
CHAPTER 40: MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS OF STOCKS OF SEMEN OF BOVINE 
ANIMALS COLLECTED, PROCESSED AND STORED AFTER 31 DECEMBER 2004 AND BEFORE 21 APRIL 2021 IN ACCORDANCE WITH COUNCIL 

DIRECTIVE 88/407/EEC, AS AMENDED BY COUNCIL DIRECTIVE 2003/43/EC, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 FROM THE SEMEN COLLECTION 
CENTRE WHERE THE SEMEN WAS COLLECTED  

40. FEJEZET: ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNYMINTA A SZARVASMARHAFÉLÉK 2004. DECEMBER 31. UTÁN ÉS 2021. ÁPRILIS 21. ELŐTT A 
2003/43/EK TANÁCSI IRÁNYELVVEL MÓDOSÍTOTT 88/407/EGK TANÁCSI IRÁNYELVNEK MEGFELELŐEN GYŰJTÖTT, FELDOLGOZOTT ÉS TÁROLT 

SPERMÁJÁNAK A KÉSZLETEIBŐL ÁLLÓ, A SPERMA GYŰJTÉSÉNEK HELYE SZERINTI SPERMAGYŰJTŐ KÖZPONTBÓL 2021. ÁPRILIS 20. UTÁN 
FELADOTT SZÁLLÍTMÁNYOK UNIÓBA TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSÉHEZ („BOV-SEM-B-ENTRY„ MINTA) 

2021/403-HU Page 1 of 4 

(MODEL ‘BOV-SEM-B-ENTRY’) 
Country/ ORSZÁG: USA Animal Health Certificate to the EU 

Állategészségügyi bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez 
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 I.1 Consignor/Exporter/ Feladó/exportőr I.2 Certificate Reference/ 

A bizonyítvány hivatkozási száma 
I.2a IMSOC Reference/ 

IMSOC hivatkozási szám 
Name/ Név 
Address/  
Cím 

  QR Code/ QR-KÓD 
I.3 Central Competent Authority/ 

Központi illetékes hatóság 
 

Country/ 
Ország  

 ISO Country Code/  
ISO-országkód 

US I.4 Local Competent Authority/ 
Helyi illetékes hatóság 
 

I.5 Consignee/Importer/ Címzett/importőr I.6 Operator Responsible for The Consignment/ 
A szállítmányért felelős vállalkozó 
Name/ Név 
Address/ Cím 
Country/ Ország 
ISO Country Code/ ISO-országkód 

Name/ Név 
Address/  
Cím 

 

Country/  
Ország 

 ISO Country Code/  
ISO-országkód 

 

I.7 Country of Origin/  
Származási ország 

ISO Country Code/  
ISO-országkód 

US I.9 Country of Destination/  
Rendeltetési ország  

ISO Country Code/  
ISO-országkód 

 

I.8 Region of Origin/  
Származási régió 

Code/ Kód  I.10 Region of Destination/  
Rendeltetési régió 

Code/ Kód  

I.11 Place of Dispatch/ A feladás helye I.12 Place of Destination/ Rendeltetési hely 
Name/ Név 
Address/  
Cím 

 
Name/ Név 
Address/  
Cím 

 

Registration/Approval No/ 
Nyilvántartási szám/engedélyszám  

 Registration/Approval No/ 
Nyilvántartási szám/engedélyszám  

 

Country/  
Ország 

 ISO Country Code/  
ISO-országkód 

 Country/  
Ország 

 ISO Country Code/  
ISO-országkód 

 

I.13 Place of Loading/  
A berakodás helye 

 I.14 Date and Time of Departure/  
Az indulás dátuma és időpontja 

 

I.15 Means of Transport/ Szállítóeszköz I.16 Entry Border Control Post/  
Beléptető határállomás 

 

 Aircraft/ Repülőgép  Vessel/ Hajó I.17  
 Railway/ Vasút  Road Vehicle/ Közúti 

jármű 
Identification/ Azonosítás 

I.18 Transport Conditions 
/ Szállítási feltétele 

 Ambient/ Környezeti hőmérséklet  Chilled/ Hűtött  Frozen/ Fagyasztott 

I.19 Container Number/Seal Number/ Konténerszám/plombaszám 
 Container No/ Seal No 

/ Konténerszám/plombaszám 
 

I.20 Certified as or for/ A következő célokra tanúsítva 
   Germinal Products/ Szaporítóanyagok 
I.21  For Transit/ Átszállításra I.22  For Internal Market/ A belső piacra 
 Third Country/  

Harmadik ország 
 ISO Country Code/  

ISO-országkód 
 I.23  

I.24 Total Number of Packages/ Összes csomag száma I.25 Total Quantity/ Összmennyiség I.26 
 

  
I.27 Description of consignment/ A szállítmány leírása 
 CN code/ 

KN-kód 
Species/ 
Faj 

Subspecies/Category/ 
Alfaj/kategória 

  Identification Number/ 
Azonosító szám 

 Quantity/ 
Mennyiség 

        
 Type/ 

Típus 
 Approval Number of Centre/ 

Központ engedélyszáma 
 Identification Mark/ 

Azonosító jelölés 
Date/s of collection/ production/ 
Gyűjtés/előállítás napja 

 Test Information 
Tesztinformációk 

         

 

  



COUNTRY/ORSZÁG: USA Certificate model BOV-SEM-B-ENTRY 
BOV-SEM-B-ENTRY bizonyítványminta 
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 II. Health information 
 II. Egészségügyi információ 

II.a. Certificate reference No. 
 A bizonyítvány hivatkozási száma 
  

II.b. IMSOC reference 
 IMSOC hivatkozási szám 

  I, the undersigned official veterinarian of ……United States of America……, hereby certify that: 
 (name of exporting country)(2) 

 / Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy: … United States of America … 
  (az exportáló országnak vagy részének neve)(1) 
II.1. was free from rinderpest and foot-and-mouth disease during the 12 months immediately prior to collection of the semen for export and until its date 

of dispatch to the Union and no vaccination against these diseases has taken place during the same period. / a kivitelre szánt sperma gyűjtését 
közvetlenül megelőző 12 hónapos időszakban és annak az Unióba történő feladása napjáig mentes volt a keleti marhavész vírusával való 
fertőzöttségtől és a ragadós száj- és körömfájástól, és területén ugyanezen időszak alatt nem vakcináztak e betegségek ellen. 

II.2. The centre(3) described in Box. I.11. at which the semen to be exported was collected: / A kivitelre szánt sperma gyűjtését végző, az I.11. rovatban 
leírt központ(2): 
II.2.1. meets the conditions laid down in Chapter I(1) of Annex A to Directive 88/407/EEC; / megfelel a 88/407/EGK irányelv A. melléklete I. 

fejezetének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek; 
II.2.2. is operated and supervised in accordance with the conditions laid down in Chapter II(1) of Annex A to Directive 88/407/EEC. / 

üzemeltetés és felügyelet tekintetében megfelel a 88/407/EGK irányelv A. melléklete II. fejezetének 1. pontjában meghatározott 
feltételeknek. 

II.3. The centre at which the semen to be exported was collected was free from rabies, tuberculosis, brucellosis, anthrax and contagious bovine 
pleuropneumonia during 30 days prior to the date of collection of the semen to be exported and the 30 days after collection (in the case of fresh 
semen until the day of dispatch to the Union). / A kivitelre szánt sperma gyűjtését végző központ a kivitel céljára szánt sperma gyűjtésének 
időpontját megelőző 30 napos időszakban és a spermagyűjtést követő 30 napos időszakban (friss sperma esetén az Unióba történő feladás napjáig) 
veszettségtől, gümőkórtól, brucellózistól, lépfenétől és szarvasmarhák ragadós tüdőlobjától mentes volt. 

II.4. The bovine animals standing at the semen collection centre: / A spermagyűjtő központban lévő szarvasmarhafélék(et): 
II.4.1. come from herds which satisfy the conditions of paragraph 1(b) of Chapter I of Annex B to Directive 88/407/EEC;/ olyan állományokból 

származnak, amelyek megfelelnek a 88/407/EGK irányelv B. melléklete I. fejezetének 1.b) pontjában meghatározott feltételeknek; 
II.4.2. come from herds or were born to dams which comply with the conditions of paragraph 1(c) of Chapter I of Annex B to Directive 

88/407/EEC, or were tested at the age of at least 24 months in accordance with paragraph 1(c) of Chapter II of Annex B to that Directive; 
/ olyan állományokból vagy olyan anyaállatoktól származnak, amelyek megfelelnek a 88/407/EGK irányelv B. melléklete I. fejezetének 
1.c) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy legalább 24 hónapos korukban az említett irányelv B. melléklete II. fejezete 1.c) pontja 
szerint megvizsgálták őket; 

II.4.3. underwent the tests required in accordance with paragraph 1(d) of Chapter I of Annex B to Directive 88/407/EEC in the 28 days 
preceding the quarantine isolation period; / a karanténidőszakot megelőző 28 napos időszakban alávetették a 88/407/EGK irányelv B. 
melléklete I. fejezetének 1.d) pontjában előírt vizsgálatoknak; 

II.4.4. have satisfied the quarantine isolation period and testing requirements laid down in paragraph 1(e) of Chapter I of Annex B to Directive 
88/407/EEC; / megfelelnek a 88/407/EGK irányelv B. melléklete I. fejezetének 1.e) pontjában a karanténidőszakra és a vizsgálatokra 
vonatkozóan megállapított feltételeknek; 

II.4.5. have undergone, at least once a year, the routine tests referred to in Chapter II of Annex B to Directive 88/407/EEC. / évente legalább egy 
alkalommal alávetették a 88/407/EGK irányelv B. mellékletének II. fejezetében említett rutinvizsgálatoknak. 

II.5. The semen to be exported was obtained from donor bulls which: / A kivitelre szánt sperma olyan donor bikáktól származik, amelyek(et): 
II.5.1. satisfy the conditions laid down in Annex C of Directive 88/407/EEC; / megfelelnek a 88/407/EGK tanácsi irányelv C. mellékletében 

meghatározott feltételeknek;   
(1)either 
/ vagy [II.5.2. have remained in the exporting country for at least the last six months prior to collection of the semen to be exported; / a kivitelre szánt 

sperma gyűjtését megelőző legalább hat hónapban az exportáló országban tartottak; 
(1)or 
/ vagy [II.5.2. have remained in the exporting country for at least 30 days prior to the collection of the semen since entry and they were imported from 

………………………….(2) during the period of less than six months prior to the collection of the semen and satisfied the animal health 
conditions applying to donors of the semen which is intended for export to the European Union;] / a beléptetéstől számítva a 
spermagyűjtést megelőző legalább 30 napban az exportáló országban tartottak, és a sperma gyűjtését megelőző hat hónapnál rövidebb 
időszakon belül hoztak be ………………………….-ból/-ből(1), továbbá megfeleltek az Európai Unióba történő kivitelre szánt sperma 
donorjaira vonatkozó állategészségügyi feltételeknek;] 

II.5.3. comply with at least one of the following conditions as regards bluetongue, as detailed in the table in point I.27.: / a kéknyelv-betegség 
tekintetében megfelelnek az alábbi követelmények legalább egyikének, a táblázat I.27. pontjában foglaltak szerint: 

(1)either 
/ vagy [II.5.3.1. were kept in a bluetongue virus-free country or zone for at least 60 days prior to, and during, collection of the semen;] / az 

állatokat a sperma gyűjtésének ideje alatt és az azt megelőző legalább 60 napos időszakban a kéknyelv-betegség vírusától 
mentes országban vagy körzetben tartották;] 

(1)and/or 
/ és/vagy [II.5.3.2. were kept during a bluetongue virus seasonally free period in a seasonally free zone for at least 60 days prior to, and during, 

collection of the semen;] az állatokat a sperma gyűjtésének ideje alatt és az azt megelőző legalább 60 napos időszakban a 
kéknyelv-betegség vírusától szezonálisan mentes időszakban szezonálisan mentes körzetben tartották;] 

(1)and/or 
/ és/vagy [II.5.3.3. were kept in a vector-protected establishement for at least 60 days prior to, and during, collection of the semen;] / az 

állatokat a sperma gyűjtésének ideje alatt és az azt megelőző legalább 60 napos időszakban vektorvédett létesítményben 
tartották;] 

(1)and/or 
/ és/vagy [II.5.3.4. were subjected to a serological test for the detection of antibody to the bluetongue virus serogroup, carried out in accordance 

with the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, with negative results, at least every 60 days 
throughout the collection period and between 21 and 60 days after the final collection for this consigment of semen;] / az 
állatokat a sperma gyűjtésének ideje alatt legalább 60 naponként, valamint a spermaszállítmányt érintő utolsó 
spermagyűjtést követő 21. és 60. nap közötti időszakban a kéknyelv-betegség szerocsoportja elleni ellenanyagok 
kimutatására az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatokról és vakcinákról szóló kézikönyvének 
megfelelően végzett szerológiai vizsgálatnak vetették alá, amely negatív eredménnyel zárult;] 

(1)and/or 
/ és/vagy [II.5.3.5. were subjected to an agent identification test for bluetongue virus, carried out in accordance with the OIE Manual of 

Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, with negative results, on blood samples taken at commencement and 
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 II. Health information 
 II. Egészségügyi információ 

II.a. Certificate reference No. 
 A bizonyítvány hivatkozási száma 
  

II.b. IMSOC reference 
 IMSOC hivatkozási szám 

final collection for this consignment of semen and at least every 7 days (virus isolation test) or at least every 28 days, if 
carried out as polymerase chain reaction (PCR), during collection for this consigment of semen;] az állatoktól a 
spermaszállítmányt érintő gyűjtés megkezdésekor és az utolsó gyűjtéskor, valamint a gyűjtés időtartama alatt legalább 7 
naponta (vírusizolációs próba) vagy legalább 28 naponta (PCR-vizsgálat) levett vérmintákon az OIE szárazföldi állatokra 
vonatkozó diagnosztikai vizsgálatokról és vakcinákról szóló kézikönyvének megfelelően végzett kórokozó-kimutatási 
vizsgálatnak vetették alá, amely negatív eredménnyel zárult;] 

II.5.4. comply with at least one of the following conditions as regards epizootic haemorrhagic disease (EHD), as detailed in the table in point I.27.: 
(1)either [II.5.4.1. were resident in the exporting country which according to official findings is free from epizootic haemorrhagic disease 

(EHD);] / az epizootiás haemorrhagiás betegség (EHD) tekintetében megfelelnek legalább az alábbi követelmények 
egyikének, a táblázat I.27. pontjában foglaltak szerint: 

(1)(5)and/or 
és/vagy [II.5.4.2. were resident in the exporting country in which according to official findings the following serotypes of epizootic 

haemorrhagic disease (EHD) exist: …____… and were subjected with negative results in each case to the following tests 
carried out in an approved laboratory: /az állatokat olyan exportáló országban tartották, amelyben a hivatalos 
megállapítások szerint jelen vannak az epizootiás haemorrhagiás betegség (EHD) következő szerotípusai: …____…, és az 
állatokat a következő, minden alkalommal negatív eredménnyel záruló, egy engedélyezett laboratóriumban végzett 
vizsgálatoknak vetették alá: 

(1)either 
/ vagy [II.5.4.2.1. a serological test(4) for the detection of antibody to the EHD virus serogroup, carried out on samples of blood 

taken on two occasions not more than 12 months apart prior to and not less than 21 days following collection 
for this consignment of semen;]] / szerológiai vizsgálat az EHD-vírus szerocsoportja elleni ellenanyagok 
kimutatására(6) két alkalommal, legfeljebb 12 hónap különbséggel, az e spermaszállítmányt érintő gyűjtést 
megelőzően és a gyűjtést követő legfeljebb 21 napon belül levett vérmintán;]] 

(1)and/or 
/ és/vagy [II.5.4.2.2. a serological test(4) for the detection of antibody to the EHD virus serogroup, carried out on samples taken at 

intervals of not more than 60 days throughout the collection period and between 21 and 60 days after the final 
collection for this consignment of semen.]] / szerológiai vizsgálat az EHD-vírus szerocsoportja elleni 
ellenanyagok kimutatására(6) a gyűjtés ideje alatt legfeljebb 60 napos időközönként levett mintákon, majd a 
spermaszállítmányt érintő utolsó spermagyűjtést követő 21. és 60. nap közötti időszakban vett mintán.]] 

(1)and/or 
/ és/vagy [II.5.4.2.3. an agent identification test(4) carried out on blood samples collected at commencement and conclusion of, and 

at least every 7 days (virus isolation test) or at least every 28 days, if carried out as PCR, during collection for 
this consignment of semen.]] / kórokozó-kimutatási vizsgálat(6) a spermaszállítmányt érintő gyűjtés 
megkezdésekor és befejezésekor, valamint a gyűjtés időtartama alatt legalább 7 naponta (vírusizolációs 
próba) vagy legalább 28 naponta (PCR-vizsgálat) levett vérmintákon.]] 

II.6. The semen to be exported was collected after the date on which the centre was approved by the competent national authorities of the exporting 
country./ A kivitelre szánt spermát a központ exportáló ország illetékes hatóságai általi engedélyezésének napját követően gyűjtötték be. 

II.7. The semen to be exported was processed, stored and transported under conditions which satisfy the terms of Directive 88/407/EEC./ A kivitelre 
szánt sperma feldolgozása, tárolása és szállítása a 88/407/EGK irányelvben megállapított feltételeknek megfelelően történt. 

Notes/ Megjegyzések 
This certificate is intended for entry into the Union of semen of bovine animals, including when the Union is not the final destination of the semen. 
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European 
Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that Protocol, references 
to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland. 
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to Commission 
Implementing Regulation (EU) 2020/2235./ Ez a bizonyítvány a szarvasmarhafélék spermájának az Unióba történő beléptetésére szolgál, beleértve azt az 
esetet is, amikor nem az Unió a sperma végső rendeltetési helye. 
A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló 
megállapodással és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben 
értelmezett (4) bekezdésével összhangban e bizonyítványnak az Európai Unióra való hivatkozásait úgy kell értelmezni, hogy azok Észak-Írország tekintetében 
magukban foglalják az Egyesült Királyságot is. 
Ezt az állategészségügyi bizonyítványt az (EU) 2020/2235 bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletének 4. fejezetében található bizonyítványkitöltési 
útmutatónak megfelelően kell kitölteni. 
 
Part I:/ I. rész: 
Box I.6: “Operator responsible for the consignment”: this box is to be filled in only if it is a certificate for transit commodity. 
Box I.11: “Place of dispatch” shall correspond to the semen collection centre listed in accordance with Article 9(2) of Directive 88/407/EEC on the 

Commission website: 
 http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm and where the semen was collected. 
Box I.19: Identification of container and seal number shall be indicated. 
Box I.21: Fill in according to whether it is a transit or an import certificate. 
Box I.22: Fill in according to whether it is a transit or an import certificate. 
Box I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers. 
Box I.27: “Species”: Select amongst “Bos taurus”, “Bison bison" or "Bubalus bubalis” as appropriate. 
 Identification number shall correspond to the official identification of the animal. 
 “Date of collection/production” shall be indicated in the following format: dd/mm/yyyy. 
 “Quantity” shall correspond to the number of straws of semen collected on a particular date from an identified donor bull complying with 

particular conditions for bluetongue and EHD. 
/ I.6. rovat: „A szállítmányért felelős vállalkozó”: ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a bizonyítvány tranzitszállítmányra vonatkozik. 
I.11. rovat: „A feladás helye”: a 88/407/EGK irányelv 9. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság következő honlapján szereplő, jegyzékbe foglalt 

spermagyűjtő központ: 
 http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm, ahol a spermát gyűjtötték. 
I.19. rovat: Fel kell tüntetni a konténer azonosítóját és a plomba számát. 
I.21. rovat: Annak megfelelően kell kitölteni, hogy a bizonyítvány tranzitszállítmányra vagy árubehozatalra vonatkozik-e. 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm
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 II. Health information 
 II. Egészségügyi információ 

II.a. Certificate reference No. 
 A bizonyítvány hivatkozási száma 
  

II.b. IMSOC reference 
 IMSOC hivatkozási szám 

I.22. rovat: Annak megfelelően kell kitölteni, hogy a bizonyítvány tranzitszállítmányra vagy árubehozatalra vonatkozik-e. 
I.24. rovat: Az összes csomag száma a konténerek számának felel meg. 
I.27. rovat: „Faj”: válassza ki a következők közül: „Bos taurus”, „Bison bison” vagy „Bubalus bubalis”. 
 Az azonosító szám az állat hatósági azonosító adatait jelenti. 
 „Gyűjtés/előállítás napja”: a következő formában kell megadni: éééé/hh/nn. 
 „Mennyiség”: egy azonosított, a kéknyelv-betegségre és az epizootiás haemorrhagiás betegségre vonatkozóan meghatározott feltételeknek 

megfelelő donor bikától egy adott napon vett spermát tartalmazó műszalmatétel száma. 
 
Part II:/ II. rész: Bizonyítványozás 
(1) Only third country, territory or zone thereof listed in Annex IX to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for semen of bovine animals. 
(2) Only semen collection centres listed in accordance with Article 9(2) of Directive 88/407/EEC on the Commission website: 

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm. 
(3) For New Zealand, appearing with the entry “XII” in column 6 of Part 1 of Annex I to Commission Regulation (EU) No 206/2010 (OJ L 73, 20.3.2010, 

p.1), officially tuberculosis-free bovine herds shall be considered equivalent to officially tuberculosis-free bovine herds in the Member States recognised 
based on the conditions laid down in paragraphs 1 and 2 of Annex A.I to Council Directive 64/432/EEC. 

(4) Delete as necessary. 
(5) Compulsory for Australia, Canada and the United States. 
(6) Standards for EHD virus diagnostic tests are described in the Bluetongue Chapter (2.1.3) of the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for 

Terrestrial Animals.  
/ (1) Csak az (EU) 2021/404 bizottsági végrehajtási rendelet IX. mellékletében a szarvasmarhafélék spermája tekintetében jegyzékbe foglalt harmadik 

ország, terület vagy annak körzete. 
(2) Csak jegyzékbe foglalt, a 88/407/EGK tanácsi irányelv 9. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság következő honlapján szereplő spermagyűjtő 

központok: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm. 
(3) Új-Zéland esetében, amely országnál a 206/2010/EU bizottsági rendelet (HL L 73., 2010.3.20., 1. o.) I. melléklete 1. részének 6. oszlopában „XII” 

bejegyzés szerepel, a hivatalosan gümőkórmentes szarvasmarha-állományokat egyenértékűnek kell tekinteni a 64/432/EGK tanácsi irányelv A. 
melléklete I. részének 1. és 2. pontjában szereplő feltételek alapján a tagállamokban hivatalosan gümőkórmentesnek minősített szarvasmarha-
állományokkal. 

(4) A nem kívánt rész törlendő. 
(5) Ausztrália, Kanada és az Amerikai Egyesült Államok esetében kötelező. 
(6) Az epizootiás haemorrhagiás betegség tekintetében végzett vírusdiagnosztikai vizsgálatokra vonatkozó szabványokat A szárazföldi állatoknál 

alkalmazott diagnosztikai vizsgálatok és vakcinák kézikönyve (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) kéknyelv-betegségről 
szóló (2.1.3.) fejezete ismerteti. 
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