som hesten ble innført til landet 

fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,) 

(c) den  .......  (sett inn dato) fra ...........................  (sett inn navn på land 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) i ......................... (driftsenhet) i ..........................  (medlemsstat) 

(b) fra .............  (dato) til ............... (dato) i .......................... (driftsenhet) i ..........................  (medlemsstat) 

(c) fra .............  (dato) til ............... (dato) i .......................... (driftsenhet) i ..........................  (medlemsstat) 

(d) fra .............  (dato) til ............... (dato) i .......................... (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) 

 .......................................................................................................................................................  

(Underskrift) 

(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 

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. Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

 Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinn-

elsesland 

ISO-

kode 

I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmelses-

land 

ISO-

kode 

I.10. Bestemmel-

sesregion 

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  Skip  

Veigående kjøretøy 

 Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

Jernbanevogn 

 
I.17. CITES-nr.  

I.18. Beskrivelse av dyrene 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    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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 LAND  Transitt – dyr av hestefamilien 

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

 II. Attestasjon av dyrs helse og velferd  

D
e
l 
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: 
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Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret av hestefamilien 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) og 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]]. 
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 LAND  Transitt – dyr 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 

  (4)[ll.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)og/eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

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

mottakelige arter er slaktet, er fullført,]] 

  (4)[ll.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)og/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 encefalomyelitt hos hest av alle typer, 
(3)enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet 

av sykdommen, ble slaktet,] 

   (3)og/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)og/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)og/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 

  (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,]] 
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  II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

   (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)(5)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 et avsenderland 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 den ankom den vektorbeskyttede eller 

vektorsikrede karantenestasjonen i samsvar med nr. II.2.2.] 

   

   

 (3)(5)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.]] 

   

   

   

   (3)enten [dyret er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/659,]]] 

   (3)eller [avsenderlandet ligger ikke ved siden av et land der det har forekommet afrikansk 

hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen.]]] 

 (3)(5)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 smittebærere 

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.] 

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

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

  (3)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)(5)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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  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)(5)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 smittebærerbeskyttet 

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 

smittebærerbeskyttet 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 en 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 smittebærere 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)(7)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.] 

 (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.]] 
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 (3) [ll.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)(5)[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 

smittebærerbeskyttet 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.]]] 

 (3) [ll.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 smittebærerbeskyttet 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 [en 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,]]] 

   (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,]]] 
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 LAND  Transitt – dyr av hestefamilien 

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

  (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)(7)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,]] 

   (3)enten [dyret er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659,]]] 

   (3)eller [avsenderlandet ligger ikke ved siden av et land der det har forekommet 

afrikansk hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen.]]] 

 (3)(5)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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 LAND  Transitt – dyr av hestefamilien 

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

  (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)(5)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 som ikke oppfyller minst de samme helsekravene som beskrevet i 

dette helsesertifikatet.] 

 (3)(5)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 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.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. 
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 LAND  Transitt – dyr av hestefamilien 

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

 Merknad

er: 

    

 Del I:     

 Felt I.6:  Person som har ansvaret for forsendelsen i Unionen. 

 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 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, 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 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) Stryk erklæringen dersom attestasjonen i nr. II.1.3 gjelder for hele avsenderlandet. 
(5) 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) 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): 

Dato: 

Stempel: 

Kvalifikasjon og tittel: 

Underskrift: 
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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 land som hesten ble innført til landet 

fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,) 

(b) den  .............  (sett inn dato) fra ....................  (sett inn navn på land som hesten ble innført til landet 

fra, eller del av territoriet til avsenderlandet,) 

(c) den  .............  (sett inn dato) fra ....................  (sett inn navn på land 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, 

- 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) 

 .......................................................................................................................................................  

(Underskrift) 

(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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2) I del 2 avsnitt B skal kapittel 1 lyde: 

«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 høyst 90 dager for å delta i hestearrangementer organisert i regi av Det internasjonale 

rideforbund (FEI) 

(Førolympiske prøveleker, olympiske leker, paralympiske leker, World Equestrian Games / verdensmesterskap, Asian 

Equestrian Games, American Equestrian Games (herunder PanAmerican Games, South American Games, Central 

American og Caribbean Games), Endurance World Cup i De forente arabiske emirater og LG Global Champions Tour)  
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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. Opprinn-

elsesland 

ISO-

kode 

I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestem-

melsesland 

ISO-kode I.10. Bestem-

melsesregion 

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  Skip  

Veigående kjøretøy 

 Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

Jernbanevogn 

 
I.17. CITES-nr.  

I.18. Beskrivelse av dyrene 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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 LAND  Gjeninnførsel etter midlertidig eksport i høyst 90 dager 

Særlige konkurranser – registrert hest 

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

 II. Attestasjon av dyrs helse og velferd  

D
e

l 
II

: 
A
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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 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. 

 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 

  (3) [ll.1.4.1 med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 
(4)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,] 

   

   (4)og/eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 
(4)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,]] 

  (3) [ll.1.4.2 med hensyn til snive, 
(4)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,] 

   (4)og/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 encefalomyelitt hos hest av alle typer, 
(4)enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet 

av sykdommen, ble slaktet,] 

   (4)og/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,] 

   (4)og/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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 LAND  Gjeninnførsel etter midlertidig eksport i høyst 90 dager 

Særlige konkurranser – registrert hest 

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

  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, 

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

   (4)og/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) 

  (4)enten [direkte fra EU-medlemsstaten ...............................  (sett inn navn på EU-medlemsstaten),] 

  (4)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 

  (4)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 som tilhører en annen helsegruppe. I landet eller delen av territoriet til 

avsenderlandet oppholdt det 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 

   (4)enten [i storbyområdet Mexico by i Mexico,]] 

   (4)og/eller  [i Miami i De forente stater,] 

   (4)eller  [i Shanghai i Kina.]] 

  (4)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 som tilhører en annen helsegruppe. I landet eller delen av territoriet til 

avsenderlandet oppholdt det 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 

   

   

   (4)enten [Asian Games i  .................................................................... (sett inn sted),]] 

   (4)eller  [American Games(5) i  ............................................................ (sett inn sted),]] 

   (4)eller  [Endurance World Cup i De forente arabiske emirater,]] 

  (4)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. I landet eller delen av territoriet til 

avsenderlandet oppholdt det 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 

   (4)enten [de førolympiske prøveleker i ................................................ (sett inn sted),]] 

   (4)eller  [de olympiske leker i  .................................................... (sett inn sted),]] 
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 LAND  Gjeninnførsel etter midlertidig eksport i høyst 90 dager 

Særlige konkurranser – registrert hest 

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

   (4)eller  [de paralympiske leker i  ....................................................... (sett inn sted),]] 

   (4)eller  [World Equestrian Games / verdensmesterskapene 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. 

 Merkna

der: 

    

 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 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 erklæringen dersom attestasjonen i nr. II.1.3 gjelder for hele avsenderlandet. 
(4) Stryk det som ikke passer. 
(5) Herunder PanAmerican Games, South American Games, Central American og Caribbean Games. 

 

 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): 

Dato: 

Stempel: 

Kvalifikasjon og tittel: 

Underskrift: 

  



1.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/419 

 

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) 

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 

60 dager(2) eller 90 dager(2) før denne erklæringen,] 
(2)eller  [ble innført til avsenderlandet  .....................  (sett inn dato) fra  ..........................  (sett inn navn på land 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(3) 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 / verdensmesterskapene 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,] 
(3)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 dyret blir ivaretatt på en effektiv måte på alle stadier av transporten. 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ............................................................................  

Dato:  .................................. (dd/mm/åååå) 

 .......................................................................................................................................................  

(Underskrift) 

(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. 
(3) Herunder PanAmerican Games, South American Games, Central American og Caribbean Games. 

» 
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3) Del 3 skal lyde: 

«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
e
l 

I:
 O

p
p

ly
s
n

in
g

e
r 

o
m

 f
o

rs
e
n

d
e
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e
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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. Opprin-

nelses-

land 

ISO-

kode 

I.8. Opprinn-

elses-

region 

Kode I.9. Bestemmel-

sesland 

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  Skip  

Veigående kjøretøy 

 Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

Jernbane-

vogn  
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    Avl og produksjon   Slakting  

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

I.28. Identifikasjon av dyret   

 Art (vitenskapelig navn) 

 

Identifikasjons-

system 

Identifikasjons-

nummer 

Alder Kjønn 
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 LAND  Import – registrert hest, registrert dyr av hestefamilien 

eller avls- og produksjonsdyr av hestefamilien 

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

 II. Attestasjon av dyrs helse og velferd  

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
ta

s
jo

n
 

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 helsegruppe (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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 LAND  Import – registrert hest, registrert dyr av hestefamilien 

eller avls- og produksjonsdyr 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 

  (4)[ll.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)og/eller  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 
(1)og/eller  [30 dager etter datoen da rengjøring og desinfisering av lokalene etter at alle dyr av 

mottakelige arter er slaktet, er fullført,]] 

  (4)[ll.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)og/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 encefalomyelitt hos hest av alle typer, 
(1)enten  [seks måneder regnet fra den datoen da dyrene av hestefamilien som var angrepet 

av sykdommen, ble slaktet,] 

   (1)og/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)og/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)og/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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 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)(5)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)(5)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)(5)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 et avsenderland som er 

anerkjent av OIE som offisielt fritt for afrikansk hestepest, og 

   (1)enten  [dyret er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659,]]]] 

   (1)eller  [avsenderlandet ligger ikke ved siden av et land der det har forekommet 

afrikansk hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen.]]]] 

 (1)(5)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 fritt 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 

smittebærere 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.]] 
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 (1)(5)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 

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

to år før avsendelsesdatoen,] 

  (1)(5)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 smittebærerbeskyttet 

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 

smittebærerbeskyttet 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 en 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 smittebærere 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)[lI.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,]] 
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  (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 
(1)enten  [før 1. oktober 2018, 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 1. oktober 2018, 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 14 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)eller [har tidligere testet positivt på antistoffer mot virusarteritt hos hest eller er vaksinert mot EVA, og 

a)  er i løpet av de siste seks månedene før avsendelsesdatoen blitt testparet på to 

påfølgende dager med minst to hopper som er blitt holdt isolert i sju dager før og minst 

28 dager etter testparingen, og som har gjennomgått to serologiske prøver for EVA med 

negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4 på blodprøver tatt på tidspunktet for 

testparingen og minst 28 dager etter testparingen, og 

  b)  gjennomgikk en virusnøytralisasjonsprøve for EVA utført på en blodprøve tatt innen  

21 dager før avsendelsesdatoen  .......................  (sett inn dato), 
(1)enten  [med positivt resultat ved en serumfortynning på 1:4,]]] 
(1)eller  [med negativt resultat ved en serumfortynning på 1:4.]]] 

 (1)(5)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 avsendelses-

datoen.] 
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 (1)[ll.3.5. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe B, D eller 

E, eller fra 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)[ll.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)(5)[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 delen av territoriet til avsenderlandet i løpet av minst de siste to årene før 

avsendelsesdatoen,]] 

  (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 

smittebærerbeskyttet karantene, og gjennomgikk i løpet av dette tidsrommet 

hemagglutinasjonshemmingsprøver for vestlig og østlig encefalomyelitt hos hest utført 

av samme laboratorium 

   (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.]]] 

 (1)[ll.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 de siste to årene, 

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 smittebærerbeskyttet 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 [en 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,]]] 
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   (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)(5)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.]]]] 

    (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.]] 

   (1)enten [dyret er en registrert hest som definert i artikkel 2 bokstav c) i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659,]]] 

   (1)eller [avsenderlandet ligger ikke ved siden av et land der det har forekommet 

afrikansk hestepest i løpet av de siste to årene før avsendelsesdatoen.]]] 

 (1)(5)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.]]]] 



Nr. 45/428 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.7.2021 

 

 LAND  Import – registrert hest, registrert dyr av hestefamilien 

eller avls- og produksjonsdyr av hestefamilien 

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

  (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 

 (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 transporteres 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 som ikke oppfyller minst de samme helsekravene som beskrevet i dette 

helsesertifikatet.] 

 (1)(5)eller [II.4.1. Dyret er sendt fra et land eller en del av territoriet til et land som tilhører helsegruppe F, og 

transporteres 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 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 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 på innførselsstedet til EU. 

 Felt I.23:  Containernummer og eventuelt plombenummer bør angis. 
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 LAND  Import – registrert hest, registrert dyr av hestefamilien 

eller avls- og produksjonsdyr av hestefamilien 

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

 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 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) Stryk det som ikke passer. 
(2) 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. 

Import av dette dyret av hestefamilien skal ikke tillates dersom dyret ble lastet enten før datoen for 

godkjenning av import av et enkelt dyr av hestefamilien eller et avls- eller produksjonsdyr av hestefamilien 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. 
(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) Stryk erklæringen dersom attestasjonen i nr. II.1.3 gjelder for hele avsenderlandet. 
(5) 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): 

Dato: 

Stempel: 

Kvalifikasjon og tittel: 

Underskrift: 
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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 dyrene 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 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. 

Eierens(2) eller representantens(2) navn og adresse:  ............................................................................  

Dato:  .................................. (dd/mm/åååå) 

 .......................................................................................................................................................  

(Underskrift) 

(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. Opprinn-

elsesland 

ISO-

kode 

I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmel-

sesland 

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  Skip  

Veigående kjøretøy 

 Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

Jernbanevogn  

I.17. CITES-nr.  

I.18. Beskrivelse av dyrene 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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 LAND  Import – slaktedyr av hestefamilien 

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

 II. Attestasjon av dyrs helse og velferd og helseattestasjon  

D
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l 
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: 
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Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyret 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 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 hvert av dyrene ...................... (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. Dyrene kommer ikke fra driftsenheter 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 

  (4)[ll.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)og/eller [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,] 

  (3)og/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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 LAND  Import – slaktedyr av hestefamilien 

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

  (4)[ll.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)og/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 encefalomyelitt hos hest av alle typer, 

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

angrepet av sykdommen, ble slaktet,] 

 (3)og/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)og/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)og/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 dyrene 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,] 

 (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.] 
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 LAND  Import – slaktedyr av hestefamilien 

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

 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.] 

(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)(5)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 

smittebærerbeskyttet 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 [er ikke vaksinert mot venezuelansk encefalomyelitt hos hest og er holdt i 

smittebærerbeskyttet 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 dyrene 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)(5)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)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 en blodprøve tatt  ...............  

(sett inn dato) i løpet av de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen.] 
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  (3)[ll.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)(5)[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 [på 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 (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.]]] 

 (3)[ll.3.7. Dyrene 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 de siste 

to årene, og dyrene 

  (3)enten [kommer fra driftsenheter som ligger midt i et område der det i en radius på 

minst 30 km rundt disse driftsenhetene ikke har vært noe tilfelle av japansk 

encefalitt i løpet av minst de siste 21 dagene før avsendelsesdatoen,]] 

  (3)eller [er holdt i smittebærerbeskyttet karantene i minst de siste 21 dagene før 

avsendelsesdatoen, og i dette tidsrommet holdt kroppstemperaturen på hvert 

av dyrene, målt daglig, seg innenfor de fysiologiske normalgrensene, og har 

gjennomgått 

   (3)enten [en hemagglutinasjonshemmingsprøve eller virusnøytralisasjon-

prøve 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,]]] 
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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)(5)[II.3.8. 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 av hvert av dyrene i forsendelsen 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 i de siste to årene før 

avsendelsesdatoen.]] 

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 territoriet til 

Unionen, 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 territoriet til 

Unionen, 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. 
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  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 

 Dyrene 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 deres helse og velferd på en effektiv måte på alle stadier av 

transporten. 

II.6. Helseattestasjon 

 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 fastsatt i planen for restmengder som er framlagt 

og godkjent i samsvar med artikkel 29 i direktiv 96/23/EF, er oppfylt. 

Merk-

nader: 

    

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: 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) 

 Del II:  

 (1) Sertifikatet skal være utstedt på dagen for innlasting av dyrene som skal sendes til bestemmelsesstaten i 

Unionen. 

Import av disse slaktedyrene av hestefamilien skal ikke tillates dersom dyrene ble lastet enten før datoen 

for godkjenning av import av levende slaktedyr av hestefamilien 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) Stryk erklæringen dersom attestasjonen i nr. II.1.3 gjelder for hele avsenderlandet. 

 (5) 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. 
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 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): 

Dato: 

Stempel: 

Kvalifikasjon og tittel:  

Underskrift: 
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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 dyrene 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 dyrene 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) 

 .......................................................................................................................................................  

(Underskrift) 

(1)  Art: Velg blant følgende: Equus caballus og Equus asinus, 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. 

» 


