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KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/686,
annettu 17 päivänä joulukuuta 2019,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429
täydentämisestä
sukusolujen
ja
alkioiden
pitopaikkojen
hyväksymisen sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten sukusolujen
ja
alkioiden
unionin
sisäisiin
siirtoihin
sovellettavien
jäljitettävyyttä ja eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

I OSA
KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla
Kohde ja soveltamisala
1.
Tällä asetuksella täydennetään asetuksessa (EU) 2016/429 vahvis
tettuja sääntöjä siltä osin kuin on kyse tiettyjen pidettävien maaeläinten
sukusolujen ja alkioiden rekisteröidyistä ja hyväksytyistä pitopaikoista,
näitä sukusoluja ja alkioita koskevista jäljitettävyysvaatimuksista ja nii
den unionissa tapahtuvia siirtoja koskevista eläinterveysvaatimuksista.
2.
II osan 1 luvussa vahvistetaan sellaisia nauta-, sika-, lammas-,
vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden pitopaikkoja koskevat
hyväksymisvaatimukset, joista näiden eläinten sukusoluja ja alkioita
siirretään toiseen jäsenvaltioon, seuraavien seikkojen osalta:
a) karanteeni, eristys ja muut bioturvaamistoimenpiteet;
b) seurantavaatimukset;
c) tilat ja välineet;
d) henkilöstön ja eläinlääkärien vastuualueet, toimivalta ja erityiskoulu
tus sukusolujen ja alkioiden pitopaikkojen toimintaa varten;
e) sukusolujen ja alkioiden pitopaikkojen hyväksymisestä vastaavan toi
mivaltaisen viranomaisen vastuualueet;
f) sukusolujen ja alkioiden pitopaikkojen toiminnan lopettamista kos
kevat erityissäännöt.
3.
II osan 2 luvussa vahvistetaan seuraavia tietoja koskevat vaatimuk
set:
a) tiedot, jotka toimivaltaisen viranomaisen on sisällytettävä sukusolu
jen ja alkioiden rekisteröityjen pitopaikkojen rekisteriin;
b) tiedot, jotka toimivaltaisen viranomaisen on sisällytettävä nauta-,
sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden hy
väksyttyjen pitopaikkojen rekisteriin; ja säännöt tämän rekisterin jul
kisesta saatavuudesta, kun kyseisten eläinten sukusoluja ja alkioita
siirretään jäsenvaltioiden välillä.
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4.

II osan 3 luvussa vahvistetaan seuraavat seikat:

a) säännöt, jotka koskevat nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläin
ten sukusolujen ja alkioiden hyväksyttyjen pitopaikkojen toimijoille
asetettuja tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoitteita, sekä tietojen
kirjaamista ja säilyttämistä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan
tällaisessa pitopaikassa kerättyihin, tuotettuihin tai käsiteltyihin suku
soluihin ja alkioihin pitopaikan toiminnan loputtua;
b) seuraavien eläinten sukusoluja ja alkioita koskevat jäljitettävyysvaa
timukset:
i) nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläimet;
ii) koirat (Canis lupus familiaris) ja kissat (Felis silvestris catus);
iii) suljetuissa pitopaikoissa pidettävät muut maaeläimet kuin nauta-,
sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläimet;
iv) heimoihin Camelidae ja Cervidae kuuluvat eläimet.
5.
III osan 1 luvussa vahvistetaan jäsenvaltioiden välisiä nauta-, sika-,
lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden siirtoja kos
kevat eläinterveysvaatimukset, poikkeukset mukaan lukien, täsmentä
mällä
a) säännöt sukusolujen ja alkioiden keruusta, tuotannosta, käsittelystä ja
varastoinnista sukusolujen ja alkioiden hyväksytyissä pitopaikoissa;
b) niitä luovuttajaeläimiä koskevat eläinterveys-, eristys- tai karantee
nivaatimukset, joista sukusolut ja alkiot kerätään;
c) luovuttajaeläimille sekä sukusoluille ja alkioille tehtävät laboratorioja muut testit;
d) sukusolujen ja alkioiden keruuta, tuotantoa, käsittelyä, varastointia ja
muita menettelyjä sekä niiden kuljetusta koskevat eläinterveysvaa
timukset.
6.
III osan 2 luvussa vahvistetaan jäsenvaltioiden välisten, nauta-,
sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden siirto
jen osalta
a) eläinterveyden todentamista koskevat säännöt;
b) eläinterveystodistukseen sisällytettävät tiedot;
c) omaa ilmoitusta koskevaan asiakirjaan liittyvät vaatimukset;
d) ilmoitusvaatimukset.
7.
III osan 3 luvussa vahvistetaan eläinterveys-, todentamis- ja ilmoi
tusvaatimukset, jotka koskevat seuraavien eläinten sukusolujen ja alki
oiden siirtoja jäsenvaltioiden välillä:
a) koirat ja kissat;
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b) suljetuissa pitopaikoissa pidettävät muut maaeläimet kuin nauta-,
sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläimet;
c) heimoihin Camelidae ja Cervidae kuuluvat eläimet.
8.
III osan 4 luvussa vahvistetaan säännöt toimivaltaisten viranomais
ten myöntämistä poikkeuksista, jotka koskevat tieteellisiin tarkoituksiin
käytettävien sukusolujen ja alkioiden ja geenipankkeihin varastoitavien
sukusolujen ja alkioiden siirtoja jäsenvaltioiden välillä.
9.
IV osassa säädetään tietyistä direktiivejä 88/407/ETY,
89/556/ETY, 90/429/ETY ja 92/65/ETY koskevista siirtymätoimenpi
teistä seuraavien seikkojen osalta:
a) siemennesteen keräysasemien, siemennesteen varastointiasemien, al
kionkeruuryhmien ja alkiontuotantoryhmien hyväksyminen;
▼M1
b) olkien ja muiden sellaisten pakkausten merkitseminen, joihin siemen
nestettä, munasoluja tai alkioita sijoitetaan ja varastoidaan ja joissa
niitä kuljetetaan;
c) ennen 21 päivää huhtikuuta 2021 myönnettyjen eläinterveystodistus
ten käyttö;
d) ennen 21 päivää huhtikuuta 2021 kerättyjen, tuotettujen, käsiteltyjen
ja varastoitujen siemennesteen, munasolujen ja alkioiden siirrot jä
senvaltioiden välillä.
▼B
10.
Tätä asetusta ei sovelleta luonnonvaraisten eläinten sukusoluihin
ja alkioihin.

2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882
1 artiklassa vahvistettuja määritelmiä, minkä lisäksi tässä asetuksessa
tarkoitetaan:
1) ’sukusolujen ja alkioiden rekisteröidyllä pitopaikalla’ toimivaltaisen
viranomaisen asetuksen (EU) 2016/429 93 artiklan ensimmäisen
kohdan a alakohdan mukaisesti rekisteröimää sukusolujen ja alki
oiden pitopaikkaa, joka on muu kuin sukusolujen ja alkioiden hy
väksytty pitopaikka;
2) ’sukusolujen ja alkioiden hyväksytyllä pitopaikalla’ asetuksen (EU)
2016/429 97 artiklan mukaisesti hyväksyttyä siemennesteen keräys
asemaa, alkionkeruuryhmää, alkiontuotantoryhmää, sukusolujen ja
alkioiden käsittelypaikkaa tai sukusolujen ja alkioiden
varastointiasemaa;
3) ’nautaeläimellä’ tai ’nautaeläimiin kuuluvalla eläimellä’ eläintä,
joka kuuluu johonkin sukuihin Bison, Bos (mukaan lukien alasuvut
Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) ja Bubalus (mukaan lukien ala
suku Anoa) kuuluvista sorkka- ja kavioeläinten lajeista, sekä näiden
lajien risteytyksenä syntynyttä jälkeläistä;
4) ’sikaeläimellä’ tai ’sikaeläimiin kuuluvalla eläimellä’ eläintä, joka
kuuluu sorkka- ja kavioeläinten lajiin Sus scrofa;
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5) ’lammaseläimellä’ tai ’lammaseläimiin kuuluvalla eläimellä’ eläintä,
joka kuuluu johonkin sukuun Ovis kuuluvista sorkka- ja kavioeläin
ten lajeista, sekä näiden lajien risteytyksenä syntynyttä jälkeläistä;
6) ’vuohieläimellä’ tai ’vuohieläimiin kuuluvalla eläimellä’ eläintä,
joka kuuluu johonkin sukuun Capra kuuluvista sorkka- ja kavio
eläinten lajeista, sekä näiden lajien risteytyksenä syntynyttä jälke
läistä;
7) ’hevoseläimellä’ tai ’hevoseläimiin kuuluvalla eläimellä’ eläintä,
joka kuuluu johonkin sukuun Equus kuuluvista kavioeläinten la
jeista (hevoset, aasit ja seeprat mukaan lukien), sekä näiden lajien
risteytyksenä syntynyttä jälkeläistä;
8) ’eläinterveystodistuksella’ asetuksen (EU) 2016/429 161 artiklan 4
kohdassa tarkoitettua alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomai
sen antamaa asiakirjaa, jonka on oltava sukusolujen ja alkioiden
lähetyksen mukana, kun tämä siirretään määräpaikkaansa;
9) ’omaa ilmoitusta koskevalla asiakirjalla’ toimijan antamaa asiakir
jaa, jonka on oltava 32 ja 46 artiklan mukaisesti sukusolujen ja
alkioiden lähetyksen mukana, kun tämä siirretään määräpaikkaansa;
10) ’geenipankilla’ pidettävien maaeläinten geenivarojen ex situ -suoje
luun ja kestävään käyttöön tarkoitettua eläinten geeniaineksen säi
lytyspaikkaa, jota ylläpitää sellainen isäntälaitos, jolle toimivaltai
nen viranomainen on myöntänyt hyväksynnän tai tunnustuksen näi
den tehtävien suorittamista varten;
11) ’siemennesteen keräysasemalla’ sukusolujen ja alkioiden pitopaik
kaa, jonka toimivaltainen viranomainen on 4 artiklan mukaisesti
hyväksynyt keräämään, käsittelemään, varastoimaan ja kuljettamaan
nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten siemennestettä, joka
on tarkoitus siirtää toiseen jäsenvaltioon;
12) ’alkionkeruuryhmällä’ sukusolujen ja alkioiden pitopaikkaa, jonka
muodostaa ammattilaisista koostuva ryhmä tai rakenne ja jonka
toimivaltainen viranomainen on 4 artiklan mukaisesti hyväksynyt
keräämään, käsittelemään, varastoimaan ja kuljettamaan nauta-,
sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten in vivo -tuotettuja alkioita,
jotka on tarkoitus siirtää toiseen jäsenvaltioon;
13) ’alkiontuotantoryhmällä’ sukusolujen ja alkioiden pitopaikkaa,
jonka muodostaa ammattilaisista koostuva ryhmä tai rakenne ja
jonka toimivaltainen viranomainen on 4 artiklan mukaisesti hyväk
synyt keräämään nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten
munasoluja, jotka on tarkoitus siirtää toiseen jäsenvaltioon, sekä
tuottamaan in vitro, tarvittaessa varastoidun siemennesteen avulla,
ja käsittelemään, varastoimaan ja kuljettamaan nauta-, sika-,
lammas-, vuohi- tai hevoseläinten alkioita, jotka on tarkoitus siirtää
toiseen jäsenvaltioon;
14) ’siemennesteellä’ eläimen tai eläinten käsittelemätöntä, käsiteltyä tai
laimennettua siemennestettä;
15) ’munasoluilla’ oogeneesin sellaisia kehitysvaiheita, joissa soluissa
on haploidi (yksinkertainen) peruskromosomisto, mukaan lukien
sekundaariset oosyytit ja munasolut;
16) ’alkiolla’ kehityksensä alkuvaiheessa olevan eläimen alkiota, joka
on siirrettävissä vastaanottajaeläimeen;
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17) ’sukusolujen ja alkioiden lähetyksellä’ siemennesteen, munasolujen,
in vivo -tuotettujen alkioiden tai in vitro -tuotettujen alkioiden mää
rää, joka lähetetään yhdestä sukusolujen ja alkioiden hyväksytystä
pitopaikasta ja josta on annettu yksi ainoa eläinterveystodistus;
18) ’sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikalla’ sukusolujen ja alkioiden
pitopaikkaa, jonka toimivaltainen viranomainen on 4 artiklan mu
kaisesti hyväksynyt käsittelemään, tarvittaessa siemennesteen suku
puolilajittelu mukaan lukien, ja varastoimaan toiseen jäsenvaltioon
siirrettäväksi tarkoitettuja yhden tai useamman lajin nauta-, sika-,
lammas-, vuohi- tai hevoseläinten siemennestettä, munasoluja tai
alkioita tai mitä tahansa sukusolu- ja alkiotyyppiyhdistelmää tai
lajiyhdistelmää;
19) ’sukusolujen ja alkioiden varastointiasemalla’ sukusolujen ja alkioi
den pitopaikkaa, jonka toimivaltainen viranomainen on 4 artiklan
mukaisesti hyväksynyt varastoimaan toiseen jäsenvaltioon siirrettä
väksi tarkoitettuja yhden tai useamman lajin nauta-, sika-, lammas-,
vuohi- tai hevoseläinten siemennestettä, munasoluja tai alkioita tai
mitä tahansa sukusolu- ja alkiotyyppiyhdistelmää tai lajiyhdistel
mää;
20) ’asemaeläinlääkärillä’ eläinlääkäriä, joka vastaa siemennesteen ke
räysasemalla, sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikassa tai sukuso
lujen ja alkioiden varastointiasemalla harjoitettavasta toiminnasta
tämän asetuksen mukaisesti;
21) ’ryhmän eläinlääkärillä’ eläinlääkäriä, joka vastaa alkionkeruuryh
män tai alkiontuotantoryhmän harjoittamasta toiminnasta tämän ase
tuksen mukaisesti;
22) ’yksilöllisellä hyväksyntänumerolla’ toimivaltaisen viranomaisen
antamaa numeroa;
23) ’hyväksynnän peruuttamispäivällä’ päivää, jona toimivaltainen vi
ranomainen on peruuttanut sukusolujen ja alkioiden hyväksytyn
pitopaikan
hyväksynnän
kokonaan
tai
väliaikaisesti
asetuksen (EU) 2016/429 100 artiklan mukaisesti;
24) ’yksilöllisellä rekisterinumerolla’ sukusolujen ja alkioiden rekis
teröidylle pitopaikalle annettua numeroa;
25) ’karanteenitiloilla’ laitosta, jonka toimivaltainen viranomainen on
valtuuttanut eristämään nauta-, sika-, lammas- tai vuohieläimiä vä
hintään 28 päivän ajaksi ennen niiden ottamista siemennesteen ke
räysasemalle;
26) ’(taudista) vapaalla pitopaikalla’ pitopaikkaa, jolle on myönnetty
tämä asema delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 20 artiklassa vah
vistettujen vaatimusten mukaisesti;
27) ’virallisella laboratoriolla’ jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa tai
alueella sijaitsevaa laboratoriota, jonka toimivaltainen viranomainen
on nimennyt asetuksen (EU) 2017/625 37 artiklan mukaisesti suo
rittamaan tämän asetuksen 24 ja 25 artiklassa säädetyt testit;

02020R0686 — FI — 21.04.2021 — 001.001 — 7
▼M1
28) ’IMSOC:lla’ virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmää, joka on
tarkoitettu sellaisten mekanismien ja välineiden yhdennettyyn toi
mintaan, joiden kautta virallista valvontaa ja muita virallisia toimia
koskevia tietoja ja asiakirjoja hallinnoidaan, käsitellään ja vaihde
taan ilman eri toimenpiteitä asetuksen (EU) 2017/625131 artiklan
mukaisesti;
▼B
29) ’uhanalaisella rodulla’ asetuksen (EU) 2016/1012 2 artiklan 24
kohdan mukaisesti paikallista rotua, jonka jokin jäsenvaltio on mää
rittänyt uhanalaiseksi, joka on geneettisesti sopeutunut yhteen tai
useampaan perinteiseen tuotantojärjestelmään tai ympäristöön ky
seisessä jäsenvaltiossa ja jonka uhanalaisuuden on tieteellisesti to
dentanut elin, jolla on tarvittava pätevyys ja osaaminen uhanalaisten
rotujen alalla;
30) ’hyväksytyllä hävittämisohjelmalla’ jäsenvaltiossa tai sen vyöhyk
keellä toteutettavaa tautien hävittämisohjelmaa, jonka komissio on
hyväksynyt asetuksen (EU) 2016/429 31 artiklan 3 kohdan
mukaisesti;
31) ’luovuttajaeläinryhmällä’ sellaisten eläinten ryhmää, joilla on sama
terveystilanne ja joiden sukusoluja ja alkioita kerätään ja käsitellään
samanaikaisesti ja kuljetetaan yhdessä.

II OSA
SUKUSOLUJEN JA ALKIOIDEN PITOPAIKKOJEN HYVÄKSYMINEN,
REKISTERIT, TIETOJEN KIRJAAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN SEKÄ
JÄLJITETTÄVYYS
1 LUKU

Sukusolujen ja alkioiden pitopaikkojen hyväksyminen
3 artikla
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja
alkioiden pitopaikkoja koskevat hyväksymisvaatimukset
Seuraavia nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja
alkioiden pitopaikkoja hoitavien toimijoiden on asetuksen (EU)
2016/429 94 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti haettava toimi
valtaiselta viranomaiselta hyväksyntä kyseisten eläinten sukusolujen ja
alkioiden lähetysten siirtämiseksi muihin jäsenvaltioihin:
a) pitopaikka, jossa kerätään, käsitellään ja varastoidaan nauta-, sika-,
lammas-, vuohi- tai hevoseläinten siemennestettä, kun pitopaikalle
haetaan hyväksyntää siemennesteen keräysasemana;
b) ammattilaisista koostuva ryhmä tai rakenne, jota valvoo ryhmän
eläinlääkäri ja jolla on pätevyys kerätä, käsitellä ja varastoida
nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten alkioita, kun kysei
selle ryhmälle tai rakenteelle haetaan hyväksyntää alkionkeruuryh
mänä;
c) ammattilaisista koostuva ryhmä tai rakenne, jota valvoo ryhmän
eläinlääkäri ja jolla on pätevyys kerätä, käsitellä ja varastoida
nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten munasoluja sekä
tuottaa, käsitellä ja varastoida kyseisten eläinten alkioita, kun kysei
selle ryhmälle tai rakenteelle haetaan hyväksyntää alkiontuotantoryh
mänä;
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d) pitopaikka, jossa käsitellään ja varastoidaan nauta-, sika-, lammas-,
vuohi- tai hevoseläinten tuoretta, jäähdytettyä tai pakastettua siemen
nestettä tai tuoreita, jäähdytettyjä tai pakastettuja munasoluja tai al
kioita, kun pitopaikalle haetaan hyväksyntää sukusolujen ja alkioiden
käsittelypaikkana;
e) pitopaikka, jossa varastoidaan nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai he
voseläinten tuoretta, jäähdytettyä tai pakastettua siemennestettä tai
tuoreita, jäähdytettyjä tai pakastettuja munasoluja tai alkioita, kun
pitopaikalle haetaan hyväksyntää sukusolujen ja alkioiden
varastointiasemana.

4 artikla
Toimivaltaisen viranomaisen nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja
hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden pitopaikoille myöntämä
hyväksyntä
1.
Toimivaltainen viranomainen saa myöntää nauta-, sika-, lammas-,
vuohi- tai hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden pitopaikalle hyväksyn
nän asetuksen (EU) 2016/429 97 artiklan mukaisesti vasta sen jälkeen,
kun se on varmistanut, että kyseinen pitopaikka täyttää seuraavat vaa
timukset:
a) pitopaikan toimija on nimennyt
i) niistä tehtävistä vastaavan asemaeläinlääkärin, jotka vahvistetaan
— liitteessä I olevan 1 osan 1 kohdassa, kun hakemus koskee
3 artiklan a alakohdassa tarkoitetun sukusolujen ja alkioiden
pitopaikan hyväksymistä siemennesteen keräysasemaksi;
— liitteessä I olevan 4 osan 1 kohdassa, kun hakemus koskee
3 artiklan d alakohdassa tarkoitetun sukusolujen ja alkioiden
pitopaikan hyväksymistä sukusolujen ja alkioiden käsittely
paikaksi;
— liitteessä I olevan 5 osan 1 kohdassa, kun hakemus koskee
3 artiklan e alakohdassa tarkoitetun sukusolujen ja alkioiden
pitopaikan hyväksymistä sukusolujen ja alkioiden varastointi
asemaksi; tai
ii) niistä tehtävistä vastaavan ryhmän eläinlääkärin, jotka vahvis
tetaan
— liitteessä I olevan 2 osan 1 kohdassa, kun hakemus koskee
3 artiklan b alakohdassa tarkoitetun sukusolujen ja alkioiden
pitopaikan hyväksymistä alkionkeruuryhmäksi;
— liitteessä I olevan 3 osan 1 kohdassa, kun hakemus koskee
3 artiklan c alakohdassa tarkoitetun sukusolujen ja alkioiden
pitopaikan hyväksymistä alkiontuotantoryhmäksi;
b) kyseiseen toimintaan tarvittavat tilat, laitteet ja toimintamenettelyt
täyttävät vaatimukset, jotka vahvistetaan
i) liitteessä I olevan 1 osan 2 kohdassa nauta-, sika-, lammas-,
vuohi- tai hevoseläinten siemennesteen keruun, käsittelyn, varas
toinnin ja kuljetuksen osalta;
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ii) liitteessä I olevan 2 osan 2 kohdassa nauta-, sika-, lammas-,
vuohi- tai hevoseläinten alkioiden keruun, käsittelyn, varastoin
nin ja kuljetuksen osalta;
iii) liitteessä I olevan 3 osan 2 kohdassa nauta-, sika-, lammas-,
vuohi- tai hevoseläinten munasolujen keruun ja kyseisten eläin
ten alkioiden tuotannon, käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen
osalta, mukaan lukien alkiontuotannossa käytettävän siemennes
teen ja munasolujen käsittely ja varastointi;
iv) liitteessä I olevan 4 osan 2 kohdassa nauta-, sika-, lammas-,
vuohi- tai hevoseläinten tuoreen, jäähdytetyn tai pakastetun sie
mennesteen tai tuoreiden, jäähdytettyjen tai pakastettujen muna
solujen tai alkioiden käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen
osalta;
v) liitteessä I olevan 5 osan 2 kohdassa nauta-, sika-, lammas-,
vuohi- tai hevoseläinten tuoreen, jäähdytetyn tai pakastetun sie
mennesteen tai tuoreiden, jäähdytettyjen tai pakastettujen muna
solujen tai alkioiden varastoinnin ja kuljetuksen osalta.
2.
Myöntäessään nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten su
kusolujen ja alkioiden pitopaikalle hyväksyntää asetuksen (EU)
2016/429 97 ja 99 artiklan mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen on
annettava kyseiselle pitopaikalle yksilöllinen hyväksyntänumero, johon
on sisällyttävä sen maan ISO 3166–1 alpha-2 -koodi, jossa hyväksyntä
myönnetään.

5 artikla
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja
alkioiden hyväksyttyjen pitopaikkojen toiminnan lopettamista
koskevat erityissäännöt
1.
Kun nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja
alkioiden hyväksytyn pitopaikan toimija lopettaa toimintansa, sen on
varmistettava, että kyseisessä sukusolujen ja alkioiden pitopaikassa ke
rättyjen tai tuotettujen ja varastoitujen siemennesteen, munasolujen tai
alkioiden kaikki lähetykset on siirretty ennen hyväksynnän peruuttamis
päivää
a) sukusolujen ja alkioiden varastointiasemalle varastoinnin jatkami
seksi; tai
b) lisääntymistarkoituksia varten paikkaan, jossa nauta-, sika-, lammas-,
vuohi- tai hevoseläimiä pidetään; tai
c) siinä tarkoituksessa, että ne hävitetään turvallisesti tai käytetään eläi
mistä saatavina sivutuotteina asetuksen (EY) N:o 1069/2009 13 artik
lan mukaisesti.
2.
Jos siemennesteen, munasolujen tai alkioiden lähetyksiä ei siirretä
sukusolujen ja alkioiden hyväksytystä pitopaikasta ennen hyväksynnän
peruuttamispäivää 1 kohdan mukaisesti, kyseisiä lähetyksiä ei saa siirtää
toiseen jäsenvaltioon.
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2 LUKU

Toimivaltaisen viranomaisen sukusolujen ja alkioiden rekisteröidyistä
ja hyväksytyistä pitopaikoista pitämät rekisterit
6 artikla
Toimivaltaisen
viranomaisen
sukusolujen
ja
alkioiden
rekisteröidyistä pitopaikoista pitämä rekisteri
1.
Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava sukusolujen ja alkioiden
rekisteröidyistä pitopaikoista rekisteri ja pidettävä se ajan tasalla.
2.
Toimivaltaisen viranomaisen on sisällytettävä 1 kohdassa tarkoi
tettuun rekisteriin jokaisesta sukusolujen ja alkioiden rekisteröidystä pi
topaikasta ainakin seuraavat tiedot:
a) sukusolujen ja alkioiden rekisteröidyn pitopaikan nimi ja yhteystie
dot sekä pitopaikan verkkosivuston URL-osoite, jos se on saatavilla;
b) sukusolujen ja alkioiden rekisteröidyn pitopaikan osoite;
c) tiedot siitä, minkätyyppisiä sukusoluja, alkioita ja eläinlajeja varten
pitopaikka on rekisteröity;
d) toimivaltaisen viranomaisen antama yksilöllinen rekisterinumero sekä
rekisteröintipäivä;
e) jos sukusolujen ja alkioiden rekisteröidyn pitopaikan toiminta on
loppunut, toiminnan lopettamispäivä.

7 artikla
Toimivaltaisen viranomaisen nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja
hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden hyväksytyistä pitopaikoista
pitämä rekisteri
1.
Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava nauta-, sika-, lammas-,
vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden hyväksytyistä pitopai
koista rekisteri ja pidettävä se ajan tasalla.
2.
Toimivaltaisen viranomaisen on sisällytettävä 1 kohdassa tarkoi
tettuun rekisteriin jokaisesta sukusolujen ja alkioiden hyväksytystä pito
paikasta ainakin seuraavat tiedot:
a) sukusolujen ja alkioiden pitopaikan nimi ja yhteystiedot sekä pito
paikan verkkosivuston URL-osoite, jos se on saatavilla;
b) sukusolujen ja alkioiden pitopaikan osoite;
c) asemaeläinlääkärin tai ryhmän eläinlääkärin nimi;
d) tiedot siitä, minkätyyppisiä sukusoluja ja alkioita, sukusolujen ja
alkioiden pitopaikkaa ja eläinlajeja varten hyväksyntä on myönnetty;
e) toimivaltaisen viranomaisen antama yksilöllinen hyväksyntänumero
sekä hyväksymispäivä.
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3.
Jos toimivaltainen viranomainen hyväksyy 4 artiklassa säädettyjen
vaatimusten perusteella, että sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikka tai
sukusolujen ja alkioiden varastointiasema varastoi ja sukusolujen ja al
kioiden käsittelypaikan tapauksessa käsittelee useamman kuin yhden
tyyppisiä tai useamman kuin yhden eläinlajin sukusoluja ja alkioita,
toimivaltaisen viranomaisen on sisällytettävä sukusolujen ja alkioiden
hyväksyttyjä pitopaikkoja koskevaan rekisteriinsä tiedot sukusolujen ja
alkioiden hyväksytyssä pitopaikassa varastoitavien ja, tapauksen mu
kaan, käsiteltävien sukusolujen ja alkioiden tyypistä ja vastaavista eläin
lajeista.
4.
Jos toimivaltainen viranomainen on asetuksen (EU) 2016/429
100 artiklan 2 kohdan mukaisesti peruuttanut sukusolujen ja alkioiden
hyväksytyn pitopaikan hyväksynnän väliaikaisesti tai kokonaan, sen on
ilman aiheetonta viivytystä
a) ilmoitettava hyväksynnän väliaikaisesta tai kokonaan tapahtuvasta
peruuttamisesta sukusolujen ja alkioiden hyväksyttyjä pitopaikkoja
koskevassa rekisterissään;
b) ilmoitettava hyväksynnän väliaikaisen peruuttamisen tapauksessa
alkamis- ja päättymispäivä ja kokonaan peruuttamisen tapauksessa
hyväksynnän peruuttamispäivä.
5.
Jos sukusolujen ja alkioiden hyväksytty pitopaikka on 5 artiklan
mukaisesti lopettanut toimintansa, toimivaltaisen viranomaisen on ilman
aiheetonta viivytystä ilmoitettava toiminnan lopettamispäivä sukusolujen
ja alkioiden hyväksyttyjä pitopaikkoja koskevassa rekisterissään.
6.
Toimivaltaisen viranomaisen on asetettava 1 kohdassa tarkoitettu
rekisteri verkkosivustollaan julkisesti saataville, kun sukusoluja ja alki
oita on tarkoitus siirtää jäsenvaltioiden välillä, ja ilmoitettava verkkosi
vustonsa URL-osoite komissiolle.
Jos toimivaltaisen viranomaisen verkkosivuston URL-osoite on vaih
dettu, toimivaltaisen viranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoi
tettava verkkosivuston uusi URL-osoite komissiolle.

3 LUKU

Tietojen kirjaaminen ja säilyttäminen sekä jäljitettävyys
1 jakso
Tietojen kirjaaminen ja säilyttäminen
8 artikla
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja
alkioiden hyväksyttyjen pitopaikkojen toimijoita koskevat tietojen
kirjaamis- ja säilyttämisvelvoitteet
1.
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja
alkioiden hyväksyttyjen pitopaikkojen toimijoiden on kirjattava ja säi
lytettävä ainakin seuraavat tiedot:
a) siemennesteen keräysaseman osalta:
i) siemennesteen keräysasemalla olevan kunkin luovuttajaeläimen
laji, rotu, syntymäaika ja tunnistetiedot;
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ii) päivämäärät, joina luovuttajaeläimiä siirretään siemennesteen ke
räysasemalle ja keräysasemalta, ja asiakirjojen viitetiedot, jos
luovuttajaeläinten mukana on asiakirjoja;
iii) luovuttajaeläinten terveystilanne, niille tehtyjen kliinisten ja di
agnostisten testien tulokset ja käytetyt laboratoriotekniikat sekä
niille annetut hoidot ja rokotukset;
iv) siemennesteen keräyspäivä ja tarvittaessa siemennesteen käsitte
lypäivä ja -paikka;
v) siemennesteen tunnistetiedot ja tiedot sen määräpaikasta;
b) alkionkeruuryhmän, alkiontuotantoryhmän tai alkionkeruu- ja alkion
tuotantoryhmän osalta:
i) kunkin sellaisen luovuttajaeläimen laji, rotu, syntymäaika ja tun
nistetiedot, josta munasoluja tai alkioita on kerätty;
ii) munasolujen tai alkioiden luovuttajaeläinten terveystilanne, niille
tehtyjen kliinisten ja diagnostisten testien tulokset ja käytetyt
laboratoriotekniikat sekä niille annetut hoidot ja rokotukset;
iii) munasolujen tai alkioiden keruun, tutkimuksen ja käsittelyn päi
vämäärä ja paikka;
iv) munasolujen tai alkioiden tunnistetiedot ja tiedot niiden mää
räpaikasta;
v) jos alkioita mikromanipuloidaan, tiedot käytettävistä mikromani
pulointitekniikoista, joihin liittyy zona pellucida -keton tai he
voseläinten alkioiden tapauksessa alkiokapselin läpäisy;
vi) luovuttajaeläinten keinosiemennykseen tai alkioiden in vitro -tuo
tantoa varten suoritettavaan munasolujen hedelmöitykseen käy
tettävän siemennesteen alkuperä;
c) sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikan tai sukusolujen ja alkioiden
varastointiaseman osalta:
i) sukusolujen ja alkioiden hyväksytyssä pitopaikassa käsiteltävien
ja varastoitavien tai pelkästään varastoitavien sukusolujen ja al
kioiden tyyppi ja luovuttajaeläinlaji;
ii) sukusolujen ja alkioiden hyväksyttyyn pitopaikkaan ja hyväksy
tystä pitopaikasta suoritettujen siirtojen päivämäärät viittaamalla
kyseisten sukusolujen ja alkioiden mukana oleviin asiakirjoihin;
iii) asiakirjat, mukaan lukien eläinterveystodistus ja omaa ilmoitusta
koskeva asiakirja, joissa vahvistetaan, että niiden luovuttajaeläin
ten terveystilanne, joiden sukusoluja ja alkioita joko käsitellään
ja varastoidaan tai pelkästään varastoidaan sukusolujen ja alkioi
den hyväksytyssä pitopaikassa, täyttää tämän asetuksen
vaatimukset;
iv) sukusolujen ja alkioiden hyväksytyssä pitopaikassa joko käsitel
tävien ja varastoitavien tai pelkästään varastoitavien sukusolujen
ja alkioiden tunnistetiedot.

02020R0686 — FI — 21.04.2021 — 001.001 — 13
▼B
2.
Jos toimivaltainen viranomainen myöntää 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulle sukusolujen ja alkioiden pitopaikalle hyväksynnän useam
man kuin yhden tyyppisen tai useamman kuin yhden eläinlajin sukuso
lujen ja alkioiden käsittelyä ja varastointia tai pelkästään varastointia
varten, pitopaikan toimijan on erikseen kirjattava ja säilytettävä tiedot
kunkin eläinlajin kustakin käsiteltävästä ja varastoitavasta tai pelkästään
varastoitavasta sukusolu- ja alkiotyypistä.

9 artikla
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja
alkioiden hyväksyttyjen pitopaikkojen toimijoita koskevat tietojen
kirjaamis- ja säilyttämisvelvoitteet, kun kyseiset pitopaikat
lopettavat toimintansa
1.
Jos nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja
alkioiden hyväksytty pitopaikka lopettaa toimintansa 5 artiklan mukai
sesti, pitopaikan toimija saa siirtää varastoitujen sukusolujen ja alkioiden
lähetyksiä sukusolujen ja alkioiden varastointiasemalle vain, jos lähetys
ten mukana on 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaaditut tiedot alkupe
räisinä asiakirjoina tai jäljennöksinä.
2.
Jos sukusolujen ja alkioiden varastointiasema vastaanottaa sukuso
lujen ja alkioiden lähetyksen 1 kohdassa tarkoitetusta toimintansa lopet
taneesta pitopaikasta, vastaanottavan varastointiaseman toimijan on kir
jattava sukusolujen ja alkioiden saapuminen ja niitä koskevat tiedot
8 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti vaadittujen mukana olevien
tietojen perusteella.

2 jakso
Jäljitettävyys
10 artikla
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusoluja ja
alkioita koskevat jäljitettävyysvaatimukset
1.
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten sukusoluja ja al
kioita keräävien, tuottavien, käsittelevien tai varastoivien toimijoiden on
merkittävä jokainen olki tai muu pakkaus, johon siemennestettä, muna
soluja tai alkioita sijoitetaan ja varastoidaan ja jossa niitä kuljetetaan
erillisinä annoksina tai muulla tavoin, siten, että seuraavat tiedot ovat
helposti todettavissa:
a) sukusolujen ja alkioiden keräys- tai tuotantopäivä;
b) luovuttajaeläimen (-eläinten) laji ja tunnistetiedot;
c) sukusolut ja alkiot keräävän tai tuottavan, käsittelevän ja varastoivan
pitopaikan yksilöllinen hyväksyntänumero;
d) muut merkitykselliset tiedot.
2.
Jos siemennesteelle on tehty sukusolujen ja alkioiden käsittelypai
kassa sukupuolilajittelu, siemennesteen keräysaseman toimijan on täy
dennettävä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja tiedoilla, joista voidaan todeta
sen sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikan yksilöllinen hyväksyntänu
mero, jossa sukupuolilajittelu on tehty.
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3.
Jos yksi olki tai muu pakkaus sisältää useammalta kuin yhdeltä
luovuttajaeläimeltä kerättyä nauta-, sika-, lammas- tai vuohieläimen sie
mennestettä, toimijan on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut tiedot
antavat mahdollisuuden tunnistaa kaikki luovuttajaeläimet, joiden sie
mennesteestä keinosiemennyksessä käytettävä annos koostuu.

4.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos lammas- tai vuohi
eläinten siemenneste on

a) pakastettu pelleteiksi, toimija voi merkitä yhden luovuttajan siemen
nestepellettejä sisältävän gobletin kyseisessä gobletissa olevien yksit
täisten pellettien sijasta;

b) tuoretta tai jäähdytettyä siemennestettä, toimija voi merkitä yhden
luovuttajan siemenputkiloita tai -olkia sisältävän gobletin kyseisessä
gobletissa olevien yksittäisten putkiloiden tai olkien sijasta.

5.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdan c alakohdassa säädetään, toimijan on
varmistettava, että kukin olki tai muu pakkaus, johon siemennestettä,
munasoluja tai alkioita sijoitetaan ja varastoidaan ja jossa niitä kuljete
taan, merkitään siten, että voidaan tunnistaa

a) pitopaikan yksilöllinen rekisterinumero, kun on kyse 13 artiklassa
tarkoitetussa luovuttajaeläinten pitopaikassa kerätystä lammas- ja
vuohieläinten siemennesteestä; tai

b) suljetun pitopaikan yksilöllinen hyväksyntänumero, kun on kyse
14 artiklassa tarkoitetussa suljetussa pitopaikassa kerätyistä tai tuote
tuista nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten sukusoluista ja
alkioista.

11 artikla
Koirien ja kissojen, suljetuissa pitopaikoissa pidettävien muiden
maaeläinten kuin nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten
sekä heimoihin Camelidae ja Cervidae kuuluvien eläinten
sukusoluja ja alkioita koskevat jäljitettävyysvaatimukset
1.
Toimijoiden, jotka keräävät, tuottavat, käsittelevät tai varastoivat
koirien tai kissojen, suljetuissa pitopaikoissa pidettävien muiden maa
eläinten kuin nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten taikka
heimoihin Camelidae tai Cervidae kuuluvien eläinten sukusoluja ja al
kioita, on merkittävä jokainen olki tai muu pakkaus, johon siemennes
tettä, munasoluja tai alkioita sijoitetaan ja varastoidaan ja jossa niitä
kuljetetaan erillisinä annoksina tai muulla tavoin, siten, että seuraavat
tiedot ovat helposti todettavissa:

a) sukusolujen ja alkioiden keräys- tai tuotantopäivä;

b) luovuttajaeläimen (-eläinten) laji, tarvittaessa alalaji ja tunnistetiedot;
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c) jokin seuraavista:
i) jos sukusolut ja alkiot keräävälle tai tuottavalle, käsittelevälle ja
varastoivalle pitopaikalle on annettu yksilöllinen rekisterinumero,
kyseinen rekisterinumero, johon on sisällyttävä sen maan ISO
3166-1 alpha-2 -koodi, jossa pitopaikka on rekisteröity;
ii) jos sukusolut ja alkiot keräävä tai tuottava, käsittelevä ja varas
toiva pitopaikka on suljettu pitopaikka, yksilöllinen hyväksyntä
numero, johon on sisällyttävä sen maan ISO 3166-1 alpha-2
-koodi, jossa hyväksyntä on myönnetty;
▼B
d) mahdolliset muut tiedot.
2.
Jos siemennesteelle tehdään sukupuolilajittelu muussa pitopaikassa
kuin siinä, jossa se kerätään tai tuotetaan, siemennesteen keräävän tai
tuottavan pitopaikan toimijan on täydennettävä 1 kohdassa tarkoitettuja
tietoja tiedoilla, joiden avulla sukupuolilajittelun tekevä pitopaikka on
tunnistettavissa.
3.
Jos 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten siemenneste pakastetaan pel
leteiksi, toimija voi 1 kohdasta poiketen merkitä yhden luovuttajan sie
mennestepellettejä sisältävän gobletin kyseisessä gobletissa olevien yk
sittäisten pellettien sijasta.
4.
Jos yksi olki tai muu pakkaus sisältää useammalta kuin yhdeltä
luovuttajaeläimeltä kerättyä siemennestettä, toimijan on varmistettava,
että 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävät kaikkien luovuttajaeläinten
tunnistetiedot.

III OSA
SUKUSOLUJEN

JA

ALKIOIDEN SIIRROT
VÄLILLÄ

JÄSENVALTIOIDEN

1 LUKU

Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja
alkioiden siirtoja koskevat eläinterveysvaatimukset
1 jakso
Säännöt nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja
hevoseläinten
sukusolujen
ja
alkioiden
keruusta,
tuotannosta,
käsittelystä
ja
varastoinnista
sukusolujen
ja
alkioiden
hyväksytyissä pitopaikoissa
12 artikla
Säännöt nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen
ja alkioiden siirroista, jotka suoritetaan sukusolujen ja alkioiden
hyväksytyistä pitopaikoista muihin jäsenvaltioihin
Toimijat saavat siirtää toiseen jäsenvaltioon ainoastaan sukusolujen ja
alkioiden hyväksytyissä pitopaikoissa kerättyjä, tuotettuja, käsiteltyjä ja
varastoituja nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten siemennes
tettä, munasoluja ja alkioita.
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13 artikla
Poikkeus, joka koskee lammas- ja vuohieläinten siemennesteen
siirtoja, jotka suoritetaan kyseisten eläinten pitopaikoista muihin
jäsenvaltioihin
Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimijat voivat siirtää
lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetyksiä muihin jäsenvaltioi
hin, jos siemenneste on kerätty, käsitelty ja varastoitu kyseisten luovut
tajaeläinten pitopaikassa ja toimijat
a) saavat määräjäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta ennakkosu
ostumuksen lähetyksen hyväksymiseen;
b) varmistavat, että eläinlääkäri on ennen siemennesteen keruuta tehnyt
luovuttajaeläimille kliinisen tutkimuksen eikä luovuttajaeläimissä ole
ilmennyt siemennesteen keräyspäivänä oireita, jotka viittaavat
lammas- ja vuohieläinten osalta merkityksellisten luokan D tautien
tai uusien tautien esiintymiseen, tai kliinisiä merkkejä tällaisista luo
kan D taudeista tai uusista taudeista;
c) varmistavat, että luovuttajaeläimet tulevat pitopaikoista, jotka täyttä
vät delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 15 artiklan 1, 2, 3 ja 4
kohdassa säädetyt eläinterveysvaatimukset;
d) varmistavat, että luovuttajaeläimille on tehty negatiivisin tuloksin
seuraavat testit näytteistä, jotka on otettu vähintään 30 päivää ennen
siemennesteen keräyspäivää alkaneen eristyksen aikana:
i) delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 1 osan 1
kohdassa tarkoitettu serologinen testi Brucella abortus-, Brucella
melitensis- ja Brucella suis -tartunnan varalta;
ii) lammaseläinten tapauksessa serologinen testi tarttuvan lisäkives
tulehduksen (Brucella ovis) varalta;
iii) yhdessä lammaseläinten kanssa pidettävien vuohieläinten tapauk
sessa serologinen testi tarttuvan lisäkivestulehduksen (Brucella
ovis) varalta;
e) varmistavat, että luovuttajaeläimet tunnistetaan asetuksen (EU)
2019/2035 45 artiklan 2 tai 4 kohdan tai 46 artiklan 1, 2 tai 3
kohdan mukaisesti;
f) varmistavat, että siemenneste on merkitty 10 artiklassa säädettyjen
vaatimusten mukaisesti;
g) kirjaavat ja säilyttävät pitopaikassa tietoja, joihin on sisällyttävä ai
nakin 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt tiedot;
▼M1
h) varmistavat, että siemennestelähetys kuljetetaan 28 ja 29 artiklan
mukaisesti;
i) varmistavat, että luovuttajaeläimiä ei ole käytetty luonnolliseen sii
tokseen vähintään 30 päivän aikana ennen jäsenvaltioiden välisiin
siirtoihin tarkoitetun siemennesteen ensimmäistä keräyspäivää eikä
keräysjakson aikana.
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14 artikla
Poikkeus, joka koskee suljetuissa pitopaikoissa pidettävien nauta-,
sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden
siirtoja muihin jäsenvaltioihin
Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, suljettujen pitopaikkojen
toimijat voivat siirtää muihin jäsenvaltioihin kyseisissä pitopaikoissa
nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläimistä kerättyjen siemennes
teen, munasolujen ja alkioiden lähetyksiä edellyttäen, että kyseiset toi
mijat
a) siirtävät sukusolujen ja alkioiden lähetykset ainoastaan toiseen sul
jettuun pitopaikkaan;
b) varmistavat, että luovuttajaeläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:
i) ne eivät tule sellaisella rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevasta pitopai
kasta, joka on perustettu nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevos
eläinten osalta merkityksellisen luokan A taudin tai uuden taudin
esiintymisen vuoksi, eivätkä ole olleet kosketuksissa tällaisesta
pitopaikasta olevien eläinten kanssa;
ii) ne tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu nauta-, sika-,
lammas-, vuohi- tai hevoseläinten osalta merkityksellisiä luokan
D tauteja vähintään 30 päivän aikana ennen siemennesteen, mu
nasolujen tai alkioiden keräyspäivää;
iii) ne ovat olleet yhdessä alkuperäisessä suljetussa pitopaikassa vä
hintään 30 päivän ajan ennen siemennesteen, munasolujen tai
alkioiden keräyspäivää;
iv) suljetussa pitopaikassa harjoitettavasta toiminnasta vastaava pito
paikan eläinlääkäri on tehnyt niille kliinisen tutkimuksen, eikä
niissä ole ilmennyt siemennesteen, munasolujen tai alkioiden
keräyspäivänä oireita, jotka viittaavat ii alakohdassa tarkoitettu
jen luokan D tautien tai uusien tautien esiintymiseen, tai kliinisiä
merkkejä tällaisista taudeista;
v) sikäli kuin on mahdollista, niitä ei ole käytetty luonnolliseen
siitokseen vähintään 30 päivän aikana ennen toiseen jäsenvalti
oon siirrettäväksi tarkoitetun siemennesteen tai siirrettäväksi tar
koitettujen sukusolujen tai alkioiden ensimmäistä keräyspäivää
eikä keräysjakson aikana;
vi) ne tunnistetaan niiden vaatimusten
vahvistetaan (EU) 2019/2035

mukaisesti,

jotka

— 38 artiklassa nautaeläinten osalta;
— 52 artiklan 1 kohdassa tai 54 artiklan 2 kohdassa sikaeläinten
osalta;
— 45 artiklan 2 tai 4 kohdassa tai 46 artiklan 1, 2 tai 3 koh
dassa lammas- ja vuohieläinten osalta;
— 58 artiklan 1 kohdassa, 59 artiklan 1 kohdassa tai 62 artiklan
1 kohdassa hevoseläinten osalta;
c) varmistavat, että sukusolut ja alkiot on merkitty 10 artiklassa sää
dettyjen vaatimusten mukaisesti;
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d) varmistavat, että sukusolut ja alkiot kuljetetaan 28 ja 29 artiklan
mukaisesti.

2 jakso
Niitä luovuttajaeläimiä koskevat eläinterveys-,
eristysja
karanteenivaatimukset,
joista
sukusolut ja alkiot kerätään
I alajakso
Luovuttajana toimivia nauta-, sika-, lammas-, vuohija
hevoseläimiä
koskevat
yleiset
eläinterveysvaatimukset

15 artikla
Toimijoiden velvollisuudet, jotka liittyvät niitä luovuttajana toimivia
nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläimiä koskevien
eläinterveysvaatimusten täyttämiseen, joista sukusolut ja alkiot
kerätään
Toimijat saavat siirtää toiseen jäsenvaltioon ainoastaan sellaisia nauta-,
sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja
alkioiden lähetyksiä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:
a) sukusolut ja alkiot on kerätty eläimistä, joissa ei ilmennyt keruupäi
vänä oireita tai kliinisiä merkkejä tarttuvista eläintaudeista;
b) asemaeläinlääkäri tai ryhmän eläinlääkäri on myöntänyt luvan
siirtoon.

16 artikla
Asemaeläinlääkärien ja ryhmän eläinlääkärien velvollisuudet, jotka
liittyvät niitä luovuttajana toimivia nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja
hevoseläimiä koskevien eläinterveysvaatimusten täyttämiseen, joista
sukusolut ja alkiot kerätään
Asemaeläinlääkärien on varmistettava siemennesteen luovuttajaeläinten
osalta tai ryhmän eläinlääkärien on varmistettava munasolujen ja alki
oiden luovuttajaeläinten osalta, että luovuttajana toimivat nauta-, sika-,
lammas-, vuohi- ja hevoseläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:
a) ne ovat syntyneet ja olleet syntymästään saakka unionissa tai saa
puneet unioniin unioniin saapumista koskevien vaatimusten
mukaisesti;
b) ne tulevat pitopaikoista, jotka sijaitsevat jäsenvaltiossa tai sen vyö
hykkeellä tai ovat kolmannen maan tai alueen tai jommankumman
vyöhykkeen toimivaltaisen viranomaisen virallisessa valvonnassa ja
täyttävät eläinterveysvaatimukset, jotka vahvistetaan delegoidun
asetuksen (EU) 2020/688
i) 10 artiklan 1 kohdassa, 11 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa ja 12 ar
tiklan 1, 2 ja 3 kohdassa nautaeläinten osalta;
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ii) 19 artiklan 1 kohdassa ja 20 artiklan 1 ja 2 kohdassa sikaeläinten
osalta;
iii) 15 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa lammas- ja vuohieläinten osalta;
iv) 22 artiklan 1 ja 2 kohdassa hevoseläinten osalta;
c) ne on tunnistettu niiden vaatimusten mukaisesti, jotka vahvistetaan
asetuksen (EU) 2019/2035
i) 38 artiklassa nautaeläinten osalta;
ii) 52 artiklan 1 kohdassa tai 54 artiklan 2 kohdassa sikaeläinten
osalta;
iii) 45 artiklan 2 tai 4 kohdassa tai 46 artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa
lammas- ja vuohieläinten osalta;
iv) 58 artiklan 1 kohdassa, 59 artiklan 1 kohdassa tai 62 artiklan 1
kohdassa hevoseläinten osalta;
d) vähintään 30 päivän aikana ennen sukusolujen ja alkioiden ensim
mäistä keräyspäivää sekä keräysjakson aikana
i) niitä on pidetty pitopaikoissa, jotka eivät sijaitse sellaisella rajoi
tusvyöhykkeellä, joka on perustettu nauta-, sika-, lammas-,
vuohi- tai hevoseläimissä esiintyneen, kyseisten eläinten osalta
merkityksellisen luokan A taudin tai uuden taudin esiintymisen
vuoksi;
ii) niitä on pidetty pitopaikoissa, joissa ei ole raportoitu kyseisten
eläinten osalta merkityksellisiä luokan D tauteja;
iii) ne eivät ole olleet kosketuksissa i alakohdassa tarkoitetulla rajoi
tusvyöhykkeellä sijaitsevista tai sellaisista pitopaikoista peräisin
olevien eläinten kanssa, jotka eivät täytä ii alakohdassa tarkoitet
tuja edellytyksiä;
iv) niitä ei ole käytetty luonnolliseen siitokseen;
e) niissä ei ole ilmennyt siemennesteen, munasolujen tai alkioiden ke
räyspäivänä oireita eikä kliinisiä merkkejä d alakohdan ii alakohdas
sa tarkoitetuista luokan D taudeista tai uusista taudeista;
f) ne täyttävät täydentävät eläinterveysvaatimukset, joista säädetään
i) 20 artiklassa ja liitteessä II olevassa 1 osassa ja 5 osan I, II ja III
luvussa nautaeläinten osalta;
ii) 21 artiklassa ja liitteessä II olevassa 2 osassa ja 5 osan I ja IV
luvussa sikaeläinten osalta;
iii) 22 artiklassa ja liitteessä II olevassa 3 osassa ja 5 osan I, II ja III
luvussa lammas- ja vuohieläinten osalta;
iv) 23 artiklassa ja liitteessä II olevassa 4 osassa hevoseläinten
osalta.
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17 artikla
Asemaeläinlääkärien ja ryhmän eläinlääkärien velvollisuudet, jotka
liittyvät niitä luovuttajana toimivia nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja
hevoseläimiä koskevien eläinterveysvaatimusten täyttämiseen, joista
sukusolut ja alkiot kerätään pitopaikoissa, joihin sovelletaan
siirtorajoituksia eläinterveyteen liittyvistä syistä
Asemaeläinlääkärien on varmistettava siemennesteen luovuttajaeläinten
osalta tai ryhmän eläinlääkärien on varmistettava munasolujen ja alki
oiden luovuttajaeläinten osalta, että siemenneste, munasolut ja alkiot,
jotka kerätään siemennesteen keräysasemalla tai pitopaikassa, johon so
velletaan 16 artiklan b alakohdassa tai 20, 21, 22 tai 23 artiklassa
tarkoitettuja tauteja koskevia siirtorajoituksia eläinterveyteen liittyvistä
syistä, täyttävät seuraavat vaatimukset:
a) niitä säilytetään erillisessä varastossa;
▼M1
b) niitä ei siirretä jäsenvaltioiden välillä ennen kuin toimivaltainen vi
ranomainen on poistanut siemennesteen keräysasemaan tai siihen
pitopaikkaan sovellettavat siirtorajoitukset, josta siemenneste, muna
solut tai alkiot on kerätty; ja
▼B
c) varastoiduille siemennesteelle, munasoluille ja alkioille on tehty asi
anmukaiset viralliset tutkimukset, joilla suljetaan pois niitä tauteja
aiheuttavien eläinpatogeenien esiintyminen siemennesteessä, munaso
luissa ja alkioissa, joiden vuoksi siirtorajoitukset on asetettu.

18 artikla
Asemaeläinlääkärien lisävelvollisuudet, jotka liittyvät niitä
luovuttajana toimivia nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja
hevoseläimiä koskevien eläinterveysvaatimusten täyttämiseen,
joista siemenneste kerätään
Asemaeläinlääkärien on varmistettava, että luovuttajana toimivat nauta-,
sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:
a) niissä ei ilmennyt oireita eikä kliinisiä merkkejä 16 artiklan d ala
kohdan ii alakohdassa tarkoitetuista luokan D taudeista päivänä, jona
ne otettiin siemennesteen keräysasemalle;
b) luovuttajana toimivien nauta-, sika-, lammas- ja vuohieläinten ta
pauksessa niitä pidettiin ennen sitä päivää, jona ne otettiin siemen
nesteen keräysasemalle, karanteenitiloissa, jotka täyttivät kyseisenä
päivänä seuraavat edellytykset:
i) nauta-, sika-, lammas- tai vuohieläinten osalta merkityksellisiä
luokan D tauteja ei ollut raportoitu vähintään 30 edellisen päivän
aikana;
ii) karanteenitilat eivät sijainneet rajoitusvyöhykkeellä, joka oli pe
rustettu nauta-, sika-, lammas- tai vuohieläimissä esiintyneen, ky
seisten eläinten osalta merkityksellisen luokan A taudin tai uuden
taudin esiintymisen vuoksi;

02020R0686 — FI — 21.04.2021 — 001.001 — 21
▼B
c) niitä pidetään siemennesteen keräysasemalla, joka
i) ei ole raportoinut nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten
osalta merkityksellisiä luokan D tauteja ajanjaksona, joka käsittää
vähintään 30 päivää ennen siemennesteen keräyspäivää ja vähin
tään 30 päivää siemennesteen keräyspäivän jälkeen tai joka tuo
reen siemennesteen tapauksessa kestää siemennestelähetyksen lä
hetyspäivään saakka;
ii) ei sijaitse rajoitusvyöhykkeellä, joka on perustettu nauta-, sika-,
lammas-, vuohi- tai hevoseläimissä esiintyneen, kyseisten eläinten
osalta merkityksellisen luokan A taudin tai uuden taudin esiinty
misen vuoksi.

19 artikla
Poikkeus, joka koskee siemennesteen keräysasemien välillä
siirrettäviin luovuttajana toimiviin nauta-, sika-, lammas-, vuohija hevoseläimiin sovellettavia eläinterveysvaatimuksia
1.
Poiketen siitä, mitä 18 artiklan b alakohdassa säädetään, toimijat
voivat siirtää luovuttajana toimivia nauta-, sika-, lammas- ja vuohieläi
miä sekä luovuttajana toimivia hevoseläimiä, jotka kuuluvat liitteessä II
olevan 4 osan I luvun 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun
tiettyjen tautien testausohjelman piiriin, suoraan yhdeltä siemennesteen
keräysasemalta toiselle siemennesteen keräysasemalle
a) ilman karanteenia tai testausta ennen siirtoa ja sen jälkeen seuraavien
eläinten osalta liitteen II mukaisesti:
i) nautaeläinten osalta kyseisen liitteen 1 osan ja 5 osan I, II ja III
luvun mukaisesti;
ii) sikaeläinten osalta kyseisen liitteen 2 osan ja 5 osan I ja IV
luvun mukaisesti;
iii) lammas- ja vuohieläinten osalta kyseisen liitteen 3 osan ja 5
osan I, II ja III luvun mukaisesti;
iv) hevoseläinten osalta kyseisen liitteen 4 osan I luvun 1 kohdan a
alakohdan mukaisesti; ja
b) edellyttäen, että luovuttajaeläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:
i) niissä ei ilmene siirtopäivänä oireita tai merkkejä nauta-, sika-,
lammas-, vuohi- tai hevoseläinten osalta merkityksellisistä luokan
D taudeista;
ii) ennen siirtoa ne ovat olleet pysyvästi siemennesteen keräysase
malla siitä päivästä alkaen, jona ne on otettu kyseiselle asemalle,
ja niille on tehty seuraavat 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen
nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten osalta merkityk
selliset testit negatiivisin tuloksin:
— kaikki liitteessä II tarkoitetut pakolliset rutiinitestit siirtopäi
vää edeltäneiden 12 kuukauden aikana; tai
— jos siemennesteen keräysasemalla ei ole vielä tehty pakollisia
rutiinitestejä, kaikki testit, jotka vaaditaan ennen eläimen ot
tamista siemennesteen keräysasemalle ja jotka on tehty juuri
ennen karanteenijaksoa ja karanteenijakson aikana.

02020R0686 — FI — 21.04.2021 — 001.001 — 22
▼B
2.
Toimijat saavat siirtää 1 kohdan johdantolauseessa tarkoitettuja
luovuttajaeläimiä vain, jos alkuperäpaikkana olevasta siemennesteen ke
räysasemasta vastaava toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan
siirtoon ja määräpaikkana olevan siemennesteen keräysaseman asema
eläinlääkäri on antanut siihen ennakkosuostumuksensa.
3.
Toimijoiden on varmistettava, että 1 kohdan johdantolauseessa
tarkoitetut luovuttajaeläimet eivät joudu siirron aikana välittömästi tai
välillisesti kosketuksiin terveystilanteeltaan heikompien eläinten kanssa
ja että käytettävät kuljetusvälineet on puhdistettu ja desinfioitu ennen
käyttöä.
4.
Määräpaikkana olevien siemennesteen keräysasemien toimijoiden
on tehtävä 1 kohdan johdantolauseessa tarkoitetuille luovuttajaeläimille
kaikki 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut pakolliset rutiinitestit viimeis
tään 12 kuukauden kuluttua päivästä, jona kyseisille eläimille on tehty
edelliset pakolliset rutiinitestit.

II alajakso
Tiettyjä

sorkkaja
kavioeläinlajeja
koskevat
täydentävät eläinterveysvaatimukset

20 artikla
Niitä luovuttajana toimivia nautaeläimiä koskevat täydentävät
eläinterveysvaatimukset, joista siemenneste, munasolut ja alkiot
kerätään
1.
Asemaeläinlääkärien on varmistettava siemennesteen luovuttaja
eläinten osalta tai ryhmän eläinlääkärien on varmistettava munasolujen
ja alkioiden luovuttajaeläinten osalta, että luovuttajana toimivat nautae
läimet täyttävät seuraavat vaatimukset:
a) ne ovat tulleet sellaisesta pitopaikasta, siemennesteen luovuttajaeläin
ten tapauksessa ennen niiden ottamista karanteenitiloihin, joka oli
vapaa seuraavista taudeista, eikä niitä ole koskaan aiemmin pidetty
terveystilanteeltaan heikommissa pitopaikoissa:
i) Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae ja
M. tuberculosis) -tartunta;
ii) Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartunta;
iii) nautojen tarttuva leukoosi;
iv) naudan tarttuva
vulvovaginiitti;

rinotrakeiitti

/

tarttuva

pustulaarinen

b) ne täyttävät liitteessä II olevassa 1 osassa ja 5 osan I, II ja III luvussa
vahvistetut täydentävät eläinterveysvaatimukset.
2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa sää
detään, asemaeläinlääkäri voi hyväksyä, että siemennesteen luovuttajae
läin on tullut pitopaikasta, joka ei ollut vapaa nautojen tarttuvasta leuko
osista, edellyttäen, että kyseinen eläin
a) on alle kahden vuoden ikäinen ja sen on tuottanut emä, jolle on tehty
nautojen tarttuvan leukoosin varalta serologinen testi negatiivisin
tuloksin sen jälkeen, kun kyseinen eläin on viety pois emältään; tai
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b) on saavuttanut kahden vuoden iän ja sille on tehty nautojen tarttuvan
leukoosin varalta serologinen testi negatiivisin tuloksin.
▼M1
3.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa sää
detään, ryhmän eläinlääkäri voi hyväksyä munasolujen ja alkioiden luo
vuttajaeläimen, joka on tullut pitopaikasta, joka ei ollut vapaa nautojen
tarttuvasta leukoosista, edellyttäen, että alkuperäisestä pitopaikasta vas
taava virkaeläinlääkäri on todistanut, ettei pitopaikassa ole ollut yhtään
kliinistä tapausta, jossa olisi ollut kyse nautojen tarttuvasta leukoosista,
vähintään kolmen edellisen vuoden aikana.
▼B
4.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa sää
detään,
a) asemaeläinlääkäri voi siemennesteen luovuttajaeläinten tapauksessa
hyväksyä sellaisesta pitopaikasta tulleen luovuttajaeläimen, joka ei
ollut vapaa naudan tarttuvasta rinotrakeiittista / tarttuvasta pustulaa
risesta vulvovaginiitista, edellyttäen, että eläimelle on tehty liit
teessä II olevan 1 osan I luvun 1 kohdan b alakohdan iv alakohdan
mukaisesti vaadittu testi, tai
b) ryhmän eläinlääkäri voi munasolujen ja alkioiden luovuttajaeläinten
tapauksessa hyväksyä sellaisesta pitopaikasta tulleen luovuttajaeläi
men, joka ei ollut vapaa naudan tarttuvasta rinotrakeiittista / tarttu
vasta pustulaarisesta vulvovaginiitista, edellyttäen, että alkuperäisestä
pitopaikasta vastaava virkaeläinlääkäri on todistanut, ettei pitopai
kassa ole ollut yhtään kliinistä tapausta, jossa olisi ollut kyse naudan
tarttuvasta rinotrakeiittista / tarttuvasta pustulaarisesta vulvovaginii
tista, vähintään 12 edellisen kuukauden aikana.

21 artikla
Niitä luovuttajana toimivia sikaeläimiä koskevat täydentävät
eläinterveysvaatimukset, joista siemenneste, munasolut ja alkiot
kerätään
1.
Asemaeläinlääkärien on varmistettava siemennesteen luovuttaja
eläinten osalta tai ryhmän eläinlääkärien on varmistettava munasolujen
ja alkioiden luovuttajaeläinten osalta, että luovuttajana toimivat sikaeläi
met täyttävät seuraavat vaatimukset:
a) ne ovat tulleet sellaisesta pitopaikasta, siemennesteen luovuttajaeläin
ten tapauksessa ennen niiden ottamista karanteenitiloihin, jossa ei
ollut tehty kliinisiä, serologisia, virologisia tai patologisia havaintoja
Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vähintään 12 edel
lisen kuukauden aikana;
b) ne täyttävät liitteessä II olevassa 2 osassa ja 5 osan I ja IV luvussa
vahvistetut täydentävät eläinterveysvaatimukset.
2.
Asemaeläinlääkärin on varmistettava, että siemennesteen luovutta
jana toimivat sikaeläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:
a) ne tulivat ennen karanteenitiloihin ottamista pitopaikasta, joka oli
vapaa Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tar
tunnasta liitteessä II olevan 5 osan IV luvussa vahvistettujen vaa
timusten mukaisesti;
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b) niitä on pidetty karanteenitiloissa, jotka olivat karanteenitiloihin ot
tamispäivänä olleet vapaita Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja
Brucella suis -tartunnasta vähintään kolmen edellisen kuukauden
ajan;
c) niitä pidetään siemennesteen keräysasemalla, jossa ei ole raportoitu
Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa koskevia kliinisiä, se
rologisia, virologisia tai patologisia havaintoja vähintään 30 päivän
aikana ennen asemalle ottamispäivää ja vähintään 30 päivän aikana
välittömästi ennen keräyspäivää;
d) niitä ei ole rokotettu sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoi
reyhtymä -viruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan, ja niitä on pidetty
syntymästä saakka tai vähintään kolmen kuukauden ajan ennen ka
ranteenitiloihin tuloa pitopaikassa, jossa eläimiä ei ole rokotettu si
kojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymä -viruksen ai
heuttamaa tartuntaa vastaan ja jossa ei ole kyseisenä aikana havaittu
mainitun viruksen aiheuttamia tartuntoja.

22 artikla
Niitä luovuttajana toimivia lammas- ja vuohieläimiä koskevat
täydentävät eläinterveysvaatimukset, joista siemenneste, munasolut
ja alkiot kerätään
Asemaeläinlääkärien on varmistettava siemennesteen luovuttajaeläinten
osalta tai ryhmän eläinlääkärien on varmistettava munasolujen ja alki
oiden luovuttajaeläinten osalta, että luovuttajana toimivat lammas- ja
vuohieläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:
▼M1

__________

▼B
b) ne ovat tulleet sellaisesta pitopaikasta, siemennesteen luovuttajaeläin
ten tapauksessa ennen niiden ottamista karanteenitiloihin, joka oli
vapaa Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tar
tunnasta, eikä niitä ole koskaan aiemmin pidetty terveystilanteeltaan
heikommissa pitopaikoissa;
c) ne täyttävät liitteessä II olevassa 3 osassa ja 5 osan I, II ja III luvussa
vahvistetut täydentävät eläinterveysvaatimukset.

23 artikla
Niitä luovuttajana toimivia hevoseläimiä koskevat täydentävät
eläinterveysvaatimukset, joista siemenneste, munasolut ja alkiot
kerätään
1.
Asemaeläinlääkärin on varmistettava siemennesteen keräysase
malle otettavien hevoseläinten osalta ja ryhmän eläinlääkärin on varmis
tettava munasolujen ja alkioiden keräykseen tai alkioiden tuotantoon
käytettävien hevoseläinten osalta, että hevoseläimet täyttävät seuraavat
vaatimukset ennen sukusolujen ja alkioiden keruuta:
a) ne tulevat pitopaikasta,
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▼B
i) jossa ei ole raportoitu surraa (Trypanosoma evansi) 30 edellisen
päivän aikana tai jossa on raportoitu surraa (Trypanosoma
evansi) kahden edellisen vuoden aikana ja tartunnan saaneeseen
pitopaikkaan on sovellettu viimeisen tautiesiintymän jälkeen siir
torajoituksia, kunnes
— tartunnan saaneet eläimet on poistettu pitopaikasta; ja
— pitopaikassa jäljellä oleville eläimille on tehty surran (Trypa
nosoma evansi) varalta testi negatiivisin tuloksin jollakin de
legoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 3
osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä näytteistä, jotka
oli otettu vähintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun viimei
nen tartunnan saanut eläin oli poistettu pitopaikasta;
ii) jossa ei ole raportoitu astumatautia kuuden edellisen kuukauden
aikana tai jossa on raportoitu astumatautia kahden edellisen vuo
den aikana ja tartunnan saaneeseen pitopaikkaan on sovellettu
viimeisen tautiesiintymän jälkeen siirtorajoituksia, kunnes
— tartunnan saaneet eläimet on lopetettu ja hävitetty tai teuras
tettu tai kaikki tartunnan saaneet urospuoliset hevoseläimet
on kuohittu; ja
— pitopaikassa jäljellä oleville eläimille, lukuun ottamatta en
simmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja kuohittuja uros
puolisia hevoseläimiä, jotka on pidetty erillään naaraspuoli
sista hevoseläimistä, on tehty astumataudin varalta testi ne
gatiivisin tuloksin jollakin delegoidun asetuksen (EU)
2020/688 liitteessä I olevassa 8 osassa säädetyistä diagnoo
simenetelmistä näytteistä, jotka oli otettu vähintään kuusi
kuukautta sen jälkeen, kun ensimmäisessä luetelmakohdassa
kuvatut toimenpiteet oli suoritettu;
iii) jossa ei ole raportoitu hevosen näivetystautia 90 edellisen päivän
aikana tai jossa on raportoitu hevosen näivetystautia 12 edellisen
kuukauden aikana ja tartunnan saaneeseen pitopaikkaan on so
vellettu viimeisen tautiesiintymän jälkeen siirtorajoituksia, kun
nes
— tartunnan saaneet eläimet on lopetettu ja hävitetty tai teuras
tettu; ja
— pitopaikassa jäljellä oleville hevoseläimille on tehty hevosen
näivetystaudin varalta testi negatiivisin tuloksin jollakin de
legoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 9
osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä näytteistä, jotka
oli otettu kahdella eri kerralla vähintään kolmen kuukauden
välein sen jälkeen, kun ensimmäisessä luetelmakohdassa ku
vatut toimenpiteet oli suoritettu ja pitopaikka oli puhdistettu
ja desinfioitu;
b) siemennesteen luovuttajien tapauksessa niitä on pidetty vähintään 30
päivän ajan ennen siemennesteen keräyspäivää pitopaikoissa, joiden
hevoseläimissä ei esiintynyt kyseisenä aikana kliinisiä merkkejä he
vosen arteriittiviruksen aiheuttamasta tartunnasta tai hevosen tarttu
vasta kohtutulehduksesta;
c) ne täyttävät liitteessä II olevassa 4 osassa vahvistetut täydentävät
eläinterveysvaatimukset.
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▼B
2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, 1 kohdan a
alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitetut siirtorajoitukset on pidettävä voi
massa vähintään 30 päivän ajan päivästä, jona kaikki pitopaikassa olleet
eläimet, jotka kuuluivat 1 kohdan a alakohdan i–iii alakohdassa tarkoi
tettujen tautien osalta lueteltuihin lajeihin, oli joko lopetettu ja hävitetty
tai teurastettu, jos se oli 1 kohdan b alakohdan mukaisesti sallittua, ja
pitopaikka oli puhdistettu ja desinfioitu.

3 jakso
Luovuttajana toimiville nauta-, sika-, lammas-,
vuohija
hevoseläimille
sekä
niiden
sukusoluille ja alkioille tehtävät laboratorioja muut testit
24 artikla
Luovuttajana
hevoseläimille

toimiville nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja
sekä niiden sukusoluille ja alkioille tehtävät
laboratorio- ja muut testit

Toimijoiden on varmistettava, että
a) luovuttajaeläimille, joiden sukusoluja ja alkioita siirretään muihin
jäsenvaltioihin, on tehty seuraavat testit:
i) nautaeläinten tapauksessa liitteessä II olevan 1 osan ja soveltuvin
osin 5 osan I, II ja III luvun mukaiset testit;
ii) sikaeläinten tapauksessa liitteessä II olevan 2 osan ja soveltuvin
osin 5 osan I ja IV luvun mukaiset testit;
iii) lammas- ja vuohieläinten tapauksessa liitteessä II olevan 3 osan
ja soveltuvin osin 5 osan I, II ja III luvun mukaiset testit;
iv) hevoseläinten tapauksessa liitteessä II olevan 4 osan mukaiset
testit;
b) kaikki a alakohdassa
laboratorioissa.

tarkoitetut

testit

tehdään

virallisissa

25 artikla
Luvan myöntäminen karanteenitiloissa oleville luovuttajana
toimiville nauta-, sika-, lammas- ja vuohieläimille tehtäviin
laboratoriotesteihin
1.
Toimivaltainen viranomainen voi myöntää luvan siihen, että seura
avat liitteessä II tarkoitetut testit tehdään karanteenitiloissa otetuista
näytteistä:
a) nautaeläinten tapauksessa kyseisen liitteen 1 osan I luvun 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetut testit;
b) sikaeläinten tapauksessa kyseisen liitteen 2 osan I luvun 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetut testit;
c) lammas- ja vuohieläinten tapauksessa kyseisen liitteen 3 osan I luvun
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut testit.
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▼B
2.
Seuraavien edellytysten on täytyttävä toimivaltaisen viranomaisen
myönnettyä 1 kohdassa tarkoitetut luvat:

a) karanteenijakso ei saa alkaa karanteenitiloissa ennen päivää, jona
näytteet otetaan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettua testausta
varten;

b) jos jonkin 1 kohdassa tarkoitetun testin tulos on positiivinen, kysei
nen eläin on välittömästi poistettava karanteenitiloista;

c) jos on kyse eläinryhmän karanteenista ja 1 kohdassa tarkoitettu testi
antaa jostakin ryhmän eläimestä positiivisen tuloksen, karanteeni ei
saa alkaa karanteenitiloissa muiden eläinten osalta ennen kuin eläin,
josta positiivinen tulos on saatu, on poistettu karanteenitiloista.

4 jakso
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten
sukusolujen ja alkioiden keruuta, tuotantoa,
käsittelyä, varastointia ja muita menettelyjä
koskevat eläinterveysvaatimukset
26 artikla
Toimijoiden velvollisuudet, jotka liittyvät nauta-, sika-, lammas-,
vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden keruuta,
tuotantoa,
käsittelyä
ja
varastointia
koskeviin
eläinterveysvaatimuksiin
Toimijoiden on varmistettava, että nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja
hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetyksiä siirre
tään muihin jäsenvaltioihin vain, jos lähetykset täyttävät liitteessä III
vahvistetut sukusolujen ja alkioiden keruuta, tuotantoa, käsittelyä ja
varastointia koskevat eläinterveysvaatimukset.

5 jakso
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten
sukusolujen ja alkioiden kuljetusta koskevat
eläinterveysvaatimukset
27 artikla
Asemaeläinlääkärien ja ryhmän eläinlääkärien velvollisuudet, jotka
liittyvät nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen
ja
alkioiden
kuljetusta koskevien
eläinterveysvaatimusten
täyttämiseen
1.
Jos nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusoluja ja
alkioita siirretään toiseen jäsenvaltioon tai samassa jäsenvaltiossa sijait
sevaan sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikkaan tai sukusolujen ja
alkioiden varastointiasemalle, asemaeläinlääkärin tai ryhmän eläinlää
kärin on varmistettava, että

a) kuljetusastiat on sinetöity ja numeroitu ennen niiden lähettämistä
sukusolujen ja alkioiden hyväksytystä pitopaikasta;
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▼M1
b) 10 artiklan mukaisesti oljissa tai muissa pakkauksissa käytetty
merkki sekä olkien tai muiden pakkausten kuljettamiseen käytettyyn
kuljetusastiaan kiinnitetyn sinetin numero vastaavat merkkiä ja nu
meroa, jotka on merkitty eläinterveystodistukseen tai omaa ilmoitusta
koskevaan asiakirjaan.
▼B
2.
Virkaeläinlääkäri voi vaihtaa 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun
sinetin, jonka kiinnittäminen on asemaeläinlääkärin tai ryhmän eläinlää
kärin vastuulla.

28 artikla
Toimijoiden velvollisuudet, jotka liittyvät nauta-, sika-, lammas-,
vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden kuljetusta
koskevien eläinterveysvaatimusten täyttämiseen
1.
Toimijat saavat siirtää nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläin
ten siemennestettä, munasoluja ja alkioita muihin jäsenvaltioihin vain,
jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) kuljetusastiaan on sijoitettu vain yhden lajin yhdentyyppisiä sukuso
luja ja alkioita;
b) a alakohdassa tarkoitettu kuljetusastia
i) on puhdistettu ja desinfioitu tai steriloitu ennen käyttöä tai on
uusi kertakäyttöinen astia;
ii) on täytetty jäädytysaineella, jolla ei ole aiemmin käsitelty muita
tuotteita.
2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimijat voivat sijoittaa
yhteen kuljetusastiaan saman lajin siemennestettä, munasoluja ja alkioita
edellyttäen, että
a) oljet tai muut pakkaukset, joihin sukusolut ja alkiot sijoitetaan, sul
jetaan turvallisesti ja ilmatiiviisti;
b) erityyppiset sukusolut ja alkiot erotetaan toisistaan fyysisiin osastoi
hin tai sijoitetaan sekundaarisiin suojapusseihin.
3.
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimijat voivat
sijoittaa yhteen kuljetusastiaan lammas- ja vuohieläinten siemennestettä,
munasoluja ja alkioita.

29 artikla
Toimijoiden lisävelvollisuudet, jotka liittyvät nauta-, sika-, lammasja vuohieläinten siemennesteen kuljetukseen
Jos toimijat siirtävät toiseen jäsenvaltioon nauta-, sika-, lammas- tai
vuohieläinten siemennesteen lähetyksiä, joissa siemenneste on kerätty
useammalta kuin yhdeltä luovuttajaeläimeltä ja sijoitettu yhteen olkeen
tai muuhun pakkaukseen, toimijoiden on täytettävä seuraavat vaatimuk
set:
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▼B
a) niiden on varmistettava, että siemenneste kerätään ja lähetetään yh
deltä siemennesteen keräysasemalta tai, jos on kyse 13 ja 14 artik
lassa säädetyistä poikkeuksista, yhdestä pitopaikasta, jossa siemen
neste on kerätty;
b) niillä on siemennesteen käsittelyä varten menettelyt, joilla varmis
tetaan siemennesteen jäljitettävyys 10 ja 19 artiklan mukaisesti.

2 LUKU

Eläinterveyden todentaminen, oma ilmoitus ja siirrosta ilmoittaminen,
kun on kyse nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten
sukusoluista ja alkioista
30 artikla
Eläinterveyden todentamista koskevat säännöt
1.
Ennen eläinterveystodistuksen antamista jäsenvaltioiden välisiä
nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden
lähetysten siirtoja varten virkaeläinlääkärin on suoritettava
a) kuljetusastian silmämääräinen tarkastus 28 artiklassa tarkoitettujen
vaatimusten täyttymisen sekä seuraavien seikkojen tarkastamiseksi:
i) asemaeläinlääkärin tai ryhmän eläinlääkärin 27 artiklan 1 kohdan
a alakohdan mukaisesti kuljetusastiaan kiinnittämä sinetti ja mer
kitsemä numero; tai
ii) jos tarpeen, kuljetusastiaan sijoitetut sukusolut ja alkiot, jolloin
virkaeläinlääkärin on sinetöitävä ja numeroitava kuljetusastia tar
kastuksen jälkeen;
b) asemaeläinlääkärin tai ryhmän eläinlääkärin toimittamien tietojen
asiakirjatarkastus seuraavien seikkojen varmistamiseksi:
i) 8 artiklan mukaisesti kirjatut ja säilytetyt tiedot tukevat toden
nettavia tietoja;
ii) 10 artiklan mukaisesti oljissa tai muissa pakkauksissa käytetty
merkki vastaa eläinterveystodistukseen ja kuljetusastiaan merkit
tyä numeroa;
iii) III osan 1 luvussa tarkoitetut vaatimukset täyttyvät.
2.
Virkaeläinlääkärin on suoritettava 1 kohdassa säädetyt tarkastukset
ja annettava eläinterveystodistus 72 tunnin kuluessa ennen sukusolujen
ja alkioiden lähetyksen lähettämisajankohtaa.
▼M1

__________
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▼B
31 artikla
Jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja
hevoseläinten
sukusoluja
ja
alkioita
koskevan
eläinterveystodistuksen sisältämät tiedot
Eläinterveystodistusten, jotka koskevat jäsenvaltioiden välisiä nauta-,
sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden lähetys
ten siirtoja, on sisällettävä ainakin liitteessä IV olevassa 1 kohdassa
vahvistetut tiedot.

32 artikla
Vaatimukset, jotka liittyvät omaa ilmoitusta koskevaan asiakirjaan
nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja
alkioiden
lähetysten
siirroista
sukusolujen
ja
alkioiden
käsittelypaikkaan ja käsittelypaikasta
1.
Jos nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja
alkioiden hyväksytyn pitopaikan toimija antaa sukusolut ja alkiot suku
solujen ja alkioiden käsittelypaikan käsiteltäviksi, kyseisen toimijan on
varmistettava, että sukusolujen ja alkioiden lähetyksen mukana on omaa
ilmoitusta koskeva asiakirja, kun lähetystä kuljetetaan sukusolujen ja
alkioiden käsittelypaikkaan ja käsittelypaikasta.
2.
Sukusolujen ja alkioiden hyväksytyn pitopaikan toimijan on var
mistettava, että 1 kohdassa tarkoitettu omaa ilmoitusta koskeva asiakirja
sisältää ainakin seuraavat tiedot:
a) sukusolut ja alkiot keräävän tai tuottavan sukusolujen ja alkioiden
hyväksytyn pitopaikan nimi ja osoite;
b) sen sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikan nimi ja osoite, johon
sukusolut ja alkiot siirretään käsiteltäviksi;
c) päivä, jona sukusolujen ja alkioiden lähetys siirretään sukusolujen ja
alkioiden käsittelypaikkaan, ja päivä, jona se siirretään kyseisestä
käsittelypaikasta;
d) sukusolujen ja alkioiden tyyppi ja määrä;
▼M1
e) 10 artiklassa vaaditut sukusolujen ja alkioiden merkinnät;
f) luovuttajaeläinten laji;
g) kuljetusastiaan kiinnitetyn sinetin numero;
h) ilmoitus siitä, että lähetys täyttää 1 luvussa säädetyt eläinterveysvaa
timukset.
▼B
33 artikla
Toimijoiden velvollisuus ilmoittaa ennakolta jäsenvaltioiden välisistä
nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja
alkioiden lähetysten siirroista
Jos nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alki
oiden lähetyksiä siirretään toiseen jäsenvaltioon, sukusolujen ja alkioi
den hyväksyttyjen pitopaikkojen, 13 artiklassa tarkoitettujen lammas- ja
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▼B
vuohieläinten pitopaikkojen tai 14 artiklassa tarkoitettujen suljettujen
pitopaikkojen toimijoiden on ilmoitettava ennakolta sukusolujen ja alki
oiden lähetysten suunnitellusta siirrosta alkuperäjäsenvaltionsa toimival
taiselle viranomaiselle.

34 artikla
Tiedot, jotka on ilmoitettava jäsenvaltioiden välisistä nauta-, sika-,
lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden lähetysten
siirroista
Toimijoiden, jotka ilmoittavat alkuperäjäsenvaltionsa toimivaltaiselle vi
ranomaiselle toiseen jäsenvaltioon siirrettävistä sukusolujen ja alkioiden
lähetyksistä, on toimitettava kyseiselle viranomaiselle jokaisesta lähetyk
sestä 33 artiklan mukaisesti tiedot, jotka vahvistetaan

a) liitteessä IV olevan 1 kohdan a–f alakohdassa, kun sukusolujen ja
alkioiden mukana on eläinterveystodistus; tai

b) 32 artiklan 2 kohdassa, kun sukusolujen ja alkioiden mukana on
omaa ilmoitusta koskeva asiakirja.

▼M1
35 artikla
Menettelyt, joita sovelletaan hätätilanteissa jäsenvaltioiden välisistä
nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja
alkioiden lähetysten siirroista ilmoittamiseksi sähkökatkosten ja
IMSOC:n muiden häiriöiden aikana
Jos esiintyy sähkökatkoksia ja IMSOC:n muita häiriöitä, jäsenvaltioiden
välillä siirrettävän nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten suku
solujen ja alkioiden lähetyksen alkuperäpaikan toimivaltaisen viranomai
sen on noudatettava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2019/1715 (1) 46 artiklassa säädettyjä varajärjestelyjä.

▼B
3 LUKU

Muiden eläinten kuin nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten
sukusoluja ja alkioita koskevat eläinterveysvaatimukset, eläinterveyden
todentaminen ja ilmoittaminen
36 artikla
Muihin jäsenvaltioihin suuntautuvia kissojen ja koirien sukusolujen
ja alkioiden siirtoja koskevat eläinterveysvaatimukset
Toimijat saavat siirtää muihin jäsenvaltioihin ainoastaan sellaisista koi
rista (Canis lupus familiaris) ja kissoista (Felis silvestris catus) kerättyjä
siemennestettä, munasoluja ja alkioita, jotka täyttävät seuraavat vaa
timukset:
(1) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1715, annettu 30 päivänä syys
kuuta 2019, virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen komponent
tien toimintaa koskevista säännöistä (”IMSOC-asetus”) (EUVL L 261,
14.10.2019, s. 37).
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a) ne ovat syntyneet ja olleet syntymästään saakka unionissa tai saa
puneet unioniin unioniin saapumista koskevien vaatimusten
mukaisesti;
b) ne tulevat pitopaikasta, jossa ei ole vahvistettu esiintyneen raivotau
tiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vähintään 30 päivän aikana ennen
siemennesteen, munasolujen tai alkioiden keräyspäivää;
c) niissä ei ole ilmennyt tautioireita siemennesteen, munasolujen tai
alkioiden keräyspäivänä;
d) ne on tunnistusmerkitty niihin asetetulla mikrosirulla tai selkeästi
luettavissa olevalla tatuoinnilla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 576/2013 (1) 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai
tunnistettu asetuksen (EU) 2019/2035 70 artiklan mukaisesti;
e) niille on annettu delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä VII
olevassa 1 osassa vahvistettujen kelpoisuusvaatimusten mukainen
raivotautirokotus;
f) niiden osalta on noudatettu kaikkia muita tauteja tai tartuntoja kuin
raivotautia ehkäiseviä delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liit
teessä VII olevassa 2 osassa vahvistettuja terveystoimenpiteitä;
g) niitä ei ole käytetty luonnolliseen siitokseen vähintään 30 päivän
aikana ennen siemennesteen, munasolujen tai alkioiden keräystä
eikä keräysjakson aikana.

37 artikla
Eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat muihin jäsenvaltioihin
suuntautuvia, suljettujen pitopaikkojen välisiä muiden pidettävien
maaeläinten kuin nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten
sukusolujen ja alkioiden siirtoja
Suljettujen pitopaikkojen toimijat saavat siirtää kyseisissä pitopaikoissa
pidettävien muiden maaeläinten kuin nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja
hevoseläinten sukusoluja ja alkioita muissa jäsenvaltioissa sijaitseviin
suljettuihin pitopaikkoihin vain, jos luovuttajaeläimet täyttävät seuraavat
vaatimukset:
a) ne ovat syntyneet ja olleet syntymästään saakka unionissa tai saa
puneet unioniin unioniin saapumista koskevien vaatimusten
mukaisesti;
b) ne ovat olleet yhdessä alkuperäisessä suljetussa pitopaikassa vähin
tään 30 päivän ajan ennen siemennesteen, munasolujen tai alkioiden
keräyspäivää;
c) ne eivät tule sellaisella rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevasta pitopai
kasta, joka on perustettu kyseisten pidettävien maaeläinten lajien
osalta merkityksellisen luokan A taudin tai uuden taudin esiintymi
sen vuoksi, eivätkä ole olleet kosketuksissa tällaisesta pitopaikasta
olevien eläinten kanssa;
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013, annettu 12 päi
vänä kesäkuuta 2013, lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja
asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1).
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d) ne tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu kyseisen lajin osalta
merkityksellisiä luokan D tauteja vähintään 30 päivän aikana ennen
siemennesteen, munasolujen tai alkioiden keräyspäivää;
e) ne tunnistetaan ja rekisteröidään kyseisen suljetun pitopaikan sään
töjen mukaisesti;
f) sikäli kuin on mahdollista, niitä ei ole käytetty luonnolliseen siitok
seen vähintään 30 päivän aikana ennen toiseen jäsenvaltioon siirret
täväksi tarkoitetun siemennesteen tai siirrettäväksi tarkoitettujen su
kusolujen tai alkioiden ensimmäistä keräyspäivää eikä keräysjakson
aikana;
g) suljetussa pitopaikassa harjoitettavasta toiminnasta vastaava pitopai
kan eläinlääkäri on tehnyt niille kliinisen tutkimuksen, eikä niissä
ilmene siemennesteen, munasolujen tai alkioiden keräyspäivänä
tautioireita.

38 artikla
Muihin jäsenvaltioihin suuntautuvia heimoihin Camelidae ja
Cervidae kuuluvien eläinten sukusolujen ja alkioiden siirtoja
koskevat eläinterveysvaatimukset
Toimijat saavat siirtää muihin jäsenvaltioihin ainoastaan sellaisista hei
moon Camelidae tai Cervidae kuuluvista eläimistä kerättyjä sukusoluja
ja alkioita, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:
a) ne ovat syntyneet ja olleet syntymästään saakka unionissa tai saa
puneet unioniin unioniin saapumista koskevien vaatimusten
mukaisesti;
b) ne ovat olleet yhdessä alkuperäisessä pitopaikassa vähintään 30 päi
vän ajan ennen siemennesteen, munasolujen tai alkioiden keräys
päivää;
c) ne eivät tule sellaisella rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevasta pitopai
kasta, joka on perustettu kyseisten pidettävien maaeläinten lajien
osalta merkityksellisen luokan A taudin tai uuden taudin esiintymi
sen vuoksi, eivätkä ole olleet kosketuksissa tällaisesta pitopaikasta
olevien eläinten kanssa;
d) ne tulevat pitopaikasta, joka on täyttänyt seuraavat vaatimukset sie
mennesteen, munasolujen tai alkioiden keräyspäivää edeltäneiden
vähintään 12 kuukauden aikana:
i) pitopaikassa on toteutettu seurantaohjelma Mycobacterium tu
berculosis complex (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) tartunnan havaitsemiseksi delegoidun asetuksen (EU) 2020/688
liitteessä II olevan 2 tai 3 osan mukaisesti;
ii) pitopaikkaan ei ole tuotu sellaisia heimoon Camelidae tai Cer
vidae kuuluvia eläimiä, jotka eivät täytä i alakohdassa tarkoitet
tuja vaatimuksia;
iii) pitopaikassa on tehty tutkimuksia, kun on epäilty Mycobacte
rium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae ja M. tubercul
osis) -tartuntaa, ja taudin esiintyminen on suljettu pois;
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e) ne tulevat pitopaikasta, jossa
i) ei ole raportoitu Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Bru
cella suis -tartuntaa siemennesteen, munasolujen tai alkioiden
keräyspäivää edeltäneiden vähintään 42 päivän aikana;
ii) Camelidae-heimoon kuuluvien eläinten tapauksessa kaikille pito
paikassa oleville eläimille on tehty Brucella abortus-, Brucella
melitensis- ja Brucella suis -tartunnan varalta delegoidun asetuk
sen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 1 osassa tarkoitettu testi
negatiivisin tuloksin näytteistä, jotka on otettu siemennesteen,
munasolujen tai alkioiden keräyspäivää edeltäneiden 30 päivän
aikana;
f) ne tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu naudan tarttuvaa ri
notrakeiittia / tarttuvaa pustulaarista vulvovaginiittia siemennesteen,
munasolujen tai alkioiden keräyspäivää edeltäneiden vähintään 30
päivän aikana;
g) ne tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu epitsoottisen veren
vuototautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa siemennesteen, munasolu
jen tai alkioiden keräyspäivää edeltäneiden vähintään kahden vuo
den aikana 150 kilometrin säteellä pitopaikasta;
h) ne tulevat pitopaikasta, jossa ei ole vahvistettu esiintyneen raivotau
tiviruksen aiheuttamaa tartuntaa sukusolujen ja alkioiden keräyspäi
vää edeltäneiden vähintään 30 päivän aikana;
i) ne tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu pernaruttuoa siemen
nesteen, munasolujen tai alkioiden keräyspäivää edeltäneiden vähin
tään 15 päivänä aikana;
j) ne tulevat pitopaikasta, joka täyttää surran (Trypanosoma evansi)
osalta seuraavat vaatimukset:
i) tautia ei ole raportoitu siemennesteen, munasolujen tai alkioiden
keräyspäivää edeltäneiden vähintään 30 päivän aikana; tai
ii) tautia on vahvistettu esiintyneen kahden edellisen vuoden aikana,
mutta pitopaikkaan sovellettiin viimeisen tautiesiintymän jälkeen
siirtorajoituksia, kunnes
— tartunnan saaneet eläimet oli poistettu pitopaikasta; ja
— pitopaikassa jäljellä oleville eläimille oli tehty surran (Trypa
nosoma evansi) varalta delegoidun asetuksen (EU) 2020/688
liitteessä I olevassa 3 osassa tarkoitettu testi negatiivisin tu
loksin näytteistä, jotka oli otettu vähintään kuusi kuukautta
sen jälkeen, kun tartunnan saaneet eläimet oli poistettu
pitopaikasta;
k) ne täyttävät liitteessä II olevan 5 osan II luvussa vahvistetut eläin
terveysvaatimukset sinikieliviruksen aiheuttaman tartunnan (serotyy
pit 1–24) osalta;
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l) ne eivät ole olleet kosketuksissa sellaisten eläinten kanssa, jotka
eivät täyttäneet a alakohdassa ja c–k alakohdassa säädettyjä vaa
timuksia b alakohdassa säädettynä, vähintään 30 päivän pituisena
pitoaikana;
m) eläinlääkäri on tehnyt niille kliinisen tutkimuksen, eikä niissä ole
ilmennyt tautioireita siemennesteen, munasolujen tai alkioiden kerä
yspäivänä;
n) ne tunnistetaan asetuksen (EU) 2019/2035 73 artiklan 1 tai 2 koh
dan tai 74 artiklan mukaisesti;
o) niitä ei ole käytetty luonnolliseen siitokseen siemennesteen, muna
solujen tai alkioiden keräyspäivää edeltäneiden vähintään 30 päivän
aikana eikä keräysjakson aikana.

39 artikla
Eläinterveyden todentamista koskevat säännöt
1.
Ennen eläinterveystodistuksen allekirjoittamista jäsenvaltioiden vä
lisiä koirien tai kissojen sukusolujen ja alkioiden lähetysten siirtoja
varten virkaeläinlääkärin on suoritettava
a) kuljetusastian silmämääräinen tarkastus seuraavien seikkojen tarkas
tamiseksi:
i) toimijan kuljetusastiaan kiinnittämä sinetti ja merkitsemä numero;
tai
ii) jos tarpeen, kuljetusastiaan sijoitetut sukusolut ja alkiot, jolloin
virkaeläinlääkärin on sinetöitävä ja numeroitava kuljetusastia tar
kastuksen jälkeen;
b) toimijan toimittamien tietojen asiakirjatarkastus seuraavien seikkojen
varmistamiseksi:
i) pitopaikassa kirjatut ja säilytetyt tiedot tukevat todennettavia
tietoja;
▼M1
ii) 11 artiklan mukaisesti oljissa tai muissa pakkauksissa käytetty
merkki sekä olkien tai muiden pakkausten kuljettamiseen käytet
tyyn kuljetusastiaan kiinnitetyn sinetin numero vastaavat merkkiä
ja numeroa, jotka on merkitty eläinterveystodistukseen;
▼B
iii) 36 artiklassa tarkoitetut vaatimukset ovat täyttyneet.
2.
Ennen eläinterveystodistuksen allekirjoittamista jäsenvaltioiden vä
lisiä muiden maaeläinten kuin nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevos
eläinten sukusolujen ja alkioiden lähetysten siirtoja varten virkaeläinlää
kärin on suoritettava
a) kuljetusastian silmämääräinen tarkastus seuraavien seikkojen tarkas
tamiseksi:
i) suljetussa pitopaikassa harjoitettavasta toiminnasta vastaavan pi
topaikan eläinlääkärin kuljetusastiaan kiinnittämä sinetti ja mer
kitsemä numero; tai
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ii) tarvittaessa kuljetusastiaan sijoitetut sukusolut ja alkiot, jolloin
virkaeläinlääkärin on sinetöitävä ja numeroitava kuljetusastia tar
kastuksen jälkeen;
b) suljetussa pitopaikassa harjoitettavasta toiminnasta vastaavan pitopai
kan eläinlääkärin toimittamien tietojen asiakirjatarkastus seuraavien
seikkojen varmistamiseksi:
i) suljetussa pitopaikassa kirjatut ja säilytetyt tiedot tukevat toden
nettavia tietoja;
▼M1
ii) 11 artiklan mukaisesti oljissa tai muissa pakkauksissa käytetty
merkki sekä olkien tai muiden pakkausten kuljettamiseen käytet
tyyn kuljetusastiaan kiinnitetyn sinetin numero vastaavat merkkiä
ja numeroa, jotka on merkitty eläinterveystodistukseen;
▼B
iii) 37 artiklassa tarkoitetut vaatimukset ovat täyttyneet.
3.
Ennen eläinterveystodistuksen allekirjoittamista jäsenvaltioiden vä
lisiä heimoon Camelidae tai Cervidae kuuluvien eläinten sukusolujen ja
alkioiden lähetysten siirtoja varten virkaeläinlääkärin on suoritettava
a) kuljetusastian silmämääräinen tarkastus seuraavien seikkojen tarkas
tamiseksi:
i) toimijan kuljetusastiaan kiinnittämä sinetti ja merkitsemä numero;
tai
ii) jos tarpeen, kuljetusastiaan sijoitetut sukusolut ja alkiot, jolloin
virkaeläinlääkärin on sinetöitävä ja numeroitava kuljetusastia tar
kastuksen jälkeen;
b) toimijan toimittamien tietojen asiakirjatarkastus seuraavien seikkojen
varmistamiseksi:
i) pitopaikassa kirjatut ja säilytetyt tiedot tukevat todennettavia
tietoja;
▼M1
ii) 11 artiklan mukaisesti oljissa tai muissa pakkauksissa käytetty
merkki sekä olkien tai muiden pakkausten kuljettamiseen käytet
tyyn kuljetusastiaan kiinnitetyn sinetin numero vastaavat merkkiä
ja numeroa, jotka on merkitty eläinterveystodistukseen;
▼B
iii) 38 artiklassa tarkoitetut vaatimukset ovat täyttyneet.
4.
Virkaeläinlääkärin on suoritettava 1, 2 ja 3 kohdassa säädetyt
tarkastukset ja annettava eläinterveystodistus 72 tunnin kuluessa ennen
sukusolujen ja alkioiden lähetyksen lähettämisajankohtaa.
▼M1

__________
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40 artikla
Eläinterveyden todentamista koskevat vaatimukset, joita sovelletaan
jäsenvaltioiden välisiin muiden maaeläinten kuin nauta-, sika-,
lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden
lähetysten siirtoihin
Eläinterveystodistusten, jotka koskevat jäsenvaltioiden välisiä koirien ja
kissojen sekä suljetuissa pitopaikoissa pidettävien muiden maaeläinten
kuin nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten taikka heimoon
Camelidae tai Cervidae kuuluvien eläinten sukusolujen ja alkioiden
lähetysten siirtoja, on sisällettävä ainakin liitteessä IV olevassa 2 koh
dassa vahvistetut tiedot.

41 artikla
Toimijoiden velvollisuus ilmoittaa ennakolta jäsenvaltioiden välisistä
muiden pidettävien maaeläinten kuin nauta-, sika-, lammas-, vuohija hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden lähetysten siirroista
Jos koirien tai kissojen, suljetuissa pitopaikoissa pidettävien muiden
maaeläinten kuin nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten taikka
heimoon Camelidae tai Cervidae kuuluvien eläinten sukusoluja ja alki
oita siirretään toiseen jäsenvaltioon, toimijan on ilmoitettava ennakolta
sukusolujen ja alkioiden lähetysten suunnitellusta siirrosta alkuperäjä
senvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

42 artikla
Tiedot, jotka on ilmoitettava jäsenvaltioiden välisistä muiden
pidettävien maaeläinten kuin nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja
hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden lähetysten siirroista
Toimijoiden, joiden on 41 artiklan mukaisesti ilmoitettava lähetysten
alkuperäjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toiseen jäsenvalti
oon siirrettävistä sukusolujen ja alkioiden lähetyksistä, on toimitettava
kyseiselle viranomaiselle jokaisesta lähetyksestä liitteessä IV olevan 2
kohdan a–f alakohdassa vahvistetut tiedot.

▼M1
43 artikla
Menettelyt, joita sovelletaan hätätilanteissa jäsenvaltioiden välisistä
muiden pidettävien maaeläinten kuin nauta-, sika-, lammas-, vuohija hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden lähetysten siirroista
ilmoittamiseksi sähkökatkosten ja IMSOC:n muiden häiriöiden
aikana
Jos esiintyy sähkökatkoksia ja IMSOC:n muita häiriöitä, jäsenvaltioiden
välillä siirrettävän muiden pidettävien maaeläinten kuin nauta-, sika-,
lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden lähetyksen
alkuperäpaikan
toimivaltaisen
viranomaisen
on
noudatettava
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1715 46 artiklassa säädettyjä vara
järjestelyjä.
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4 LUKU

Lisäsäännöt toimivaltaisten viranomaisten myöntämistä sukusoluja ja
alkioita koskevista poikkeuksista
44 artikla
Lisäsäännöt toimivaltaisten viranomaisten myöntämistä tieteellisiin
tarkoituksiin käytettäviä sukusoluja ja alkioita koskevista
poikkeuksista
1.
Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää
poikkeuksen sellaisten tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien sukusolujen
ja alkioiden toiseen jäsenvaltioon suuntautuvia siirtoja varten, jotka eivät
täytä 1 tai 3 luvussa säädettyjä eläinterveysvaatimuksia, edellyttäen, että
lähettävän pitopaikan toimija on saanut määräjäsenvaltion toimivaltai
selta viranomaiselta kirjallisen ennakkosuostumuksen sukusolujen ja al
kioiden lähetyksen hyväksymiseen.

2.
Määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa antaa suos
tumuksensa 1 kohdassa tarkoitettujen sukusolujen ja alkioiden lähetyk
sen hyväksymiseen vain, jos sukusolujen ja alkioiden vastaanottajaksi
suunnitellun määräpaikkana olevan pitopaikan toimija varmistaa, että
sukusoluja ja alkioita käytetään ainoastaan tieteellisiin tarkoituksiin olo
suhteissa, joilla estetään luokan D tautien leviäminen.

45 artikla
Lisäsäännöt toimivaltaisten viranomaisten myöntämistä toisessa
jäsenvaltiossa sijaitseviin geenipankkeihin siirrettäviä sukusoluja
ja alkioita koskevista poikkeuksista
1.
Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää
poikkeuksia, jotka koskevat seuraavien eläinten sukusolujen ja alkioiden
siirtoja toisessa jäsenvaltiossa sijaitseviin geenipankkeihin, edellyttäen,
että lähettävän pitopaikan toimija on saanut määräjäsenvaltion toimival
taiselta viranomaiselta kirjallisen ennakkosuostumuksen sukusolujen ja
alkioiden lähetyksen hyväksymiseen:

a) uhanalaiset rodut, jotka eivät täytä 1 luvussa säädettyjä eläinterveys
vaatimuksia; tai

b) sellaiset suljetuissa pitopaikoissa pidettävät muut maaeläimet kuin
nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläimet, jotka eivät täytä 37 ar
tiklassa säädettyjä eläinterveysvaatimuksia.

2.
Määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa antaa suos
tumuksensa 1 kohdassa tarkoitettujen sukusolujen ja alkioiden lähetyk
sen hyväksymiseen vain, jos

a) sen geenipankin toimija, jonka on tarkoitus vastaanottaa sukusolut ja
alkiot, varmistaa, että sukusoluja ja alkioita käytetään ainoastaan
sellaisten pidettävien maaeläinten geenivarojen ex situ -suojeluun ja
kestävään käyttöön, joita varten vastaanottava geenipankki on
perustettu;
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b) sillä on riittävät tiedot, mukaan lukien alkuperäjäsenvaltion toimival
taisen viranomaisen toimittamat tiedot tai testaustulokset, tai se kä
sittelee sukusoluja ja alkioita siten, että suu- ja sorkkataudin, karja
ruttoviruksen aiheuttaman tartunnan ja muiden luetteloitujen tautien
leviäminen estyy.

46 artikla
Tieteellisiin tarkoituksiin käytettäviä tai toisessa jäsenvaltiossa
sijaitseviin geenipankkeihin siirrettäviä sukusoluja ja alkioita
koskevat säännöt ja niitä koskevat tiedot, jotka on sisällytettävä
omaa ilmoitusta koskevaan asiakirjaan
1.
Jos tieteellisiin tarkoituksiin käytettävät tai geenipankkeihin varas
toitavat sukusolut ja alkiot aiotaan siirtää toiseen jäsenvaltioon, lähettä
vän pitopaikan toimijan on varmistettava, että sukusolujen ja alkioiden
mukana on omaa ilmoitusta koskeva asiakirja kuljetuksen aikana mää
räpaikkaan saakka.
2.
Lähettävän pitopaikan toimijan on varmistettava, että 1 kohdassa
säädetty omaa ilmoitusta koskeva asiakirja sisältää ainakin seuraavat
tiedot:
a) lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite;
b) lähettävän paikan ja määräpaikan nimi ja osoite;
▼M1
c) lähetyksen lähettämispäivä;
▼B
d) sukusolujen ja alkioiden tyyppi ja luovuttajaeläinten laji;
e) olkien tai muiden pakkausten lukumäärä lähetettävässä lähetyksessä;
f) seuraavat tiedot, joiden avulla sukusolut ja alkiot voidaan yksilöidä:
i) olkien tai muiden pakkausten merkinnät;
ii) niiden keräyspaikka ja -päivä tai tuotantopaikka ja -päivä;
▼M1
g) saatavilla olevat 45 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen
testien tulokset;
h) kuljetusastiaan kiinnitetyn sinetin numero;
i) ilmoitus siitä, että lähetys täyttää 44 tai 45 artiklassa säädetyt vaa
timukset ja että määräjäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta on
saatu kirjallinen ennakkosuostumus sukusolujen ja alkioiden lähetyk
sen hyväksymiseen.
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47 artikla
Toimijoiden antama ennakkoilmoitus tieteellisiin tarkoituksiin
käytettävien tai geenipankkeihin tarkoitettujen sukusolujen ja
alkioiden siirroista jäsenvaltioiden välillä
Jos tieteellisiin tarkoituksiin käytettävät tai geenipankkeihin varastoit
avat sukusolut ja alkiot siirretään toiseen jäsenvaltioon, lähettävän pito
paikan toimijan on ilmoitettava kyseisten sukusolujen ja alkioiden suun
nitellusta siirrosta ennakolta lähetyksen alkuperäjäsenvaltion toimivaltai
selle viranomaiselle ja toimitettava sille 46 artiklan 2 kohdan a–g ala
kohdassa luetellut tiedot.

▼M1
48 artikla
Menettelyt, joita sovelletaan hätätilanteissa jäsenvaltioiden välisistä
tieteellisiin tarkoituksiin käytettäviksi tai geenipankkeihin
varastoitaviksi tarkoitettujen sukusolujen ja alkioiden lähetysten
siirroista ilmoittamiseksi sähkökatkosten ja IMSOC:n muiden
häiriöiden aikana
Jos esiintyy sähkökatkoksia ja IMSOC:n muita häiriöitä, jäsenvaltioiden
välillä siirrettävän tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien tai geenipank
keihin varastoitavien sukusolujen ja alkioiden lähetyksen alkuperäpaikan
toimivaltaisen viranomaisen on noudatettava täytäntöönpanoasetuksen
(EU) 2019/1715 46 artiklassa säädettyjä varajärjestelyjä.

▼B
IV OSA
LOPPUSÄÄNNÖKSET

▼M1
49 artikla
Siirtymätoimenpiteet
1.
Siemennesteen keräysasemat, siemennesteen varastointiasemat, al
kionkeruuryhmät ja alkiontuotantoryhmät, jotka on hyväksytty ennen
21 päivää huhtikuuta 2021 asetuksen (EU) 2016/429270 artiklan 2
kohdan ensimmäisen alakohdan kuudennessa, seitsemännessä, kahdek
sannessa ja kahdennessatoista luetelmakohdassa mainittujen direktiivien
88/407/ETY, 89/556/ETY, 90/429/ETY ja 92/65/ETY mukaisesti, kat
sotaan asetuksen (EU) 2016/429 97 artiklan ja tämän asetuksen 4 artik
lan mukaisesti hyväksytyiksi.

Kaikilta muilta osin niihin sovelletaan asetuksessa (EU) 2016/429 ja
tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä.

2.
Ennen 21 päivää huhtikuuta 2021 kerättyjä, tuotettuja, käsiteltyjä
ja varastoituja siemennestettä, munasoluja ja alkioita saa siirtää jäsen
valtioiden välillä edellyttäen, että sukusolujen ja alkioiden keräys, tuo
tanto, käsittely ja varastointi täyttävät luovuttajaeläimiä koskevat eläin
terveysvaatimukset ja luovuttajaeläimille ja sukusoluille ja alkioille teh
dyt laboratorio- ja muut testit täyttävät direktiiveissä 88/407/ETY,
89/556/ETY, 90/429/ETY ja 92/65/ETY säädetyt vaatimukset.
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3.
Oljet ja muut pakkaukset, joihin siemennestettä, munasoluja tai
alkioita sijoitetaan ja varastoidaan ja joissa niitä kuljetetaan erillisinä
annoksina tai muulla tavoin ja jotka on merkitty ennen 21 päivää huhti
kuuta 2021 direktiivien 88/407/ETY, 89/556/ETY, 90/429/ETY
ja 92/65/ETY mukaisesti, katsotaan asetuksen (EU) 2016/429121 artiklan
ja tämän asetuksen 10 artiklan mukaisesti merkityiksi.
4.
Eläinterveystodistukset, jotka on annettu ennen 21 päivää huhti
kuuta 2021 direktiivien 88/407/ETY, 89/556/ETY, 90/429/ETY
ja 92/65/ETY mukaisesti, katsotaan asetuksen (EU) 2016/429162 artiklan
ja tämän asetuksen 30 ja 31 artiklan mukaisesti annetuiksi.
▼B
50 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jäl
keen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.
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LIITE I
NAUTA-, SIKA-, LAMMAS-, VUOHI- JA HEVOSELÄINTEN
SUKUSOLUJEN
JA
ALKIOIDEN
KERUUTA,
TUOTANTOA,
KÄSITTELYÄ JA VARASTOINTIA KOSKEVAT II OSAN 1 LUVUSSA
TARKOITETUT SÄÄNNÖT
1 OSA
SIEMENNESTEEN KERÄYSASEMIA KOSKEVAT 4 ARTIKLASSA
TARKOITETUT VAATIMUKSET
1. Asemaeläinlääkärin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetut
vastuualueet ovat seuraavat:
a) asemaeläinlääkärin on varmistettava, että
i) siemennesteen keräysasemalla pidetään ainoastaan sellaisia eläimiä,
joita ei ole käytetty luonnolliseen siitokseen ensimmäistä siemennes
teen keräystä edeltäneiden vähintään 30 päivän aikana eikä keräys
jakson aikana;
ii) siemennesteen keräysasemalla kirjataan ja säilytetään tietoja 8 artiklan
1 kohdan a alakohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;
iii) asiattomat henkilöt eivät voi päästä aseman tiloihin;
iv) sallitut vierailijat noudattavat c kohdan i alakohdassa tarkoitettuja
eläinterveys- ja bioturvaamisvaatimuksia;

▼M1
v) kukin olki tai muu pakkaus, johon siemenneste on sijoitettu, merki
tään selkeästi 10 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

▼B
vi) siemennesteen keräys, käsittely ja varastointi tapahtuvat ainoastaan
näihin tarkoituksiin varatuissa tiloissa ja tiukkojen hygieniavaatimus
ten mukaisesti;
vii) siemennesteen keräysasemalla käsitellään ja varastoidaan ainoastaan
kyseisellä asemalla kerättyä siemennestettä, ja siemenneste ei saa
joutua kosketuksiin muiden, terveystilanteeltaan heikompien sukuso
lujen ja alkioiden lähetysten kanssa;
viii) kaikki siemennesteen keräyksen ja käsittelyn yhteydessä siemennes
teen tai luovuttajaeläimen kanssa kosketuksiin joutuvat välineet, uu
sia kertakäyttöisiä välineitä lukuun ottamatta, puhdistetaan ja joko
desinfioidaan tai steriloidaan ennen käyttöä;
ix) jos on kyse hevoseläimistä ja siemennesteen keräysasema sijaitsee
sellaisen rekisteröidyn pitopaikan alueella, jossa on myös
keinosiemennys- tai astutusasema, välineet ja laitteet, jotka joutuvat
kosketuksiin luovuttajaeläinten, niiden siemennesteen ja muiden sie
mennesteen keräysasemalla pidettävien eläinten kanssa, pidetään tar
kasti erillään keinosiemennykseen tai astutukseen käytettävästä sie
mennesteestä ja siihen käytettävistä välineistä ja laitteista;
x) siemennesteen käsittelyssä käytettävät eläinperäiset biologiset aineet,
mukaan lukien laimennusaineet, lisäaineet tai täyteaineet, hankitaan
lähteistä, joista ei aiheudu eläintautien riskiä, tai ne käsitellään ennen
käyttöä siten, että tautiriski poistuu;
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xi) säilytys- ja kuljetusastiat, uusia kertakäyttöisiä astioita lukuun otta
matta, puhdistetaan ja joko desinfioidaan tai steriloidaan aina ennen
täytön aloittamista;
xii) siemennesteen säilömiseen tai varastointiin käytettäviä jäädytys
aineita ei ole käytetty aikaisemmin muiden tuotteiden käsittelyyn;
xiii) siemennesteen keräysaseman henkilökunta on saanut riittävästi
desinfiointi- ja hygieniamenetelmiä koskevaa koulutusta tautien le
viämisen ehkäisemiseksi;
b) poiketen siitä, mitä a alakohdan vii alakohdassa säädetään, asemaeläinlää
käri voi sallia seuraavien edellytysten täyttyessä, että siemennesteen kerä
ysasemalla käsitellään siemennestettä, jota ei ole kerätty kyseisellä ase
malla:
i) kyseinen siemenneste on kerätty eläimistä, jotka täyttävät seuraavat
liitteessä II vahvistetut vaatimukset:
— nautaeläinten osalta 1 osan I luvun 1 kohdan b alakohdassa ja
soveltuvin osin 5 osan I, II ja III luvussa vahvistetut vaatimukset;
— sikaeläinten osalta 2 osan I luvun 1 kohdan b alakohdassa ja
soveltuvin osin 5 osan I ja IV luvussa vahvistetut vaatimukset;
— lammas- ja vuohieläinten osalta 3 osan I luvun 1 kohdan c ala
kohdassa ja soveltuvin osin 5 osan I, II ja III luvussa vahvistetut
vaatimukset;
— hevoseläinten osalta 4 osan I luvun 1 kohdan a alakohdassa vah
vistetut vaatimukset;
ii) käsittely suoritetaan eri välineillä tai eri aikaan kuin toiseen jäsenval
tioon siirrettäväksi tarkoitetun siemennesteen käsittely, ja jälkimmäi
sessä tapauksessa välineet on puhdistettava ja steriloitava käytön jäl
keen;
iii) kyseistä siemennestettä ei siirretä toiseen jäsenvaltioon eikä se joudu
missään vaiheessa kosketuksiin tai ole varastoituna toiseen jäsenvalti
oon siirrettäväksi tarkoitetun siemennesteen kanssa;
iv) kyseinen siemenneste on tunnistettavissa merkinnästä, jonka on oltava
erilainen kuin a alakohdan v alakohdassa tarkoitettu merkintä;
c) asemaeläinlääkärin on
i) määritettävä siemennesteen keräysaseman toimintaa koskevat eläinter
veys- ja bioturvaamisvaatimukset sekä toimenpiteet näiden vaatimusten
noudattamisen varmistamiseksi;
ii) hyväksyttävä siemennesteen keräysasemalle ainoastaan sellaisten lajien
eläimiä, joiden siemennestettä on tarkoitus kerätä;
d) poiketen siitä, mitä c alakohdan ii alakohdassa säädetään, asemaeläinlää
käri voi sallia muiden pidettävien eläinten kuin nauta-, sika-, lammas-,
vuohi- tai hevoseläinten ottamisen siemennesteen keräysasemalle edellyt
täen, että niistä ei aiheudu tartuntavaaraa lajeille, joiden siemennestettä on
tarkoitus kerätä, ja että ne täyttävät c alakohdan i alakohdassa tarkoitetut
eläinterveys- ja bioturvaamisvaatimukset;
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e) kun hevoseläinten siemennesteen keräysasema sijaitsee sellaisen rekisteröi
dyn pitopaikan alueella, jossa on myös hevoseläinten keinosiemennys
asema tai astutusasema, hevoseläinten siemennesteen keräysaseman ase
maeläinlääkärin on varmistettava, että pitopaikkaan otettavat hevoseläimet
täyttävät 23 artiklan 1 kohdan a–c alakohdan vaatimukset, ja asemaeläin
lääkäri voi päättää, jollei ole poissuljettua, että luovuttajina toimivat uros
puoliset hevoseläimet ovat välittömässä kosketuksessa naaraspuolisten he
voseläinten, härnäykseen käytettävien kuohittujen urospuolisten hevos
eläinten tai pitopaikassa siemennesteen keräysaseman ulkopuolella as
tutukseen käytettävien kuohitsemattomien urospuolisten hevoseläinten
kanssa, että kyseisten naaraspuolisten ja urospuolisten hevoseläinten on
täytettävä kaikki 23 artiklan 1 kohdan vaatimukset.

2. Siemennesteen keräysaseman tiloja, laitteita ja toimintamenettelyjä koskevat
4 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetut vaatimukset ovat
seuraavat:

a) siemennesteen keräysasemalla on oltava vähintään

i) lukittavat eläintilat ja tarvittaessa hevoseläimiä varten jaloittelualue,
joka on erotettu fyysisesti siemennesteen keräystiloista, siemennesteen
käsittelyhuoneesta ja siemennesteen varastointihuoneesta;

ii) eristystilat, joista ei ole suoraa yhteyttä i alakohdassa tarkoitettuihin
vakituisiin eläintiloihin, sellaisia eläimiä varten, jotka eivät ole läpäis
seet tämän asetuksen liitteessä II tarkoitettuja testejä tai joissa esiintyy
jonkin nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten osalta merkittä
vän luokan D taudin oireita tai merkkejä;

iii) siemennesteen keräystilat, jotka voivat sijaita ulkotiloissa edellyttäen,
että ne on suojattu epäsuotuisilta säävaikutuksilta ja että siemennesteen
keräyspaikassa ja sen ympärillä on luistamaton lattia;

iv) erillinen huone välineiden puhdistusta ja desinfiointia tai sterilointia
varten;

v) siemennesteen keräystiloista ja iv alakohdassa tarkoitetusta välineiden
puhdistushuoneesta erillään oleva siemennesteen käsittelyhuone, jonka
ei tarvitse välttämättä sijaita samassa paikassa;

vi) siemennesteen varastointihuone, jonka ei tarvitse välttämättä sijaita
samassa paikassa; siemennesteen varastointihuoneessa on oltava suku
solujen ja alkioiden varastoinnissa tarvittavat laitteet, ja se on suunni
teltava siten, että se suojaa sukusoluja, alkioita ja laitteita epäsuotui
silta sää- ja ympäristövaikutuksilta;

b) siemennesteen keräysaseman on oltava rakennettu tai eristetty siten, että
kosketus ulkopuolella oleviin kotieläimiin estyy;

c) siemennesteen keräysaseman on oltava rakennettu siten, että se on toimis
totiloja ja mahdollista hevoseläinten jaloittelualuetta lukuun ottamatta
helppo puhdistaa ja desinfioida;

d) siemennesteen keräysaseman on oltava rakennettu siten, että asiattomien
henkilöiden pääsy tiloihin estyy tehokkaasti.
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2 OSA
ALKIONKERUURYHMÄN
HYVÄKSYMISTÄ
KOSKEVAT
4 ARTIKLASSA TARKOITETUT VAATIMUKSET
1. Alkionkeruuryhmän eläinlääkärin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakoh
dassa tarkoitetut vastuualueet ovat seuraavat:
a) ryhmän eläinlääkäri vastaa alkionkeruuryhmän kaikista toimista, muun
muassa seuraavista:
i) luovuttajaeläinten tunnistetietojen ja terveystilanteen tarkastus;
ii) luovuttajaeläimille
toimenpiteet;

tehtävät

kliiniset

tutkimukset

ja

kirurgiset

iii) desinfiointi- ja hygieniamenettelyt, mukaan lukien menettelyt, joilla
varmistetaan alkioiden kuljettaminen laboratorioon hygieenisellä ja
turvallisella tavalla;
iv) tietojen kirjaaminen ja säilyttäminen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdas
sa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;
v) olkien ja muiden sellaisten pakkausten merkitseminen, joihin alkioita
sijoitetaan, 10 artiklan 1 ja 5 kohdassa vahvistettujen vaatimusten
mukaisesti;
vi) desinfiointi- ja hygieniamenetelmiä koskevan koulutuksen antaminen
alkionkeruuryhmän jäsenille tautien leviämisen ehkäisemiseksi;
b) ryhmän eläinlääkärin on määritettävä eläinterveys- ja bioturvaamisvaa
timukset alkionkeruuryhmän toiminnalle sekä toimenpiteet näiden vaa
timusten noudattamisen varmistamiseksi, mukaan lukien näytteiden testaus
laadunvalvontajärjestelmän mukaisesti.
2. Kuten 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa säädetään, alkionkeruu
ryhmän tilojen, laitteiden ja toimintamenettelyjen on oltava seuraavien a ja b
alakohdan mukaiset:
a) alkionkeruuryhmällä on oltava käytettävissään laboratorio, jossa alkiot
voidaan tutkia, käsitellä ja pakata asianmukaisin välinein, ja kyseisen
laboratorion on oltava joko
i) pysyvästi sijoitettu laboratorio, jossa on oltava
— alkioiden käsittelyyn soveltuva huone, joka on fyysisesti erotettu
luovuttajaeläinten käsittelyyn keräyksen aikana käytettävästä tilasta;
— huone tai alue alkioiden keräämiseen ja käsittelyyn käytettävien
välineiden puhdistusta ja sterilointia varten, paitsi käytettäessä ai
noastaan uusia kertakäyttöisiä välineitä;
— huone alkioiden varastointia varten;
tai
ii) siirrettävä laboratorio, jonka on
— oltava ajoneuvon erikoisvarusteinen osa, joka käsittää kaksi erillistä
osastoa: yksi osasto, jonka on oltava puhdas, alkioiden tutkimista ja
käsittelyä varten ja toinen osasto luovuttajaeläinten kanssa kos
ketuksiin joutuvien välineiden ja materiaalien säilyttämistä varten;
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— käytettävä ainoastaan uusia kertakäyttöisiä välineitä, jollei sen vä
lineitä voida steriloida pysyvästi sijoitetussa laboratoriossa, jolta
voidaan myös hankkia alkioiden keräämisessä ja käsittelyssä tarvit
tavat nesteet ja muut tuotteet.
Edellä i ja ii alakohdassa tarkoitetut laboratoriot ja niiden pohjapiirustus
on suunniteltava siten, että ehkäistään alkioiden ristisaastuminen, ja ryh
män toiminnot on suoritettava tavalla, jolla ehkäistään tällainen
ristisaastuminen;
b) alkionkeruuryhmällä on oltava käytettävissään varastointitilat, jotka täyttä
vät seuraavat edellytykset:
i) niihin kuuluu vähintään yksi lukittava huone alkioiden varastointia
varten;
ii) ne ovat helposti puhdistettavissa ja desinfioitavissa;
iii) niissä pidetään pysyvää rekisteriä kaikista vastaanotetuista ja luovute
tuista alkioista;
iv) niissä on säilytysastiat alkioille.
3 OSA
ALKIONTUOTANTORYHMÄN
HYVÄKSYMISTÄ
KOSKEVAT
4 ARTIKLASSA TARKOITETUT VAATIMUKSET
1. Tämän liitteen 2 osan 1 kohdassa lueteltujen vastuualueiden lisäksi 4 artiklan
1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun alkiontuotantoryhmän eläin
lääkärin on varmistettava, että alkiontuotantoryhmän jäsenet ovat saaneet riit
tävästi tautien torjuntaa ja laboratoriotekniikoita, erityisesti steriileissä olosuh
teissa käytettäviä työmenetelmiä koskevaa koulutusta.
2. Tämän liitteen 2 osan 2 kohdassa lueteltujen vaatimusten lisäksi 4 artiklan 1
kohdan b alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen alkiontuotantoryhmän tilo
jen, laitteiden ja toimintamenettelyjen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
a) alkiontuotantoryhmällä on oltava käytettävissään pysyvästi sijoitettu labo
ratorio, jossa on oltava
i) riittävät välineet ja tilat, mukaan lukien erilliset huoneet tai alueet
seuraavia toimintoja varten:
— munasolujen kerääminen munasarjoista;
— munasolujen ja alkioiden käsittely; ja
— alkioiden ja siemennesteen varastointi;
ii) laminaarivirtaustila tai muu soveltuva tila kaikkien steriilejä erityisolo
suhteita edellyttävien teknisten toimintojen (eli munasolujen, alkioiden
ja siemennesteen käsittelyn) suorittamista varten; siemenneste voidaan
kuitenkin sentrifugoida laminaarivirtaustilan tai muun tilan ulkopuo
lella sillä edellytyksellä, että kaikkia hygieenisiä varotoimenpiteitä
noudatetaan;
b) jos munasoluja ja muita kudoksia on tarkoitus kerätä teurastamossa, alki
ontuotantoryhmällä on oltava käytettävissään asianmukaiset välineet, joilla
munasarjat ja muut kudokset voidaan kerätä ja kuljettaa käsittelylaborato
rioon hygieenisesti ja turvallisesti;
c) alkiontuotantoryhmä voi ulkoistaa munasolujen keräämisen erityisasian
tuntijoiden ryhmälle edellyttäen, että erityisasiantuntijoiden toiminta sisäl
tyy toimivaltaisen viranomaisen alkiontuotantoryhmälle myöntämään hy
väksyntään ja että 1 kohdassa tarkoitetun ryhmän eläinlääkärin vastuu
alueet ulotetaan niiden toimintaan;
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d) alkiontuotantoryhmän on käytettävä siemennestettä, joka
i) täyttää tämän asetuksen vaatimukset;
ii) on varastoituna erillisissä säilytysastioissa 2 osan 2 kohdan b alakoh
dassa tarkoitetuissa tuotettujen alkioiden varastointitiloissa alkiontuo
tantoryhmän käyttöä varten.
4 OSA
SUKUSOLUJEN
HYVÄKSYMISTÄ

JA
ALKIOIDEN
KÄSITTELYPAIKAN
KOSKEVAT 4 ARTIKLASSA TARKOITETUT
VAATIMUKSET

1. Asemaeläinlääkärin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetut
vastuualueet ovat seuraavat:
a) asemaeläinlääkärin on varmistettava, että
i) sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikassa kirjataan ja säilytetään tie
toja 8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistettujen vaatimusten
mukaisesti;
ii) asiattomat henkilöt eivät voi päästä aseman tiloihin;
iii) sallitut vierailijat noudattavat b kohdan i alakohdassa tarkoitettuja
eläinterveys- ja bioturvaamisvaatimuksia;

▼M1
iv) kukin olki tai muu pakkaus, johon siemenneste, munasolut tai alkiot
on sijoitettu, merkitään selkeästi 10 artiklassa vahvistettujen vaa
timusten mukaisesti;

▼B
v) sukusolujen ja alkioiden käsittely ja varastointi tapahtuvat ainoastaan
näihin tarkoituksiin varatuissa tiloissa ja tiukkojen hygieniavaatimus
ten mukaisesti;
vi) kaikki sukusolujen ja alkioiden kanssa kosketuksiin joutuvat välineet,
uusia kertakäyttöisiä välineitä lukuun ottamatta, puhdistetaan ja joko
desinfioidaan tai steriloidaan ennen käyttöä;
vii) säilytys- ja kuljetusastiat, uusia kertakäyttöisiä astioita lukuun otta
matta, puhdistetaan ja joko desinfioidaan tai steriloidaan aina ennen
täytön aloittamista;
viii) sukusolujen ja alkioiden säilömiseen tai varastointiin käytettäviä jää
dytysaineita ei ole käytetty aikaisemmin muiden tuotteiden käsitte
lyyn;
ix) sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikan henkilökunta on saanut riit
tävästi koulutusta seuraavissa asioissa:
— desinfiointi- ja hygieniamenetelmät tautien leviämisen ehkäisemi
seksi;
— laboratoriotekniikat ja erityisesti steriileissä olosuhteissa käytettä
vät työmenetelmät sukusolujen ja alkioiden käsittelyä varten;
b) asemaeläinlääkärin on
i) määritettävä sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikan toimintaa kos
kevat eläinterveys- ja bioturvaamisvaatimukset sekä toimenpiteet näi
den vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi;
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ii) hyväksyttävä sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikkaan ainoastaan sel
laista siemennestettä tai sellaisia munasoluja tai alkioita, joka tai jotka
on kerätty, tuotettu, käsitelty ja varastoitu sukusolujen ja alkioiden
hyväksytyssä pitopaikassa ja kuljetettu olosuhteissa, joilla ehkäistään
siemennesteen, munasolujen tai alkioiden ristisaastuminen estämällä
niiden joutuminen kosketuksiin sellaisten sukusolujen ja alkioiden
kanssa, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen
mukaisia.

2. Sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikan tiloja, laitteita ja toimintamenettelyjä
koskevat 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan iv alakohdassa tarkoitetut vaa
timukset ovat seuraavat:

a) sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikassa on oltava vähintään

i) sukusolujen ja alkioiden käsittelyhuone, joka on erotettu ii alakohdas
sa tarkoitetusta sukusolujen ja alkioiden varastointihuoneesta ja iii
alakohdassa tarkoitetusta välineiden puhdistushuoneesta;

ii) sukusolujen ja alkioiden varastointihuone, jonka ei tarvitse välttämättä
sijaita samassa paikassa ja jossa on oltava sukusolujen ja alkioiden
varastoinnissa tarvittavat laitteet ja joka on suunniteltu siten, että se
suojaa sukusoluja, alkioita ja laitteita epäsuotuisilta sää- ja ympäris
tövaikutuksilta;

iii) erillinen huone välineiden puhdistusta ja desinfiointia tai sterilointia
varten;

b) kun käsittely ei rajoitu yhdestä sukusolujen ja alkioiden hyväksytystä
pitopaikasta toimitettuihin sukusoluihin ja alkioihin tai yhdentyyppisten
tai yhden lajin sukusoluihin ja alkioihin, sukusolujen ja alkioiden käsitte
lypaikalla on oltava käytössään menettelyt, joilla varmistetaan, että

i) kukin sukusolujen ja alkioiden lähetys käsitellään eri ajankohtana kuin
muut lähetykset; ja

ii) välineet puhdistetaan ja desinfioidaan eri lähetysten käsittelyn välillä;

c) jos varastointi ei rajoitu yhdentyyppisiin tai yhden lajin sukusoluihin ja
alkioihin,

i) sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikassa on oltava erilliset säilytys
astiat kutakin a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuun varastointihuo
neeseen varastoitua sukusolujen ja alkioiden tyyppiä ja kunkin lajin
sukusoluja ja alkioita varten, ja

ii) erillisen henkilökunnan on huolehdittava kunkin varastoidun tyypin ja
lajin sukusolujen ja alkioiden käsittelystä, tai niiden käsittely on suo
ritettava eri ajankohtina;

d) sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikan on oltava rakennettu siten, että se
on toimistotiloja lukuun ottamatta helppo puhdistaa ja desinfioida;

e) sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikan on oltava rakennettu siten, että
asiattomien henkilöiden pääsy tiloihin estyy tehokkaasti.
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5 OSA
SUKUSOLUJEN
HYVÄKSYMISTÄ

JA
ALKIOIDEN
VARASTOINTIASEMAN
KOSKEVAT 4 ARTIKLASSA TARKOITETUT
VAATIMUKSET

1. Asemaeläinlääkärin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetut
vastuualueet ovat seuraavat:
a) asemaeläinlääkärin on varmistettava, että
i) sukusolujen ja alkioiden varastointiasemalla kirjataan ja säilytetään
tietoja 8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistettujen vaatimusten
mukaisesti;
ii) asiattomien henkilöiden pääsy tiloihin estyy tehokkaasti;
iii) sallitut vierailijat noudattavat b kohdan i alakohdassa tarkoitettuja
eläinterveys- ja bioturvaamisvaatimuksia;

▼M1
iv) kukin olki tai muu pakkaus, johon siemenneste, munasolut tai alkiot
on sijoitettu, merkitään selkeästi 10 artiklassa vahvistettujen vaa
timusten mukaisesti;

▼B
v) sukusolujen ja alkioiden varastointi tapahtuu ainoastaan tähän tarkoi
tukseen varatuissa tiloissa ja tiukkojen hygieniavaatimusten
mukaisesti;
vi) kaikki sukusolujen ja alkioiden kanssa kosketuksiin joutuvat välineet,
uusia kertakäyttöisiä välineitä lukuun ottamatta, puhdistetaan ja joko
desinfioidaan tai steriloidaan ennen käyttöä;
vii) säilytys- ja kuljetusastiat, uusia kertakäyttöisiä astioita lukuun otta
matta, puhdistetaan ja joko desinfioidaan tai steriloidaan aina ennen
täytön aloittamista;
viii) sukusolujen ja alkioiden säilömiseen tai varastointiin käytettäviä jää
dytysaineita ei ole käytetty aikaisemmin muiden tuotteiden käsitte
lyyn;
ix) sukusolujen ja alkioiden varastointiaseman henkilökunta on saanut
riittävästi desinfiointi- ja hygieniamenetelmiä koskevaa koulutusta
tautien leviämisen ehkäisemiseksi;
b) asemaeläinlääkärin on
i) määritettävä sukusolujen ja alkioiden varastointiaseman toimintaa kos
kevat eläinterveys- ja bioturvaamisvaatimukset sekä toimenpiteet näi
den vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi;
ii) hyväksyttävä sukusolujen ja alkioiden varastointiasemalle ainoastaan
sellaista siemennestettä tai sellaisia munasoluja tai alkioita, joka tai
jotka on kerätty, tuotettu, käsitelty ja varastoitu sukusolujen ja alkioi
den hyväksytyssä pitopaikassa ja kuljetettu sellaisissa olosuhteissa,
joilla ehkäistään siemennesteen, munasolujen tai alkioiden ristisaas
tuminen estämällä niiden joutuminen kosketuksiin sellaisten sukusolu
jen ja alkioiden kanssa, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen
sääntöjen mukaisia.
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2. Sukusolujen ja alkioiden varastointiaseman tiloja, laitteita ja toimintamenet
telyjä koskevat 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan v alakohdassa tarkoitetut
vaatimukset ovat seuraavat:
a) sukusolujen ja alkioiden varastointiasemalla on oltava varastointihuone,
jossa on sukusolujen ja alkioiden varastoinnissa tarvittavat laitteet ja
joka on suunniteltu siten, että se suojaa sukusoluja, alkioita ja laitteita
epäsuotuisilta sää- ja ympäristövaikutuksilta;
b) jos varastointi ei rajoitu yhdentyyppisiin tai yhden lajin sukusoluihin ja
alkioihin,
i) sukusolujen ja alkioiden varastointiasemalla on oltava erilliset säilytys
astiat kutakin asemalle varastoitua sukusolujen ja alkioiden tyyppiä ja
kunkin lajin sukusoluja ja alkioita varten, ja
ii) erillisen henkilökunnan on huolehdittava kunkin varastoidun tyypin ja
lajin sukusolujen ja alkioiden käsittelystä, tai niiden käsittely on suo
ritettava eri ajankohtina;
c) sukusolujen ja alkioiden varastointiaseman on oltava rakennettu siten, että
se on toimistotiloja lukuun ottamatta helppo puhdistaa ja desinfioida;
d) sukusolujen ja alkioiden varastointiaseman on oltava rakennettu tai eris
tetty siten, että kosketus ulkopuolella oleviin kotieläimiin estyy;
e) sukusolujen ja alkioiden varastointiaseman on oltava rakennettu siten, että
asiattomien henkilöiden pääsy tiloihin estyy tehokkaasti.
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LIITE II
NIIDEN NAUTA-, LAMMAS-, VUOHI-, SIKA- JA HEVOSELÄINTEN
ELÄINTERVEYTTÄ, KARANTEENIA SEKÄ LABORATORIO- TAI
MUITA TESTEJÄ KOSKEVAT III OSAN 1 LUVUN 2 JAKSOSSA
TARKOITETUT
TÄYDENTÄVÄT
VAATIMUKSET,
JOISTA
SUKUSOLUT JA ALKIOT KERÄTÄÄN
1 OSA
NIIDEN NAUTAELÄINTEN ELÄINTERVEYTTÄ, KARANTEENIA
SEKÄ LABORATORIO- TAI MUITA TESTEJÄ KOSKEVAT
20 ARTIKLASSA TARKOITETUT TÄYDENTÄVÄT VAATIMUKSET,
JOISTA SUKUSOLUT JA ALKIOT KERÄTÄÄN
I luku
Niiden nautaeläinten eläinterveyttä, karanteenia sekä
laboratorio- tai muita testejä koskevat täydentävät
vaatimukset, joista siemenneste kerätään
1. Kaikkiin siemennesteen keräysasemalle otettaviin nautaeläimiin sovelletaan
seuraavia vaatimuksia:

a) eläinten on täytynyt olla karanteenissa karanteenitiloissa ainoastaan sellais
ten muiden sorkkaeläinten kanssa, joilla on ollut vähintään sama
terveystilanne;

b) eläimille on tehty 30 päivän aikana ennen a alakohdassa tarkoitetun ka
ranteenin alkamista seuraavat testit kussakin tapauksessa negatiivisin tu
loksin, lukuun ottamatta v kohdassa tarkoitettua naudan virusripulin
vasta-ainetestiä:

▼M1
i) Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae ja M.
tuberculosis) -tartunnan varalta delegoidun asetuksen (EU) 2020/688
liitteessä I olevassa 2 osassa tarkoitettu testi;

▼B
ii) Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartunnan
varalta delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 1
osan 1 kohdassa tarkoitettu serologinen testi;

▼M1
iii) nautojen tarttuvan leukoosin varalta delegoidun asetuksen (EU)
2020/688 liitteessä I olevan 4 osan a alakohdassa tarkoitettu serolo
ginen testi, paitsi jos sovelletaan tämän asetuksen 20 artiklan 2
kohdan a alakohdassa säädettyä poikkeusta;

▼B
iv) naudan tarttuvan rinotrakeiitin / tarttuvan pustulaarisen vulvovaginii
tin varalta serologinen testi (koko virus) verinäytteestä, jos eläimet
eivät tule pitopaikasta, joka on vapaa naudan tarttuvasta rinotrakeii
tista / tarttuvasta pustulaarisesta vulvovaginiitista;

v) naudan virusripulin varalta:

— viruseristystesti, testi viruksen genomin havaitsemiseksi tai viruk
sen antigeenitesti, ja

— serologinen testi vasta-aineiden selvittämiseksi;
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c) eläimille on tehty a alakohdassa tarkoitetun karanteenin aikana ja karantee
nitiloihin ottamisen jälkeen vähintään 21 päivän aikana tai, jos on kyse iv
ja v alakohdan mukaisesti vaadituista testeistä, vähintään 7 päivän aikana
seuraavat testit negatiivisin tuloksin, lukuun ottamatta iii alakohdassa tar
koitettua naudan virusripulin vasta-ainetestiä:
i) Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartunnan
varalta delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 1
osan 1 kohdassa tarkoitettu serologinen testi;
ii) naudan tarttuvan rinotrakeiitin / tarttuvan pustulaarisen vulvovaginiitin
varalta serologinen testi (koko virus) verinäytteestä.
iii) naudan virusripulin varalta:
— viruseristystesti, testi viruksen genomin havaitsemiseksi tai viruk
sen antigeenitesti, ja
— serologinen testi vasta-aineiden selvittämiseksi.
Siemennesteen keräysasemalle voidaan päästää seronegatiivisia tai se
ropositiivisia eläimiä ainoastaan siinä tapauksessa, ettei eläimissä,
jotka on ennen karanteenitiloihin tuloa todettu seronegatiivisiksi,
esiinny serokonversiota.
Jos serokonversiota esiintyy, kaikki seronegatiivisina pysyvät eläimet
on pidettävä karanteenitiloissa pidennetyn ajan, kunnes eläinryhmässä
ei enää esiinny serokonversiota kolmen viikon aikana. Seropositiiviset
eläimet voidaan päästää siemennesteen keräysasemalle;
iv) naudan genitaalisen kampylobakterioosin (Campylobacter fetus ssp.
venerealis) varalta:
— yksi testi keinoemättimen huuhtelunestenäytteestä tai esinahan
näytteestä, jos eläimet ovat alle kuuden kuukauden ikäisiä tai niitä
on pidetty tuosta iästä asti ennen a alakohdassa tarkoitettua karan
teenia vain samaa sukupuolta olevien ryhmässä, joka ei ole ollut
kosketuksissa naaraisiin, tai
— testit kolmesta vähintään seitsemän päivän välein otetusta keinoe
mättimen huuhtelunäytteestä tai esinahan näytteestä;
v) naudan trichomoniaasin (Trichomonas foetus) varalta:
— yksi testi esinahan näytteestä, jos eläimet ovat alle kuuden kuu
kauden ikäisiä tai niitä on pidetty tuosta iästä asti ennen a alakoh
dassa tarkoitettua karanteenia vain samaa sukupuolta olevien ryh
mässä, joka ei ole ollut kosketuksissa naaraisiin, tai
— testit kolmesta vähintään seitsemän päivän välein otetusta esinahan
näytteestä;
Jos jostakin c alakohdassa mainitusta testistä saadaan positiivinen tulos,
kyseinen eläin on poistettava välittömästi karanteenitiloista. Jos karantee
nissa on ryhmä eläimiä, toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava kaikki
tarpeelliset toimenpiteet, jotta jäljellä olevat eläimet voidaan ottaa siemen
nesteen keräysasemalle tämän liitteen 1 osan I luvun mukaisesti;
d) ennen kuin naudan virusripulitestissä seropositiivisiksi todettujen sonnien
siemennestettä lähetetään ensimmäisen kerran, kunkin eläimen siemennes
tenäytteelle on tehtävä naudan virusripulin varalta viruseristystesti tai vi
ruksen antigeenin entsyymivälitteinen immunosorbenttimääritys (ELISA).
Jos tulos on positiivinen, sonni on poistettava siemennesteen keräysase
malta ja kaikki sen siemenneste on tuhottava.
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2. Kaikille siemennesteen keräysasemalla pidettäville nautaeläimille on tehtävä
vähintään kerran vuodessa seuraavat testit (pakolliset rutiinitestit) negatiivisin
tuloksin:

▼M1
a) Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae ja M. tubercul
osis) -tartunnan varalta delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I
olevassa 2 osassa tarkoitettu testi;

▼B
b) Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartunnan varalta
delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 1 osan 1 kohdassa
tarkoitettu serologinen testi;

c) nautojen tarttuvan leukoosin varalta delegoidun asetuksen (EU) 2020/688
liitteessä I olevan 4 osan a alakohdassa tarkoitettu serologinen testi;

d) naudan tarttuvan rinotrakeiitin / tarttuvan pustulaarisen vulvovaginiitin
varalta serologinen testi (koko virus) verinäytteestä;

e) naudan virusripulin varalta vasta-aineen havaitsemiseksi serologinen testi,
jota käytetään ainoastaan testattaessa seronegatiivisia eläimiä.

Jos jostakin eläimestä tulee seropositiivinen, kaikki kyseisen eläimen vii
meisen negatiivisen kokeen jälkeen kerätyt ejakulaatit on hävitettävä tai
niille on tehtävä virus- tai virusgenomitesti negatiivisin tuloksin;

f) naudan genitaalisen kampylobakterioosin varalta testi esinahan näytteestä.
Testi on tehtävä ainoastaan siemennesteen tuotantoon käytettäville son
neille tai sellaisten kanssa kosketuksiin joutuville sonneille. Sonnit, jotka
palaavat siemennesteen keräysasemalle yli kuuden kuukauden tauon jäl
keen, on testattava 30 päivän aikana ennen kuin tuotanto aloitetaan
uudelleen;

g) naudan trichomoniaasin varalta testi esinahan näytteestä. Testi on tehtävä
ainoastaan siemennesteen tuotantoon käytettäville sonneille tai sellaisten
kanssa kosketuksiin joutuville sonneille. Sonnit, jotka palaavat siemennes
teen keräysasemalle yli kuuden kuukauden tauon jälkeen, on testattava 30
päivän aikana ennen kuin tuotanto aloitetaan uudelleen.

3. Jos jostakin 2 kohdassa mainitusta testistä saadaan positiivinen tulos, eläin on
eristettävä eikä siitä viimeisen negatiivisen testituloksen jälkeen kerättyä sie
mennestettä saa siirtää toiseen jäsenvaltioon lukuun ottamatta kuitenkaan
naudan virusripulin osalta sellaisista ejakulaateista saatua siemennestettä,
joille on tehty naudan virusripulin varalta virus- tai virusgenomitesti negatii
visin tuloksin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu eläin on poistettava siemennesteen
keräysasemalta.

Siemenneste, joka on kerätty kaikista muista siemennesteen keräysasemalla
olevista eläimistä sen päivän jälkeen, jona otettiin viimeinen näyte, josta
saatiin negatiivinen tulos jossakin 2 kohdan mukaisessa testissä, on säilytet
tävä erillisessä varastossa, eikä sitä saa siirtää jäsenvaltioiden välillä ennen
kuin siemennesteen keräysaseman terveystilanne on palautettu ennalleen ja
varastoidulle siemennesteelle on tehty asianmukaiset viralliset tarkastukset sen
varmistamiseksi, ettei siinä ole 2 kohdassa tarkoitettujen tautien aiheuttajia.
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II luku
In vivo -tuotettujen alkioiden luovuttajina toimivien
nautaeläinten eläinterveyttä ja karanteenia koskevat
täydentävät vaatimukset
1. Luovuttajana toimivien nautaeläinten on oltava ryhmän eläinlääkärin tai ryh
män jäsenen kliinisesti tutkimia ja todistetusti vapaita nautaeläinten osalta
merkittävien luokan D tautien oireista ja merkeistä alkioiden keräyspäivänä.

2. Luovuttajana toimivien nautaeläinten keinosiemennykseen käytettävän sie
mennesteen on oltava kerätty, käsitelty ja varastoitu liitteessä II olevan 1
osan I luvun ja liitteessä III olevan 1 osan vaatimusten mukaisesti.

III luku
Niiden nautaeläinten eläinterveyttä ja karanteenia
koskevat täydentävät vaatimukset, joista munasolut
kerätään alkioiden in vitro -tuotantoa varten
1. Kun munasoluja kerätään yksittäisistä elävistä nautaeläimistä (joko aspiraa
tiolla kirurgisesti poistetuista munasarjoista (ovariektomia) tai ultraääniohja
uksen avulla emättimen kautta tehtävällä aspiraatiolla (munasolujen poi
minta)), tällaisten munasolujen luovuttajaeläimiin sovelletaan II luvussa vah
vistettuja vaatimuksia.

2. Teurastamossa teurastuksen jälkeen kerättävien munasarjojen ja muiden ku
dosten luovuttajana toimivat nautaeläimet eivät saa olla eläimiä, jotka on
valittu teurastettaviksi hyväksytyn hävittämisohjelman puitteissa, eivätkä ne
saa olla peräisin sellaisella rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta,
joka on perustettu luovuttajana toimivissa nautaeläimissä puhjenneen luokan
A taudin tai asetuksen (EU) 2016/429 6 artiklan mukaisen uuden taudin
vuoksi.

3. Teurastamo, jossa munasarjoja ja muita kudoksia kerätään, ei saa sijaita
rajoitusvyöhykkeellä, joka on perustettu luovuttajana toimivissa nautaeläi
missä puhjenneen luokan A taudin tai asetuksen (EU) 2016/429 6 artiklan
mukaisen uuden taudin vuoksi.

4. Siemennesteen, jolla hedelmöitetään nautaeläinten munasoluja alkioiden in
vitro -tuotantoa varten, on oltava kerätty, käsitelty ja varastoitu liitteessä II
olevan 1 osan I luvun ja liitteessä III olevan 1 osan vaatimusten mukaisesti.

2 OSA
NIIDEN SIKAELÄINTEN ELÄINTERVEYTTÄ, KARANTEENIA SEKÄ
LABORATORIO- TAI MUITA TESTEJÄ KOSKEVAT 21 ARTIKLASSA
TARKOITETUT
TÄYDENTÄVÄT
VAATIMUKSET,
JOISTA
SUKUSOLUT JA ALKIOT KERÄTÄÄN
I luku
Niiden sikaeläinten karanteenia sekä laboratorio- tai
muita
testejä
koskevat
täydentävät
vaatimukset,
joista siemenneste kerätään
1. Kaikkiin siemennesteen keräysasemalle otettaviin sikaeläimiin sovelletaan
seuraavia vaatimuksia:

a) eläinten on täytynyt olla karanteenissa karanteenitiloissa ainoastaan sellais
ten muiden sorkkaeläinten kanssa, joilla on ollut vähintään sama
terveystilanne;

b) eläimille on tehty a alakohdassa tarkoitettuihin karanteenitiloihin tuloa
edeltävien 30 päivän aikana seuraavat testit negatiivisin tuloksin:
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i) Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartuntaa tes
taava puskuroitu Brucella-antigeenitesti (rose bengal -testi), kompetitii
vinen ELISA-testi tai epäsuora ELISA-testi sileäpesäkkeisiin Brucellalajeihin kohdistuvien vasta-aineiden havaitsemiseksi.

Jos jollakin eläimistä havaitaan serologisissa testeissä sileäpesäkkeisiin
Brucella-lajeihin (mukaan lukien Brucella abortus, Brucella melitensis
ja Brucella suis) kohdistuvia vasta-aineita, saman pitopaikan eläimiä,
joiden tulos on negatiivinen, ei saa ottaa karanteenitiloihin ennen kuin
positiivisen tuloksen saaneiden eläinten alkuperäiselle pitopaikalle on
vahvistettu Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis tartunnan aiheuttamasta taudista vapaa asema;

ii) Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta:

— rokottamattomat eläimet: ELISA-testi Aujeszkyn taudin kokovi
rukseen tai viruksen glykoproteiiniin B (ADV-gB) tai glykoproteii
niin D (ADV-gD) kohdistuvien vasta-aineiden havaitsemiseksi tai
seroneutralisaatiotesti;

— sellaisella rokotteella rokotetut eläimet, josta on poistettu glykop
roteiini E: ELISA-testi Aujeszkyn tautiviruksen glykoproteiiniin E
(ADV-gE) kohdistuvien vasta-aineiden havaitsemiseksi.

Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta tehtävien sero
logisten testien on täytettävä delegoidun asetuksen (EU) 2020/688
liitteessä I olevassa 7 osassa vahvistetut vaatimukset;

iii) klassisen sikaruton varalta ELISA-testi vasta-aineiden havaitsemiseksi
tai seroneutralisaatiotesti, kun on kyse eläimistä, jotka tulevat jäsen
valtiosta tai sen vyöhykkeeltä, jossa tai jolla on ilmoitettu esiintyneen
klassista sikaruttoa tai rokotettu tätä tautia vastaan edeltävien 12 kuu
kauden aikana;

iv) sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymä -viruksen ai
heuttaman tartunnan varalta serologinen testi (immunoperoksidaasitesti
(IPMA), immunofluoresenssitesti (IFA) tai ELISA);

c) eläimille on tehty seuraavat kokeet näytteistä, jotka on otettu vähintään 21
päivän kuluttua a alakohdassa tarkoitettuihin karanteenitiloihin siirtämi
sestä:

i) Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartuntaa tes
taava puskuroitu Brucella-antigeenitesti (rose bengal -testi), kompetitii
vinen ELISA-testi tai epäsuora ELISA-testi sileäpesäkkeisiin Brucellalajeihin kohdistuvien vasta-aineiden havaitsemiseksi.

Eläimet, joiden tulos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa testissä
on positiivinen, on poistettava karanteenitiloista, paitsi jos Brucella
abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartunnan epäily on
suljettu pois d alakohdan mukaisesti;

ii) Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta:

— rokottamattomat eläimet: ELISA-testi Aujeszkyn taudin kokovi
rukseen tai viruksen glykoproteiiniin B (ADV-gB) tai glykoproteii
niin D (ADV-gD) kohdistuvien vasta-aineiden havaitsemiseksi tai
seroneutralisaatiotesti;

02020R0686 — FI — 21.04.2021 — 001.001 — 56
▼B
— sellaisella rokotteella rokotetut eläimet, josta on poistettu glykop
roteiini E: ELISA-testi Aujeszkyn tautiviruksen glykoproteiiniin E
(ADV-gE) kohdistuvien vasta-aineiden havaitsemiseksi.

Jos jonkin eläimen tulos Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttaman tartun
nan varalta tehdyissä testeissä on positiivinen, kyseinen eläin on vä
littömästi poistettava karanteenitiloista;

iii) klassisen sikaruton varalta ELISA-testi vasta-aineiden havaitsemiseksi
tai seroneutralisaatiotesti, kun on kyse eläimistä, jotka tulevat jäsen
valtiosta tai sen vyöhykkeeltä, jossa tai jolla ei ole ilmoitettu esiinty
neen klassista sikaruttoa eikä ole rokotettu tätä tautia vastaan edeltä
vien 12 kuukauden aikana;

iv) sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymä -viruksen ai
heuttaman tartunnan varalta serologinen testi (IPMA, IFA tai ELISA)
sekä virusgenomitesti (käänteiskopiointipolymeraasiketjureaktio (RTPCR), sisäkkäinen (nested set) RT-PCR, reaaliaikainen RT-PCR).

Jos jonkin eläimen tulos sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdu
soireyhtymä -viruksen aiheuttaman tartunnan varalta tehdyissä tes
teissä on positiivinen, kyseinen eläin on välittömästi poistettava
karanteenitiloista.

Jos karanteenissa on ryhmä eläimiä, toimivaltaisen viranomaisen on toteu
tettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jäljellä
olevilla eläimillä, joiden tulos i, ii, iii ja iv alakohdassa tarkoitetuissa
testeissä on ollut negatiivinen, on tyydyttävä terveystilanne, ennen kuin
ne otetaan siemennesteen keräysasemalle tämän luvun mukaisesti;

d) Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartuntaa epäiltä
essä on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

i) eläimiin, joiden tulos c alakohdan i alakohdassa tarkoitetussa Brucella
abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartunnan varalta teh
dyssä testissä on positiivinen, sovelletaan seuraavaa menettelyä:

— positiiviselle seerumille tehdään vähintään yksi c alakohdan i ala
kohdassa mainittu vaihtoehtoinen testi, jota ei ole vielä tehty c
alakohdassa tarkoitetuille näytteille;

— suoritetaan epidemiologinen selvitys sellaisten eläinten alkuperäi
sissä pitopaikoissa, joiden tulos Brucella abortus-, Brucella meli
tensis- ja Brucella suis -tartunnan varalta tehdyssä testissä on ollut
positiivinen;

— aikaisintaan seitsemän päivän kuluttua c alakohdassa tarkoitettujen
näytteiden keräyspäivästä otetaan näytteet kaikista eläimistä, joi
den tulos c alakohdan i alakohdassa ja d alakohdan i alakohdan
ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuissa testeissä on ollut
positiivinen, ja näytteille tehdään c alakohdan i alakohdassa tar
koitettu serologinen testi tai kaikille c alakohdassa tarkoitetuille
eläimille tehdään luomistaudin ihotesti;

ii) Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartuntaa kos
keva epäily suljetaan pois, jos alkuperäisiä pitopaikkoja koskevassa
epidemiologisessa selvityksessä ei ole ilmennyt Brucella abortus-,
Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartuntaa ja
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— d alakohdan i alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoi
tettu uusi testi tai d alakohdan i alakohdan kolmannessa luetelma
kohdassa tarkoitettu testi on tehty negatiivisin tuloksin;
tai
— kaikille eläimille, joiden tulos d alakohdan i alakohdan ensimmäi
sessä tai kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetuissa testeissä oli
positiivinen, on suoritettu negatiivisin tuloksin post mortem -tar
kastus ja testi taudinaiheuttajan osoittamiseksi (PCR tai baktee
riviljely) sileäpesäkkeisten Brucella-lajien (myös Brucella abortus,
Brucella melitensis ja Brucella suis) osalta;
iii) kun Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartuntaa
koskeva epäily on suljettu pois, kaikki c alakohdan toisessa alakoh
dassa tarkoitetut karanteenitilojen eläimet voidaan ottaa siemennesteen
keräysasemalle.
2. Siemennesteen keräysasemalla pidettäville sikaeläimille on tehtävä pakolliset
rutiinitestit seuraavasti:
a) kaikille siemennesteen keräysasemalla pidettäville sikaeläimille on tehtävä
seuraavat testit negatiivisin tuloksin:
i) Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartuntaa tes
taava puskuroitu Brucella-antigeenitesti (rose bengal -testi), kompetitii
vinen ELISA-testi tai epäsuora ELISA-testi;
ii) Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta:
— rokottamattomat eläimet: ELISA-testi Aujeszkyn taudin kokovi
rukseen tai viruksen glykoproteiiniin B (ADV-gB) tai glykoproteii
niin D (ADV-gD) kohdistuvien vasta-aineiden havaitsemiseksi tai
seroneutralisaatiotesti;
— sellaisella rokotteella rokotetut eläimet, josta on poistettu glykop
roteiini E: ELISA-testi Aujeszkyn tautiviruksen glykoproteiiniin E
(ADV-gE) kohdistuvien vasta-aineiden havaitsemiseksi;
iii) klassisen sikaruton osalta ELISA-testi vasta-aineiden havaitsemiseksi
tai seroneutralisaatiotesti;
iv) sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymä -viruksen ai
heuttaman tartunnan varalta serologinen testi (IPMA, IFA tai ELISA);
b) a alakohdassa mainitut testit on tehtävä näytteistä, jotka on otettu
i) kaikista eläimistä välittömästi ennen niiden lähtöä siemennesteen kerä
ysasemalta tai niiden saapuessa teurastamoon ja joka tapauksessa vii
meistään 12 kuukauden kuluttua päivästä, jona ne ovat saapuneet sie
mennesteen keräysasemalle;
tai
ii) vähintään
— 25 prosentista siemennesteen keräysasemalla olevista eläimistä kol
men kuukauden välein Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja
Brucella suis -tartunnan, Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttaman tar
tunnan ja klassisen sikaruton testaamiseksi ja vähintään 10 prosen
tista siemennesteen keräysasemalla olevista eläimistä joka kuukausi
sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymä -viruksen
aiheuttaman tartunnan testaamiseksi,
tai
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— 10 prosentista siemennesteen keräysasemalla olevista eläimistä joka
kuukausi Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis tartunnan, Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttaman tartunnan, klassisen
sikaruton ja sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyh
tymä -viruksen aiheuttaman tartunnan testaamiseksi.

Otettaessa näytteitä ii alakohdassa lueteltujen kahden vaihtoehdon mu
kaisesti asemaeläinlääkärin on varmistettava, että näytteenottoon valitut
eläimet ovat edustava otos kaikista asemalla pidetyistä eläimistä, eri
tyisesti ikäryhmien ja asuintilojen suhteen;

c) suoritettaessa 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisia testejä asema
eläinlääkärin on varmistettava, että kaikki eläimet testataan 2 kohdan a
alakohdassa mainittujen tautien varalta vähintään 12 kuukauden välein
alkaen päivästä, jona eläimet otetaan siemennesteen keräysasemalle.

3. Jos jostakin 2 kohdan a alakohdassa mainitusta testistä saadaan positiivinen
tulos, eläin on eristettävä, eikä siitä viimeisen negatiivisen tuloksen jälkeen
kerättyä siemennestettä saa siirtää jäsenvaltioiden välillä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu eläin on poistettava välittömästi sie
mennesteen keräysasemalta.

Siemenneste, joka on kerätty kaikista muista siemennesteen keräysasemalla
olevista eläimistä sen päivän jälkeen, jona otettiin viimeinen näyte, josta
saatiin negatiivinen tulos jossakin 2 kohdan a alakohdan mukaisessa testissä,
on säilytettävä erillisessä varastossa, eikä sitä saa siirtää jäsenvaltioiden välillä
ennen kuin siemennesteen keräysaseman terveystilanne on palautettu ennal
leen ja varastoidulle siemennesteelle on tehty asianmukaiset viralliset tarkas
tukset sen varmistamiseksi, ettei siinä ole 2 kohdan a alakohdassa tarkoitet
tujen tautien aiheuttajia.

II luku
Niiden sikaeläinten eläinterveyttä ja karanteenia
koskevat täydentävät vaatimukset, joista munasolut
ja alkiot kerätään
1. Luovuttajana toimivien sikaeläinten on oltava ryhmän eläinlääkärin tai ryh
män jäsenen kliinisesti tutkimia ja todistetusti vapaita sikaeläinten osalta
merkittävien luokan D tautien oireista tai merkeistä munasolujen tai alkioiden
keräyspäivänä.

2. Edellä 1 kohdassa mainittujen vaatimusten lisäksi luovuttajana toimivien naa
rassikojen, lukuun ottamatta trypsiinillä käsiteltävien in vivo -tuotettujen al
kioiden luovuttajia, on tultava jäsenvaltiosta tai sen vyöhykkeeltä, joka on
vapaa Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta tai jossa tai jolla
toteutetaan hyväksyttyä hävittämisohjelmaa Aujeszkyn tautiviruksen aiheutta
man tartunnan torjumiseksi.

3. In vivo -tuotettujen alkioiden luovuttajan toimiville naarassioille on tehtävä
serologinen testi negatiivisin tuloksin sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotu
lehdusoireyhtymä -viruksen aiheuttaman tartunnan varalta kahdella eri ker
ralla vähintään 21 päivän välein siten, että toinen testi tehdään alkioiden
keräämistä edeltävien 15 päivän aikana.

4. Luovuttajana toimivien sikaeläinten keinosiemennykseen käytettävän siemen
nesteen on oltava kerätty, käsitelty ja varastoitu liitteessä II olevan 2 osan I
luvun ja liitteessä III olevan 1 osan vaatimusten mukaisesti.
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3 OSA
NIIDEN LAMMAS JA VUOHIELÄINTEN ELÄINTERVEYTTÄ,
KARANTEENIA SEKÄ LABORATORIO- TAI MUITA TESTEJÄ
KOSKEVAT 22 ARTIKLASSA TARKOITETUT TÄYDENTÄVÄT
VAATIMUKSET, JOISTA SUKUSOLUT JA ALKIOT KERÄTÄÄN
I luku
Niiden lammas- ja vuohieläinten, eläinterveyttä,
karanteenia
sekä
laboratorio- tai
muita
testejä
koskevat täydentävät vaatimukset, joista siemenneste
kerätään
1. Kaikkiin siemennesteen keräysasemalle otettaviin lammas- ja vuohieläimiin
sovelletaan seuraavia vaatimuksia:
a) eläinten on täytynyt olla karanteenissa karanteenitiloissa ainoastaan sellais
ten muiden sorkkaeläinten kanssa, joilla on ollut vähintään sama
terveystilanne;

▼M1
b) lammaseläinten täytyy tulla pitopaikasta, jossa niille ja niiden kanssa mah
dollisesti yhdessä pidetyille urospuolisille vuohieläimille on kyseisten lam
maseläinten saapumista a alakohdassa tarkoitettuihin karanteenitiloihin
edeltävien 60 päivän aikana tehty negatiivisin tuloksin serologinen testi
lampaan tarttuvan lisäkivestulehduksen (Brucella ovis) varalta tai herkkyy
deltään ja spesifisyydeltään asiakirjoilla vastaavaksi osoitettu muu testi
lampaan tarttuvan lisäkivestulehduksen (Brucella ovis) varalta;
c) eläimille on tehty negatiivisin tuloksin seuraavat testit näytteistä, jotka on
otettu a alakohdassa tarkoitetun karanteenijakson alkamista edeltävien 30
päivän aikana:
i) Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartunnan va
ralta delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 1 osan 1
kohdassa tarkoitettu serologinen testi;
ii) lammaseläimille ja niiden kanssa mahdollisesti yhdessä pidetyille uros
puolisille vuohieläimille serologinen testi lampaan tarttuvan lisäkives
tulehduksen (Brucella ovis) varalta tai herkkyydeltään ja spesifisyy
deltään asiakirjoilla vastaavaksi osoitettu muu testi lampaan tarttuvan
lisäkivestulehduksen (Brucella ovis) varalta;
d) eläimille on tehty negatiivisin tuloksin seuraavat testit näytteistä, jotka on
otettu a alakohdassa tarkoitetun karanteenijakson aikana aikaisintaan 21
päivän kuluttua karanteenitiloihin ottamisesta:
i) Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartunnan va
ralta delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 1 osan 1
kohdassa tarkoitettu serologinen testi;
ii) lammaseläimille ja niiden kanssa mahdollisesti yhdessä pidetyille uros
puolisille vuohieläimille serologinen testi lampaan tarttuvan lisäkives
tulehduksen (Brucella ovis) varalta tai herkkyydeltään ja spesifisyy
deltään asiakirjoilla vastaavaksi osoitettu muu testi lampaan tarttuvan
lisäkivestulehduksen (Brucella ovis) varalta.
2. Kaikille siemennesteen keräysasemalla pidettäville lammas- ja vuohieläimille
on tehtävä vähintään kerran vuodessa seuraavat testit (pakolliset rutiinitestit)
negatiivisin tuloksin:

▼B
a) Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartunnan varalta
delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 1 osan 1 kohdassa
tarkoitettu serologinen testi;
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b) lammaseläimille lampaan tarttuvan lisäkivestulehduksen (Brucella ovis)
varalta serologinen testi tai muu testi, joka on asiakirjoilla osoitettu herk
kyydeltään ja spesifisyydeltään vastaavaksi.

Jos lammaseläimiä pidetään yhdessä vuohieläinten kanssa, serologinen
testi lampaan tarttuvan lisäkivestulehduksen (Brucella ovis) varalta on
tehtävä myös kyseisille vuohieläimille negatiivisin tuloksin.

3. Jos jonkin 2 kohdassa tarkoitetun testin tulos on positiivinen, eläin on eris
tettävä, eikä siitä viimeisen negatiivisen testituloksen jälkeen kerättyä siemen
nestettä saa siirtää jäsenvaltioiden välillä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu eläin on poistettava siemennesteen
keräysasemalta.

Siemenneste, joka on kerätty kaikista muista siemennesteen keräysasemalla
olevista eläimistä sen päivän jälkeen, jona otettiin viimeinen näyte, josta
saatiin negatiivinen tulos jossakin 2 kohdan mukaisessa testissä, on säilytet
tävä erillisessä varastossa, eikä sitä saa siirtää jäsenvaltioiden välillä ennen
kuin siemennesteen keräysaseman terveystilanne on palautettu ennalleen ja
varastoidulle siemennesteelle on tehty asianmukaiset viralliset tarkastukset sen
varmistamiseksi, ettei siinä ole 2 kohdassa tarkoitettujen tautien aiheuttajia.

II luku
Niiden lammas- ja vuohieläinteneläinterveyttä ja
karanteenia koskevat täydentävät vaatimukset, joista
munasolut ja alkiot kerätään
1. Luovuttajana toimivien lammas- ja vuohieläinten on oltava ryhmän eläinlää
kärin tai ryhmän jäsenen kliinisesti tutkimia ja todistetusti vapaita lammas- ja
vuohieläinten osalta merkittävien luokan D tautien oireista tai merkeistä mu
nasolujen tai alkioiden keräyspäivänä.

2. Luovuttajana toimivien lammas- ja -vuohieläinten keinosiemennykseen käy
tettävän siemennesteen on oltava kerätty, käsitelty ja varastoitu liitteessä II
olevan 3 osan I luvun ja liitteessä III olevan 1 osan vaatimusten mukaisesti.

4 OSA
NIIDEN HEVOSELÄINTEN ELÄINTERVEYTTÄ, KARANTEENIA
SEKÄ LABORATORIO- TAI MUITA TESTEJÄ KOSKEVAT
23 ARTIKLASSA TARKOITETUT TÄYDENTÄVÄT VAATIMUKSET,
JOISTA SUKUSOLUT JA ALKIOT KERÄTÄÄN
I luku
Niiden hevoseläinten eläinterveyttä, karanteenia sekä
laboratorio- tai muita testejä koskevat täydentävät
vaatimukset, joista siemenneste kerätään
1. Luovuttajana toimivasta hevoseläimestä voidaan kerätä siemennestettä, jos
eläin täyttää asemaeläinlääkärin arvion mukaan seuraavat vaatimukset:

a) eläimelle tehdään seuraavat testit jonkin b alakohdassa esitetyn testaus
ohjelman mukaisesti:

i) agargeeli-immunodiffuusiotesti (Coggins-testi) tai ELISA-testi hevo
sen näivetystaudin varalta negatiivisin tuloksin;
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ii) testi hevosen arteriittiviruksen eristämiseksi tai sen genomin havaitse
miseksi polymeraasiketjureaktiolla (PCR) tai reaaliaikaisella PCR:llä
luovuttajaorilta kerätyn siemennesteen koko määrän määräosasta ne
gatiivisin tuloksin, jollei luovuttajaorille ole tehty hevosen arteriittivi
ruksen varalta seroneutralisaatiotestiä, josta on saatu negatiivinen tulos
seerumilaimennoksella 1:4;
iii) taudinaiheuttajan tunnistustesti hevosen tarttuvan kohtutulehduksen
(Taylorella equigenitalis) varalta kussakin tapauksessa negatiivisin tu
loksin kolmesta näytteestä (tupponäytteet), jotka on otettu luovuttajao
rista kahdella eri kerralla vähintään seitsemän päivän välein eikä mis
sään tapauksessa aiemmin kuin seitsemän päivän (systeeminen hoito)
tai 21 päivän (paikallinen hoito) kuluttua luovuttajaorin mahdollisen
mikrobilääkehoidon jälkeen ainakin seuraavista paikoista:
— esinahka;
— virtsaputki;
— fossa glandis.
Ennen näytteiden lähettämistä laboratorioon ne on sijoitettava kuljetu
selatusaineeseen, jossa on aktiivihiiltä, kuten Amies-alustalle.
Näytteille on tehtävä vähintään yksi seuraavista testeistä:
— viljely mikroaerofiilisissä olosuhteissa vähintään seitsemän päivän
ajan Taylorella equigenitalis -taudinaiheuttajan eristämiseksi; vil
jely on käynnistettävä 24 tunnin kuluessa siitä, kun näytteet on
otettu luovuttajaeläimestä, tai 48 tunnin kuluessa, jos näytteitä
säilytetään viileässä kuljetuksen aikana;
tai
— PCR tai reaaliaikainen PCR Taylorella equigenitalis -taudinaihe
uttajan genomin havaitsemiseksi 48 tunnin kuluessa näytteiden
ottamisesta luovuttajaeläimestä;
b) eläimelle on tehtävä yksi seuraavista testausohjelmista:
i) jos luovuttajaoria pidetään siemennesteen keräysasemalla keskeytyk
settä vähintään 30 päivän ajan ennen ensimmäistä siemennesteen ke
räyspäivää ja koko keräysjakson ajan eikä yksikään keräysasemalla
olevista hevoseläimistä ole välittömässä kosketuksessa sellaisiin hevo
seläimiin, joiden terveystilanne on heikompi kuin luovuttajaorilla, a
alakohdan mukaisesti vaaditut testit on tehtävä näytteistä, jotka on
otettu luovuttajaorista vähintään kerran vuodessa (pakolliset rutiinites
tit) lisääntymiskauden alkaessa tai ennen ensimmäistä tuoreena, jääh
dytettynä tai pakastettuna toiseen jäsenvaltioon siirrettäväksi tarkoite
tun siemennesteen keräystä ja aikaisintaan 14 päivän kuluttua ensim
mäistä siemennesteen keräyspäivää edeltävän, vähintään 30 päivää
kestävän oleskeluajan alkamisesta;
ii) jos luovuttajaoria pidetään siemennesteen keräysasemalla vähintään 30
päivää ennen ensimmäistä siemennesteen keräyspäivää ja koko keräys
jakson ajan mutta se saa toisinaan siirtyä pois siemennesteen keräys
asemalta asemaeläinlääkärin vastuulla keräysjakson aikana yhteensä
alle 14 päivän pituiseksi ajaksi, tai jos muut siemennesteen keräys
asemalla olevat hevoseläimet joutuvat välittömään kosketukseen ter
veystilanteeltaan heikompien hevoseläinten kanssa, a alakohdan mu
kaisesti vaaditut testit on tehtävä seuraavasti:
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— vähintään kerran vuodessa näytteistä, jotka on otettu luovuttajao
rista lisääntymiskauden alkaessa tai ennen ensimmäistä tuoreena,
jäähdytettynä tai pakastettuna toiseen jäsenvaltioon siirrettäväksi
tarkoitetun siemennesteen keräystä ja aikaisintaan 14 päivän ku
luttua ensimmäistä siemennesteen keräyspäivää edeltävän, vähin
tään 30 päivää kestävän oleskeluajan alkamisesta;

ja

— tuoreena, jäähdytettynä tai pakastettuna toiseen jäsenvaltioon siir
rettäväksi tarkoitetun siemennesteen keräysjakson aikana
seuraavasti:

— a alakohdan i alakohdassa edellytetty testi näytteistä, jotka on
otettu enintään 90 päivää ennen toiseen jäsenvaltioon siirrettä
väksi tarkoitetun siemennesteen keräyspäivää;

— a alakohdan ii alakohdassa edellytetty testi näytteistä, jotka on
otettu enintään 30 päivää ennen toiseen jäsenvaltioon siirrettä
väksi tarkoitetun siemennesteen keräyspäivää, jollei luovutta
jaorin vahvisteta olevan virusta erittämätön viruseristystestillä,
PCR:llä tai reaaliaikaisella PCR:llä näytteistä, jotka otetaan
siemennesteen koko määrän määräosasta enintään kuusi kuu
kautta ennen toiseen jäsenvaltioon siirrettäväksi tarkoitetun sie
mennesteen keräyspäivää, ja luovuttajaorille on tehty hevosen
virusarteriitin varalta seroneutralisaatiotesti, josta on saatu po
sitiivinen tulos seerumilaimennoksella, joka on ollut vähintään
1:4;

— a alakohdan iii alakohdassa edellytetty testi näytteistä, jotka on
otettu enintään 60 päivää ennen toiseen jäsenvaltioon siirrettä
väksi tarkoitetun siemennesteen keräyspäivää, jolloin testi voi
daan tehdä PCR:n tai reaaliaikaisen PCR:n tapauksessa kol
mesta näytteestä (tupponäytteet), jotka on otettu yhdellä kertaa;

iii) jos luovuttajaori ei täytä i ja ii alakohdassa vahvistettuja edellytyksiä
ja siemenneste kerätään siirrettäväksi toiseen jäsenvaltioon pakastet
tuna siemennesteenä, a alakohdan mukaiset kokeet on tehtävä luovut
tajaorista otetuista näytteistä seuraavasti:

— vähintään kerran vuodessa lisääntymiskauden alkaessa;

— liitteessä III olevan 1 osan 2 kohdan b alakohdassa edellytetyn
varastointiajan kuluessa ja ennen siemennesteen viemistä pois sie
mennesteen keräysasemalta tai sen käyttöä sellaisista näytteistä,
jotka on otettu vähintään 14 päivän ja enintään 90 päivän kuluttua
siemennesteen keräyspäivästä.

Poiketen siitä, mitä iii alakohdan toisessa luetelmakohdassa säädetään,
a alakohdan ii alakohdassa kuvattua, siemennesteen keräyksen jäl
keistä näytteenottoa ja testausta hevosen virusarteriitin varalta ei edel
lytetä, jos seropositiivisen luovuttajaorin vahvistetaan olevan virusta
erittämätön viruseristystestin, PCR:n tai reaaliaikaisen PCR:n negatii
visella tuloksella näytteistä, jotka otetaan luovuttajaorin siemennesteen
koko määrän määräosasta kaksi kertaa vuodessa vähintään neljän kuu
kauden välein, ja luovuttajaorille on tehty hevosen virusarteriitin va
ralta seroneutralisaatiotesti, josta on saatu positiivinen tulos seerumi
laimennoksella, joka on ollut vähintään 1:4;
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c) jos jostakin b alakohdassa edellytetystä testistä saadaan positiivinen tulos,
luovuttajaori on eristettävä, eikä siitä viimeisen negatiivisen testituloksen
jälkeen kerättyä siemennestettä saa siirtää jäsenvaltioiden välillä lukuun
ottamatta kuitenkaan hevosen virusarteriitin osalta sellaisista ejakulaateista
saatua siemennestettä, joille on tehty hevosen virusarteriitin varalta viru
seristystesti negatiivisin tuloksin.

Siemenneste, joka on kerätty kaikista muista siemennesteen keräysase
malla olevista oreista sen päivän jälkeen, jona otettiin viimeinen näyte,
josta saatiin negatiivinen tulos jossakin b alakohdan mukaisessa testissä,
on säilytettävä erillisessä varastossa, eikä sitä saa siirtää jäsenvaltioiden
välillä ennen kuin siemennesteen keräysaseman terveystilanne on palau
tettu ennalleen ja varastoidulle siemennesteelle on tehty asianmukaiset
viralliset tarkastukset sen varmistamiseksi, ettei siinä ole b alakohdassa
tarkoitettujen tautien aiheuttajia.

II luku
Niiden hevoseläinten eläinterveyttä, karanteenia sekä
laboratorio- tai muita testejä koskevat täydentävät
vaatimukset, joista munasolut ja alkiot kerätään
1. Luovuttajana toimivien hevoseläinten on oltava ryhmän eläinlääkärin tai ryh
män jäsenen kliinisesti tutkimia ja todistetusti vapaita hevoseläinten osalta
merkittävien luokan D tautien oireista tai merkeistä munasolujen tai alkioiden
keräyspäivänä.

2. Edellä 1 kohdassa mainittujen vaatimusten lisäksi luovuttajana toimivien he
voseläinten on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) niitä ei saa käyttää luonnolliseen siitokseen vähintään 30 päivän aikana
ennen munasolujen tai alkioiden keräyspäivää eikä b ja c alakohdassa
tarkoitetun ensimmäisen näytteenottopäivän ja munasolujen tai alkioiden
keräyspäivän välillä;

b) niille on tehtävä hevosen näivetystaudin varalta agargeeli-immunodiffuu
siotesti (Coggins-testi) tai ELISA-testi negatiivisin tuloksin verinäytteestä,
joka on otettu aikaisintaan 14 päivää a alakohdassa tarkoitetun vähintään
30 päivän pituisen ajanjakson alkamispäivästä ja enintään 90 päivää ennen
jäsenvaltioiden välillä siirrettäviksi tarkoitettujen munasolujen tai alkioiden
keräyspäivää;

c) niille on tehtävä hevosen tarttuvan kohtutulehduksen (Taylorella equige
nitalis) varalta taudinaiheuttajan tunnistustesti negatiivisin tuloksin kus
sakin tapauksessa vähintään kahdesta näytteestä (tupponäytteet), jotka on
otettu luovuttajaeläimestä aikaisintaan seitsemän päivän (systeeminen
hoito) tai 21 päivän (paikallinen hoito) kuluttua luovuttajaeläimen mah
dollisen mikrobilääkehoidon jälkeen ainakin seuraavista paikoista:

— klitoriksen (fossa) limakalvot;

— klitoriksen sinus.

Näytteet on otettava a alakohdassa tarkoitetun vähintään 30 päivän pituisen
jakson aikana kahdella eri kerralla vähintään seitsemän päivän välein, kun on
kyse jäljempänä olevassa i alakohdassa tarkoitetusta testistä, tai yhdellä ker
taa, kun on kyse jäljempänä olevassa ii alakohdassa tarkoitetusta testistä.

Ennen näytteiden lähettämistä laboratorioon ne on sijoitettava kuljetuselatus
aineeseen, jossa on aktiivihiiltä, kuten Amies-alustalle.
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Näytteille on tehtävä vähintään yksi seuraavista testeistä:
i) viljely mikroaerofiilisissä olosuhteissa vähintään seitsemän päivän ajan
Taylorella equigenitalis -taudinaiheuttajan eristämiseksi; viljely on käyn
nistettävä 24 tunnin kuluessa siitä, kun näytteet on otettu luovuttajaeläi
mestä, tai 48 tunnin kuluessa, jos näytteitä säilytetään viileässä kuljetuk
sen aikana;
tai
ii) PCR tai reaaliaikainen PCR Taylorella equigenitalis -taudinaiheuttajan
genomin havaitsemiseksi 48 tunnin kuluessa näytteiden ottamisesta luo
vuttajaeläimestä.
3. Luovuttajaeläinten keinosiemennykseen käytettävän siemennesteen on oltava
kerätty, käsitelty ja varastoitu liitteessä II olevan 4 osan I luvun ja liitteessä III
olevan 1 osan vaatimusten mukaisesti.
5 OSA
NIIDEN NAUTA-, SIKA-, LAMMAS- JA VUOHIELÄINTEN SEKÄ
HEIMOIHIN CAMELIDAE JA CERVIDAE KUULUVIEN ELÄINTEN
ELÄINTERVEYTTÄ, KARANTEENIA SEKÄ LABORATORIO- TAI
MUITA TESTEJÄ KOSKEVAT 20, 21, 22 JA 38 ARTIKLASSA
TARKOITETUT MUUT VAATIMUKSET, JOISTA SUKUSOLUT JA
ALKIOT KERÄTÄÄN
I luku
Suu- ja sorkkatautiin liittyvät nauta-, sika-, lammasja vuohieläimiä koskevat vaatimukset
1. Siemennesteen, munasolujen tai alkioiden luovuttajana toimivien nauta-,
sika-, lammas- ja vuohieläinten on täytettävä seuraavat vaatimukset:
a) ne tulevat pitopaikoista,
i) jotka sijaitsevat alueella, jolla ei ole ilmoitettu esiintyneen suu- ja
sorkkatautia keräyspäivää välittömästi edeltäneiden vähintään 30 päi
vän aikana 10 kilometrin säteellä pitopaikasta;
ii) joissa ei ole ilmoitettu esiintyneen suu- ja sorkkatautia keräyspäivää
välittömästi edeltäneiden kolmen kuukauden aikana;
b) niitä ei ole rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan keräyspäivää välittömästi
edeltäneiden 12 kuukauden aikana.
2. Asemaeläinlääkärin on varmistettava, että
a) siemennesteen luovuttajana toimivat nauta-, sika-, lammas- ja vuohieläi
met otetaan siemennesteen keräysasemalle vasta sen jälkeen, kun ne ovat
olleet eristettyinä karanteenitiloissa, jotka täyttävät eläinten siemennesteen
keräysasemalle tulopäivänä seuraavat vaatimukset:
i) ne sijaitsevat alueella, jolla ei ole ilmoitettu esiintyneen suu- ja sork
katautia vähintään 30 päivän aikana 10 kilometrin säteellä
karanteenitiloista;
ii) niissä ei ole ilmoitettu esiintyneen suu- ja sorkkatautia vähintään kol
men kuukauden aikana ennen eläinten ottamista siemennesteen keräys
asemalle;
b) siemennestettä siirretään toiseen jäsenvaltioon ainoastaan seuraavien edel
lytysten täyttyessä:
i) siemennesteen keräysasema sijaitsee alueella, jolla ei ole ilmoitettu
esiintyneen suu- ja sorkkatautia vähintään 30 päivän aikana 10 kilo
metrin säteellä siemennesteen keräysasemasta;
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ii) siemennesteen keräysasema on ollut vapaa suu- ja sorkkataudista sie
mennesteen keräyspäivää edeltäneiden vähintään kolmen kuukauden
ajan ja keräyspäivän jälkeisten 30 päivän ajan tai, jos on kyse tuo
reesta siemennesteestä, siihen päivään asti, jona siemennestelähetys
lähetetään toiseen jäsenvaltioon;
iii) jos on kyse tuoreesta siemennesteestä, luovuttajaeläintä on pidetty i
alakohdassa tarkoitetulla siemennesteen keräysasemalla yhtäjaksoisesti
siemennesteen keräyspäivää välittömästi edeltäneiden vähintään 30
päivän ajan.
3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan b alakohdassa säädetään, asemaeläinlääkäri voi
sallia sellaisesta pidettävästä luovuttajaeläimestä kerätyn siemennesteen lähet
tämisen, joka on rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan keräyspäivää välittö
mästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana, seuraavilla edellytyksillä:
a) luovuttajaeläintä ei ole rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan keräyspäivää
välittömästi edeltäneiden vähintään 30 päivän aikana;
b) viidelle prosentille (vähintään viisi olkea) kustakin yhdellä kertaa yhdeltä
luovuttajaeläimeltä saadusta siemennesteestä tehdään viruseristystesti suuja sorkkataudin varalta negatiivisin tuloksin.
4. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan b alakohdassa säädetään, ryhmän eläinlääkäri
voi sallia sellaisesta pidettävästä luovuttajaeläimestä kerättyjen in vivo -tu
otettujen alkioiden lähettämisen toiseen jäsenvaltioon, joka on rokotettu
suu- ja sorkkatautia vastaan keräyspäivää välittömästi edeltäneiden 12 kuu
kauden sisällä, seuraavilla edellytyksillä:
a) naaraspuolista luovuttajaeläintä ei ole rokotettu suu- ja sorkkatautia vas
taan keräyspäivää välittömästi edeltäneiden vähintään 30 päivän aikana;
b) hedelmöityksessä käytetty siemenneste on kerätty luovuttajaurokselta, joka
täyttää 1 kohdan b alakohdassa vahvistetut edellytykset, tai siemenneste
täyttää 2 kohdassa vahvistetut edellytykset;
c) ennen jäädytystä alkiot on käsitelty pesun yhteydessä trypsiinillä
IETS-käsikirjan (1) suositusten mukaisesti;
d) alkioita säilytetään pakastettuina vähintään 30 päivän ajan keräyspäivästä,
eikä luovuttajaeläimessä ilmene tänä aikana kliinisiä merkkejä suu- ja
sorkkataudista.
II luku
Sinikieliviruksen aiheuttamaan tartuntaan (serotyypit
1–24) liittyvät nauta-, lammas- ja vuohieläimiä sekä
heimoihin Camelidae ja Cervidae kuuluvia eläimiä
koskevat vaatimukset
1. Siemennesteen luovuttajana toimivien nauta-, lammas- ja vuohieläinten sekä
heimoihin Camelidae- ja Cervidae kuuluvien eläinten on täytettävä vähintään
yksi seuraavista edellytyksistä:

▼M1
a) niitä on pidetty siemennesteen keräystä edeltäneiden vähintään 60 päivän
ajan ja keräyksen aikana jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, joka on ollut
vapaa sinikieliviruksen aiheuttamista tartunnoista (serotyypit 1–24) ja
jossa ei ole vahvistettu sinikieliviruksen aiheuttamia tartuntoja (serotyypit
1–24) kohteena olevassa eläinpopulaatiossa viimeisten 24 kuukauden
aikana;
(1) Manual of the International Embryo Transfer Society – A procedural guide and general
information for the use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures,
julkaisija International Embryo Transfer Society, 1111 North Dunlap Avenue, Savoy,
Illinois 61874 USA (http://www.iets.org/).
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b) niitä on pidetty kausittain taudista vapaalla vyöhykkeellä tällaisen kauden
aikana siemennesteen keräyspäivää edeltäneiden vähintään 60 päivän ajan
ja keräyksen aikana jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä,

i) jolla on pantu täytäntöön hyväksytty sinikieliviruksen aiheuttamien
tartuntojen (serotyypit 1–24) hävittämisohjelma, tai

ii) jossa tai jolla siemennestelähetyksen alkuperäpaikan toimivaltainen vi
ranomainen on saanut määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltai
selta viranomaiselta kirjallisen ennakkosuostumuksen, joka koskee ky
seisen kausittain taudista vapaan vyöhykkeen perustamisedellytyksiä ja
siemennestelähetyksen hyväksymistä;

c) niitä on pidetty tartunnanlevittäjiltä suojatussa pitopaikassa siemennesteen
keräystä edeltäneiden vähintään 60 päivän ajan ja keräyksen aikana;

d) niille on tehty sinikieliviruksen seroryhmään 1–24 kohdistuvien
vasta-aineiden havaitsemiseksi serologinen testi negatiivisin tuloksin
28–60 päivän kuluttua kustakin siemennesteen keräyspäivästä;

e) niille on tehty sinikieliviruksen (serotyypit 1–24) varalta taudinaiheuttajan
tunnistustesti negatiivisin tuloksin verinäytteistä, jotka on otettu siemen
nesteen keräyksen alkaessa sekä viimeisen keräyksen yhteydessä ja kerä
yksen aikana seuraavin väliajoin:

i) vähintään joka seitsemäs päivä viruseristystestin tapauksessa;

tai

ii) vähintään joka 28. päivä PCR:n tapauksessa.

2. In vivo -tuotettujen alkioiden luovuttajana toimivien lammas- ja vuohieläinten
ja heimoihin Camelidae ja Cervidae kuuluvien eläinten sekä alkioiden in
vitro -tuotantoon käytettävien munasolujen luovuttajana toimivien nauta-,
lammas- ja vuohieläinten ja heimoihin Camelidae ja Cervidae kuuluvien
eläinten on täytettävä vähintään yksi seuraavista edellytyksistä:

▼M1
a) niitä on pidetty munasolujen tai alkioiden keräystä edeltäneiden vähintään
60 päivän ajan ja keräyksen aikana jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä,
joka on ollut vapaa sinikieliviruksen aiheuttamista tartunnoista (serotyypit
1–24) ja jossa ei ole vahvistettu sinikieliviruksen aiheuttamia tartuntoja
(serotyypit 1–24) kohteena olevassa eläinpopulaatiossa viimeisten 24 kuu
kauden aikana;

▼B
b) niitä on pidetty kausittain taudista vapaalla vyöhykkeellä tällaisen kauden
aikana munasolujen tai alkioiden keräyspäivää edeltäneiden vähintään 60
päivän ajan ja keräyksen aikana jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä,

i) jolla on pantu täytäntöön hyväksytty sinikieliviruksen aiheuttamien
tartuntojen (serotyypit 1–24) hävittämisohjelma, tai

ii) jossa tai jolla munasolu- tai alkiolähetyksen alkuperäpaikan toimival
tainen viranomainen on saanut määräpaikkana olevan jäsenvaltion toi
mivaltaiselta viranomaiselta kirjallisen ennakkosuostumuksen, joka
koskee kyseisen kausittain taudista vapaan vyöhykkeen perustamisedel
lytyksiä ja munasolu- tai alkiolähetyksen hyväksymistä;
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c) niitä on pidetty tartunnanlevittäjiltä suojatussa pitopaikassa munasolujen
tai alkioiden keräystä edeltäneiden vähintään 60 päivän ajan ja keräyksen
aikana;
d) niille on tehty sinikieliviruksen seroryhmään 1–24 kohdistuvien
vasta-aineiden havaitsemiseksi serologinen testi negatiivisin tuloksin veri
näytteestä, joka on otettu 28–60 päivän kuluttua munasolujen tai alkioiden
keräyspäivästä;
e) niille on tehty sinikieliviruksen (serotyypit 1–24) varalta taudinaiheuttajan
tunnistustesti negatiivisin tuloksin verinäytteestä, joka on otettu munaso
lujen tai alkioiden keräyspäivänä.
3. Munasolujen hedelmöitykseen käytettävä siemenneste on kerättävä eläimistä,
jotka täyttävät 1 kohdassa vahvistetut vaatimukset.
III luku
Epitsoottisen verenvuototautiviruksen aiheuttamaan
tartuntaan (serotyypit 1–7) liittyvät nauta-, lammasja vuohieläimiä koskevat vaatimukset
1. Siemennesteen luovuttajana toimivien nauta-, lammas- ja vuohieläinten on
täytettävä vähintään yksi seuraavista edellytyksistä:
a) niitä on pidetty siemennesteen keräystä edeltäneiden vähintään 60 päivän
ajan ja keräyksen aikana jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, jossa tai jolla
ei ole ilmoitettu esiintyneen epitsoottisen verenvuototautiviruksen aiheut
tamia tartuntoja (serotyypit 1–7) (EHDV 1–7) vähintään kahteen vuoteen
150 kilometrin säteellä pitopaikasta;
b) niitä on pidetty tartunnanlevittäjiltä suojatussa pitopaikassa siemennesteen
keräystä edeltäneiden vähintään 60 päivän ajan ja keräyksen aikana;
c) niille on tehty EHDV 1–7:ään kohdistuvien vasta-aineiden havaitsemiseksi
serologinen testi negatiivisin tuloksin vähintään joka 60. päivä koko ke
räysjakson ajan ja 28–60 päivän kuluttua viimeisestä siemennesteen kerä
yksestä;
d) niille on tehty EHDV 1–7:n varalta taudinaiheuttajan tunnistustesti negatii
visin tuloksin verinäytteistä, jotka on otettu siemennesteen keräyksen al
kaessa sekä viimeisen keräyksen yhteydessä ja keräyksen aikana seuraavin
väliajoin:
i) vähintään joka seitsemäs päivä viruseristystestin tapauksessa;
tai
ii) vähintään joka 28. päivä PCR:n tapauksessa.
2. In vivo -tuotettujen alkioiden luovuttajana toimivien lammas- ja vuohieläinten
sekä alkioiden in vitro -tuotantoon käytettävien munasolujen luovuttajana
toimivien nauta-, lammas- ja vuohieläinten on täytettävä vähintään yksi seu
raavista edellytyksistä:
a) niitä on pidetty munasolujen tai alkioiden keräystä edeltäneiden vähintään
60 päivän ajan ja keräyksen aikana jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä,
jossa tai jolla ei ole ilmoitettu esiintyneen epitsoottisen verenvuototautivi
ruksen aiheuttamia tartuntoja (EHDV 1–7) vähintään kahteen vuoteen 150
kilometrin säteellä pitopaikasta;
b) niitä on pidetty tartunnanlevittäjiltä suojatussa pitopaikassa munasolujen
tai alkioiden keräystä edeltäneiden vähintään 60 päivän ajan ja keräyksen
aikana;
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c) niille on tehty EHDV 1–7:ään kohdistuvien vasta-aineiden havaitsemiseksi
serologinen testi negatiivisin tuloksin verinäytteestä, joka on otettu 28–60
päivän kuluttua munasolujen tai alkioiden keräyspäivästä;
d) niille on tehty EHDV 1–7:n varalta taudinaiheuttajan tunnistustesti negatii
visin tuloksin verinäytteestä, joka on otettu munasolujen tai alkioiden
keräyspäivänä.
3. Munasolujen hedelmöitykseen käytettävä siemenneste on kerättävä eläimistä,
jotka täyttävät 1 kohdassa vahvistetut vaatimukset.
IV luku
Vaatimukset, jotka pitopaikan on täytettävä, jotta se
katsotaan
vapaaksi
Brucella
abortus-,
Brucella
melitensis- ja Brucella suis -tartunnoista sikaeläimissä
Sikaeläinten pitopaikan on täytettävä seuraavat vaatimukset, jotta se katsotaan
vapaaksi Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartunnoista:
a) sikaeläimissä esiintyvän Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella
suis -tartunnan on oltava ilmoitettava tauti kyseisessä jäsenvaltiossa;
b) pitopaikassa ei ole vahvistettu esiintyneen Brucella abortus-, Brucella meli
tensis- ja Brucella suis -tartuntoja edeltävien vähintään kolmen vuoden
aikana;
c) eläimille, joissa esiintyy Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella
suis -tartunnan taudinkuvaan sopivia kliinisiä merkkejä, kuten keskenmenoja
tai kivestulehdusta, tehdään tarpeelliset diagnostiset testit negatiivisin tuloksin;
d) pitopaikkaan kuuluvia sikaeläimiä ei ole rokotettu Brucella abortus-, Brucella
melitensis- ja Brucella suis -tartuntaa vastaan edeltävien vähintään kolmen
vuoden aikana;
e) pitopaikkaan tuotujen sikaeläinten on täytettävä seuraavat vaatimukset:
i) ne joko tulevat pitopaikoista, jotka ovat olleet vapaita Brucella abortus-,
Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartunnasta edeltävien vähintään kol
men vuoden ajan, tai ne on testattu negatiivisin tuloksin näytteestä, joka on
otettu lähetystä edeltävien 30 päivän aikana;
ja
ii) niitä ei ole rokotettu Brucella abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella
suis -tartuntaa vastaan edeltävien vähintään kolmen vuoden aikana;
f) edeltävien vähintään kolmen vuoden aikana ei ole ollut näyttöä Brucella
abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartunnasta saman pitopaikan
muissa epidemiologisissa yksiköissä tai on toteutettu toimenpiteitä Brucella
abortus-, Brucella melitensis- ja Brucella suis -tartunnan leviämisen estämi
seksi kyseisistä muista epidemiologisista yksiköistä.
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LIITE III
NAUTA-, SIKA-, LAMMAS-, VUOHI- JA HEVOSELÄINTEN
SUKUSOLUJEN
JA
ALKIOIDEN
KERUUTA,
TUOTANTOA,
KÄSITTELYÄ JA VARASTOINTIA KOSKEVAT 26 ARTIKLASSA
TARKOITETUT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET
1 OSA
NAUTA-, SIKA-, LAMMAS-, VUOHI- JA HEVOSELÄINTEN TUOREEN,
JÄÄHDYTETYN TAI PAKASTETUN SIEMENNESTEEN KERUUTA,
KÄSITTELYÄ JA VARASTOINTIA SEKÄ KULJETUSTA KOSKEVAT
ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET
1. Kaikki siemennesteen keräykseen, käsittelyyn, säilömiseen tai pakastamiseen
käytettävät välineet, uusia kertakäyttöisiä välineitä lukuun ottamatta, on puh
distettava ja joko desinfioitava tai steriloitava ennen käyttöä.
2. Pakastettu siemenneste on
a) sijoitettava ja varastoitava säilytysastioihin
i) jotka on puhdistettu ja joko desinfioitu tai steriloitu ennen käyttöä tai
ovat uusia kertakäyttöisiä säilytysastioita;
ii) käyttäen jäädytysainetta, jota ei ole käytetty aikaisemmin muiden eläin
peräisten biologisten aineiden käsittelyyn;
b) varastoitava ennen lähettämistä tai käyttöä hyväksytyissä olosuhteissa vä
hintään 30 päivän ajan keräyspäivästä.

▼M1
3. Siemennesteeseen saa tarvittaessa lisätä tai siemennesteen laimennusaineet
saavat tarvittaessa sisältää antibiootteja tai antibioottiseoksia, joilla on vähin
tään yhtä suuri bakterisidinen aktiivisuus kuin seuraavilla antibiooteilla tai
niiden seoksilla millilitrassa siemennestettä:
a) linkomysiini-spektinomysiinin (150/300 μg), penisilliinin (500 IU) ja strep
tomysiinin (500 μg) seos; tai
b) gentamisiinin (250 μg), tylosiinin (50 μg) ja linkomysiini-spektinomysiinin
(150/300 μg) seos; tai
c) amikasiinin (75 μg) ja divekasiinin (25 μg) seos; tai
d) lammas- ja vuohieläinten siemennesteen tapauksessa gentamisiini (250 μg)
tai penisilliinin (500 IU) ja streptomysiinin (500 μg) seos.
4. Nautaeläinten siemennesteeseen on lisättävä 3 kohdan a, b ja c alakohdassa
tarkoitettuja antibiootteja tai antibioottiseoksia taikka antibiootteja tai antibi
oottiseoksia, joilla on vähintään yhtä suuri bakterisidinen aktiivisuus kuin 3
kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuilla antibiooteilla tai antibioottiseok
silla, taikka kyseisiä antibiootteja tai antibioottiseoksia sisältäviä siemennes
teen laimennusaineita, ja niiden on oltava tehokkaita erityisesti kampylobak
teereita, leptospiroja ja mykoplasmoja vastaan.
5. Sikaeläinten siemennesteeseen on lisättävä 3 kohdan a, b ja c alakohdassa
tarkoitettuja antibiootteja tai antibioottiseoksia taikka antibiootteja tai antibi
oottiseoksia, joilla on vähintään yhtä suuri bakterisidinen aktiivisuus kuin 3
kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuilla antibiooteilla tai antibioottiseok
silla, taikka kyseisiä antibiootteja tai antibioottiseoksia sisältäviä siemennes
teen laimennusaineita, ja niiden on oltava tehokkaita erityisesti leptospiroja
vastaan.
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6. Kun siemennesteeseen lisätään antibioottia tai antibioottiseosta,
a) lisättyjen antibioottien nimet ja niiden pitoisuus tai antibiootteja sisältävän
siemennesteen laimennusaineen kaupallinen nimi on ilmoitettava lähetyk
sen mukana olevassa eläinterveystodistuksessa;
b) se on lisättävä siemennesteeseen lopullisen laimennuksen jälkeen tai
siemennestelaimenteeseen;
c) se on lisättävä pakastettavaan siemennesteeseen ennen pakastamista.
7. Pakastettua tai jäähdytettyä laimennettua siemennestettä on säilytettävä välit
tömästi antibioottien lisäämisen jälkeen
a) vähintään 5 °C:n lämpötilassa lukuun ottamatta kuitenkaan sikaeläinten
siemennestettä, jota voidaan pitää vähintään 15 °C:n lämpötilassa vähin
tään 45 minuutin ajan, tai
b) sellaisessa lämpötilassa ja sellaisen ajanjakson ajan, jotka on asiakirjoilla
osoitettu bakterisidiseltä aktiivisuudeltaan vastaavaksi.
2 OSA
NAUTA-, SIKA-, LAMMAS-, VUOHI- JA HEVOSELÄINTEN IN VIVO TUOTETTUJEN
ALKIOIDEN
KERUUTA
JA
KÄSITTELYÄ
KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET
In vivo -tuotetut alkiot on kerättävä, käsiteltävä ja säilytettävä seuraavien vaa
timusten mukaisesti:
1.

Alkioita saa kerätä ja käsitellä vain alkionkeruuryhmä, eivätkä alkiot saa
joutua kosketuksiin minkään sellaisen alkiolähetyksen kanssa, joka ei täytä
tämän asetuksen vaatimuksia.

2.

Alkiot on kerättävä paikassa, joka on erotettu tilojen tai pitopaikan muista
osista ja joka pidetään hyvässä kunnossa ja on rakennusmateriaaliensa ansi
osta helppo puhdistaa ja desinfioida tehokkaasti.

3.

Alkioille tehtävät toimenpiteet (tutkimus, pesu, käsittely ja sijoittaminen ol
kiin tai muihin pakkauksiin) on suoritettava pysyvästi sijoitetussa laborato
riossa tai siirrettävässä laboratoriossa.

4.

Kaikki alkioiden keräämisessä, käsittelyssä, pesussa, pakastamisessa ja varas
toinnissa käytettävät välineet on puhdistettava ja joko steriloitava tai desin
fioitava ennen käyttöä IETS-käsikirjan mukaisesti, tai on käytettävä uusia
kertakäyttöisiä välineitä.

5.

Alkioiden keräämiseen, käsittelyyn, pesuun ja varastointiin tarvittavissa ai
neissa ja liuoksissa käytettyjen eläinperäisten biologisten tuotteiden on oltava
vapaita patogeenisista mikro-organismeista. Alkioiden keräämisessä, pakas
tuksessa ja varastoinnissa käytettävät aineet ja liuokset on steriloitava
IETS-käsikirjan mukaisesti hyväksytyillä menetelmillä, ja niitä on käsiteltävä
tavalla, joka takaa niiden steriiliyden.

6.

Kun keräämisessä, käsittelyssä, pesussa ja varastoinnissa käytettäviin ainei
siin lisätään IETS-käsikirjan mukaisesti antibiootteja tai antibioottiseoksia,
lisättyjen antibioottien nimet ja niiden pitoisuus on ilmoitettava lähetyksen
mukana olevassa eläinterveystodistuksessa.

7.

Alkioiden säilömiseen tai varastointiin ei saa käyttää jäädytysaineita, joita on
käytetty aikaisemmin muiden eläinperäisten biologisten tuotteiden käsitte
lyyn.
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8.

Alkiot on pestävä IETS-käsikirjan mukaisesti, ja niiden zona pellucida -ke
ton tai hevosalkioiden tapauksessa alkiokapselin on oltava ehyt ennen pesua
ja pesun jälkeen. Jokainen alkio on pestävä vähintään 10 kertaa erityisessä ja
joka kerta uudessa alkioliuoksessa. Kullakin pesukerralla liuoksen on oltava
100 kertaa laimeampaa kuin edellinen pesuliuos, ja alkion siirtämiseen on
joka kerta käytettävä steriiliä mikropipettiä.

Jos on inaktivoitava tai poistettava tietyt patogeenit, vakiopesumenettelyä on
muutettava IETS-käsikirjan mukaisesti siten, että siihen lisätään pesuja tryp
siinientsyymillä.

9.

Eri luovuttajaeläimistä peräisin olevia alkioita ei saa pestä yhdessä.

10. Jokaisen alkion zona pellucida -keton tai hevosalkioiden tapauksessa alkio
kapselin koko pinta on tutkittava vähintään 50-kertaisena suurennoksena,
jolloin on varmistettava, että pinta on ehyt eikä siihen ole kiinnittynyt muuta
materiaalia.

11. Hyväksytysti 10 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen läpikäyneet alkiot laite
taan puhdistettuun ja joko desinfioituun tai steriloituun tai uuteen kertakäyt
töiseen olkeen tai muuhun pakkaukseen, joka on merkitty 10 artiklan 1 ja 5
kohdan mukaisesti ja joka sinetöidään välittömästi.

12. Jokainen alkio pakastetaan tarvittaessa mahdollisimman nopeasti ja varastoi
daan liitteessä I olevan 2 osan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin varas
tointitiloihin, jotka ovat ryhmän eläinlääkärin vastuulla.

13. Siinä tapauksessa, ettei luovuttajaeläinten terveystilanteen todentamiseksi ole
muuta menettelyä, tai ryhmän eläinlääkärin määrittämien eläinterveys- ja
bioturvaamisvaatimusten noudattamisen varmistaakseksi, myös liitteessä I
olevan 2 osan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun laadunvalvontaohjelman
puitteissa, alkionkeruuryhmän on toimitettava IETS-käsikirjan mukaisesti vi
ralliseen tai toimivaltaisen viranomaisen hyväksymään laboratorioon ryhmän
eläinlääkärin päättämin aikavälein rutiininäytteet toimintansa tuloksena syn
tyneistä elinkelvottomista alkioista tai munasoluista sekä käytetyistä
huuhtelu- tai pesuliuoksista bakteeri- ja virussaastunnan havaitsemiseksi.

3 OSA
NAUTA-, SIKA-, LAMMAS-, VUOHI- JA HEVOSELÄINTEN ALKIOIDEN
IN VITRO -TUOTANTOA VARTEN SUORITETTAVAA MUNASOLUJEN,
MUNASARJOJEN JA MUIDEN KUDOSTEN KERUUTA JA KÄSITTELYÄ
KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET
Edellä 2 osassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi in vitro -hedelmöityksessä ja in
vitro -viljelyssä käytettävien munasolujen, munasarjojen ja muiden kudosten ke
ruuseen, käsittelyyn ja kuljetukseen sovelletaan seuraavia lisävaatimuksia:

1. Munasarjat ja muut kudokset, jotka kerätään teurastamossa joko yksittäisestä
luovuttajaeläimestä tai luovuttajaeläinryhmästä, on kerättävä asetuksen (EU)
2017/625 148 artiklan mukaisesti mukaisesti hyväksytyssä teurastamossa.

Eläinlääkärin on täytynyt tehdä näille potentiaalisille luovuttajaeläimille teu
rastamossa ante mortem- ja post mortem -tarkastukset ja vahvistaa virallisesti,
että ne ovat vapaita nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten osalta
merkittävien luokkien A, B, C ja D tautien oireista ja merkeistä.

Teurastamon on sijaittava alueella, jolla ei ole ilmoitettu esiintyneen suu- ja
sorkkatautia 10 kilometrin säteellä munasarjojen ja muiden kudosten keräys
päivää edeltävien vähintään 30 päivän aikana.
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2. Munasarjoja ei saa tuoda alkiontuotantoryhmän laboratorioon käsiteltäviksi
ennen kuin luovuttajaeläinten post mortem -tarkastus on suoritettu tyydyttävin
tuloksin.
Jos yksittäisessä luovuttajaeläimessä, luovuttajaeläinryhmässä tai missä ta
hansa eläimessä, joka teurastetaan kyseisessä teurastamossa kyseisenä päivänä,
todetaan jokin 1 kohdassa tarkoitettu tauti, kaikki kyseisten luovuttajaeläinten
munasarjat ja muut kudokset on jäljitettävä ja hävitettävä.
3. Munasarjojen ja muiden kudosten poistamisessa ja siirtämisessä käytettävät
välineet, uusia kertakäyttöisiä välineitä lukuun ottamatta, on puhdistettava ja
joko desinfioitava tai steriloitava ennen käyttöä, ja niitä saa käyttää vain
mainittuihin tarkoituksiin.
Eri luovuttajaeläimistä ja eri luovuttajaeläinryhmistä peräisin olevien munaso
lujen ja alkioiden käsittelyssä on käytettävä eri välineitä.
4 OSA
NAUTA-, SIKA-, LAMMAS-, VUOHI- JA HEVOSELÄINTEN IN VITRO TUOTETTUJEN
ALKIOIDEN
KÄSITTELYÄ
KOSKEVAT
ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET
Edellä 2 osassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi in vitro -tuotettujen alkioiden
käsittelyyn sovelletaan seuraavia lisävaatimuksia:
1. Alkiot on pestävä ja niille on tehtävä 2 osan 7, 10 ja 11 kohdassa tarkoitetut
käsittelyt in vitro -viljelyjakson päättymisen jälkeen mutta ennen alkioiden
pakastamista, varastointia ja kuljetusta.
2. Edellä 3 osan 1 kohdassa tarkoitettuja eri luovuttajaeläimistä ja eri luovuttaja
eläinryhmistä peräisin olevia alkioita ei saa pestä yhdessä.
3. Eri luovuttajaeläimistä tai luovuttajaeläinryhmistä peräisin olevia alkioita ei
saa sijoittaa samaan olkeen tai muuhun pakkaukseen.
5 OSA
NAUTA-, SIKA-, LAMMAS-, VUOHI- JA HEVOSELÄINTEN
MIKROMANIPULOITUJEN ALKIOIDEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT
ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET
Ennen kuin alkioita ja munasoluja mikromanipuloidaan tavalla, joka vaarantaa
niiden zona pellucida -keton tai hevosalkioiden tapauksessa alkiokapselin ehey
den, ne on kerättävä ja käsiteltävä 2, 3 ja 4 osassa vahvistettujen eläinterveys
vaatimusten mukaisesti.
Lisäksi sovelletaan seuraavia vaatimuksia:
1. Kun alkiota mikromanipuloidaan siten, että läpäistään zona pellucida -ketto tai
hevosalkioiden tapauksessa alkiokapseli, mikromanipulaatio on suoritettava
liitteessä I olevan 3 osan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa laboratoriossa,
joka on ryhmän eläinlääkärin vastuulla.
2. Kukin alkiontuotantoryhmä kirjaa ja säilyttää tiedot toiminnastaan 8 artiklan 1
kohdan b alakohdan mukaisesti.
In vitro -hedelmöityksellä tuotetut alkiot voidaan tunnistaa luovuttajaeläinryh
män perusteella, mutta tunnistetiedoissa on ilmoitettava munasarjojen ja mu
nasolujen keräyspäivä ja -paikka. Niiden perusteella on myös voitava jäljittää
luovuttajaeläinten alkuperäinen pitopaikka.
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3. Kun alkiota mikromanipuloidaan siten, että läpäistään zona pellucida -ketto tai
hevosalkioiden tapauksessa alkiokapseli, mikromanipulaatio on suoritettava
tähän tarkoitukseen soveltuvissa tiloissa viimeisen pesun ja tutkimuksen jäl
keen.

Tällainen mikromanipulaatio voidaan suorittaa ainoastaan sellaiselle alkiolle,
jolla on ehyt zona pellucida -ketto tai hevosalkioiden tapauksessa ehyt
alkiokapseli.

6 OSA
NAUTA-, SIKA-, LAMMAS-, VUOHI- JA HEVOSELÄINTEN IN VIVOJA IN VITRO -TUOTETTUJEN ALKIOIDEN SEKÄ KYSEISTEN
ELÄINTEN
MUNASOLUJEN
VARASTOINTIA
KOSKEVAT
ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET
1. Jokaisen alkionkeruu- ja alkiontuotantoryhmän on varmistettava, että alkiot ja
munasolut varastoidaan soveltuvassa lämpötilassa liitteessä I olevan 2 osan 2
kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin varastointitiloihin.

2. Liitteessä I olevan 2 osan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin varastointi
tiloihin voidaan tuoda ainoastaan alkionkeruuryhmän keräämiä alkioita tai
alkiontuotantoryhmän keräämiä munasoluja ja tuottamia alkioita, jotka on
kuljetettu sellaisissa olosuhteissa, joilla ehkäistään alkioiden ja munasolujen
ristisaastuminen estämällä niiden joutuminen kosketuksiin sellaisten alkioiden
ja munasolujen kanssa, jotka eivät täytä tässä asetuksessa säädettyjä
vaatimuksia.

In vivo -tuotetut alkiot, in vitro -tuotetut alkiot ja munasolut on varastoitava
erillisiin säilytysastioihin, ja erillisen henkilökunnan on huolehdittava kunkin
varastoidun tyypin ja lajin sukusolujen ja alkioiden käsittelystä, tai niiden
käsittely on suoritettava eri ajankohtina;

3. Ryhmän eläinlääkäri voi päättää, että alkionkeruuryhmä tai alkiontuotanto
ryhmä voi käsitellä muita kuin alkionkeruuryhmän keräämiä alkioita ja muita
kuin alkiontuotantoryhmän keräämiä munasoluja ja tuottamia alkioita seuraa
vin edellytyksin:

a) kyseiset munasolut ja alkiot kerätään eläimistä, jotka täyttävät edellytykset,
jotka vahvistetaan

i) nautaeläinten osalta liitteessä II olevan 1 osan II luvun 1 kohdassa ja
soveltuvilta osin liitteessä II olevan 5 osan I, II ja III luvussa;

ii) sikaeläinten osalta liitteessä II olevan 2 osan II luvun 1, 2, ja 3 koh
dassa ja soveltuvilta osin liitteessä II olevan 5 osan I ja IV luvussa;

iii) lammas- ja vuohieläinten osalta liitteessä II olevan 3 osan II luvun 1
kohdassa ja soveltuvilta osin liitteessä II olevan 5 osan I–III luvussa;

iv) hevoseläinten osalta liitteessä II olevan 4 osan II luvun 1 ja 2
kohdassa;

b) käsittely suoritetaan eri välineillä tai eri aikaan kuin toiseen jäsenvaltioon
siirrettäväksi tarkoitettujen munasolujen ja alkioiden käsittely, ja jälkim
mäisessä tapauksessa välineet puhdistetaan ja steriloidaan käytön jälkeen;
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c) kyseisiä munasoluja ja alkioita ei saa siirtää toiseen jäsenvaltioon, eivätkä
ne saa missään vaiheessa joutua kosketuksiin tai olla varastoituina toiseen
jäsenvaltioon siirrettäväksi tarkoitettujen munasolujen ja alkioiden kanssa;
d) kyseisten munasolujen ja alkioiden on oltava tunnistettavissa merkinnästä,
joka on erilainen kuin liitteessä I olevan 1 osan 1 kohdan a alakohdan v
alakohdassa tarkoitettu merkintä.
4. Pakastettuja munasoluja tai alkioita on ennen toiseen jäsenvaltioon lähettä
mistä säilytettävä liitteessä I olevan 2 osan 2 kohdan b alakohdassa tarkoite
tuissa varastointitiloissa vähintään 30 päivän ajan niiden keräys- tai tuotanto
päivästä.
5. Samaan olkeen tai muuhun pakkaukseen saa sijoittaa ainoastaan 3 osan 1
kohdassa tarkoitettuja yksittäisestä luovuttajaeläimestä tai yhdestä luovuttaja
eläinryhmästä peräisin olevia munasoluja tai alkioita.
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LIITE IV
JÄSENVALTIOIDEN VÄLILLÄ SIIRRETTÄVIÄ SUKUSOLUJA JA
ALKIOITA
KOSKEVAAN
ELÄINTERVEYSTODISTUKSEEN
SISÄLLYTETTÄVÄT 31 JA 40 ARTIKLASSA TARKOITETUT TIEDOT
1. Jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläin
ten sukusoluja ja alkioita koskevassa 31 artiklassa tarkoitetussa eläinterveys
todistuksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:
a) lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite;
b) lähettävän pitopaikan nimi ja osoite ja,
i) jos lähettävä pitopaikka on sukusolujen ja alkioiden hyväksytty pito
paikka tai 14 artiklassa tarkoitettu suljettu pitopaikka, kyseisen pito
paikan yksilöllinen hyväksyntänumero;
tai
ii) jos lähettävä pitopaikka on 13 artiklassa tarkoitettu lammas- tai vuohi
eläinten pitopaikka, kyseisen pitopaikan yksilöllinen rekisterinumero;
c) määränpäänä olevan pitopaikan nimi ja osoite ja,
i) jos määränpäänä oleva pitopaikka on sukusolujen ja alkioiden hyväk
sytty pitopaikka tai suljettu pitopaikka, kyseisen pitopaikan yksilöllinen
hyväksyntänumero;
tai
ii) jos määränpäänä oleva pitopaikka on sukusolujen ja alkioiden rekis
teröity pitopaikka tai muu rekisteröity pitopaikka, kyseisen pitopaikan
yksilöllinen rekisterinumero;
d) sukusolujen ja alkioiden tyyppi ja luovuttajaeläinten laji;
e) lähetettävien olkien tai muiden pakkausten lukumäärä;
f) tiedot, joiden avulla sukusolut ja alkiot voidaan yksilöidä:

▼M1
i) niiden luovuttajaeläinten laji ja tunnistetiedot, joista sukusolut ja alkiot
on kerätty, delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 III osan I, II, III tai
IV osastossa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

▼B
ii) olkien ja muiden pakkausten merkinnät 10 artiklassa säädettyjen vaa
timusten mukaisesti;
iii) sukusolujen ja alkioiden keräyspaikka ja -päivä tai tuotantopaikka ja päivä;
g) kuljetusastiaan kiinnitetyn sinetin numero;
h) tiedot eläinten terveystilanteesta, lisätakeista ja tarvittaessa testitulokset,
jotka koskevat
i) jäsenvaltiota tai sen vyöhykettä;
ii) luovuttajaeläinten alkuperäistä pitopaikkaa;
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iii) sukusolujen ja alkioiden pitopaikkaa tai 14 artiklassa säädetyssä ta
pauksessa suljettua pitopaikkaa, jossa sukusoluja ja alkioita kerätään
tai tuotetaan, käsitellään ja varastoidaan;
iv) luovuttajaeläimiä, joista sukusolut ja alkiot on kerätty;
v) lähetettäviä sukusoluja ja alkioita;

▼M1
i) eläinterveystodistuksen myöntämispäivä ja -paikka, virkaeläinlääkärin nimi,
asema ja allekirjoitus sekä lähetyksen alkuperäpaikan toimivaltaisen viran
omaisen leima;
j) lähetyksen lähettämispäivä.

▼B
2. Eläinterveystodistuksessa, johon viitataan 40 artiklassa ja joka koskee jäsen
valtioiden välisiä koirien ja kissojen, suljetuissa pitopaikoissa pidettävien mui
den maaeläinten kuin nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten sekä
heimoihin Camelidae ja Cervidae kuuluvien eläinten sukusolujen ja alkioiden
lähetysten siirtoja, on oltava vähintään seuraavat tiedot:
a) lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite,
b) lähettävän pitopaikan nimi ja osoite ja,
i) jos lähettävälle pitopaikalle on annettu yksilöllinen rekisterinumero,
kyseinen rekisterinumero;
tai
ii) jos määränpäänä oleva pitopaikka on suljettu pitopaikka, kyseisen sul
jetun pitopaikan yksilöllinen hyväksyntänumero;
c) määränpäänä olevan pitopaikan nimi ja osoite ja, jos määränpäänä oleva
pitopaikka on suljettu pitopaikka, kyseisen suljetun pitopaikan yksilöllinen
hyväksyntänumero;
d) sukusolujen ja alkioiden tyyppi ja luovuttajaeläinten laji;
e) lähetettävien olkien tai muiden pakkausten lukumäärä;
f) tiedot, joiden avulla sukusolut ja alkiot voidaan yksilöidä:
i) niiden luovuttajaeläinten laji, tarvittaessa alalaji ja tunnistetiedot, joista
sukusolut ja alkiot on kerätty
— koirien ja kissojen osalta asetuksen (EU) N:o 576/2013 17 artiklan
1 kohdan tai asetuksen (EU) 2019/2035 70 artiklan mukaisesti;
tai
— suljetussa pitopaikassa pidettävien muiden maaeläinten kuin nauta-,
sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten osalta kyseisen suljetun
pitopaikan sääntöjen mukaisesti;
tai
— heimoihin Camelidae ja Cervidae kuuluvien eläinten osalta
asetuksen (EU) 2019/2035 73 artiklan 1 tai 2 kohdan tai 74 artiklan
mukaisesti;
ii) olkien ja muiden pakkausten merkinnät 11 artiklan mukaisesti;
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iii) sukusolujen ja alkioiden keräyspaikka ja -päivä tai tuotantopaikka ja päivä;
g) kuljetusastiaan kiinnitetyn sinetin numero;
h) tiedot eläinten terveystilanteesta, lisätakeista ja tarvittaessa testitulokset,
jotka koskevat
i) jäsenvaltiota tai sen vyöhykettä;
ii) luovuttajaeläinten alkuperäistä pitopaikkaa;
iii) luovuttajaeläimiä, joista sukusolut ja alkiot on kerätty;
iv) lähetettäviä sukusoluja ja alkioita;

▼M1
i) eläinterveystodistuksen myöntämispäivä ja -paikka, virkaeläinlääkärin
nimi, asema ja allekirjoitus sekä lähetyksen alkuperäpaikan toimivaltaisen
viranomaisen leima;
j) lähetyksen lähettämispäivä.

