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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 2. februar 1993

om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedcertifikat ved genindførsel af
heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle, arrangemen
ter, efter midlertidig udførsel
(93 / 195 / EØF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab ,
under henvisning til Rådets direktiv 90 / 426 / EØF af
26 . juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for
hovdyrs bevægelser og indførsel af hovdyr fra tredjelan
de 0 ), senest ændret ved direktiv 92 / 36 / EØF (2), særlig
artikel 19 , nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:
Ved Rådets beslutning 79 / 542 / EØF ( 3 ), senest ændret ved
Kommissionens beslutning 93 / 100 / EØF (4), blev der op
stillet en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne
tillader indførsel af hovdyr;
det er også nødvendigt at tage hensyn til den i Kommissio
nens beslutning 92 / 160 / EØF (5 ) omhandlede områdeind
deling af nogle af de tredjelande, som er opført på oven
nævnte liste, ændret ved beslutning 92 / 161 / EØF (6);

(!)
(2)
(3 )
(4 )
(5)
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L

224 af 18 . 8 . 1990, s. 42.
157 af 10. 6. 1992, s. 28 .
146 af 14. 6 . 1979 , s. 15 .
40 af 17. 2 . 1993 , s. 23 .
71 af 18 . 3 . 1992 , s. 27.
71 af 18 . 3 . 1992 , s. 29 .

de nationale veterinærmyndigheder har forpligtet sig til at
underrette Kommissionen og medlemsstaterne pr . telex,
telefax eller telegram inden 24 timer efter bekræftelse af
forekomst af en smittefarlig eller smitsom sygdom hos
hovdyr på Det Internationale Kontor for Epizootiers (OIE )
liste A og B eller om indførsel af vaccination mod en sådan
sygdom eller, inden for en passende periode, om påtænkte
ændringer af de nationale importregler for hovdyr;

de forskellige kategorier af heste har specifikke egenskaber,
og der gives tilladelse til indførsel af disse kategorier til
forskellige formål; der bør følgelig fastsættes særlige sund
hedsmæssige krav ved genindførsel af heste, der er registre
ret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle
arrangementer, efter midlertidig udførsel;

da sundhedsstatus på væddeløbsbaner og steder, hvor
konkurrencer og kulturelle arrangementer finder sted, er
den samme, og der opretholdes isolation for hovdyr med
lavere sundhedsstatus , bør der indføres et enkelt sundheds

certifikat for genindførsel af heste, der er registreret med
henblik på væddeløb , konkurrencer og kulturelle arrange
menter, efter midlertidig udførsel til tredjelande;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —
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som opfylder kravene i det sundhedscertifikat, der er
vist i bilag II til nærværende beslutning.

Artikel 1
Artikel 2

Uden at det berører anvendelsen af beslutning 92 / 160 /
EØF, tillader medlemsstaterne genindførsel af heste, der er
registreret med henblik på væddeløb , konkurrencer og
kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel i højst
tredive dage, og:

— som sendes tilbage fra tredjelande, der er anført i del I
eller del II i den særlige kolonne for hovdyr i bilaget til
beslutning 79 / 542 /EØF^ hvortil de midlertidigt har
været udført enten direkte eller efter at have passeret
gennem andre lande inden for samme gruppe i bilag I til
nærværende beslutning

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 1993 .
Pd Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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BILAG I

Gruppe A:

Finland, Grønland, Island, Norge, Schweiz, Sverige og Østrig
Gruppe B.

Australien, Bulgarien, Cypern, Estland, Hviderusland, Kroatien, Letland, Litauen, den tidligere jugoslaviske
republik Makedonien, Montenegro, New Zealand, Polen, Rumænien, Rusland (*), Serbien, Slovakiet,
Slovenien, Tjekkiet, Ukraine og Ungarn
Gruppe C:

Canada, Hongkong, Japan og USA

^

Gruppe D:

Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasilien C1 ), Chile, Columbia (*), Costa Rica C1 ), Cuba, Equador i1 ),
Jamaica, Mexico, Paraguay, Peru i 1 ), Uruguay og Venezuela i1 )
Gruppe E.

Algeriet, Bahrain, Egypten C1 ), De Forenede Arabiske Emirater, Israel, Jordan, Kuwait, Libyen, Malta,
Mauritius, Oman, Tunesien og Tyrkiet C 1 ).

(') Del af et tredjelands område i overensstemmelse med artikel * 13 , stk. 2, i direktiv 90/426 / EØF, som anført i
Kommissionens beslutning 92/ 160 / EØF som senest ændret.
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BILAG II

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangemen
ter, til Fællesskabets område efter midlertidig udførsel i en periode på under tredive dage til:
Gruppe A

Finland, Grønland, Island, Norge, Schweiz, Sverige og Østrig

^

Gruppe B

Australien, Bulgarien, Cypern, Estland, Hviderusland, Kroatien, Letland, Litauen, den tidligere jugoslaviske
republik Makedonien, Montenegro, New Zealand, Polen, Rumænien, Rusland (*), Serbien, Slovakiet,
Slovenien, Tjekkiet, Ukraine og Ungarn
Gruppe C

Canada, Hongkong, Japan og USA
Gruppe D

Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasilien C1 ), Chile, Colombia ('), Costa Rica l1), Cuba, Ecuador (l),
Jamaica, Mexico, Paraguay, Peru (*), Uruguay og Venezuela (*)
Gruppe E

Algeriet, Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater, Egypten (*), Israel, Jordan, Kuwait, Libyen, Malta,
Mauritius, Oman, Tunesien og Tyrkiet C 1 ).
Certifikatets nummer:

Afsendertredjeland (*):
Ministerium:

I.

Identifikation af hesten

a) Identifikationsdokumentets numiiier (pasnummer):
b) Attesteret af
(den kompetente myndigheds navn)

II.

Hestens oprindelse og bestemmelse
Hesten afsendes fra :
(afsendelsessted)
til:

(bestemmelsesmedlemsstat og -sted)

— til fods (2)
eller

— med godsvogn /lastbil/ fly/ skib (2):
(transportmiddel og henholdsvis registreringsnummer, rutenummer og registre
ret navn)

Afsenders navn og adresse:

Modtagers navn og adresse:

III. Oplysninger om sundhedstilstand

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter, at ovennævnte hest opfylder følgende betingelser:
a) den kommer fra et land, hvor følgende sygdomme er anmeldelsespligtige: hestepest, dourine, snive,
hesteencephalitis (i alle former, herunder også venezuelansk), infektiøs anæmi, vesikulær stomatitis,
rabies og miltbrand
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b) den er blevet undersøgt i dag og udviser intet klinisk tegn på sygdom (3)
c) det drejer sig ikke om et dyr, der skal fjernes i forbindelse med et nationalt program for udryddelse af
en smitsom sygdom
d) den har ikke opholdt sig uden for EF i en sammenhængende periode på over tredive dage og blev
indført til afsenderlandet (*) den
(4), enten fra en EF-medlemsstat eller fra et land inden for
samme gruppe (se ovenfor), og har, siden den forlod EF, aldrig opholdt sig i andre lande end landene
inden for samme gruppe; den har opholdt sig på bedrifter under veterinært tilsyn i afsenderlandet og
opstaldet separat uden at komme i kontakt med andre hovdyr med lavere sundhedsstatus undtagen ved
væddeløb, konkurrencer eller kulturelle arrangementer
e) den kommer fra et tredjelands område eller, i tilfælde af officiel regionalisering ifølge EF-retten, en del
af et tredjelands område, hvor:
i) der ikke har været tilfælde af venezuelansk hesteencephalitis i løbet af de sidste to år
ii) der ikke har været tilfælde af dourine inden for de sidste seks måneder
iii) der ikke har været tilfælde af snive inden for de sidste seks måneder

f) den kommer ikke fra et tredjelands område eller fra en del af et tredjelands område, der efter EF-retten
betragtes som smittet med hestepest
g) den kommer ikke fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde gælder et forbud, og
det har ikke været i kontakt med hovdyr fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde
gælder et forbud:
i) i tilfælde af hesteencephalitis i seks måneder efter den dato, hvor de angrebne dyr er fjernet
ii) i tilfælde af infektiøs anæmi i tilstrækkelig lang tid til, at de resterende dyr efter den dato, hvor de
angrebne dyr er fjernet, har reageret negativt på to Coggins-tests foretaget med tre måneders
interval

iii) i tilfælde af vesikulær stomatitis i seks måneder efter det sidste sygdomstilfælde
iv) i tilfælde af equin viral arteritis i seks måneder efter det sidste sygdomstilfælde

v) i tilfælde af rabies i en måned efter det sidste sygdomstilfælde
vi) i tilfælde af miltbrand i femten dage efterdet sidste sygdomstilfælde
hvis alle dyr af modtagelige arter på bedriften er blevet slagtet eller aflivet og lokalerne desinficeret i
tredive dage efter den dato, hvor dyrene er fjernet eller lokalerne desinficeret, undtagen i tilfælde af
miltbrand, for hvis vedkommende forbuddet gælder i femten dage

h) den har, så vidt mig bekendt, ikke været i kontakt med hovdyr, der er angrebet af smitsom sygdom
eller infektion i de sidste femten dage.
IV. Hesten vil blive sendt i et transportmiddel, der i forvejen er rengjort og desinficeret med et desinficerings
middel, som er officielt godkendt i afsenderlandet, og indrettet på en sådan måde, at fæces, strøelse eller
foder ikke kan sive eller falde ud under transporten.
Nedenstående erklæring, der er underskrevet af ejeren eller dennes repræsentant (2), er en del af
certifikatet.

V. Certifikatet er gyldigt i ti dage. I tilfælde af transport med skib forlænges dette tidsrum med sørejsens
varighed.

Dato

Sted

Embedsdyrlægens stempel (*) og underskrift

(navn med blokbogstaver, titel og stilling)

(*) Stemplets farve skal være forskellig fra farven på påtrykket.

Nr. L 86 / 5

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr . L 86 / 6

6 . 4 . 93

ERKLÆRING

Undertegnede

(navn med blokbogstaver)
(ejer eller repræsentant for ejeren (2) af ovenfor beskrevne hest)

erklærer, at:
1 . Hesten vil blive sendt direkte fra afsendelsesstedet til bestemmelsesstedet uden at komme i kontakt med

andre hovdyr, som ikke har samme sundhedsstatus.

2 . Betingelserne i kapitel III, litra d), er opfyldt.
3 . Hesten blev udført fra EF den

(sted, dato)

(4).

(underskrift)

(!) Del af et tredjelands område i overensstemmelse med artikel 13 , stk. 2 , i Rådets direktiv 90 / 426 / EØF, som anført i
Kommissionens beslutning 92/ 160/EØF som senest ændret.
(2) Certifikatet skal udstedes på den dag, hvor dyret indlades med henblik på forsendelse til bestemmelsesstedet, eller når det
drejer sig om en registreret hest , på den sidste arbejdsdag før indladning.
(3 ) Det ikke gældende udstreges.
(4) Datoen indsættes.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5 . februar 1993

om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel
af hovdyr til slagtning
(93 / 196 / EØF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro

de betingelser, der skal fastlægges for indførsel af hovdyr til
slagtning, finder anvendelse, uden at dette berører kravet i
Rådets direktiv 86 / 469 / EØF (9) om, at der ikke må anven
des tyreostatiske, østrogene, androgene eller gestagene stof
fer til opfedning af hovdyr;

pæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90 /426 / EØF af
26 . juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for
hovdyrs hovede dyrs bevægelser og indførsel af hovdyr fra
tredjelande 0 ), senest ændret ved direktiv 92/ 36 / EØF (2),
særlig artikel 15 , litra a), artikel 16 og artikel 18 ,
under henvisning til Rådets direktiv 91 / 496 / EØF af 15 .

juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse
af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet
fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89 / 662 / EØF,
90 /425 / EØF og 90 / 675 /EØF (3), senest ændret ved

beslutning 92 /438 / EØF (4), særlig artikel 14, og

der er forudsat udstedelse af sundhedscertifikat for hovdyr
til slagtning under forudsætning af, at dyrene er korrekt
mærket og identificeret; det er derfor nødvendigt at fast
sætte et tydeligt og uudsletteligt mærke for hovdyr til
slagtning;
de forskellige kategorier af hovdyr har specifikke egenska
ber, og der gives tilladelse til indførsel af disse kategorier til
forskellige formål; følgelig bør der fastsættes særlige sund
hedsmæssige krav gældende for hovdyr til slagtning, der
sendes direkte til slagteriet på bestemmelsesstedet, og for
hovdyr til slagtning, der passerer gennem et marked eller et
opsamlingssted;

ud fra følgende betragtninger:
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
I Rådets beslutning 79 / 542 / EØF (5 ), senest ændret ved
Kommissionens beslutning 93 / 100 / EØF (6), blev der op
stillet en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne
tillader indførsel af hovdyr;

det er også nødvendigt at tage hensyn til den i Kommissio
nens beslutning 92 / 160 / EØF (7), ændret ved beslutning
92 / 161 / EØF (8 ), omhandlede områdeinddeling af nogle af
de tredjelande, som er opført på ovennævnte liste;
de ansvarlige nationale veterinærmyndigheder har forplig
tet sig til at underrette Kommissionen og medlemsstaterne
pr . telex, telefax eller telegram inden 24 timer efter bekræf
telse af forekomst af en smittefarlig eller smitsom sygdom
hos hovdyr på Det Internationale Kontor for Epizootiers
(OIE ) liste A og B eller om indførelse af vaccination mod en
sådan sygdom eller, inden for en passende periode, om
påtænkte ændringer af de nationale importregler for hov
dyr;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.

L
L
L
L
L
L
L
L

224 af 18 . 8 . 1990 , s. 42 .
157 af 10. 6. 1992, s. 28 .

268 af 24. 9. 1991 , s. 56 .
243 af 25 . 8 . 1992, s. 27.
146 af 14. 6. 1979 , s. 15 .
40 af 17. 2 . 1993 , s. 23 .
71 af 18 . 3 . 1992, s. 27.
71 af 18 . 3 . 1992 , s. 29.

ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Uden at det indskrænker anvendelsen af beslutning 92/
160 / EØF, tillader medlemsstaterne indførsel af hovdyr til
slagtning fra tredjelande anført i del I i bilaget til beslutning
79 / 542 / EØF, som tydeligt og uudsletteligt er brændemær
ket med et mindst 3 cm højt »S« på hoven på venstre
forben, og

i) som, hvis de sendes direkte til et slagteri til slagtning
inden for fem dage efter ankomsten til slagteriet og
højst otte dage efter ankomsten til Fællesskabet, opfyl
der kravene i bilag I til nærværende beslutning. Hvis de
enhovede dyr transporteres med skib, og rejsen varer i
mere end otte dage, kan medlemsstaterne dog beslutte,
at de kan slagtes inden for 21 dage efter ankomsten til

(9) EFT nr. L 275 af 26 . 9. 1986, s. 36 .
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slagteriet, når de forbliver på slagteriet under dagligt
tilsyn af en embedsdyrlæge. Medlemsstaterne underret
ter Kommissionen om sådanne tilfælde, eller
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Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5 . februar 1993 .
På Kommissionens vegne

ii) som, hvis de passerer gennem et marked eller et opsam
lingssted inden slagtning, opfylder kravene i bilag II til
nærværende beslutning.

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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BILAG I

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for indførsel af hovdyr til slagtning, der sendes direkte til et slagteri inden for Det Europæiske Fællesskab

Certifikatets nummer:

Afsendertredjeland ( x ):
Ministerium :

Henvisning til det medfølgende velfærdscertifikat:

; ....

Antal dyr:
(med bogstaver)

I.

Identifikation af dyret/dyrene

Art

Antal

Hest, æsel ,

hovdyr (*)

muldyr,

Race

Alder
Køn

mulæsel

Identifikationsmetode (**)
og identifikation

(*) Det særlige mærke er et brændemærket »S« på hoven på venstre forben.
(**) Et pas til identifikation af hovdyret kan vedlægges certifikatet, hvis dyrets nummer er anført deri.
( a) Identifikationsdokumentets nummer (pasnummer):
(b) Attesteret af
(den kompetente myndigheds navn)

II.

Dyrets/dyrenes oprindelse og bestemmelse
Dyret/ dyrene afsendes fra:
(afsendelsessted)

direkte til :

(bestemmelsesmedlemsstat og slagteri)

med godsvogn / lastbil / fly /skib (3):
(transportmiddel og henholdsvis registreringsnummer, rutenummer og
registreret navn)

Afsenders navn og adresse: .

Modtagers navn og adresse:

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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III. Oplysninger om sundhedstilstand

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter, at ovennævnte dyr opfylder følgende betingelser:
a) det/ de kommer fra et land, hvor følgende sygdomme er anmeldelsespligtige: hestepest, dourine, snive,
hesteencephalitis (i alle former, herunder også venezuelansk), infektiøs anæmi, vesikulær stomatitis,
rabies og miltbrand

b) det/ de er blevet undersøgt i dag og udviser intet klinisk tegn på sygdom (2)
c) det drejer sig ikke om et dyr / dyr, der skal fjernes i forbindelse med et nationalt program for udryddelse
af en smitsom sygdom
d) det/ de har i 90 dage umiddelbart forud for udførslen (eller siden fødslen, hvis det/ de under 90 dage
gammelt/ gamle) opholdt sig på bedrifter under vererinært tilsyn i afsenderlandet og har i tredive dage
forud for afsendelsen været isoleret fra hovdyr, der ikke har tilsvarende sundhedsstatus

e) det/ de kommer fra et tredjelands område eller, i tilfælde af officiel regionalisering ifølge EF-retten, en
del af et tredjelands område, hvor:
(i) der ikke har været tilfælde af venezuelansk hesteencephalitis i løbet af de sidste to år
(ii) der ikke har været tilfælde af dourine inden for de sidste seks måneder
(iii)der ikke har været tilfælde af snive inden for de sidste seks måneder

(iv) — der ikke har været tilfælde af vesikulær stomatitis inden for de sidste seks måneder (3)
eller

— dyret/ dyrene ved en blodprøve taget inden for de sidste ti dage før udførslen den
(4) er
blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for vesikulær stomatitis med negativt resultat
ved 1 : 12 (3)
(v) — når det drejer sig om et ukastreret/ukastrerede handyr, ikke er registreret equin viral arteritis
(EVA) inden for de sidste seks måneder (3)
eller

— dyret/ dyrene ved en blodprøve taget inden for de sidste ti dage før udførslen den
(4) er
blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for EVA enten med negativt resultat ved
1:4(3)
eller

— dyrets/ dyrenes sæd taget inden for de sidste 21 dage før udførslen den
underkastet en virusneutralisationsprøve for EVA med negativt resultat (3)

(4) er blevet

f) det/ de kommer ikke fra et tredjelands område eller, fra en del af et tredjelands område, der efter
EF-retten betragtes som smittet med hestepest, og

— det/ de er ikke blevet vaccineret mod hestepest (3)
— det/ de er blevet vaccineret mod hestepest den

(3) (4)

g) det/ de kommer ikke fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde gælder et forbud,
og det har ikke været i kontakt med hovdyr fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige
grunde gælder et forbud:
(i) i tilfælde af hesteencephalitis i seks måneder efter den dato hvor de angrebne dyr er fjernet
(ii) i tilfælde af infektiøs anæmi i tilstrækkelig lang tid til, at de resterende dyr efter den dato, hvor de
angrebne dyr er fjernet, har reageret negativt på to Coggins-tests foretaget med tre måneders
interval

(iii)i tilfælde af vesikulær stomatitis i seks måneder efter det sidste sygdomstilfælde

(iv) i tilfælde af rabies i en måned efter det sidste sygdomstilfælde
(v) i tilfælde af miltbrand i femten dage efter det sidste sygdomstilfælde
hvis alle dyr af modtagelige arter på bedriften er blevet slagtet eller aflivet og lokalerne desinficeret i
tredive dage efter den dato, hvor dyrene er fjernet eller lokalerne desinficeret, undtagen i tilfælde af
miltbrand, for hvis vedkommende forbuddet gælder i femten dage
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h) det/ de har, så vidt mig bekendt, ikke været i kontakt med enhovede dyr, der er angrebet af smitsom
sygdom eller infektion , i de sidste femten dage
i) det/ de har, så vidt mig bekendt, ikke fået indgivet tyreostatiske, østrogene, androgene eller gestagene
stoffer med henblik på opfedning

j ) det/ de er ved blodprøver taget inden for de sidste ti dage inden udførslen den
underkastet følgende prøver med negativt resultat:

(4) blevet

— en Coggins-test for infektiøs anæmi

— en komplementbindingsprøve for snive (5) med 1 : 10.

IV. Dyret/ dyrene vil blive sendt i et transportmiddel, der i forvejen er rengjort og desinficeret med et
desinficeringsmiddel, som er officielt godkendt i afsenderlandet, og indrettet på en sådan måde, at fæces,
strøelse eller foder ikke kan sive eller falde ud under transporten.
Nedenstående erklæring, der er underskrevet af ejeren eller dennes repræsentant, er en del af certifika
tet.

V. Certifikatet er gyldigt i ti dage. I tilfælde af transport med skib forlænges dette tidsrum med sørejsens
varighed .

Dato

Embedsdyrlægens stempel (*) og underskrift

Sted

(navn med blokbogstaver, titel og stilling)
(*) Stemplets farve skal være forskellig fra farven på påtrykket. ,

ERKLÆRING

Undertegnede

(navn med blokbogstaver)
(ejer eller repræsentant for ejeren (3) af ovenfor beskrevne dyr)

erklærer, at:

1 . Dyret/ dyrene vil blive sendt direkte fra afsendelsesstedet til bestemmelsesstedet uden at komme i kontakt
med andre hovdyr, som ikke har samme sundhedsstatus.

Transporten vil blive gennemført på en sådan måde, at dyrets/ dyrenes sundhedstilstand sikres effektivt, og
at der tages hensyn til dets/ deres velfærd.
2 . Dyret / dyrene har enten opholdt sig i

(udførselsland) siden fødslen eller er ført ind i udførselslandet

mindst 90 dage forud for denne erklæring (3).

(sted, dato)

(underskrift)

(*) Del af et tredjelands område i overensstemmelse med artikel 13 , stk. 2, i direktiv 90 /426 / EØF.

(2 ) Certifikatet skal udstedes på den dag, hvor dyret / dyrene indlades med henblik på forsendelse til bestemmelsesmedlemssta
ten. Det skal ledsage sendingen og omfatter kun dyr, der transporteres i samme godsvogn, lastvogn, fly eller skib og føres
direkte til et slagteri.
(3 ) Det ikke gældfcnde udstreges.
(4) Datoen indsættes .

(5 ) Kravet om prøve for snive gælder ikke for følgende lande: Finland, Grønland, Island, Norge , Schweiz , Sverige, Østrig,
Australien, New Zealand, Canada og USA.
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BILAG II

SUNDHEDSCERTIHKAT

for indførsel af hovdyr til slagtning, der passerer gennem et marked eller et opsamlingssted inden for Det
>
Europæiske Fællesskab
Certifikatets nummer:

Afsendertredjeland (*):
Ministerium:

Henvisning til det medfølgende velfærdscertifikat:
Antal dyr:

.
(med bogstaver)

I.

Identifikation af dyret/dyrene
Art
Antal

Hest, æsel

hovdyr (*)

muldyr,

Race

Alder
Køn

mulæsel

Identifikationsmetode (**)
og identifikation

( ) Det særlige mærke er et brændemærket »S« pi hoven på venstre forben.
(**) Et pas til identifikation af hovdyret kan vedlægges certifikatet, hvis dyrets nummer er anført deri.
(a) Identifikationsdokumentets nummer (pasnummer):
,
(b) Attesteret af:
(den kompetente myndigheds navn)

II.

Dyrets/dyrenes oprindelse og bestemmelse
Dyret/dyrene afsendes fra::
( afsendeslsessted)

direkte til :

(bestemmelsesmedlemsstat og slagteri)

med godsvogn/ lastbil / fly/ skib (4):
(transportmiddel og henholdsvis registreringsnummer, rutenummer og
registreret navn)

Afsenders navn og adresse:

Modtagers navn og adresse:
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III. Oplysninger om sundhedstilstand

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter, at ovennævnte dyr opfylder følgende betingelser:

a) det/de kommer fra et land, hvor følgende sygdomme er anmeldelsespligtige: hestepest, dourine, snive,
hesteencephalitis (i alle former, herunder også venezuelansk), infektiøs anæmi, vesikulær stomatitis,
rabies og miltbrand

b) det/de er blevet undersøgt i dag og udviser intet klinisk tegn på sygdom (2)
c) det drejer sig ikke om et dyr/dyr, der skal fjernes i forbindelse med et nationalt program for udryddelse
af en smitsom sygdom
d) det/de har i de sidste tre måneder umiddelbart forud for udførslen (eller siden fødslen, hvis det/de er
under tre måneder gammelt/gamle) opholdt sig på bedrifter under veterinært tilsyn i afsenderlandet,
Og

— det/de kommer fra et land (*), der er anført i gruppe A, B , C eller D nedenfor (3), og har været
isoleret fra hovdyr, der ikke har samme sundhedsstatus, i tredive dage forud for afsendelsen (4)
eller

— det/de kommer fra et land (*), der er anført i gruppe E nedenfor (3), og har opholdt sig i et
godkendt isolationscenter beskyttet mod vektorinsekter i fyrre dage forud for afsendelsen (4)
e) det/de kommer fra et tredjelands område eller, i tilfælde af officiel regionalisering ifølge EF-retten, en
del af et tredjelands område, hvor:
(i) der ikke har været tilfælde af venezuelansk hesteencephalitis i løbet af de sidste to år
(ii) der ikke har været tilfælde af dourine inden for de sidste seks måneder
(iii)der ikke har været tilfælde af snive inden for de sidste seks måneder

(iv) — der ikke har været tilfælde af vesikulær stomatitis inden for de sidste seks måneder (4)
eller

— dyret/dyrene ved en blodprøve taget inden for de sidste ti dage før udførslen den
( 5), er
blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for vesikulår stomatitis med negativt resultat
ved 1 : 12 (4)

(v) — når det drejer sig om et ukastreret/ukastrerede handyr, ikke er registreret equin viral arterids
(EVA) inden for de sidste seks måneder (4)
eller

— dyret/dyrene ved en blodprøve taget inden for de sidste ti dage før udførslen den
(s), er
blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for EVA, enten med negativt resultat ved
1:4 (4)
eller

— dyrets/ dyrenes sæd taget inden for de sidste 21 dage før udførslen den
underkastet en virusneutralisationsprøve for EVA med negativt resultat (4)

(5), er blevet

f) det / de kommer ikke fra et tredjelands område eller fra en del af et tredjelands område, der efter
EF-retten betragtes som smittet med hestepest, og
— det/ de er ikke blevet vaccineret mod hestepest (4),
"
— det/de er blevet vaccineret mod hestepest den
(4) (5);
g) det/de kommer ikke fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde gælder et forbud,
og det har ikke været i kontakt med hovdyr fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige
grunde gælder et forbud:

(i) i tilfælde af hesteencephalitis i seks måneder efter den dato, hvor de angrebne dyr er fjernet
(ii) i tilfælde af infektiøs anæmi i tilstrækkelig lang tid til, at de resterende dyr efter den dato, hvor de
angrebne dyr er fjernet, har reageret negativt på to Coggins-tests foretaget med tre måneders
interval

(iii)i tilfælde af vesikulær stomatitis i seks måneder efter det sidste sygdomstilfælde
(iv) i tilfælde af rabies i en måned efter det sidste sygdomstilfælde
(v) i tilfælde af miltbrand i femten dage efter det sidste sygdomstilfælde
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hvis alle dyr af modtagelige arter på bedriften er blevet slagtet eller aflivet og lokalerne desinficeret i
tredive dage efter den dato, hvor dyrene er fjernet eller lokalerne desinficeret, undtagen i tilfælde af
miltbrand, for hvis vedkommende forbuddet gælder i femten dage

h) det/ de har, så vidt mig bekendt, ikke været i kokntakt med hovdyr, der er angrebet af smitsom
sygdom eller infektion, i de sidste femten dage

i) det/ de har, så vidt mig bekendt, ikke fået indgivet tyreostatiske, østrogene, androgene eller gestagene
stoffer med henblik på opfedning

j ) det/ de er ved blodprøver taget inden for de sidste ti dage inden udførslen den

(5), blevet

underkastet følgende prøver med negativt resultat:
— en Coggins-test for infektiøs anæmi
— en komplementbindingsprøve for snive (6) med 1:10
— en komplementbindingsprøve for dourine (6) ved 1 : 10
— en komplementbindingsprøve for piroplasmose (7) (8 ) (Babesia equi og Babesia caballi) ved 1 : 5
k) det/ de er ved en blodprøve taget med et interval på mellem 21 og 30 dage mellem de to prøver, idet

den anden prøve skal være foretaget inden for de sidste ti dage forud for afsendelsen (7), den
(5) og den
(5), blevet underkastet en test for hestepest som beskrevet i bilag D til
Rådets direktiv 90 /426 / EØF ved to lejligheder:
— med negative reaktioner, hvis det/de ikke er vaccineret (4)
eller

— uden øget antistoftal , hvis det/ de er vaccineret (4)

1) — det/ de er ikke vaccineret mod venezuelansk hesteencephalitis (4) (8)
— det/ de er blevet vaccineret den
udførslen (4);

(5), mindst seks måneder før isolation forud for

m) det / de er enten vaccineret mod western og eastern hesteencephalitis med inaktiveret vaccine den

(5), i løbet af de sidste seks måneder og inden for de sidste tredive dage før
udførslen (4) (8) (9)
— det/ de er ved en blodprøve taget med et interval på 21 dage mellem de to prøver, idet den anden
prøve skal være foretaget inden for de sidste ti dage forud for udførslen den
(5 ) og den
(5), blevet underkastet en hæmagglutinationsprøve for western og eastern hesteencephalitis
ved to lejligheder, med negative reaktioner, hvis det/ de er vaccineret (4), eller uden øget antistoftal,
hvis det/ de er vaccineret for mere end seks måneder siden (4).
IV. Dyret/ dyrene vil blive sendt i et transportmiddel , der i forvejen er rengjort og desinficeret med et
desinficeringsmiddel, som er officielt godkendt i afsenderlandet, og indrettet'på en sådan måde, at fæces,
strøelse eller foder ikke kan sive eller falde ud under transporten.

Nedenstående erklæring, der er underskrevet af ejeren eller dennes repræsentant, er en del af certifika
tet .

V.

Certifikatet er gyldigt i ti dage. I tilfælde af transport med skib forlænges dette tidsrum med sørejsens
varighed.

Dato

Sted

Embedsdyrlægens stempel (*) og underskrift

(navn med blokbogstaver, titel og stilling)
(*) Stemplets farve skal være forskellig fra farven på påtrykket.
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ERKLÆRING

Undertegnede

.

(navn med blokbogstaver)

(ejer eller repræsentant for ejeren (4) af ovenfor beskrevne dyr)

erklærer, at:

1 . Dyret/ dyrene vil blive sendt direkte fra afsendelsesstedet til bestemmelsesstedet uden at komme i kontakt
med andre hovdyr, som ikke har samme sundhedsstatus.

Transporten vil blive gennemført på en sådan måde, at dyrets/ dyrenes sundhedstilstand sikres effektivt, og
at der tages hensyn til dets/ deres velfærd.
2 . Dyret/ dyrene har enten opholdt sig i
mindst 90 dage forud for denne (4).

(sted, dato)

(udførselsland) siden fødslen eller er ført ind i udførselslandet

(underskrift)

C 1 ) Del af et tredjelands område i overensstemmelse med artikel 13 , stk. 2 , i Rådets direktiv 90 / 426/EØF.

(2) Certifikatet skal udstedes på den dag, hvor dyret/dyrene indlades med henblik på forsendelse til bestemmelsesmedlemssta
ten. Det skal ledsage sendingen og omfatter kun dyr, der transporteres i samme godsdvogn, lastvogn, fly eller skib.
(3) Gruppe A: Finland, Grønland, Island, Norge, Schweiz, Sverige, Østrig.
Guppe B: Australien, Bulgarien, Cypern, Estland , Hviderusland, Kroatien, Ledand , Litauen, den tidligere jugoslaviske

(4)
(s)

(6)
(7)
(8)
(9)

republik Makedonien, Montenegro, New Zealand, Polen, Rumænien, Rusland (>), Serbien, Slovakiet,
Slovenien, Tjekkiet, Ukraine og Ungarn.
Gruppe C: Canada, USA.
Gruppe D: Argentina , Brasilien (*), Chile, Cuba9 Mexico, Paraguay , Uruguay.
Gruppe E: Algeriet, Israel , Malta, Mauritius, Tunesien.
Det ikke gældende udstreges.
Datoen indsættes.
Kravet om prøve for snive og dourine gælder ikke for landene i Gruppe A og C, Australien og New Zealand.
Gælder kun for landene i gruppe E.
Gælder kun for landene i gruppe D.
Gælder kun for landene i gruppe C.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 5 . februar 1993

om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af
registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr
(93 / 197/ EØF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab ,

under henvisning til Rådets direktiv 90 / 426 / EØF af
26 . juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for
hovdyrs bevægelser og indførsel af hovdyr fra tredjelan
de (*), senest ændret ved direktiv 92 / 36 / EØF (2), særlig
artikel 15 , litra a), artikel 16 , og
ud fra følgende betragtninger:
I Rådets beslutning 79 / 542 / EØF (3 ), senest ændret ved
Kommissionens direktiv 93 / 100 / EØF (4), blev der opstillet
en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader
indførsel af hovdyr;

det er også nødvendigt at tage hensyn til den i Kommissio
nens beslutning 92 / 160 / EØF ( 5 ), ændret ved beslutning
92/ 161 / EØF ( 6), omhandlede områdeinddeling af nogle af
de tredjelande , som er opført på ovennævnte liste;

at der ikke må anvendes tyreostatiske, østrogene, endroge
ne eller gestagene stoffer til opfedning af hovdyr;
medlemsstaterne indfører hovdyr efter bestemmelserne i

Rådets direktiv 91 /496 / EØF (8), ændret ved beslutning
92 / 438 / EØF (9 ), hvori principperne for tilrettelæggelse af
veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra
tredjelande, er fastsat;

da visse tredjelande har samme sundhedsstatus , er det
berettiget at oprette flere sundhedszoner i forbindelse med
indførsel af hovdyr;

de forskellige kategorier af hovdyr har specifikke egenska
ber, og der gives tilladelse til indførsel af disse kategorier til
forskellige formål ; følgelig bør der fastsættes særlige sund
hedsmæssige krav ved indførsel af registrerede hovdyr og
hovdyr til opdræt og som brugsdyr;
som følge af forskellene i sundhedsstatus er det nødvendigt,
at der findes flere sundhedscertifikater for registrerede
nhovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over

de ansvarlige nationale veterinærmyndigheder har forplig
tet sig til at underrette Kommissionen og medlemsstaterne
pr. telex, telefax eller telegram inden 24 timer efter bekræf
telse af forekomst af en smittefarlig eller smitsom sygdom
hos hovdyr på Det Internationale Kontor for Epizootiers
(OIE ) liste A og B eller om indførelse af vaccination mod en
sådan sygdom eller, inden for en passende periode, om
påtænkte ændringer af de nationale importregler for hov
dyr;

ensstemmelse med * udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

de betingelser, der skal fastlægges for indførsel af hovdyr
til opdræt og som brugsdyr, finder anvendelse, uden at
dette berører kravet i Rådets direktiv 86 / 469 / EØF (7) om ,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L
L

224 af 18 . 8 . 1990 , s . 42 .
157 af 10 . 6 . 1992 , s . 28 .
146 af 14. 6 . 1979 , s. 15.
40 af 17. 2. 1993 , s. 23 .
71 af 18 . 3 . 1992, s. 27.
71 af 18 . 3 . 1992, s . 29 .
275 af 26. 9 . 1986 , s. 36.

Uden at det indskrænker anvendelsen af beslutning 92 /
160 / EØF, tillader medlemsstaterne indførsel af registrere
de hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr:
— fra tredjelande anført i bilag I

( 8 ) EFT nr . L 268 af 24 . 9 . 1991 , s . 56 .
( 9 ) EFT nr . L 243 af 25 . 8 . 1992 , s . 27.
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Udfærdiget i Bruxelles, den 5 , februar 1 993 .

sundhedscertifikat, der er vist i bilag II.
Artikel 2

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Medlem af Kommissionen
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BILAG I

Gruppe A :

Finland, Grønland, Island, Norge, Schweiz, Sverige og Østrig.
Gruppe B.

Australien, Bulgarien, Cypern, Estland, Hviderusland, Kroatien, Letland, Litauen, den tidligere jugoslaviske
republik Makedonien, Montenegro, New Zealand, Polen, Rumænien, Rusland ( 1 ), Serbien, Slovakiet,
Slovenien, Tjekkiet, Ukraine og Ungarn.
Gruppe C.

Canada, Hongkong (2), Japan (2) og USA.
Gruppe D:

Argentina, Barbados (2), Bermuda (2), Bolivia (2), Brasilien C 1 ), Chile, Cuba (2), Jamaica (2), Mexico, Paraguay
og Uruguay.
Gruppe E.

Algeriet, Bahrain (2), De Forenede Arabiske Emirater (2), Israel , Jordan (2), Kuwait (2), Libyen (2), Malta,
Mauritius, Oman (2) og Tunesien.

(') Områdeinddeling af landet i henhold til Kommissionens beslutning 92/ 160 / EØF.
(2) Kun registrerede heste.

BILAG II

A. Sundhedscertifikat for indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr fra tredjelande
opført i gruppe A.

B. Sundhedscertifikat for indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr fra tredjelande
opført i gruppe B.

C. Sundhedscertifikat for indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr fra tredjelande
opført i gruppe C.

D. Sundhedscertifikat for indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr fra tredjelande
opført i gruppe D.
E. Sundhedscertifikat for indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr fra tredjelande
opført i gruppe E.
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A.

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr til Fællesskabets område fra Finland,
Grønland, Island, Norge, Schweiz, Sverige og Østrig
Certifikatets nummer:

Afsendertredjeland (1 ):
Ministerium :

Henvisning til det medfølgende velfærdscertifikat:

I. Identifikation af dyret
Art

Race

Hest, æsel, muldyr,

Alder

mulæsel

Køn

Identifikationsmetode og identifikation (*)

( ) Et pas til identifikation af hovdyret kan vedlægges certifikatet, hvis dyrets nummer er anført deri.
a) Indentifikationsdokumentets nummer (pasnummer):
b) Attesteret af:
(den kompetente myndigheds navn)

II. Dyrets oprindelse og bestemmelse
Dyret afsendes fra:
(afsendelsessted)

direkte til:

(bestemmelsesmedlemsstat og -sted)

— til fods (2)
eller

— med godsvogn /lastbil / fly / skib (2):
(transportmiddel og henholdsvis registreringsnummer, rutenummer og
registreret navn) (2)

Afsenders navn og adresse:

Modtagers navn og adresse:
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III. Oplysninger om sundhedstilstand

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter, at ovennævnte hovdyr opfylder følgende betingelser:

a) det kommer fra et land, hvor følgende sygdomme er anmeldelsespligtige: hestepest, dourine, snive,
hesteencephalitis (i alle former, herunder også venezuelansk), infektiøs anæmi, vesikulær stomatitis,
rabies og miltbrand

b) det er blevet undersøgt i dag og udviser intet klinisk tegn på sygdom (3 )
c) det drejer sig ikke om et dyr, der skal fjernes i forbindelse med et nationalt program for udryddelse af en
smitsom sygdom
d) det har i tre måneder umiddelbart forud for udførslen (eller siden fødslen, hvis det er under tre måneder

gammelt) opholdt sig på bedrifter under veterinært tilsyn i afsenderlandet og har i tredive dage forud for
afsendelsen været holdt adskilt fra hovdyr, der ikke har tilsvarende sundhedsstatus
e) det kommer fra et tredjelands område eller, i tilfælde af officiel regionalisering ifølge EF-retten, en del af
et tredjelands område, hvor:
i) der ikke har været tilfælde af venezuelansk hesteencephalitis i løbet af de sidste to år

ii) der ikke har været tilfælde af dourine inden for de sidste seks måneder
iii) der ikke har været tilfælde af snive inden for de sidste seks måneder

iv) — der ikke har været tilfælde af vesikulær stomatitis inden for de sidste seks måneder (2)
eller

— dyret ved en blodprøve taget inden for de sidste 21 dage før udførslen den
(4) er blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for vesiku
lær stomatitis med negativt resultat ved 1 : 12 (2)
v) — når det drejer sig om et ukastreret handyr, ikke er registreret equin viral arteritis (EVA) inden for
de sidste seks måneder (2)
eller

— dyret ved en blodprøve taget inden for de sidste 21 dage før udførslen den
(4) er blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for EVA
enten med negativt resultat ved 1 : 4 (2)
eller

— dyrets sæd taget inden for de sidste 21 dage før udførslen den
er blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for EVA med negativt resultat (2)

(4)

f) det kommer ikke fra et tredjelands område eller fra en del af et tredjelands område, der efter EF-retten
betragtes som smittet med hestepest, og

— det er ikke blevet vaccineret mod hestepest (2)
— det er blevet vaccineret mod hestepest den

(2) (4)

g) det kommer ikke fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde gælder et forbud, og det
har ikke været i kontakt med hovdyr fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde
gælder et forbud:
i) i tilfælde af hesteencephalitis, i seks måneder efter den dato, hvor de angrebne dyr er fjernet

ii) i tilfælde af infektiøs anæmi, i tilstrækkelig lang tid til, at de resterende dyr efter den dato, hvor de
angrebne dyr er fjernet, har reageret negativt på to Coggins-tests foretaget , med tre måneders
interval

iii) i tilfælde af vesikulær stomatitis, i seks måneder efter det sidste sygdomstilfælde
iv) i tilfælde af rabies, i en måned efter det sidste sygdomstilfælde
v) i tilfælde af miltbrand, i femten dage efter det sidste sygdomstilfælde

hvis alle dyr af modtagelige arter på bedriften er blevet slagtet eller aflivet og lokalerne desinficeret, i

tredive dage efter den dato, hvor dyrene er fjernet eller lokalerne desinficeret, undtagen i tilfælde af
miltbrand, for hvis vedkommende forbuddet gælder i femten dage
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h) det viser ingen kliniske tegn på kontagiøs equin metritis (CEM), og det kommer ikke fra en bedrift, hvor
der har været mistanke om CEM inden for de sidste to måneder, og har ikke indirekte eller direkte ved
parring været i kontakt med hovdyr, der er smittet med eller mistænkes for at være smittet med
CEM

i) det har, så vidt mig bekendt, ikke været i kontakt med hovdyr, der er angrebet af smitsom sygdom eller
infektion, i de sidste femten dage
j) det er ved en blodprøve taget inden for de sidste tredive dage inden udførslen den
(4) blevet underkastet følgende prøve med negativt resultat:
— en Coggins-test for infektiøs anæmi.

IV. Dyret vil blive sendt i et transportmiddel, der i forvejen er rengjort og desinficeret med et desinficeringsmid
del, som er officielt godkendt i afsenderlandet, og indrettet på en sådan måde, at faeces, strøelse eller foder
ikke kan sive eller falde ud under transporten.

Nedenstående erklæring, der er underskrevet af ejeren eUer dennes repræsentant, er en del af certifikatet.
V. Certifikatet er gyldigt i ti dage. I tilfælde af transportet med skib forlænges dette tidsrum med sørejsens
varighed.
Dato

Sted

Embedsdyrlægens stempel (*) og underskrift

(navn med blokbogstaver, titel og stilling)

(*) Stemplets farve skal være forskellig fra farven på påtrykket.

ERKLÆRING

Undertegnede

(navn med blokbogstaver)
(ejer eller repræsentant for ejeren (2) af ovenfor beskrevne dyr)

erklærer, at:
1 . Dyret vil blive sendt direkte fra afsendelsesstedet til bestemmelsesstedet uden at komme i kontakt med andre
hovdyr, som ikke har samme sundhedsstatus.

Transporten vil blive gennemført på en sådan måde, at dyrets sundhedstilstand sikres effektivt, og at der
tages hensyn til dets velfærd.
2. Dyret har enten opholdt sig i
(udførselsland) siden fødslen eller er ført
ind i udførselslandet mindst 90 dage forud for denne erklæring.

(sted, dato)

(underskrift)

0 ) Del af et tredjelands område i overensstemmelse med artikel 13 , stk. 2, i Rådets direktiv 90 / 426 / EØF.
(2) Det ikke gældende udstreges.
(3) Certifikatet skal udstedes på den dag, hvor dyret indlades med henblik på forsendelse til bestemmelsesmedlemsstaten, elier
når det drejer sig om en registreret hest, på den sidste arbejdsdag før indladning.
(4) Datoen indsættes.

v

Når det drejer sig om et registreret hovdyr, skal udførte prøver, resultaterne hei'af og vaccination angives i identifikations
dokumentet (passet).
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B.

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr til Fællesskabets område fra
Australien, Bulgarien, Cypern, Estland, Hviderusland, Kroatien, Letland, Litauen, den tidligere jugoslaviske
republik Makedonien, Montenegro, New Zealand, Polen, Rumænien, Rusland (*), Serbien, Slovakiet,
Slovenien, Tjekkiet, Ukraine og Ungarn '
Certifikatets nummer:

Afsendertredjeland (*):
Ministerium

Henvisning til det medfølgende velfærdscertifikat:

1. Identifikation af dyret
Art

hest, æsel, muldyr,
mulæsel

Race
Alder
Køn

Identifikationsmetode og identifikation (*)

( ) Et pas til identifikation af hovdyret kan vedlægges certifikatet, hvis dyrets nummer er anført deri .
a) Indentifikationsdokumentets nummer (pasnummer):
b) Attesteret af:
1

(den kompetente myndigheds navn)

II. Dyrets oprindelse og bestemmelse

Dyret/dyrene afsendes fra:
(afsendelsessted)

direkte til :

(bestemmelsesmedlemsstat og -sted)

— til fods (2) eller med godsvogn/lastbil / fly/ skib:
(transportmiddel og henholdsvis registreringsnummer, rutenummer og registreret nåvn)

Afsenders navn og adresse:

Modtagers navn og adresse:

III. Oplysninger om sundhedstilstand

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter, at ovennævnte hovdyr opfylder følgende betingelser:
a) det kommer fra et land, hvor følgende sygdomme er anmeldelsespligtige: hestepest, dourine, snive,
hesteencephalitis (i alle former, herunder også venezuelansk), infektiøs anæmi , vesikulær stomatitis,
rabies og miltbrand

b) det er blevet undersøgt i dag og udviser intet klinisk tegn på sygdom (3)
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c) det drejer sig ikke om et dyr, der skal fjernes i forbindelse med et nationalt program for udryddelse af en
smitsom sygdom
\

d) det har i tre måneder umiddelbart forud for udførslen (eller siden fødslen , hvis det er under tre måneder

gammelt) opholdt sig på bedrifter under veterinært tilsyn i afsenderlandet og har været isoleret tredive
dage forud for afsendelsen

e) det kommer fra et tredjelands område eller, i tilfælde af officiel regionalisering ifølge EF-retten, en del af
et tredjelands område, hvor:
i) der ikke har været tilfælde af venezuelansk hesteencephalitis i løbet af de sidste to år
ii) der ikke har været tilfælde af dourine inden for de sidste seks måneder
iii) der ikke har været tilfælde af snive inden for de sidste seks måneder

iv) der ikke har været tilfælde af vesikulær stomatitis inden for de sidste seks måneder (2)
eller

dyret ved en

blodprøve taget inden for de sidste 21 dage før udførslen den
(4) er blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for vesikulær
stomatitis med negativt resultat ved 1 : 12 (2)

v) når det drejer sig om et ekastreret handyr, der ikke er registreret equin viral arteritis (EVA) inden for
de sidste seks måneder (2)
eller

dyret

ved

en

blodprøve taget inden for de sidste 21 dage før udførslen den
(4) er blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for EVA enten
med negativt resultat ved 1 : 4 (2)
eller

dyrets sæd taget inden for de sidste 21 dage før udførslen den
blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for EVA med negativt resultat (2)

(4) er

f) det kommer ikke fra et tredjelands område eller fra en del af et tredjelands områder der efter EF-retten
betragtes som smittet med hestepest, og
— det er ikke blevet vaccineret mod hestepest (2)
eller

— det er blevet vaccineret mod hestepest den

i

(4) (2);

g) det kommer ikke fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde gælder et forbud, og det
har ikke været i kontakt med hovdyr fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde
gælder et forbud:

i) i tilfælde af hesteencephalitis, i seks måneder efter den dato, hvor de angrebne dyr er fjernet
ii) i tilfælde af infektiøs anæmi, i tilstrækkelig lang tid til , at de resterende dyr efter den dato , hvor de
angrebne dyr er fjernet, har reageret negativt på to Coggins-tests foretaget med tre måneders
interval

iii) i tilfælde af vesikulær stomatitis, i seks måneder efter det sidste sygdomstilfælde
iv) i tilfælde af rabies, i en måned efter det sidste sygdomstilfælde
v) i tilfælde af miltbrand, i femten dage efter det sidste sygdomstilfælde
hvis alle dyr af modtagelige arter på bedriften er blevet slagtet eller aflivet og lokalerne desinficeret, i 30
dage efter den dato, hvor dyrene er fjernet eller lokalerne desinficeret, undtagen i tilfælde af miltbrand»
for hvis vedkommende forbuddet gælder i femten dage
h) det viser ingen kliniske tegn på kontagiøs ekvin metritis (CEM), og det kommer ikke fra en bedrift, hvor
der har været mistanke om CEM inden for de sidste to måneder, og har ikke indirekte eller direkte ved
parring været i kontakt med hovdyr, der er smittet med eller mistænkes for at være smittet med
CEM

i) det har, så vidt mig bekendt, ikke været i kontakt med hovdyr, der er angrebet af smitsom sygdom eller
infektion, i de sidste femten dage
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j) det er ved en blodprøve taget inden for de sidste ti dage inden udførslen den
(4) (5) blevet underkastet følgende prøver med negativt resultat:
— en Coggins-test for infektiøs anæmi
— en komplementbindingsprøve for dourine (6) ved 1:10
— en komplementbindingsprøve for snive (6) ved 1:10.

IV. Dyret vil blive sendt i et transportmiddel, der i forvejen er rengjort og desinficeret med et desinficeringsmid
del, som er officielt godkendt i afsenderlandet, og indrettet på en sådan måde, at fæces, strøelse eller foder
ikke kan sive eller falde ud under transporten.

Nedenstående erklæring, der er underskrevet af ejeren eller dennes repræsentant, er en del af certifikatet.

V. Certifikatet er gyldigt i ti dage. I tilfælde af transportet med skib forlænges dette tidsrum med sørejsens
varighed.
Embedsdyrlægens stempel (*) og underskrift

Sted

Dato

(navn med blokbogstaver, titel og stilling)

(*) Stemplets farve skal være forskellig fra farven på påtrykket.

ERKLÆRING

Undertegnede

(navn med blokbogstaver)
(ejer eller repræsentant for ejeren (2) af ovenfor beskrevne dyr)

erklærer, at:

1 . Dyret vil blive sendt direkte fra afsendelsesstedet til bestemmelsesstedet uden at komme i kontakt med andre
hovdyr , som ikke har samme sundhedsstatus.
Transporten vil blive gennemført på en sådan måde, at dyrets sundhedstilstand sikres effektivt, og at der
tages hensyn til dets velfærd.

2. Dyret har enten opholdt sig i
(udførselsland) siden fødslen eller er ført
ind i udførselslandet mindst 90 dage forud for denne erklæring.

(sted, dato)

(underskrift)

(') Del af et tredjelands område i overensstemmelse med artikel 13 , stk. 2, i Rådets direktiv 90 /426/EØF.

(2) Det ikke gældende udstreges.
(3 ) Certifikatet skal udstedes på den dag, hvor dyret indlades med henblik på forsendelse til bestemmelsesmedlemsstaten, eller
når det drejer sig om en registreret hest, på den sidste arbejdsdag før indladning.
(4) Datoen indsættes.

Når det drejer sig om et registreret hovdyr, skal udførte prøver, resultaterne heraf og vaccination angives i identifikations
dokumentet (passet).
(5) For Esdand, Hviderusland, Letland, Litauen, Rusland og Ukraine skal laboratorieundersøgelserne udføres på et laborato
rium, der er godkendt af destinationsmedlemsstaten. Undersøgelsesresultaterne, der er bekræftet af laboratoriet, skal
vedhæftes sundhedscertifikatet, der ledsager dyret.
(6) Kravet om prøve for snive og dourine gælder ikke for Australien og New Zealand.
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C.
SUNDHEDSCERTIFIKAT

for indførsel til Fællesskabets område af registrerede heste fra Hongkong og Japan og registrerede hovdyr og
hovdyr til opdræt og som brugsdyr fra Canada og USA
Certifikatets nummer*

Afsendertredjeland (*):
Ministerium:

Henvisning til det medfølgende velfærdscertifikat:

I. Identifikation af dyret
Art

hest, æsel, muldyr,

Race
Alder

mulæsel

Køn

Identifikationsmetode og identifikation (*)

( ) Et pas til identifikation af hovdyret kan vedlægges certifikatet, hvis dyrets nummer er anført deri.
a) Indentifikationsdokumentets nummer (pasnummer):
b) Attesteret af:
(den kompetente myndigheds navn)

II. Dyrets oprindelse og bestemmelse
Dyret afsendes fra:
(afsendelsessted)

direkte til:

,
(bestemmelsesmedlemsstat og -sted)

med godsvogn/ lastbil/ fly/ skib (3):
(transportmiddel og henholdsvis registreringsnummer, rutenummer og registreret navn)

Afsenders navn og adresse:

Modtagers navn og adresse:

III. Oplysninger om sundhedstilstand
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter, at ovennævnte hovdyr opfylder følgende betingelser:
a) det kommer fra et land, hvor følgende sygdomme er anmeldelsespligtige: hestepest, dourine , snive,
hesteencephalitis (i alle former, herunder også venezuelansk), infektiøs anæmi, vesikulær stomatitis,
rabies og miltbrand

b) det er blevet undersøgt i dag og udviser intet klinisk tegn på sygdom (2)
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c) det drejer sig ikke om et dyr, der skal fjernes i forbindelse med et nationalt program for udryddelse af en
smitsom sygdom
d) det har i tre måneder umiddelbart forud for udførslen (eller siden fødslen, hvis det er under tre måneder
gammelt) opholdt sig på bedrifter under veterinært tilsyn i afsenderlandet og har været isoleret tredive
dage forud for afsendelsen

e) det kommer fra et tredjelands område eller, i tilfælde af officiel regionalisering ifølge EF-retten , en del af
et tredjelands område, hvor:

i) der ikke har været tilfælde af venezuelansk hesteencephalitis i løbet af de sidste to år
ii) der ikke har været tilfælde af dourine inden for de sidste seks måneder
iii) der ikke har været tilfælde af snive inden for de sidste seks måneder

iv) der ikke har været tilfælde af vesikulær stomatitis inden for de sidste seks måneder (3)
eller

dyret

ved

en

blodprøve taget inden for de sidste 21 dage før udførslen den
(4) er blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for vesikulær
stomatitis med negativt resultat ved 1 : 12 (3)
v) når det drejer sig om et ukastreret handyr, ikke er registreret equin viral arteritis (EVA) inden for de
sidste seks måneder (3)
eller

dyret ved en blodprøve taget inden for de sidste 21

dage før udførslen den

(4) er blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for EVA enten
med negativt resultat ved 1 : 4 (3)
eller

dyrets sæd taget inden for de sidste 21 dage før udførslen den
blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for EVA med negativt resultat (3)

(4) er

f) det kommer ikke fra et tredjelands område eller fra en del af et tredjelands område, der efter EF-retten
betragtes som smittet med hestepest, og
— det er ikke blevet vaccineret mod hestepest (3 )
eller

— det er blevet vaccineret mod hestepest den

(3) (4)

g) det kommer ikke fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde gælder et forbud, og det
har ikke været i kontakt med hovdyr fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde
gælder et forbud:

i) i tilfælde af hesteencephalitis, i seks måneder efter den dato , hvor de angrebne dyr er fjernet
ii) i tilfælde af infektiøs anæmi, i tilstrækkelig lang tid til , at de resterende dyr efter den dato , hvor de
angrebne dyr er fjernet, har reageret negativt på to Coggins-tests foretaget med tre måneders
interval

iii) i tilfælde af vesikulær stomatitis, i seks måneder efter det sidste sygdomstilfælde
iv) i tilfælde af rabies, i en måned efter det sidste sygdomstilfælde
v) i tilfælde af miltbrand, i femten dage efter det sidste sygdomstilfælde

hvis alle dyr af modtagelige arter på bedriften er blevet slagtet eller aflivet og lokalerne desinficeret, i
tredive dage efter den dato, hvor dyrene er fjernet eller lokalerne desinficeret, undtagen i tilfælde af
miltbrand, for hvis vedkommende forbuddet gælder i femten dage;
h) det viser ingen kliniske tegn på kontagiøs equin metritis (CEM), og det kommer ikke fra en bedrift, hvor
der har været mistanke om CEM inden for de sidste to måneder, og har ikke indirekte eller direkte ved
parring været i kontakt med hovdyr, der er smittet med eller mistænkes for at være smittet med
CEM

i) det har, så vidt mig bekendt, ikke været i kontakt med hovdyr, der er angrebet af smitsom sygdom eller
infektion , i de sidste femten dage;

j ) det er ved en blodprøve taget inden for de sidste 30 dage inden udførslen den
.
(4) blevet underkastet følgende prøve med negativt resultat:
— en Coggins-test for infektiøs anæmi

k) det er ikke vaccineret mod venezuelansk hesteencephalitis (3 ) eller det er blevet vaccineret den
(4) (mindst seks måneder før isolation forud for udførslen) (3 )
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1) det er enten vaccineret mod western og eastern hesteencephalitis med inaktiveret vaccine den
(3) (4)(5)

eller japansk B-encephalitis den

( ) (4) ( ) (> løbet af de sidste seks måneder og inden for

de sidste tredive dage før udførslen)
eller er ved en blodprøve taget med et interval på 21 dage mellem de to prøver, idet den anden prøve

•.•••i4) og den

skal være foretaget inden for de sidste ti dage forud for afsendelsen, den

(4) blevet underkastet en hæmagglutinationsprøve for western og eastern hesteencepha
litis ved to lejligheder, enten med negative reaktioner, hvis dyret ikke er vaccineret (3) eller uden øget
antistoftal , hvis det er over seks måneder siden , at dyret er vaccineret (3).

IV. Dyret vil blive sendt i et transportmiddel, der i forvejen er rengjort og desinficeret med et desinficeringsmid
del, som er officielt godkendt i afsenderlandet, og indrettet på en sådan måde, at fæces, strøelse eller foder
ikke kan sive eller falde ud under transporten.
Nedenstående erklæring, der er underskrevet af ejeren eller dennes repræsentant, er en del af certifikatet.

V. Certifikatet er gyldigt i ti dage. I tilfælde af transportet med skib forlænges dette tidsrum med sørejsens
varighed.
Dato

Sted

Embedsdyrlægens stempel (*) og underskrift

(navn med blokbogstaver, titel og stilling)
(*) Stemplets farve skal være forskellig fra farven på påtrykket.

ERKLÆRING

Undertegnede

(navn med blokbogstaver)
(ejer eller repræsentant for ejeren (3) af ovenfor beskrevne dyr)

erklærer, at:

1 . Dyret vil blive sendt direkte fra afsendelsesstedet til bestemmelsesstedet uden at komme i kontakt med andre
hovdyr, som ikke har samme sundhedsstatus.
Transporten vil blive gennemført på en sådan måde, at dyrets sundhedstilstand sikres effektivt, og at der
tages hensyn til dets velfærd.

2. Dyret har enten opholdt sig i
(udførselsland) siden fødslen eller er ført
ind i udførselslandet mindst 90 dage forud for denne erklæring.

(sted, dato)

(underskrift)

(') Del af et tredjelands område i overensstemmelse med artikel 13 , stk. 2, i Rådets direktiv 90 / 426 /EØF.
(2) Certifikatet skal udstedes på den dag, hvor dyret indlades med henblik på forsendelse til bestemmelsesmedlemsstaten, eller
når det drejer sig om en registreret hest, på den sidste arbejdsdag før indladning.
(3 ) Det ikke gældende udstreges.
(4) Datoen indsættes.

Når det drejer sig om et registreret hovdyr, skal udførte prøver, resultaterne heraf og vaccination angives i identifikations
dokumentet (passet).

(s) Kravet om vaccination mod western og eastern hesteencephalitis gælder kun for Canada og USA , medens kravet om
vaccination mod japansk B-encephalitis gælder for Hongkong, og Japan .
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D.

SUNDHEDSCERTTFIKAT

for indførsel af registrerede heste til Fællesskabets område fra Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba og Jamaica og
registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr fra Argentina, Brasilien, Chile, Mexico, Paraguay og
Uruguay
Certifikatets nummer:

Afsendertredjeland ( 1):
Ministerium:

,

Henvisning til det medfølgende velfærdscertifikat:

I. Identifikation af dyret
Art

Race

hest, æsel, muldyr,

Alder

mulæsel

Køn

Identifikationsmetode og identifikation (*)

( ) Et pas til identifikation af hovdyret kan vedlægges certifikatet, hvis dyrets nummer er anført deri.
a) Indentifikationsdokumentets nummer (pasnummer):
b) Attesteret af:
(den kompetente myndigheds navn)

II. Dyrets oprindelse og bestemmelse
Dyret afsendes fra:
(afsendelsessted)
direkte til:

(bestemmelsesmedlemsstat og -sted)

med godsvogn/lastbil/ fly /skib (3):
(transportmiddel og henholdsvis registreringsnummer, rutenummer og registreret navn)

Afsenders navn og adresse:

Modtagers navn og adresse:

III. Oplysninger om sundhedstilstand

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter, at ovennævnte hovdyr opfylder følgende betignelser:
a) det kommer fra et land, hvor følgende sygdomme er anmeldelsespligtige: hestepest, dourine, snive,
hesteencephalitis (i alle former, herunder også venezuelansk), infektiøs anæmi, vesikulær stomatitis,
rabies og miltbrand;

b) det er blevet undersøgt i dag og udviser intet klinisk tegn på sygdom; (2)
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c) det drejer sig ikke om et dyr, der skal fjernes i forbindelse med et nationalt program for udryddelse af en
smitsom sygdom
d) det har i tre måneder umiddelbart forud for udførslen (eller siden fødslen, hvis det er under tre måneder
gammelt) opholdt sig på bedrifter under veterinært tilsyn i afsenderlandet og har været isoleret tredive
dage forud for afsendelsen

e) det kommer fra et tredjelands område eller, i tilfælde af officiel regionalisering ifølge EF-retten , en del af
et tredjelands område, hvor:

i) der ikke har været tilfælde af venezuelansk hesteencephalitis i løbet af de sidste to år
ii) der ikke har været tilfælde af dourine inden for de sidste seks måneder
iii) der ikke har været tilfælde af snive inden for de sidste seks måneder

iv) der ikke har været tilfælde af vesikulær stomatitis inden for de sidste seks måneder (3 )
eller

dyret ved

en

blodprøve

taget

inden

for

de

sidste

21

dage

før

udførslen

den

(4) er blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for vesikulær
stomatitis med negativt resultat ved 1 : 12 (3)

v) når det drejer sig om et ukastreret handyr, ikke er registreret equin viral arteritis (EVA) inden for de
sidste seks måneder ( 3 )
eller

dyret ved

en

blodprøve taget inden for de sidste 21 dage før udførslen den
(4) er blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for EVA enten
med negativt resultat ved 1 : 4 (3)
eller

dyrets sæd taget inden for de sidste 21 dage før udførslen den
blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for EVA med negativt resultat ( 3)

(4) er

f) det kommer ikke fra et tredjelands område eller fra en del af et tredjelands område, der efter EF-retten
betragtes som smittet med hestepest, og
— det er ikke blevet vaccineret mod hestepest (3).
— det er blevet vaccineret mod hestepest den

(3) (4)

g) det kommer ikke fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde gælder et forbud, og det
har ikke været i kontakt med hovdyr fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde
gælder et forbud:

i) i tilfælde af hesteencephalitis, i seks måneder efter den dato, hvor de angrebne dyr er fjernet
ii) i tilfælde af infektiøs anæmi , i tilstrækkelig lang tid til, at de resterende dyr efter den dato, hvor de
angrebne dyr er fjernet, har reageret negativt på to Coggins-tests foretaget med tre måneders
interval

iii) i tilfælde af vesikulær stomatitis, i seks måneder efter det sidste sygdomstilfælde
iv) i tilfælde af rabies, i en måned efter det sidste sygdomstilfælde
v) i tilfælde af miltbrand, i femten dage efter det sidste sygdomstilfælde;
hvis alle dyr af modtagelige arter på bedriften er blevet slagtet eller aflivet og lokalerne desinficeret, i
tredive dage efter den dato, hvor dyrene er fjernet eller lokalerne desinficeret , undtagen i tilfælde af
miltbrand, for hvis vedkommende forbuddet gælder i femten dage

h) det viser ingen kliniske tegn på kontagiøs equin metritis (CEM), og det kommer ikke fra en bedrift, hvor
der har været mistanke om CEM inden for de sidste to måneder, og har ikke indirekte eller direkte ved
parring været i kontakt med hovdyr, der er smittet med eller mistænkes for at være smittet med
CEM

i) det har, så vidt mig bekendt, ikke været i kontakt med hovdyr, der er angrebet af smitsom sygdom eller
infektion, i de sidste femten dage
j ) det er ved en

blodprøve taget

inden

for de

sidste 21

dage

inden

udførslen

(4) blevet underkastet følgende prøve med negativt resultat:
—
—
—
—

en
en
en
en

Coggins-test for infektiøs anæmi
komplementbindingsprøve for dourine ved 1 : 10
komplementbindingsprøve for snive ved 1 : 10
komplementbindingsprøve for piroplasmose (Babesia equi og Babesia caballi) ved 1 : 5

den
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k) det er ikke vaccineret mod venezuelansk hesteencephalitis (3) eller det er blevet vaccineret den
(4) (mindst seks måneder før isolation forud for udførslen (3 )

1 ) det er enten vaccineret mod western og eastern hesteencephalitis med inaktiveret vaccine den
(4) (i løbet af de sidste seks måneder og inden for de sidste tredive dage før
udførslen) (3)
eller

er ved en blodprøve taget med et interval på 21 dage mellem de to prøver , idet den anden prøve skal
være foretaget inden for de sidste ti dage forud for afsendelsen, den
(4) og den

(4), blevet underkastet en hæmagglutinationsprøve for western og eastern
hesteencephalitis ved to lejligheder enten med negative reaktioner , hvis dyret ikke er vaccineret (3) eller
uden øget antistoftal , hvis det er over seks måneder siden, at dyret er vaccineret (3).
IV. Dyret vil blive sendt i et transportmiddel, der i forvejen er rengjort og desinficeret med et desinficeringsmid
del, som er officielt godkendt i afsenderlandet, og indrettet på en sådan måde, at fæces , strøelse eller foder
ikke kan sive eller falde ud under transporten (2).
Nedenstående erklæring, der er underskrevet af ejeren eller dennes repræsentant, er en del af certifikatet.
V. Certifikatet er gyldigt i ti dage. I tilfælde af transportet med skib forlænges dette tidsrum med sørejsens
varighed .
Sted

Dato

Embedsdyrlægens stempel (*) og underskrift

(navn med blokbogstaver, titel og stilling)

(*) Stemplets farve skal være forskellig fra farven på påtrykket.

ERKLÆRING

Undertegnede

(navn med blokbogstaver)
(ejer eller repræsentant for ejeren (3) af ovenfor beskrevne dyr)

erklærer , at:

1 . Dyret vil blive sendt direkte fra afsendelsesstedet til bestemmelsesstedet uden at komme i kontakt med andre
hovdyr, som ikke har samme sundhedsstatus.
Transporten vil blive gennemført på en sådan måde, at dyrets sundhedstilstand sikres effektivt, og at der
tages hensyn til dets velfærd .
2. Dyret har enten opholdt sig i
(udførselsland) siden fødslen eller er ført
ind i udførselslandet mindst 90 dage forud for denne erklæring.

(sted, dato)

(underskrift)

( 1 ) Del af et tredjelands område i overensstemmelse med artikel 13 , stk. 2 , i Rådets direktiv 90 /426 / EØF.

(2) Certifikatet skal udstedes på den dag, hvor dyret indlades med henblik på forsendelse til bestemmelsesmedlemsstaten, eller
når det drejer sig om en registreret hest, på den sidste arbejdsdag før indladning.
(3 ) Det ikke gældende udstreges.
(4 ) Datoen indsættes.

Når det drejer sig om et registreret hovdyr, skal udførte prøver, resultaterne heraf og vaccination angives i identifikations
dokumentet (passet).
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E.
SUNDHEDSCERTIFIKAT

for indførsel af registrerede heste til Fællesskabets område fra Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater, Jordan,
Kuwait, Libyen og Oman og registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr fra Algeriet, Israel,
Malta, Mauritius og Tunesien
Certifikatets nummer:

Afsendertredjeland (*):
Ministerium :

Henvisning til det medfølgende velfærdscertifikat:
I. Identifikation af dyret
Art

Race
Alder
Køn

hest, æsel, muldyr,
mulæsel

Identifikationsmetode og identifikation {*)

( ) Et pas til identifikation af hovdyret kan vedlægges certifikatet, hvis dyrets nummer er anført deri.

( a) Indentifikationsdokumentets nummer (pasnummer):
(b) Attesteret af:
(den kompetente myndigheds navn)

II. Dyrets oprindelse og bestemmelse
Dyret afsendes fra :
(afsendelsessted)

direkte til :

.

(bestemmelsesmedlemsstat og -sted)

med godsvogn/lastbil /fly/ skib (3):
(transportmiddel og henholdsvis registreringsnummer, rutenummer og registreret navn)

Afsenders navn og adresse:

Modtagers navn og adresse:

III. Oplysninger om sundhedstilstand

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter, at ovennævnte hovdyr opfylder følgende betignelser:

a) det kommer fra et land, hvor følgende sygdomme er anmeldelsespligtige: hestepest, dourine, snive,
hesteencephalitis (i alle former, herunder også venezuelansk), infektiøs anæmi, vesikulær stomatitis,
rabies og miltbrand

b) det er blevet undersøgt i dag og udviser intet klinisk tegn på sygdom (2)
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c) det drejer sig ikke om et dyr, der skal fjernes i forbindelse med et nationalt program for udryddelse af en
smitsom sygdom
d) det har i tre måneder umiddelbart forud for udførslen (eller siden fødslen, hvis det er under tre måneder
gammelt) opholdt sig på bedrifter under veterinært tilsyn i afsenderlandet og har været isoleret fyrre
dage forud for afsendelsen
e) det kommer fra et tredjelands område eller , i tilfælde af officiel regionalisering ifølge EF-retten, en del af
et tredjelands område, hvor:

i) der ikke har været tilfælde af venezuelansk hesteencephalitis i løbet af de sidste to år
ii) der ikke har været tilfælde af dourine inden for de sidste seks måneder

iii ) der ikke har været tilfælde af snive inden for de sidste seks måneder

iv) der ikke har været tilfælde af vesikulær stomatitis inden for de sidste seks måneder (3 )
eller

dyret ved

en

blodprøve taget inden for de sidste 21 dage før udførslen den
(4) er blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for vesikulær
stomatitis med negativt resultat ved 1:12 (4)
v) når det drejer sig om et ukastreret handyr, ikke er registreret equin viral arteritis (EVA) inden for de
sidste seks måneder (3)
eller

dyret

ved

en blodprøve taget inden for de sidste 21 dage før udførslen den
(4) er blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for EVA enten
med negativt resultat ved 1 : 4 (3)
eller

dyrets sæd taget inden for de sidste 21 dage før udførslen den
blevet underkastet en virusneutralisationsprøve for EVA med negativt resultat (3 )

(4) er

f) det kommer ikke fra et tredjelands område eller fra en del af et tredjelands område, der efter EF-retten
betragtes som smittet med hestepest, og
— det er ikke blevet vaccineret mod hestepest (4)
eller

— det er blevet vaccineret mod hestepest den

(3) (4)

g) det kommer ikke fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde gælder et forbud, og det
hår ikke været i kontakt med hovdyr fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde
gælder et forbud:
i) i tilfælde af hesteencephalitis, i seks måneder efter den dato, hvor de angrebne dyr er fjernet
ii) i tilfælde af infektiøs anæmi, i tilstrækkelig lang tid til , at de resterende dyr efter den dato, hvor de
angrebne dyr er fjernet, har reageret negativt på to Coggins-tests foretaget med tre måneders
interval

iii) i tilfælde af vesikulær stomatitis, i seks måneder efter det sidste sygdomstilfælde
iv) i tilfælde af rabies, i en måned efter det sidste sygdomstilfælde
v) i tilfælde af miltbrand, i femten dage efter dét sidste sygdomstilfælde
hvis alle dyr af modtagelige arter på bedriften er blevet slagtet eller aflivet og lokalerne desinficeret, i 30
dage efter den dato, hvor dyrene er fjernet eller lokalerne desinficeret, undtagen i tilfælde af miltbrand,
for hvis vedkommende forbuddet gælder i femten dage
h) det viser ingen kliniske tegn på kontagiøs equin metritis (CEM), og det kommer ikke fra en bedrift, hvor
der har været mistanke om CEM inden for de sidste to måneder, qg har ikke indirekte eller direkte ved
parring været i kontakt med hovdyr, der er smittet med eller mistænkes for at være smittet med
CEM

i) det har, så vidt mig bekendt, ikke været i kontakt med hovdyr, der er angrebet af smitsom sygdom eller
infektion, i de sidste femten dage
j ) det er ved en blodprøve taget inden

for

de sidste 21

dage inden

udførslen den

(4) blevet underkastet følgende prøve med negativt resultat:

— en Coggins-test for infektiøs anæmi
— en komplementbindingsprøve for dourine ved 1 : 10
— en komplementbindingsprøve for svine ved 1 : 10

— en komplementbindingsprøve for piroplasmose (Babesia equi og Babesia caballi) ved 1 : 5
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k) det er ved en blodprøve taget med et interval på mellem 21 og 30 dage mellem de to prøver, idet den
anden prøve skal være foretaget inden for de sidste ti dage forud for udførslen, den
(4) og den
(4), blevet underkastet en test for
hestepest som beskrevet i bilag D til Rådets direktiv 90/ 426 /EØF ved to lejligheder med negative
reaktioner, hvis dyret ikke er vaccineret (3) eller uden øget antistoftal , hvis det er vaccineret (3).

IV. Dyret vil blive sendt i et transportmiddel, der i forvejen er rengjort og desinficeret med et desinficeringsmid
del , som er officielt godkendt i afsenderlandet, og indrettet på en sådan måde, at fæces, strøelse eller foder
ikke kan sive eller falde ud under transporten.
Nedenstående erklæring, der er underskrevet af ejeren eller dennes repræsentant, er en del af certifikatet.
V. Certifikatet er gyldigt i ti dage. I tilfælde af transportet med skib forlænges dette tidsrum med sørejsens
varighed.
Dato

Sted

Embedsdyrlægens stempel (*) og underskrift

(Navn med blokbogstaver , titel og stilling)

(*) Stemplets farve skal være forskellig fra farven på påtrykket.

ERKLÆRING

Undertegnede

(navn med blokbogstaver)
(ejer eller repræsentant for ejeren (3 ) af ovenfor beskrevne dyr)

erklærer, at:

1 . Dyret vil blive sendt direkte fra afsendelsesstedet til bestemmelsesstedet uden at komme i kontakt med andre
hovdyr, som ikke har samme sundhedsstatus.

Transporten vil blive gennemført på en sådan måde, at dyrets sundhedstilstand sikres effektivt, og at der
tages hensyn dl dets velfærd.

2. Dyret har enten opholdt sig i
(udførselsland) siden fødslen eller er ført
ind i udførselslandet mindst 90 dage forud for denne erklæring.

(sted, dato)

(underskrift)

(') Del af et tredjelands område i overensstemmelse med artikel 13 , stk. 2, i Rådets direktiv 90 / 426 /EØF.

(2) Certifikatet skal udstedes på den dag, hvor dyret indlades med henblik på forsendelse til bestemmelsesmedlemsstaten, eller
når det drejer sig om en registreret hest, på den sidste arbejdsdag før indladning.
(3 ) Det ikke gældende udstreges.
(4) Datoen indsættes.

Når det drejer sig om et registreret hovdyr, skal udførte prøver, resultaterne heraf og vaccination angives i identifikations
dokumentet (passet).
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. februar 1993

om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af
tamfår og -geder fra tredjelande
( 93 / 198 / EØF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 72 / 462 /EØF af
12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinær
politmæssige problemer i forbindelse med indførsel af
kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter

veterinærmyndighederne i tredjelandene på listen har for
pligtet sig til ikke at tillade, at der udstedes certifikater som
beskrevet i bilaget for indførte dyr, medmindre dyrene er
indført fra en medlemsstat af Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab eller i henhold til veterinærbetingelser, der er
mindst lige så strenge som de relevante krav i direktiv
72 /462 / EØF og eventuelle følgebeslutninger;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

fra tredjelande ( J ), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
16.01792 (2), særlig artikel ,8 og 11 , og
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

ud fra følgende betragtninger:
Artikel 1

Rådets direktiv 91 / 68 / EØF (3) fastsætter betingelserne for

handel inden for Fællesskabet med får og geder;

Rådets direktiv 91 / 496 /EØF (4), senest ændret ved direk

tiv 92/438 /EØF (5), fastsætter principperne for tilrettelæg
gelse af veterinærkontrollen af dyr, der føres ind i Fælles
skabet fra tredjelande;
det fremgår, at dyresundhedssituationen i tredjelandene på
listen i Rådets beslutning 79 / 542/ EØF (6), senest ændret
ved Kommissionens beslutning 93 / 100 / EØF (7) til også at
omfatte får og geder, kontrolleres af veterinærtjenester ,
som, selv om de i nogle tilfælde er under omorganisering,
alligevel kan tilbyde tilfredsstillende garantier med hensyn
til sygdomme der eventuelt kunne overføres ved indførsel af
får og geder;
veterinærmyndighederne i tredjelandene på listen har for
pligtet sig til at underrette Kommissionen for De Europæi
ske Fællesskaber og medlemsstaterne inden 24 timer i
tilfælde af forekomst af en af nedenstående sygdomme;
kvægpest, mund- og klovesyge, bluetongue, ondartet
lungesyge hos ged, pest hos små drøvtyggere, epizootisk
hæmoragisk syge, fårekopper, gedekopper, Rift: Valley
fever eller vesikulær stomatitis samt i tilfælde af, at der
indføres vaccination mod nogen af disse sygdomme;

(!)
(2)
(3)
(4)
(5)
(«)
(7)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L
L

302 af 31 . 12. 1972, s. 28
173 af 27. 6. 1992, s. 13 .
46 af 19 . 2. 1991 , s. 19 .
268 af 24. 9 . 1991 , s. 56 .
243 af 25. 8 . 1992, s. 27.
146 af 14. 6. 1979 , s. 15 .
40 af 17. 2 . 1993 , s. 23 .

Medlemsstaterne tillader indførsel af tamfår og -geder, der
opfylder kravene i sundhedscertifikatet del la og del lb, i
bilaget, for slagtedyrs vedkommende. Certifikatet skal led
sage sendinger af får og svin fra de tredjelande eller dele af
tredjelande, som er anført i bilaget, henholdsvis del 2a og
del 2b .

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra tresindstyvendedagen efter
meddelelsen til medlemsstaterne .

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne, *

Udfærdiget i Bruxelles , den 17. februar 1993 .
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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BILAG

DEL la

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for tamfår og -geder til direkte slagtning bestemt til forsendelse til
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Dette certifikat skal ledsage sendingen. Det omfatter kun dyr, som transporteres i samme transportmiddel —
godsvogn, lastvogn, fly eller skib — afsendt til samme bestemmelsessted, og som straks efter ankomsten til
bestemmelsesmedlemsstaten vil blive ført direkte til slagteri og dér blive slagtet senest fem arbejdsdage efter, at
de ér ført ind i landet, jf. artikel 13 i Rådets direktiv 72/462/EØF. Certifikatet skal udfyldes på
pålæsningsdagen, og alle angivne tidsfrister udløber den pågældende dato.
Nr

Eksportland:
Ministerium:

Udstedende instans :
Bestemmelsesland:

Reference:

^
(kan udelades)

Reference til ledsagende dyrevelfærdscertifikat:

I.

Antal dyr:

."
(med bogstaver)

II.

Identifikation af dyrene:
Dyr til eksport skal bære et individuelt mærke, som fører tilbage til oprindelsesbesætningen, og et
vedvarende rødt mærke på hovedet, som angiver at dyrene skal slagtes.

Antal

dyr

Officielt
identifikations
nummer

Art

får/ ged

III. Dyrenes oprindelse

Oprindelsesbedriftens / bedrifternes navn og adresse:

Race

Alder

Køn

Nr . L 86 / 36

De Europæiske Fællesskabers Tidende

6 . 4 . 93

IV. Dyrenes destination

Dyrene afsendes:
fra

(pålæsningssted)
til

i

(bestemmelsesland og -sted)

pr. godsvogn /lastvogn / fly/skib:

(angivelse af transportmidlet samt for gods- og lastvogne registreringsnummer, for fly rutenummer og for skibe navn)

Afsenders navn og adresse:

Modtagers navn og adresse:

V. Sundhedserklæring
Undertegnede embedsdyrlæge i

attesterer nedenstående:
(eksportlandets navn)

1

(eksportlandets navn)

har været fri for mund- og klovesyge i de sidste to år inden udførsel, har ikke foretaget vaccinadon
mod mund- og klovesyge i de sidste tolv måneder inden udførsel og tillader ikke dyr på sit område,
som er vaccineret i løbet af det sidste år, og de dyr, som skal udføres, er ikke blevet vaccineret mod

mund- og klovesyge.
2

har været fri for følgende sygdomme:
(eksportlandets navn)

— i de sidste tolv måneder inden udførsel fri for kvægpest, bluetongue, ondartet lungesyge hos ged,
pest hos små drøvtyggere, epizootisk hæmoragisk syge, fårekopper, gedekopper og Rift Valley
fever, og der er ikke i dette tidsrum foretaget vaccination mod nogen af disse sygdomme
— i de sidste seks måneder inden udførsel fri for smitsom vesikulær stomatitis.

3 . De dyr, som skal udføres:

a) — de er født på

område og har opholdt sig dér siden fødslen
(eksportlandets navn)

eller

— de er for mindst tre måneder siden blevet indført fra en EF-medlemsstat eller fra et tredjeland,
som er opført på listen, der er knyttet som bilag til Rådets beslutning 79/ 542/EØF, i henhold
til veterinærbestemmelser, der er mindst lige så strenge som de relevante krav i direktiv
72 /462 / EØF, herunder eventuelle dertil knyttede beslutninger
(det ikke gældende overstreges)

b) har i mindst 30 døgn eller siden fødslen, hvis de er under 30 dage gamle, opholdt sig på en bedrift
midt i et område med 20 km i diameter, hvor der ifølge officielle fund ikke har været nogen
forekomst af mund- og klovesyge, kvægpest, bluetongue, ondartet lungesyge hos ged, pest hos små
drøvtyggere, epizootisk hæmoragisk syge, fårekopper, gedekopper, Rift Valley fever eller vesikulær
stomatitis i de sidste 30 døgn
c) kommer fra en bedrift, der ikke af sundhedsmæssige årsager har været pålagt forbud:
— i de sidste 42 døgn på grund af brucellose
— i de sidste 30 døgn på grund af rabies
— i de sidste 15 døgn på grund af miltbrand
og har ikke været i kontakt med dyr fra bedrifter, som ikke opfylder disse betingelser
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d) er blevet undersøgt af en embedsdyrlæge i
(eksportlandets navn)

inden for 24 timer før pålæsningen uden at vise noget klinisk tegn på sygdom
e) er ikke dyr, som skal slagtes ifølge et nationalt program for sygdomsudryddelse

f) de har ikke fået indgivet stoffer med tyreostatisk, østrogenisk androgenisk og gestagenisk virkning
med henblik på opfedning
g) kommer:
— fra en bedrift eller
— fra

9

(markedets navn)

som er et marked, der på betingelser af mindst tilsvarende strenghed som dem i bilag II til
beslutning 91 / 189 /EØF er godkendt til udførsel af kvæg til direkte slagtning til Det
Europæiske Fællesskab,
— og er samlet på

;
(samlepladsens navn)

og indtil afsendelsen til Det Europæiske Fællesskabs område ikke har været i kontakt med andre
klovbærende dyr end sådanne, som opfylder kravene i denne beslutning, og ikke har opholdt sig på
noget andet sted end et sted beliggende midt i et område med 20 km i diameter, hvor der ifølge
officielle fund gjort af veterinærmyndighederne i
ikke har været
(eksportlandets navn)

nogen forekomst af mund- og klovesyge, kvægpest, bluetongue, ondartet lungesyge hos ged, pest
hos små drøvtyggere, fårekopper, gedekopper, Rift Valley fever eller vesikulær stomatitis i de
sidste 30 døgn.
(henvisningen til bedrift , marked eller samleplads overstreges alt efter tilfældet)

h) de transportmidler eller containere, hvori dyrene blev læsset, var forinden rengjort og desinficeret
med et officielt godkendt desinfikationsmiddel, og de var således konstrueret, at fæces, urin,
strøelse eller foder ikke kunne flyde eller falde ud af transportmidlet under transporten.

VI. Protokollerne for godkendelse af markeder eller samlepladser, som de dyr, dette certifikat omfatter, kan
have passeret, var i overensstemmelse med bilag II til beslutning 91 / 189 /EØF.
VII. Dette certifikat er gyldigt i ti døgn fra pålæsningsdatoen.
Udfærdiget i

... den

(embedsdyrlægens underskrift) (x )

(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

(*) Underskrift og stempel skal være i en farve , der er forskellig fra teksten.
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DEL Ib

SUNDHEDSCERTIFIKAT

(or tamfår og -geder til direkte slagtning bestemt til forsendelse til
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Dette certifikat skal ledsage sendingen. Det omfatter kun dyr, som transporteres i samme transportmiddel —
godsvogn, lastvogn, fly eller skib — afsendt til samme bestemmelsessted, og som straks efter ankomsten til
bestemmelsesmedlemsstaten vil blive ført direkte til slagteri og dér blive slagtet senest fem arbejdsdage efter, at
de er ført ind i landet, jf. artikel 13 i Rådets direktiv 72/462/EØF. Certifikatet skal udfyldes på
pålæsningsdagen, og alle angivne tidsfrister udløber den pågældende dato.
Nr

Eksportland:

;

Ministerium:

Udstedende instans:
Bestemmelsesland:

Reference:
(kan udelades)

Reference til ledsagende dyrevelfærdscertifikat:
I.

Antal dyr:
(med bogstaver)

II.

Identifikation af dyrene:
Dyr til eksport skal bære et individuelt mærke, som fører tilbage til oprindelsesbesætningen, og et
vedvarende rødt mærke på hovedet, som angiver, at dyrene skal slagtes.

Antal

dyr

Officielt
identifikations
nummer

Art

fir /ged

III. Dyrenes oprindelse

Oprindelsesbedriftens/ bedrifternes navn og adresse:

Race

Alder

Køn
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IV. Dyrenes destination
Dyrene afsendes:
fra

....

(pilæsningssted)
til

;

(bestemmelsesland og -sted)

pr. godsvogn/lastvogn/ fly/ skib:

(angivelse af transportmidlet samt for gods- og lastvogne registreringsnummer, for fly rutenummer og for skibe navn)

Afsenders navn og adresse:

Modtagers navn og adresse:

V.

Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge i

attesterer nedenstående:
(eksportlandets navn)

1.

(eksportlandets navn)

har været fri for mund- og klovesyge i de sidste to år inden udførsel, har ikke foretaget vaccination
mod mund- og klovesyge i de sidste tolv måneder inden udførsel og tillader ikke dyr på sit område,
som er vaccineret i løbet af det sidste år, og de dyr, som skal udføres, er ikke blevet vaccineret mod
mund- og klovesyge.
2

har været fri for følgende sygdomme:
(eksportlandets navn)

— i de sidste tolv måneder inden udførsel fri for kvægpest, bluetongue, ondartet lungesyge hos ged,
pest hos små drøvtyggere, epizootisk hæmoragisk syge, fårekopper, gedekopper og Rift Valley
fever, og der er ikke i dette tidsrum foretaget vaccination mod nogen af disse sygdomme
— i de sidste séks måneder inden udførsel fri for smitsom vesikulær stomatitis.

3 . De dyr, som skal udføres:

a) de er født på

område og har opholdt sig dér siden fødslen
(eksportlandets navn)

eller

de er for mindst tre måneder siden blevet indført fra en EF-medlemsstat eller fra et tredjeland, som
er opført på listen, der er knyttet som bilag til Rådets beslutning 79 /542/EØF, i henhold til
veterinærbestemmelser, der er mindst lige så strenge som de relevante krav i direktiv 72/462 /EØF,
herunder eventuelle dertil knyttede beslutninger
(det ikke gældende overstreges)

b) har i mindst 30 døgn eller siden fødslen, hvis de er under 30 dage gamle, opholdt sig på en bedrift
midt i et område med 20 km i diameter, hvor der ifølge officielle fund ikke har været nogen
forekomst af mund- og klovesyge, kvægpest, bluetongue, ondartet lungesyge hos ged, pest hos små
drøvtyggere, epizootisk hæmoragisk syge, fårekopper, gedekopper, Rift Valley fever eller vesikulær
stomatitis i de sidste 30 døgn

c) kommer fra en bedrift, der ikke af sundhedsmæssige årsager har været pålagt forbud:
— i de sidste 42 døgn på grund af brucellose
— i de sidste 30 døgn på grund af rabies
— i de sidste 15 døgn på grund af miltbrand
og har ikke været i kontakt med dyr fra bedrifter, som ikke opfylder disse betingelser
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d) er blevet undersøgt af en embedsdyrlæge i
(eksportlandets navn)

inden for 24 timer før pålæsningen uden at vise noget klinisk tegn på sygdom
e) er ikke dyr,' som skal slagtes ifølge et nationalt program for sygdomsudryddelse

f) de har ikke fået indgivet stoffer med tyreostatisk, østrogenisk androgenisk og gestagenisk virkning
med henblik på opfedning
g) kommer direkte fra den bedrift uden at passere et marked
— og er pålæsset

,

(samlepladsens navn)

og indtil afsendelsen til Det Europæiske Fællesskabs område ikke har været i kontakt med andre
klovbærende dyr end sådanne, som opfylder kravene i denne beslutning, og ikke har opholdt sig på
noget andet sted end et sted beliggende midt i et område med 20 km i diameter, hvor der ifølge
officielle fund gjort af veterinærmyndighederne i
ikke har været
(eksportlandets navn)

nogen forekomst af mund- og klovesyge, kvægpest, bluetongue, ondartet lungesyge hos ged, pest
hos små drøvtyggere, fårekopper, gedekopper, Rift Valley fever eller vesikulær stomatitis i de

sidste 30 døgn.
h) de transportmidler eller containere, hvori dyrene blev læsset, var forinden rengjort og desinficeret
med et officielt godkendt desinfikationsmiddel , og de var således konstrueret, at fæces, urin,
strøelse eller foder ikke kunne flyde eller falde ud af transportmidlet under transporten.
VI. Dette certifikat er gyldigt i ti døgn fra pålæsningsdatoen.
Udfærdiget i

den

(embedsdyrlægens underskrift) (1 )

(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

(!) Underskrift og stempel skal være i en farve, der er forskellig fra teksten.
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Liste over tredjelande, der har tilladelse til at benytte sundhedscertifikatet i del lb
Bulgarien

Canada (med undtagelse af den del af Canada angivet som »Oknaganområdet af Britisk Columbia« og
defineret i bilaget til Kommissionens beslutning 88 / 212/ EØF)
Estland

Letland
Litauen

Malta
New Zealand
Polen Rumænien

Den Slovakisks Republik
Slovenien

Den Tjekkiske Republik
Ungarn
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. februar 1993

om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af
ornesæd fra tredjelande
(93 / 199 /EØF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90 / 429 / EØF af
26 . juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige

nævnte myndigheder har forpligtet sig til at føre officielt
tilsyn med udstedelsen af certifikater i forbindelse med
denne beslutning og ?t påse, at alle bilag, som måtte ligge
til grund for attesteringen, opbevares i officielt arkiv i
mindst tolv måneder efter afsendelsen af den sæd, de
vedrører;

med henblik på udførsel til Fællesskabet har nævnte myn
digheder forpligtet sig til at godkende ornestationer, jf.
artikel 8 , stk. 3 , litra c), i direktiv 90/ 429 / EØF;

krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet

med ornesæd og indførsel heraf C 1 ), særlig artikel 9 , stk. 2
og 3 , og artikel 10 , stk. 2, og

sundhedscertifikatet justeres for at tage hensyn til dyre
sundhedssituationen i de enkelte tredjelande;

ud fra følgende betragtninger:
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
Medlemsstaterne indfører ornesæd i henhold til bestemmel

serne i Rådets direktiv 90 / 675 / EØF (2), senest ændret ved

ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

forordning (EØF) nr. 1601 / 92 (3), der fastsætter princip
perne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredje
landsprodukter, der føres ind i Fællesskabet;

listen over de tredjelande, hvorfra medlemsstaterne har
tilladelse til at indføre ornesæd , er opstillet ved Kommissio
nens beslutning 93 / 100 / EØF (4);

dyresundhedssituationen i de lande, der er opført på listen i
beslutning 93 / 100 / EØF, synes tilfredsstillende for så vidt
angår indførsel af ornesæd og kontrolleres af velstrukture
rede og -organiserede veterinærtjenester;
veterinærmyndighederne i de tredjelande , der er opført på
listen i beslutning 93 / 100 / EØF , har forpligtet sig til at
underrette Kommissionen og medlemsstaterne inden 24
timer ved forekomst af en af følgende sygdomme: mund- og
klovesyge, SVD , klassisk svinepest, afrikansk svinepest ,
Teschener syge eller vesikulær stomatitits ; ved modtagelsen
af en sådan meddelelse undersøger Kommissionen situatio
nen i det pågældende tredjeland;

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

224 af 18 . 8 . 1990 , s. 62 .
373 af 31 . 12. 1990, s. 1 .
173 af 27. 6. 1992, s. 13 .
40 af 17. 2. 1993 , s. 23 .

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Medlemsstaterne tillader indførsel af ornesæd, der opfylder
kravene i det sundhedscertifikat, som er gengivet i første
del af bilaget. Certifikatet skal ledsage sendinger af orne
sæd fra de tredjelande , der er anført i anden del af
bilaget.

Artikel 2

De medlemsstater , på hvis ornestationer der udelukkende
findes dyr , som ikke er vaccineret mod Aujeszky's sygdom,
og som reagerer negativt på serumneutralisationsprøven
eller Elisa for Aujeszky's sygdom, kan afslå, at der føres
sæd fra ornestationer , som ikke har samme status, ind på
deres* område .
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Udfærdiget i Bruxelles, den 19 . februar 1993 .

Denne beslutning anvendes fra tresindstyvendedagen efter
dens meddelelse til medlemsstaterne.

På Kommissionens vegne
Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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BILAG

DEL 1

1 . Afsender (navn og fulde adresse)

SUNDHEDSCERT1FIKAT

ORIGINAL

Nr .

2. Opsamlingstredjeland

3. Modtager (navn og fulde adresse)

4. Kompetent myndighed

NB

5 . Kompetent lokal myndighed

a) Der udstedes et særskilt certifikat for hver sædsending.
b) Originalen af dette certifikat skal ledsage sendingen til
bestemmelssesstedet.

6. Indladningssted

7. Navn og adresse på ornestationen

8 . Transportmiddel

9. Bestemmelsessted og -medlemsstat

10. Ornestationens registreringsnummer

11 . Antal sædbeholdere og deres kodemærker

12 . Identifikation af sæden

a) Antal doser

d) Identifikation af donordyret

b)

Opsamlingsdato(er)

c)

Race
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13 . Undertegnede embedsdyrlæge erklærer herved nedenstående:
r

a)

har i de sidste 24 måneder været fri for mund- og klovesyge og i de sidste tolv måneder været
(tredjelandets navn)

fri for klassisk svinepest, afrikansk svinepest, SVD, Teschener syge og vesikulær stomatitis, og der er ikke foretaget
vaccination mod nogen af disse sygdomme i de sidste tolv måneder.

b) Ornestationen, hvor den til udførsel bestemte sæd er opsamlet,
i) er godkendt til udførsel til Fællesskabet af

veterinærtjenester og opfylder kravene i kapitel

(tredjelandets)

I og II i bilag A til Rådets direktiv 90 / 429 / EØF

ii) på dagen, hvor den til udførsel bestemte sæd blev opsamlet, befandt sig i midten af et område på 20 km i diameter, hvor
der i tidsrummet fra tre måneder forud for opsamlingen indtil afsendelsesdagen ikke forekom symptomer på mund- og
klovesyge, klassisk svinepest, afrikansk svinepest, SVD, Teschener syge eller vesikulær stomatitis
iii) i tidsrummet fra 30 døgn forud for opsamlingen af den til udførsel bestemte sæd til afsendelsesdagen var fri for kliniske
symptomer på tuberkulose, brucellose, Aujeszky's sygdom, leptospirose og rables
iv) enten rummer dyr, der ikke er blevet vaccineret mod Aujeszky's sygdom, og som har reageret negativt på serumneutra
lisationsprøven eller på Elisa for Aujeszky's sygdom,
eller

hvor nogle eller samtlige orner er blevet vaccineet mod Aujeszky's sygdom med brug af en deleteret G-l-vaccine; sådanne
orner har været seronegative med hensyn til Aujeszky's sygdom inden vaccinationen og har tidligst tre uger senere
gennemgået endnu en serologisk undersøgelse, som ikke påviste tilstedeværelse af antistoffer induceret af denne
sygdomsvirus.

14. Inden indsættelse på ornestationen har alle orner været holdt i 30 døgns isolation på et sted:

a) der ligger midt i et område med en radius på 10 km, hvor der i mindst 30 dage ikke har været noget tilfælde af mund- og
klovesyge eller klassisk svinepest
b) der i mindst tre måneder har været fri for mund- og klovesyge og brucellose
c) der i mindst 30 dage har været fri for Aujeszky's sygdom samt for svinesygomme, der er anført i bilag E til Rådets direktiv
64 / 432 / EØF

hvorunder de inden for de Sidste 15 døgn blev underkastet nedenstående prøver med negative resultater:

d) en serumagglutinationsprøve for brucellose, der viste et brucellatal på under 30 IE agglutination pr. ml
e) en komplementbindingsprøve, der viste et brucellatal på under 20 ICFT enheder pr. ml

f) i) en serumneutralisationsprøve eller Elisa for Aujeszky's sygdom med brug af samtlige virale antigener
eller

ii ) en Elisa for Gl-antigener i tilfælde af svin vaccineret med en G1-deleteret vaccine

g) en mikroskopisk agglutinationsprøve for leptospirose (sero-vars pomona, grippotyphosa, tarassovi, hardjo, bratislava og
ballum) eller er med 14 døgns interval blevet givet to injektioner streptomycin i en dosis på 25 mg pr. kg legemsvægt.

15 . Inden indsættelsen i isolation havde alle orner, der har stået på den godkendte ornestation, oprindelse på bedrifter, der
a) var fri for klassisk svinepest
b) var fri for brucellose

c) ikke rummede dyr, som var vaccineret mod mund- og klovesyge i de foregående tolv måneder

d) ikke viste noget klinisk, serologisk eller virologisk tegn på Aujeszky's sygdom i de foregående tolv måneder
e) ikke var underkastet nogen restriktioner af dyresundhedsmæssige grunde på den dag, hvor ornen blev indsat i isolation
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og som inden for 30 døgn forud for indsættelsen i isolation havde gennemgået nedenstående prøver med negativt resultat:

f) en komplementbindingsprøve for brucellose, der viste et brucellatal på under 20 ICFT enheder pr. ml
g) i) en serumneutralisationsprøve for Aujezsky's \ sygdom med brug af samtlige virale antigener for uvaccinerede svins
vedkommende

1

eller

ii) en Elisa for GI-antigener, når der er tale om svin vaccineret med en GI -deleteret vaccine

h) en serumneutralisationsprøve eller Elisa for klassisk svinepest.
16. Alle orner, der forlader stationen, har gennemgået nedenstående prøver med negativt resultat:
a) i) en serumneutralisationsprøve eller Elisa for Aujeszky's sygdom for uvaccinerede svins vedkommende
eller

ii) en Elisa for Gl-antigener for vaccinerede svins vedkommende

b) en komplementbindingsprøve for brucellose, der viste et brucellatal på under 20 ICFT enheder pr. ml
c) en serumneutralisationsprøve eller Elisa for klassisk svinepest

og samtlige orner, der er holdt over tolv måneder på ornestationen, har gennemgået prøverne i litra a) og b) senest atten måneder
efter indsættelsen og derefter hver tolvte måned.
17. De til udførsel bestemte sæd kommer fra orner, som

a) har opholdt sig i

mindst de sidste tre måneder inden sædopsamlingen
(tredjelandets navn)

b) har været holdt på den godkendte station i de sidste 30 døgn forud for opsamlingen
c) ikke har måttet benyttes til naturlig bedækning

d) ikke er blevet vaccineret mod mund- og klovesyge
e) ikke viste kliniske symptomer på sygdom på opsamlingsdagen.
18 . Den til udførsel bestemte sæd

— er blevet behandlet med en blanding af antibiotika, navnlig mod leptospirose og mykoplasmer, med mindst tilsvarende
virkning som nedenstående:
500 IE pr. ml streptomycin
500 IE pr. ml penicillin
150 pig pr. ml lincomycin
300 fig pr. ml spectinomycin

og er straks efter tilsætningen af antibiotika holdt ved en temperatur på mindst 15° C i mindst 45 min.
og er blevet opbevaret og transporteret i flasker, der hver er mærket med opsamlingsstationens registreringsnummer,
opsamllingsdato samt donorens race og identitet, og som er rengjort og desinficeret før brug og forseglet inden afsendelsen.

Udfærdiget i

. , den

Underskrift C1 )
Navn og stilling (med blokbogstaver):

t 1 ) Underskrift og stempel skal være i en farve, der er forskellig fra teksten.
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DEL 2

Liste over tredjelande, der er godkendt til at benytte modellen til sundhedscertifikat som gengivet i første del af
bilaget
Canada
Finland
New Zealand

Norge

Østrig (Burgenland, Salzburg, Tirol, Vorarlberg og Oberösterreich)
Schweiz

Sverige
USA
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