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REGLUGERÐ
um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 um skrár yfir
þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyfður er innflutningur til
Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum,
og um kröfur vegna heilbrigðisvottana fyrir dýr og dýraafurðir.
1. gr.
Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í I. kafla, I. viðauka, skulu
öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum
ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 134/2007, frá 1. maí
2010, öðlast eftirfarandi EB- og ESB-gerðir gildi hér á landi:
1. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráða
svæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur
um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna heilbrigðisvottana fyrir
dýr og dýraafurðir.
2. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1291/2008 um samþykkt varnaráætlana
vegna salmonellu í tilteknum þriðju löndum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 2160/2003, um skrá yfir eftirlitsáætlanir vegna fuglainflúensu í tilteknum
þriðju löndum og um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
3. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 411/2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr.
798/2008 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyfður er
innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifugla
afurðum, og um kröfur vegna heilbrigðisvottana fyrir dýr og dýraafurðir.
4. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 215/2010 um breytingu á I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 798/2008 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan
sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum
og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir.
5. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 241/2010 um breytingu á I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færslu Hvíta-Rússlands á skrána yfir þriðju
lönd í þeirri reglugerð til að leyfa umflutning á eggjum og eggjaafurðum til manneldis frá
Hvíta-Rússlandi gegnum Sambandið og um breytingu á vottun fyrir dagsgamla alifugla
unga, aðra en strútfugla.
6. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 254/2010 um samþykkt á varnaráætlun
vegna salmonellu í alifuglum í tilteknum þriðju löndum í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 og um breytingu á I. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 798/2008 að því er varðar stöðu varna vegna salmonellu í tilteknum þriðju löndum.
7. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 332/2010 um breytingu á I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir Ísrael í skránni yfir þriðju lönd,
yfirráðasvæði, svæði eða hólf.
8. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 925/2010 um breytingu á ákvörðun
2007/777/EB og reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar umflutning gegnum
Sambandið á alifuglakjöti og afurðum úr alifuglakjöti frá Rússlandi.
9. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 955/2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr.
798/2008 að því er varðar notkun á bóluefnum gegn Newcastle-veiki.
10. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 364/2011 um breytingu á I. viðauka við
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 og um breytingu á reglugerð fram
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1291/2008 að því er varðar varnaráætlun vegna salmonellu í
tilteknum alifuglum og eggjum í Króatíu í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 2160/2003 og um leiðréttingu á reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 925/2010 og (ESB) nr. 955/2010.
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11. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2011 um breytingu á I.
viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 að því er varðar
færsluna fyrir Ísrael í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf.
12. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 536/2011 um breytingu á II.
viðauka við ákvörðun 2007/777/EB og I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er
varðar færslur fyrir Suður-Afríku á lista yfir þriðju ríki og/eða svæði þess.
13. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 999/2011 um breytingu á II.
viðauka við ákvörðun 2007/777/EB og I. viðauka við reglugerð (EB) að því er varðar
færslur fyrir Suður-Afríku á lista yfir þriðju riki vegna alvarlegrar fuglainflúensu.
14. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1132/2011 um breytingu á
reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar umflutning á sendingum af eggjum og eggja
afurðum frá Hvíta-Rússlandi gegnum Litháen til rússneska yfirráðasvæðisins Kaliningrad.
15. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1380/2011 um breytingu á
reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar sérstök skilyrði fyrir undaneldi og afurðir
strútfugla.
16. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 110/2012 um breytingu á II.
viðauka við ákvörðun 2007/777/EB og I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er
varðar færslurnar fyrir Suður-Afríku í skránum yfir þriðju lönd eða hluta þeirra.
17. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 393/2012 um breytingu á I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir Taíland í skránum
yfir þriðju lönd eða hluta þeirra þaðan sem leyfður er innflutningur til Sambandsins og
umflutningur um Sambandið á alifuglum og alifuglaafurðum.
18. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 532/2012 um breytingu á II.
viðauka við ákvörðun 2007/777/EB og I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er
varðar færslur fyrir Ísrael í skránum yfir þriðju lönd eða hluta þeirra með tilliti til
alvarlegrar fuglainflúensu.
19. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1162/2012 um breytingu á
ákvörðun 2007/777/EB og reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færslurnar fyrir
Rússland í skránum yfir þriðju lönd þaðan sem leyfður er aðflutningur á tilteknu kjöti,
kjötafurðum og eggjum til Sambandsins.
20. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 88/2013 um breytingu á
ákvörðun 2007/777/EB og reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færslurnar fyrir
Úkraínu í skránum yfir þriðju lönd þaðan sem leyfður er aðflutningur á tilteknu kjöti,
kjötafurðum, eggjum og eggjaafurðum til Sambandsins.
2. gr.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008, eins og henni er breytt með reglu
gerðum í töluliðum 2 - 20 í 1. gr., er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.
3. gr.
Reglugerð þessi gildir með þeim takmörkunum sem leiðir af lögum nr. 54/1990, um innflutning
dýra og 10. gr. laga nr. 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.
4. gr.
Matvælastofnun fer með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt í
samræmi við lög nr. 93/1995, um matvæli, lög nr. 55/1998, um sjávarafurðir, lög nr. 71/2008, um
fiskeldi, lög nr. 54/1990, um innflutning dýra, lög nr. 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn
þeim og lög nr. 60/2006, um varnir gegn fisksjúkdómum, nema annað sé ákveðið samkvæmt lögum
eða stjórnvaldsfyrirmælum.
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5. gr.
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum eða fangelsi. Um þvingunarúrræði og viðurlög vísast
til laga nr. 93/1995, um matvæli, laga nr. 54/1990, um innflutning dýra og laga nr. 25/1993, um
dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.
6. gr.
Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 93/1995, um matvæli, lögum nr. 54/1990, um
innflutning dýra, og lögum nr. 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim. Reglugerðin öðlast
þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 29. apríl 2014.
F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
Halldór Runólfsson.
Eggert Ólafsson.
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Fylgiskjal.
REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 798/2008
um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins
og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna heilbrigðisvottana
fyrir dýr og dýraafurðir
(Texti sem varðar EES)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/539/EBE frá 15. október 1990 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti innan
Bandalagsins og innflutning á alifuglum og útungunareggjum frá þriðju löndum (1), einkum 21. gr. (1. mgr.), 22. gr. (3. mgr.), 23. gr.,
24. gr. (2. mgr.), 26. gr. og 27. gr. a.,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/496/EBE frá 15. júlí 1991 um setningu meginreglna um fyrirkomulag heilbrigðiseftirlits með
dýrum sem eru flutt til Bandalagsins frá þriðju löndum og breytingu á tilskipunum 89/662/EBE, 90/425/EBE og 90/675/EBE (2),
einkum 10. og 18. gr.,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 96/23/EB um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra í lifandi dýrum og
dýraafurðum og um niðurfellingu á tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 89/187/EBE og 91/664/EBE (3), einkum
fjórðu undirgrein 1. mgr. 29. gr.,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 97/78/EB frá 18. desember 1997 um meginreglur um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits með afurðum
sem fluttar eru inn til Bandalagsins frá þriðju löndum (4), einkum 1. mgr. 22. gr.,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/99/EB frá 16. desember 2002 um heilbrigðisreglur um framleiðslu, vinnslu, dreifingu og
aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til manneldis (5), einkum 8. gr., 9. gr. (b-lið 2. mgr.) og 9. gr. (4. mgr.),
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 frá 17. nóvember 2003 um varnir gegn salmonellu og öðrum
tilteknum smitvöldum mannsmitanlegra dýrasjúkdóma sem berast með matvælum (6), einkum 2. mgr. 10. gr.,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem
varða matvæli úr dýraríkinu (7), einkum 9. gr.,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 frá 29. apríl 2004 um sértækar reglur um skipulag opinbers
eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis (8), einkum 1. mgr. 11. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1) Í tilskipun 90/539/EBE er mælt fyrir um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á innflutning á alifuglum og
útungunareggjum frá þriðju löndum til Bandalagsins. Í tilskipuninni er kveðið á um að alifuglar og útungunaregg, sem koma frá þriðja
landi, eða hluta þess, sem er á skrá sem er tekin saman í samræmi við þá tilskipun, skuli uppfylla skilyrðin sem mælt er fyrir um í
henni.
2) Í tilskipun 2002/99/EB er mælt fyrir um reglur um aðflutning frá þriðju löndum á afurðum úr dýraríkinu og afurðum úr þeim sem
eru ætlaðar til manneldis. Þar er kveðið á um að slíkar afurðir megi einungis flytja inn til Bandalagsins ef þær samræmast kröfunum
sem gilda um öll stig framleiðslu, vinnslu og dreifingar slíkra afurða í Bandalaginu eða að veitt sé jafngild heilbrigðisábyrgð (var:
trygging) fyrir dýrin.
3) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/696/EB frá 28. ágúst 2006 um skrá yfir þriðju lönd þaðan sem leyfður er innflutningur
til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum, útungunareggjum, dagsgömlum ungum, kjöti af alifuglum, strútfuglum
og villtum veiðifuglum, eggjum og eggjaafurðum, sem og eggjum, sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda, og um skilyrði sem gilda
um heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir (9) er sett fram skrá yfir þriðju lönd þaðan sem leyft er að flytja viðkomandi vörur inn í
Bandalagið og í umflutningi gegnum það og mælt fyrir um skilyrði sem gilda um heilbrigðisvottanir fyrir dýr og dýraafurðir.
4) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/342/EBE frá 12. maí 1993 um viðmiðanir fyrir flokkun þriðju landa með tilliti til
fuglainflúensu og Newcastle-veiki í tengslum við innflutning á lifandi alifuglum og útungunareggjum (10) og ákvörðun framkvæmda
stjórnarinnar 94/438/EB frá 7. júní 1994 um viðmiðanir fyrir flokkun þriðju landa og hluta þeirra með tilliti til fuglainflúensu og

________________

(1) Stjtíð. EB L 303, 31.10.1990, bls. 6. Tilskipun eins og henni var síðast breytt með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/729/EB (Stjtíð. EB L
294, 13.11.2007, bls. 26).
(2) Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 56. Tilskipun eins og henni var síðast breytt með tilskipun 2006/104/EB (Stjtíð. EB L 363, 20.12.2006, bls. 352).
(3) Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10. Tilskipun eins og henni var síðast breytt með tilskipun 2006/104/EB.
(4) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9. Tilskipun eins og henni var síðast breytt með tilskipun 2006/104/EB.
(5) Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.
(6) Stjtíð. ESB L 325, 12.12.2003, bls. 1. Reglugerðin eins og henni var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1237/2007
(Stjtíð. ESB L 280, 24.10.2007, bls. 5).
(7) Stjtíð ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55; leiðrétt í Stjtíð. ESB L 226, 25.6.2004, bls. 22. Reglugerðin eins og henni var síðast breytt með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1243/2007 (Stjtíð. ESB L 281, 25.10.2007, bls. 8).
(8) Stjtíð ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206; leiðrétt í Stjtíð. ESB L 226, 25.6.2004, bls. 83. Reglugerðin eins og henni var síðast breytt með reglugerð
ráðsins (EB) nr. 1791/2006 (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 1).
(9) Stjtíð. ESB L 295, 25.10.2006, bls. 1. Ákvörðunin eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1237/2007.
(10) Stjtíð. EB L 137, 8.6.1993, bls. 24. Ákvörðunin eins og henni var síðast breytt með ákvörðun 2006/696/EB (Stjtíð. ESB L 295, 25.10.2006, bls. 1).
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Newcastle-veiki í tengslum við innflutning á nýju alifuglakjöti ( ) er mælt fyrir um viðmiðanir fyrir flokkun þriðju landa með tilliti til
fuglainflúensu og Newcastle-veiki í tengslum við innflutning á lifandi alifuglum, útungunareggjum og alifuglakjöti.
5) Löggjöf Bandalagsins um varnir gegn fuglainflúensu var nýlega uppfærð með tilskipun ráðsins 2005/94/EB frá 20. desember 2005
um ráðstafanir Bandalagsins um varnir gegn fuglainflúensu (23) til að taka til greina nýjustu vísindaþekkingu og -þróun sem tengist
faraldsfræði fuglainflúensu í Bandalaginu og á heimsvísu. Gildissvið varnarráðstafananna sem beita skal vegna uppkomu hefur verið
víkkað út þannig að það nær ekki einungis yfir alvarlega fuglainflúensu (HPAI) heldur einnig yfir uppkomu vægrar fuglainflúensu
(LPAI) og til að innleiða lögboðið virkt eftirlit með fuglainflúensu og víðtækari notkun á bólusetningu gegn þessum sjúkdómi.
6) Innflutningur frá þriðju löndum ætti því að uppfylla skilyrði sem eru jafngild þeim sem gilda innan Bandalagsins og sem eru í
samræmi við endurskoðuðu kröfurnar um alþjóðaviðskipti með alifugla og alifuglaafurðir sem mælt er fyrir um í stöðlum
heilbrigðisreglna Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr (OIE) (34) og handbók sömu stofnunar um greiningarprófanir og
bóluefni fyrir landdýr (45).
7) Argentína og Ísrael hafa lagt eftirlitsáætlanir sínar vegna fuglainflúensu fyrir framkvæmdastjórnina til mats. Framkvæmdastjórnin
hefur rannsakað þessar áætlanir, sem uppfylla viðeigandi ákvæði Bandalagsins, og því skal tilgreina, í 7. dálki 1. hluta I. viðauka við
þessa reglugerð, að mat á þessum áætlunum hafi reynst jákvætt.
8) Í 2. mgr. 21. gr. tilskipunar 90/539/EBE er fjallað um tiltekin atriði, sam taka skal tillit til þegar ákveðið er hvort færa megi þriðja
land eða hluta þess inn í skrá yfir þriðju lönd þaðan sem flytja má inn alifugla og útungunaregg til Bandalagsins, s.s. heilbrigðisástand
alifugla, reglufestu og hraða upplýsingamiðlunar þriðju landa um tilvist tiltekinna smitandi dýrasjúkdóma, þ.m.t. fuglainflúensa og
Newcastle-veiki, og reglur um fyrirbyggjandi aðgerðir og varnir gegn dýrasjúkdómum í hlutaðeigandi þriðja landi.
9) Í 8. gr. tilskipunar 2002/99/EB er kveðið á um að þegar teknar eru saman skrár yfir þriðju lönd eða svæði í þriðju löndum þaðan
sem innflutningur er leyfður til Bandalagsins á tilgreindum afurðum úr dýraríkinu skuli taka sérstakt tillit til tiltekinna atriða, s.s.
heilbrigðisástands búfjár, reglufestu, hraða og nákvæmni upplýsingamiðlunar þriðja landsins varðandi tilvist tiltekinna smitandi
dýrasjúkdóma á yfirráðasvæði þess, einkum fuglainflúensu og Newcastle-veiki, og almenns heilbrigðisástands í hlutaðeigandi þriðja
landi sem gæti skapað áhættu fyrir heilbrigði manna eða dýra í Bandalaginu.
10) Með tilliti til heilbrigðis dýra skal í þessari reglugerð kveða á um að einungis skuli flytja inn vörur til Bandalagsins frá þriðju
löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum þar sem til staðar eru eftirlitsáætlanir vegna fuglainflúensu og bólusetningaráætlanir
vegna fuglainflúensu þar sem slík bólusetning fer fram.
11) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 2160/2003 er nýskráning eða áframhaldandi skráning í skrárnar yfir þriðju lönd, sem kveðið er á um
í löggjöf Bandalagsins, þaðan sem aðildarríkjum er leyft að flytja inn tilteknar alifuglavörur sem falla undir þá reglugerð, háð
framlagningu hlutaðeigandi þriðja lands á áætlun til framkvæmdastjórnarinnar, sem er jafngild innlendum varnaráætlunum fyrir
salmonellu sem aðildarríkin skulu koma sér upp, ásamt samþykki framkvæmdastjórnarinnar fyrir áætluninni. Tilgreina skal jákvætt
mat á þessum áætlunum í 1. hluta I. viðauka við þessa reglugerð.
12) Bandalagið og tiltekin þriðju lönd vilja leyfa viðskipti með alifugla og alifuglaafurðir frá samþykktum hólfum og því skal kveða
nánar á um meginreglur um hólfaskiptingu í löggjöf Bandalagsins vegna innflutnings á alifuglum og alifuglaafurðum.
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin mælti nýlega fyrir um meginregluna um hólfaskiptingu til að greiða fyrir viðskiptum með alifugla og
alifuglaafurðir á heimsvísu og því skal fella hana inn í löggjöf Bandalagsins.
13) Í löggjöf Bandalagsins er sem stendur, vegna tiltekinna heilbrigðisástæðna, ekki kveðið á um vottorð vegna innflutnings til
Bandalagsins á hökkuðu og vélúrbeinuðu kjöti af alifuglum, strútfuglum og villtum veiðifuglum, einkum varðandi rekjanleika kjötsins
sem er notað til framleiðslunnar. Til samræmis við það skal í þessari reglugerð kveða á um fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir
dýr og dýraafurðir fyrir þessar vörur, í kjölfar frekari vísindarannsókna.
14) Til að auka sveigjanleika fyrir lögbær yfirvöld við tilteknar aðstæður sem varða heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir og á
grundvelli nokkurra beiðna frá þriðju löndum, sem flytja út dagsgamla unga og strútfugla til Bandalagsins, skal í þessari reglugerð
kveða á um að slíkar vörur skuli rannsakaðar þegar sendingar með þeim eru sendar af stað í staðinn fyrir þegar heilbrigðisvottorðið er
gefið út.
15) Til að komast hjá röskun á viðskiptum skal innflutningur til Bandalagsins á vörum sem voru framleiddar áður en takmarkanir sem
varða heilbrigði dýra, sem settar eru fram í 1. hluta I. viðauka við þessa reglugerð, ganga í gildi, áfram vera leyfilegar í 90 daga eftir að
innflutningstakmarkanir fyrir viðkomandi vörur eru innleiddar.
16) Kveða skal á um sérstök skilyrði vegna umflutnings gegnum Bandalagið til og frá Rússlandi vegna landfræðilegrar staðsetningar
Kaliningrad sem hefur einungis áhrif á Lettland, Litháen og Pólland.
17) Í reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 frá 22. október 2007 um sameiginlegt markaðskerfi í landbúnaði og um sértæk ákvæði
varðandi tilteknar landbúnaðarvörur (reglugerðin um eitt sameiginlegt markaðskerfi) (51) eru settar fram almennar heilbrigðisreglur
Bandalagsins sem gilda um innflutning til Bandalagsins og umflutning gegnum það á vörunum sem falla undir þá reglugerð.
18) Ennfremur er í tilskipun ráðsins 96/93/EB frá 17. desember 1996 um vottun dýra og dýraafurða (62) mælt fyrir um vottunarstaðla
sem eru nauðsynlegir til að tryggja gilda vottun og til að koma í veg fyrir svik. Því er rétt að sjá til þess með þessari reglugerð að
reglurnar og meginreglurnar, sem vottunarmenn þriðja lands beita, veiti ábyrgðir sem eru jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í þeirri
________________

(1) Stjtíð EB L 181, 15.7.1994, bls. 35; leiðrétt í Stjtíð. ESB L 187, 26.5.2004, bls. 8.
(2) Stjtíð. ESB L 10, 14.1.2006, bls. 16.
(3) http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (nýjasta útgáfa).
(4) http://www.oie.int/eng/normes/en_mmanual.htm?e1d10 (nýjasta útgáfa).
(5) Stjtíð. ESB L 299, 16.11.2007, bls. 1. Reglugerðin eins og henni var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 510/2008
(Stjtíð. ESB L 149, 7.6.2008 bls. 61).
(6) Stjtíð. EB L 13, 16.1.1997, bls. 28.
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tilskipun og að fyrirmyndirnar að heilbrigðisvottorðum fyrir dýr og dýraafurðir, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, endurspegli
einungis þær staðreyndir sem hægt er að vottfesta þegar vottorð er gefið út.
19) Til að tryggja gagnsæi og samfellu í löggjöf Bandalagsins skal fella ákvarðanir 93/342/EBE, 94/438/EB og 2006/696/EB úr gildi
og þessi reglugerð koma í þeirra stað.
20) Rétt er að kveða á um aðlögunartímabil til að gera aðildarríkjunum og iðnaðinum kleift að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að
uppfylla viðeigandi kröfur um heilbrigðisvottanir fyrir dýr og dýraafurðir sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð.
21) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði
dýra.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. KAFLI
EFNI, GILDISSVIÐ OG SKILGREININGAR
1. gr.
Efni og gildissvið
1. Í þessari reglugerð er mælt fyrir um kröfur um heilbrigðisvottanir fyrir dýr og dýraafurðir vegna innflutnings til Bandalagsins og
umflutnings gegnum það, þ.m.t. geymslu á meðan á umflutningi stendur, á eftirfarandi vörum (hér á eftir nefndar vörurnar):
a) alifuglum, útungunareggjum, dagsgömlum ungum og eggjum sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda,
b) kjöti, hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti af alifuglum, þ.m.t. strútfuglum og villtum veiðifuglum, eggjum og eggjaafurðum.
1. Þar er mælt fyrir um skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem flytja má vörurnar inn til Bandalagsins.
2. Þessi reglugerð gildir ekki um alifugla sem eru ætlaðir fyrir vörusýningar, sýningar eða samkeppnir.
3. Þessi reglugerð gildir með fyrirvara um sértækar vottunarkröfur sem kveðið er á um í samningum Bandalagsins við þriðju lönd.

2. gr.
Skilgreiningar
Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
1) „alifuglar“: hænsn, kalkúnar, perluhænsn, endur, gæsir, kornhænur, dúfur, fasanar, akurhænur og strútfuglar (lat. ratitae) sem eru
alin eða haldin til undaneldis, kjöt- eða eggjaframleiðslu til neyslu eða til að endurnýja stofna veiðidýra,
2) „útungunaregg“: egg alifugla, ætluð til útungunar,
3) „dagsgamlir ungar“: allir alifuglar innan við 72 klukkustunda gamlir, sem ekki er búið að fóðra, og moskusendur (Cairina
moschata) eða blendingar þeirra, innan við 72 klukkustunda gamlir, fóðraðir eða ekki,
4) „alifuglar til undaneldis“: alifuglar, 72 klukkustunda gamlir eða eldri, ætlaðir til framleiðslu útungunareggja,
5) „alifuglar til framleiðslu“: alifuglar, 72 klukkustunda gamlir eða eldri, aldir til:
a) framleiðslu á kjöti og/eða eggjum til neyslu eða
b) endurnýjunar stofna veiðidýra,
6) „egg, sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda“: útungunaregg sem koma frá „hænsnahópum sem eru lausir við tiltekna
sjúkdómsvalda“ eins og lýst er í Evrópsku lyfjaskránni (1) og eru eingöngu ætluð til greininga, rannsókna eða lyfjafræðilegra nota,
7) „kjöt“: ætir hlutar eftirfarandi dýra:
a) alifugla, sem í tengslum við kjöt vísar til alinna fugla, þ.m.t. fugla sem eru aldir sem húsdýr án þess að litið sé á þá sem slík dýr, að
strútfuglum undanteknum,
b) villtra fugla sem eru veiddir til manneldis,
c) strútfugla,
8) „vélúrbeinað kjöt“: afurð sem fæst með því að fjarlægja kjöt af beinum, sem enn eru með kjöti eftir úrbeiningu, eða af
alifuglaskrokkum, með vélbúnaði sem veldur því að bygging vöðvaþráða eyðileggst eða breytist,
9) „hakkað kjöt“: úrbeinað kjöt sem hefur verið hakkað í agnir og inniheldur minna en 1% salt,
10) „svæði“: skýrt skilgreindur hluti þriðja lands þar sem er undirhópur dýra með afmarkað heilbrigðisástand að því er varðar tiltekinn
sjúkdóm og vegna hans hefur verið beitt ráðstöfunum sem krafist er um eftirlit, varnir og líföryggi í tengslum við innflutning
samkvæmt þessari reglugerð,

________________

(1) http://www.edqm.eu (nýjasta útgáfa).
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11) „hólf“: eitt eða fleiri alifuglabú í þriðja landi sem búa við sameiginlegt líföryggisstjórnunarkerfi og þar sem er undirhópur alifugla
með afmarkað heilbrigðisástand að því er varðar tiltekinn sjúkdóm eða sjúkdóma og vegna hans hefur verið beitt ráðstöfunum sem
krafist er um eftirlit, varnir og líföryggi í tengslum við innflutning samkvæmt þessari reglugerð,
12) „stöð“: starfsstöð eða hluti starfsstöðvar með sömu staðsetningu þar sem einungis er stunduð ein eða fleiri eftirfarandi starfsemi:
a) „valræktunarstöð“: starfsstöð þar sem framleidd eru útungunaregg til framleiðslu á alifuglum til undaneldis,
b) „ræktunarstöð“: starfsstöð þar sem framleidd eru útungunaregg til framleiðslu á alifuglum til framleiðslu,
c) eldisstöð, annaðhvort:
i.

eldisstöð fyrir alifugla til undaneldis þar sem aldir eru alifuglar til undaneldis fram að æxlunarstigi eða

ii. eldisstöð fyrir alifugla til framleiðslu þar sem aldir eru alifuglar til eggjaframleiðslu fram að varpstigi,
d) aðrir alifuglar eru haldnir til framleiðslu,
13) „útungunarstöð“: starfsstöð þar sem egg eru höfð í klekjurum og ungað út og sem útvegar dagsgamla unga,
14) „hópur“: allir alifuglar með sama heilbrigðisástand sem haldnir eru í sömu aðstöðu eða á sama afgirta svæðinu og mynda eina
faraldsfræðilega einingu; að því er varðar alifugla sem haldnir eru innanhúss teljast þetta vera allir fuglar sem deila sama loftrými,
15) „fuglainflúensa“: sýking í alifuglum af völdum inflúensuveiru af A-stofni:
a) af undirtegund H5 eða H7,
b) með smithæfnistuðul í bláæð (IVPI) sem er hærri en 1,2 í sex vikna gömlum ungum eða
c) sem veldur a.m.k. 75% dánartíðni í 4 til 8 vikna gömlum ungum sem sýktir eru í bláæð,
16) „alvarleg fuglainflúensa“: sýking í alifuglum af völdum:
a) fuglainflúensuveiru af undirtegund H5 eða H7 með genamengisröð sem kóðar fyrir fjölbasískar amínósýrur á skerðiseti
rauðkornakekkissameindar á svipaðan hátt og sjá má hjá öðrum veirum alvarlegrar fuglainflúensu, og sem gefur til kynna að
prótínkljúfur, sem er alls staðar í hýslinum, geti klofið rauðkornakekkissameindir,
b) fuglainflúensa eins og skilgreint er í b- og c-lið 15. mgr.,
17) „væg fuglainflúensa“: sýking í alifuglum af völdum fuglainflúensuveira af undirtegund H5 eða H7, önnur en alvarleg
fuglainflúensa,
18) „Newcastle-veiki“: sýking í alifuglum:
a) af völdum fuglastofns paramyxóveiru 1 með smithæfnistuðul í heila (ICPI) sem er hærri en 0,7 í dagsgömlum ungum eða
b) sýnt hefur verið fram á (annaðhvort beint eða með afleiðslu) að í veirunni séu margar basískar amínósýrur á C-enda F2-prótínsins
og fenýlalanínleif í stöðu 117, sem er N-endi F1-prótínsins; hugtakið „margar basískar amínósýrur“ vísar til a.m.k. þriggja arginín- eða
lýsínleifa á milli leifa 113 og 116; ef ekki tekst að sýna fram á sérkennandi mynstur amínósýruleifa sem lýst er í þessum lið þarf að
lýsa eiginleikum einangraðrar veiru með prófun á smithæfnistuðli í heila; í þessari skilgreiningu eru amínósýruleifar númeraðar frá N
enda amínósýruraðarinnar sem er leidd af núkleótíðröðinni í F0-geninu og 113–116 samsvarar leifum -4 til -1 frá skerðisetinu,
19) „opinber dýralæknir“: dýralæknir sem lögbært yfirvald tilnefnir,
20) „aðferð til að greina á milli sýktra og bólusettra dýra (DIVA-aðferðin)“: bólusetningaraðferð sem gerir kleift að aðgreina
bólusett/sýkt og bólusett/ósýkt dýr með því að beita greiningarprófun, sem ætluð er til að greina mótefni gegn veirunni á svæðinu, og
nota vísbendifugla sem ekki hafa verið bólusettir.

II. KAFLI
ALMENN SKILYRÐI SEM VARÐA INNFLUTNING OG UMFLUTNING
3. gr.
Skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þar sem vörur, sem heimilt er
að flytja inn til Bandalagsins eða í umflutningi gegnum það, eru upprunnar
Einungis skal flytja vörurnar inn til Bandalagsins og í umflutningi gegnum það frá þeim þriðju löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða
hólfum sem skráð eru í 1. og 3. dálk töflunnar í 1. hluta I. viðauka.

4. gr.
Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
1. Vörum sem eru fluttar inn til Bandalagsins skal fylgja heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir fyrir viðkomandi vöru, eins og um
getur í 4. dálki töflunnar í 1. hluta I. viðauka, sem er fyllt út í samræmi við athugasemdirnar og fyrirmyndirnar að heilbrigðisvottorðum
sem settar eru fram í 2. hluta þess viðauka (vottorðið).
2. Með heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir vegna innflutnings á alifuglum og dagsgömlum ungum skal, þegar flutningur
þeirra fer fram með skipi, hvort sem það er að öllu leyti eða hluta til, fylgja yfirlýsing frá skipstjóranum sem sett er fram í II. viðauka.
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3. Alifuglum, útungunareggjum og dagsgömlum ungum í umflutningi gegnum Bandalagið skal fylgja:
a) heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir, sem um getur í 1. mgr., sem á skal standa „til umflutnings gegnum Evrópubandalagið“
og
b) vottorð sem þriðja land, sem er viðtökuland, gerir kröfu um.
4. Eggjum, sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda, kjöti, hökkuðu og vélúrbeinuðu kjöti af alifuglum, strútfuglum og villtum
veiðifuglum, eggjum og eggjaafurðum í umflutningi gegnum Bandalagið skal fylgja vottorð sem er í samræmi við fyrirmyndina sem
sett er fram í XI. viðauka og uppfyllir skilyrðin sem þar koma fram.
5. Að því er varðar þessa reglugerð getur geymsla á meðan á umflutningi stendur verið hluti af umflutningi, í samræmi við 12. og 13.
gr. tilskipunar 97/78/EB.
6. Nota má rafræna vottun og önnur samþykkt kerfi sem eru samhæfð á vettvangi Bandalagsins.

5. gr.
Skilyrði fyrir innflutningi og umflutningi
1. Vörur sem eru fluttar inn til Bandalagsins og í umflutningi í gegnum það skulu uppfylla skilyrðin sem mælt er fyrir um í 6. og 7.
gr. og í III. kafla.
2. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki um stakar sendingar með færri en 20 einingum af alifuglum öðrum en strútfuglum, útungunareggjum
þeirra eða dagsgömlum ungum. Hins vegar má einungis flytja inn slíkar sendingar frá þriðju löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða
hólfum þeirra sem eru samþykkt að því er varðar slíkan innflutning og þær uppfylla eftirfarandi skilyrði:
a) þriðja landið, yfirráðasvæðið, svæðið eða hólfið er skráð í 1. og 3. dálk töflunnar í 1. hluta I. viðauka og í 4. dálki sömu töflu er
kveðið á um heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir fyrir viðkomandi vöru,
b) á þeim hvílir ekki innflutningsbann vegna ástæðna sem varða heilbrigði dýra,
c) hluti af innflutningsskilyrðunum er krafa um einangrun eða sóttkvíun eftir innflutning.
3. Vörur, sem um getur í 1. mgr., skulu uppfylla eftirfarandi:
a) viðbótarábyrgðir sem tilgreindar eru í 5. dálki töflunnar í 1. hluta I. viðauka,
b) sérstöku skilyrðin sem sett eru fram í 6. dálki og, eftir því sem við á, lokadagsetningarnar sem settar eru fram í dálki 6A og
upphafsdagsetningarnar sem settar eru fram í dálki 6B, í töflunni í 1. hluta I. viðauka,
c) viðbótarábyrgðir vegna heilbrigðis dýra þegar viðtökuaðildarríki krefjast þess og þess er getið í vottorðinu,
d) takmarkanir sem varða samþykki fyrir varnaráætlun gegn salmonellu gilda einungis þegar slíkt er tilgreint í viðeigandi dálki
töflunnar í 1. hluta I. viðauka.

6. gr.
Rannsókn, sýnataka og prófunaraðferðir
Þegar krafist er rannsóknar, sýnatöku og prófunar vegna fuglainflúensu, berfryminga, Newcastle-veiki, salmonellu og annarra
sjúkdómsvalda, sem hafa þýðingu fyrir heilbrigði dýra eða manna, vegna innflutnings á vörum til Bandalagsins í samræmi við
vottorðin skal einungis flytja slíkar vörur inn til Bandalagsins þegar lögbært yfirvald hlutaðeigandi þriðja lands hefur framkvæmt
þessar rannsóknir, sýnatökur og prófanir eða, eftir því sem við á, lögbært yfirvald viðtökuaðildarríkisins, í samræmi við III. viðauka.

7. gr.
Upplýsingaskylda vegna sjúkdóma
Einungis skal flytja vörur frá þriðju löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum inn til Bandalagsins ef hlutaðeigandi þriðja land:
a) upplýsir framkvæmdastjórnina um sjúkdómsástandið innan 24 klukkustunda frá staðfestingu á fyrstu uppkomu vægrar
fuglainflúensu, alvarlegrar fuglainflúensu eða Newcastle-veiki,
b) sendir veirueinangranir úr fyrstu uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu og Newcastle-veiki til tilvísunarrannsóknarstofu
Bandalagsins fyrir fuglainflúensu og Newcastle-veiki (1) án ástæðulausrar tafar; slíkra veirueinangrana skal ekki krafist vegna
innflutnings á eggjum, eggjaafurðum og eggjum, sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda, frá þriðju löndum, yfirráðasvæðum,
svæðum eða hólfum þaðan sem innflutningur á slíkum vörum til Bandalagsins er leyfður,
c) sendir framkvæmdastjórninni reglulegar uppfærslur um sjúkdómsástandið.

________________

(1) Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, United Kingdom.
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III. KAFLI

HEILBRIGÐISÁSTAND DÝRA, AÐ ÞVÍ ER VARÐAR FUGLAINFLÚENSU OG NEWCASTLE-VEIKI, Í ÞRIÐJU
LÖNDUM, Á YFIRRÁÐASVÆÐUM, SVÆÐUM OG Í HÓLFUM ÞAR SEM ÞAU ERU UPPRUNNIN
8. gr.
Þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf sem eru laus við fuglainflúensu
1. Að því er varðar þessa reglugerð skal þriðja land, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem vörur eru fluttar inn til Bandalagsins,
teljast laus við fuglainflúensu ef:
a) fuglainflúensa hefur ekki verið til staðar í þriðja landinu, á yfirráðasvæðinu, svæðinu eða í hólfinu á tímabili sem nær a.m.k. yfir
næstliðna 12 mánuði fyrir vottun opinbers dýralæknis,
b) eftirlitsáætlun vegna fuglainflúensu, í samræmi við 10. gr., hefur verið til staðar í a.m.k. næstliðna 6 mánuði fyrir vottunina sem
um getur í a-lið þessarar málsgreinar þegar þess er krafist í vottorðinu.
2. Þegar fuglainflúensa kemur upp í þriðja landi, á yfirráðasvæði, svæði eða í hólfi sem áður var laust við þann sjúkdóm, eins og um
getur í 1. mgr., skal viðkomandi þriðja land, yfirráðasvæði, svæði eða hólf aftur teljast laust við fuglainflúensu að því tilskildu að
eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:
a) að niðurskurðarstefnu (e. stamping out policy) hafi verið hrint í framkvæmd til að verjast sjúkdómnum, ef um er að ræða alvarlega
fuglainflúensu,
b) að annað hvort hafi niðurskurðarstefnu verið hrint í framkvæmd eða alifuglunum hafi verið slátrað til að verjast sjúkdómnum, ef
um er að ræða væga fuglainflúensu,
c) að viðunandi hreinsun og sótthreinsun hafi farið fram á öllum áður sýktum stöðvum,
d) eftirlit með fuglainflúensu hafi farið fram í samræmi við II. hluta IV. viðauka í þrjá mánuði að lokinni hreinsuninni og
sótthreinsuninni sem um getur í c-lið þessarar málsgreinar, með neikvæðum niðurstöðum.

9. gr.
Þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf sem eru laus við alvarlega fuglainflúensu
1. Að því er varðar þessa reglugerð skal þriðja land, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem vörur eru fluttar inn til Bandalagsins
teljast laust við alvarlega fuglainflúensu þegar sá sjúkdómur hefur ekki verið til staðar í þriðja landinu, á yfirráðasvæðinu, svæðinu eða
í hólfinu í a.m.k. næstliðna 12 mánuði fyrir vottun opinbers dýralæknis.
2. Þegar alvarleg fuglainflúensa kemur upp í þriðja landi, á yfirráðasvæði, svæði eða í hólfi sem áður var laust við þann sjúkdóm, eins
og um getur í 1. mgr., skal viðkomandi þriðja land, yfirráðasvæði, svæði eða hólf aftur teljast laust við alvarlega fuglainflúensu að því
tilskildu að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:
a) að niðurskurðarstefnu hafi verið hrint í framkvæmd til að verjast sjúkdómnum, þ.m.t. viðunandi hreinsun og sótthreinsun á öllum
áður sýktum stöðvum,
b) að eftirlit með fuglainflúensu hafi farið fram í samræmi við II. hluta IV. viðauka í þrjá mánuði að loknum niðurskurði og hreinsun
og sótthreinsun sem um getur í a-lið.

10. gr.
Eftirlitsáætlanir vegna fuglainflúensu
Þegar þess er krafist í vottorðinu að til staðar sé eftirlitsáætlun vegna fuglainflúensu skal einungis flytja vörur frá þriðja landi,
yfirráðasvæði, svæði eða hólfi inn til Bandalagsins ef:
a) í þriðja landinu, á yfirráðasvæðinu, svæðinu eða í hólfinu hafi verið til staðar eftirlitsáætlun vegna fuglainflúensu, sem er tilgreind í
7. dálki töflunnar í 1. hluta I. viðauka, í a.m.k. sex mánuði og að kerfið uppfylli kröfurnar:
i.

sem settar eru fram í I. hluta IV. viðauka eða

ii. í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnuninnar um landdýr (1),
b) þriðja landið upplýsir framkvæmdastjórnina um allar breytingar sem verða á eftirlitsáætlun þess vegna fuglainflúensu.

11. gr.
Bólusetning gegn fuglainflúensu
Þegar bólusetning gegn fuglainflúensu fer fram í þriðju löndum, á yfirráðasvæðum, svæðum eða í hólfum skal einungis flytja inn
alifugla eða aðrar vörur úr bólusettum alifuglum til Bandalagsins ef:

________________

(1) http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm.
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a) þriðja landið framkvæmir bólusetningu gegn fuglainflúensu í samræmi við bólusetningaráætlun sem tilgreind er í 8. dálki töflunnar
í 1. hluta I. viðauka og sú áætlun uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í V. viðauka,
b) þriðja landið upplýsir framkvæmdastjórnina um allar breytingar á bólusetningaráætlun sinni gegn fuglainflúensu.

12. gr.
Þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf sem eru laus við Newcastle-veiki
1. Að því er varðar þessa reglugerð skal þriðja land, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem vörur eru fluttar inn til Bandalagsins
teljast laust við Newcastle-veiki ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
a) Newcastle-veiki hefur ekki komið upp í alifuglum í þriðja landinu, á yfirráðasvæðinu, svæðinu eða í hólfinu í a.m.k. næstliðna 12
mánuði fyrir vottun opinbers dýralæknis,
b) ekki hefur verið bólusett gegn Newcastle-veiki með bóluefnum sem ekki uppfylla viðmiðanirnar fyrir viðurkennd bóluefni gegn
Newcastle-veiki, sem settar eru fram í VI. viðauka, í a.m.k. það tímabil sem um getur í a-lið þessarar málsgreinar.
2. Þegar Newcastle-veiki kemur upp í þriðja landi, á yfirráðasvæði, svæði eða í hólfi sem áður var laust við þann sjúkdóm, eins og
um getur í 1. mgr., skal viðkomandi þriðja land, yfirráðasvæði, svæði eða hólf aftur teljast laust við sjúkdóminn að því tilskildu að
eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:
a) að niðurskurðarstefnu hafi verið hrint í framkvæmd til að verjast sjúkdómnum,
b) að viðunandi hreinsun og sótthreinsun hafi farið fram á öllum áður sýktum stöðvum,
c) að í a.m.k. 3 mánuði eftir lok niðurskurðar og hreinsunar og sótthreinsunar sem um getur í a- og b-lið:
i. geti lögbært yfirvald þriðja landsins sýnt fram á með auknum rannsóknum í tengslum við uppkomuna, þ.m.t. prófunum á
rannsóknarstofu, að sjúkdómurinn sé ekki til staðar í þriðja landinu, á yfirráðasvæðinu, svæðinu eða í hólfinu,
ii. hafi ekki verið bólusett gegn Newcastle-veiki með bóluefnum sem ekki uppfylla viðmiðanirnar fyrir viðurkennd bóluefni gegn
Newcastle-veiki sem koma fram í IV. viðauka.

13. gr.
Undanþágur vegna notkunar á bóluefnum gegn Newcastle-veiki
1. Að því er varðar vörurnar sem um getur í 1. gr. (a-lið 1. mgr.) og sem undanþága frá ákvæðum 12. gr. (b-lið 1. mgr.) og 12. gr. (ii.
lið c-liðar 2. mgr.) skal þriðja land, yfirráðasvæði, svæði eða hólf teljast laust við Newcastle-veiki ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
a) þriðja landið, yfirráðasvæðið, svæðið eða hólfið leyfir notkun bóluefna sem uppfylla almennu viðmiðanirnar sem settar eru fram í
I. hluta IV. viðauka en ekki sértæku viðmiðanirnar sem settar eru fram í II. hluta þess viðauka,
b) viðbótarheilbrigðiskröfurnar, sem settar eru fram í I. hluta VII. viðauka, eru uppfylltar.
2. Að því er varðar vörurnar sem um getur í 1. gr. (b-lið 1. mgr.) og sem undanþága frá ákvæðum 12. gr. (b-lið 1. mgr.) og 12. gr. (ii.
lið c-liðar 2. mgr.) skal þriðja land, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem innflutningur á alifuglakjöti til Bandalagsins er leyfður
teljast laust við Newcastle-veiki ef viðbótarheilbrigðiskröfurnar, sem mælt er fyrir um í II. hluta VII. viðauka, eru uppfylltar.

IV. KAFLI
SÉRSTÖK SKILYRÐI VEGNA INNFLUTNINGS
14. gr.
Sérstök skilyrði vegna innflutnings á alifuglum, útungunareggjum og dagsgömlum ungum
1. Auk skilyrðanna, sem mælt er fyrir um í II. og III. kafla, gilda eftirfarandi sérstök skilyrði um innflutning á:
a) alifuglum til undaneldis og framleiðslu, öðrum en strútfuglum, og útungunareggjum og dagsgömlum ungum annarra fugla en
strútfugla: kröfurnar sem settar eru fram í VIII. viðauka,
b) strútfuglum til undaneldis og framleiðslu, útungunareggjum og dagsgömlum ungum þeirra: kröfurnar sem settar eru fram í IX.
viðauka.
2. Skilyrðin, sem kveðið er á um í 1. mgr., gilda ekki um stakar sendingar með færri en 20 einingum af alifuglum öðrum en
strútfuglum, útungunareggjum þeirra eða dagsgömlum ungum.

15. gr.
Sérstök skilyrði vegna innflutnings á eggjum sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda
Auk krafnanna sem kveðið er á um í 3. til 6. gr. skulu egg, sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda, sem flutt eru inn til Bandalagsins
uppfylla eftirfarandi kröfur:
a) þau skulu stimpluð með ISO-kóða þriðja landsins sem er upprunaland og samþykkisnúmeri upprunastöðvarinnar,
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b) hver pakki með eggjum, sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda, skal einungis innihalda egg frá sama þriðja landi, sem er
upprunaland, sömu stöð og sendanda og á honum skal koma fram a.m.k. eftirfarandi:
i.

upplýsingarnar, sem koma fram á eggjunum, sem kveðið er á um í a-lið,

ii. auðsýnilegar og læsilegar upplýsingar um að sendingin innihaldi egg sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda,
iii. nafn sendanda eða firmaheiti og heimilisfang.
c) egg, sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda, sem eru flutt inn til Bandalagsins skulu flutt beint á lokaviðtökustað eftir að
innflutningseftirliti er lokið á viðunandi hátt.

16. gr.
Sérstök skilyrði vegna flutnings á alifuglum og dagsgömlum ungum
Alifuglar og dagsgamlir ungar, sem fluttir eru inn til Bandalagsins, skulu ekki:
a) settir í flutningatæki sem flytur aðra alifugla og dagsgamla unga í lakara heilbrigðisástandi,
b) á meðan á flutningi þeirra til Bandalagsins stendur, fluttir gegnum eða affermdir í þriðja landi, á yfirráðasvæði, svæði eða í hólfi
þaðan sem innflutningur á slíkum alifuglum og dagsgömlum ungum til Bandalagsins er ekki leyfður.

17. gr.
Sérstök skilyrði vegna innflutnings á kjöti af strútfuglum
Kjöt af strútfuglum má einungis flytja inn til Bandalagsins ef þeir hafa sætt verndarráðstöfununum í tengslum við Krím-Kongó hitasótt
sem mælt er fyrir um í II. hluta X. viðauka.

V. KAFLI
SÉRSTÖK SKILYRÐI VEGNA UMFLUTNINGS
18. gr.
Undanþága vegna umflutnings gegnum Lettland, Litháen og Pólland
1. Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 4. gr. skal leyfa umflutning sendinga af kjöti, hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti af alifuglum, þ.m.t.
strútfuglum og villtum veiðifuglum, eggjum og eggjaafurðum og eggjum, sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda, sem koma frá eða
eru á leið til Rússlands, beint eða í gegnum annað þriðja land, á vegum eða með járnbrautum milli skoðunarstöðva á landamærum
Lettlands, Litháens og Póllands, sem skráðar eru í viðaukanum við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB (1), ef
eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
a) opinber dýralæknir innsiglaði sendinguna með innsigli með raðnúmeri á skoðunarstöðinni á landamærum Lettlands, Litháen eða
Póllands, þar sem sendingin kom inn í landið,
b) opinber dýralæknir á skoðunarstöðinni á landamærum Lettlands, Litháen eða Póllands, þar sem sendingin kom inn í landið,
stimplaði á hverja síðu skjalanna, sem fylgja sendingunni, eins og kveðið er á um í 7. gr. tilskipunar 97/78/EB, orðin „EINGÖNGU
TIL UMFLUTNINGS GEGNUM BANDALAGIÐ TIL RÚSSLANDS“,
c) kröfurnar um málsmeðferð, sem kveðið er á um í 11. gr. tilskipunar 97/78/EB, eru uppfylltar,
d) sendingin er vottuð sem tæk til umflutnings á samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalinu fyrir dýr og dýraafurðir sem opinber
dýralæknir á skoðunarstöðinni á landamærum Lettlands, Litháen eða Póllands, þar sem sendingin kom inn í landið, gaf út.
2. Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 4. gr. skal leyfa umflutning sendinga af eggjum og eggjaafurðum frá Hvíta-Rússlandi til rússneska
yfirráðasvæðisins Kaliningrad, á vegum eða með járnbrautum milli skoðunarstöðvanna á landamærum Litháen, sem tilgreindar eru í
viðaukanum við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB, ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
a) opinber dýralæknir innsiglaði sendinguna með innsigli með raðnúmeri á skoðunarstöðinni á landamærum Litháens þar sem
sendingin kom inn í landið,
b) opinber dýralæknir á skoðunarstöðinni á landamærum Litháen, þar sem sendingin kom inn í landið, stimplaði á hverja síðu
skjalanna, sem fylgja sendingunni, eins og kveðið er á um í 7. gr. tilskipunar 97/78/EB, orðin „EINGÖNGU TIL UMFLUTNINGS
GEGNUM LITHÁEN TIL RÚSSLANDS“,
c) kröfurnar um málsmeðferð, sem kveðið er á um í 11. gr. tilskipunar 97/78/EB, eru uppfylltar,
d) sendingin er vottuð sem tæk til umflutnings á samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalinu fyrir dýr og dýraafurðir sem opinber
dýralæknir á skoðunarstöð á landamærum Litháen, þar sem sendingin kom inn í landið, gaf út.
3. Ekki er heimilt að afferma sendingarnar, sem um getur í 1. og 2. mgr., eða setja þær í geymslu innan Sambandsins eins og um
getur í 4. mgr. 12. gr. eða 13. gr. tilskipunar 97/78/EB.
________________

(1) Stjtíð. ESB L 296, 12.11.2009, bls. 1.
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4. Lögbært yfirvald skal gera reglulega úttekt til að tryggja að fjöldi sendinga, eins og um getur í 1. og 2. mgr., og samsvarandi magn
afurða sem er flutt frá Sambandinu samsvari þeim fjölda og því magni sem er flutt inn í Sambandið.

VI. KAFLI
UMBREYTINGAR- OG LOKAÁKVÆÐI
19. gr.
Niðurfelling
Ákvarðanir 93/342/EBE, 94/438/EB og 2006/696/EB falli úr gildi.
Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu ákvarðanirnar sem tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar í samræmi við samsvörunartöfluna í
XII. viðauka.

20. gr.
Umbreytingarákvæði
Vörur sem viðeigandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir hafa verið gefin út fyrir, í samræmi við ákvarðanir 93/342/EBE,
94/438/EB og 2006/696/EB, má flytja inn til Bandalagsins eða í umflutningi gegnum það til 15. febrúar 2009.

21. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2009.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
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4

EP, E (bæði
einungis til
umflutnings
gegnum Litháen)
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IL-0

IL-1

Landið allt

HR-0

HR – Króatía

IL – Ísrael

Landið allt

HK-0

HK – Hong
Kong

Svæði í Ísrael að
undanskildum IL-2, IL-3
og IL-4

Allt yfirráðasvæði
sérstjórnarsvæðisins Hong
Kong

Landið allt

Shandong-sýsla

CN-1

GL-0

3

Landið allt

2

CN-0

GL – Grænland

CN – Kína

1

4

A

8

ST0

S4

9

POU, RAT

WGM
N

S5, ST1

N

A

7

S4

—

6B

BPR, BPP, DOC,
DOR, HEP, HER,
SRP

6.2.2004

6A

EP, E

SPF

N

EP, E, POU, RAT,
WGM

P2

6

N

VIII

VI

5

BPR, BPP, DOR,
DOC, HEP, HER,
SRA, SRP

SPF

EP

EP, WGM

SPF

POU, E

EP
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1

Svæði í Ísrael innan
eftirfarandi svæðamarka:
— til norðurs: vegur 386
að mörkum
sveitarfélagsins Jerúsalem,
Refaim-áin, gömlu
landamæri Ísraels og
Jórdaníu („græna línan“),
— til austurs: vegur 356,
— til suðurs: vegir 8670,
3517 og 354,
— til vesturs: í beinni línu
í norður að vegi 367,
meðfram vegi 367 í vestur
og síðan norður að vegi
375 og vestan við þorpið
Matta í norðnorðaustlægri
línu að vegi 386.

IL-3
POU, RAT

N, P2

P2

WGM

VIII

N, P2

BPR, BPP, DOC,
DOR, HEP, HER,
SRP

N, P2

IL-2
POU, RAT

P2

VIII

WGM

6

N, P2

5

4

BPR, BPP, DOC,
DOR, HEP, HER,
SRP

3

Svæði í Ísrael innan
eftirfarandi svæðamarka:
— til vesturs: vegur nr. 4,
— til suðurs: vegur nr.
5812 inn á veg nr. 5815,
— til austurs:
öryggisgirðingin að vegi
nr. 6513,
— til norðurs: vegur nr.
6513 að tengingunni við
veg nr. 65. Frá þessum
punkti í beinni línu að
innganginum að Givat Nili
og þaðan í beinni línu að
mótum vegar nr. 652 og
vegar nr. 4.

2

6A

14.6.2011

14.6.2011

14.6.2011

1.5.2010

1.5.2010

1.5.2010

6B

A

A

7

8

S5, ST1

S5, ST1

9
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1

N, P2

IL-4
POU, RAT

P2

VIII

WGM

6

N, P2

5

4

BPR, BPP, DOC,
DOR, HEP, HER,
SRP

3

Svæði í Ísrael innan
eftirfarandi svæðamarka:
— Þar sem landamæri
Ísrael og Palestínska
sjálfstjórnarsvæðisins
(Gazaströndin) mæta
landamærum Ísrael og
Egyptalands.
— Suður meðfram
landamærum Ísrael og
Egyptalands að
breiddargráðu 31° 06ƍ N.
— Austur eftir
breiddargráðu 31° 06ƍ N
að lengdargráðu 34° 26ƍ E.
— Bein lína í norður að
Nassi gatnamótunum
(gatnamót þjóðvegar 264
og 25).
— Leið 264 í norður að
Ben Kama gatnamótunum
(gatnamót þjóðvegar 264
og 40).
— Austur eftir
breiddargráðu 31° 27ƍ N
að lengdargráðu 34° 52ƍ E.
— Norður eftir
lengdargráðu 34° 52ƍ E að
þjóðvegi 353.
— Í beinni línu að mótum
þjóðvegar 40 og
breiddargráðu 31° 40ƍ N.

2

8.3.2012

8.3.2012

8.3.2012

6A

22.6.2012

22.6.2012

22.6.2012

6B

A

7

8

S5, ST1

9
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KR-0

ME-O

MG-0

MY-0

KR – SuðurKórea

ME –
Svartfjallaland

MG –
Madagaskar

MK –
Makedónía
(Fyrrverandi
lýðveldi
Júgóslavíu) (4)

MK-0 (4)

MY-1

—

IS-0

IS – Ísland

MY – Malasía

Landið allt

IN-0

IN – Indland

3

Landið allt

Vesturskaginn

Landið allt

Landið allt

Landið allt

Landið allt

— Vestur eftir
breiddargráðu 31° 40ƍ N
niður að sjó.
— Suður meðfram strönd
Miðjarðarhafsins að
landamærum Ísrael og
Palestínska
sjálfstjórnarsvæðisins
(Gazaströndin).
— Suður meðfram
landamærum Ísrael og
Palestínska
sjálfstjórnarsvæðisins
(Gazaströndin).

2

1

EP

E

EP

—

EP, E, WGM

SPF

EP

EP, E

EP, E

SPF

EP

4

5

P2

6

6.2.2004

6A

6B

7

8

S4

S4

S4

S4

9
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2

MX-0

NA-0

NC-0

NZ-0

PM-0

RS-0 (5)

RU-0

SG-0

TH-0

1

MX – Mexíkó

NA – Namibía

NC – NýjaKaledónía

NZ – NýjaSjáland

PM – Sankti
Pierre og
Miquelon

RS – Serbía (5)

RU – Rússland

SG – Singapúr

TH – Taíland

Landið allt

Landið allt

Landið allt

Landið allt

Allt yfirráðasvæðið

Landið allt

Landið allt

Landið allt

Landið allt

3

4

1.7.2012

1.7.2012

6B

E

6A

1.7.2012

VIII

VIII

6

POU, RAT

WGM

SPF, EP

EP

EP, E, POU

EP

SPF

EP, E, POU, RAT

WGM

BPR, BPP, DOC,
DOR, HEP, HER,
SRA, SRP

SPF

EP

III
VII

HER

II

I

5

RAT, EP, E

DOR

BPR

SPF

EP

SPF

7

8

S4

S4

S4

S0, ST0

S4

9
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2

TN-0

TR-0

UA-0

US-0

UY-0

ZA-0

1

TN – Túnis

TR – Tyrkland

UA – Úkraína

US – Bandaríkin

UY – Úrúgvæ

ZA – SuðurAfríka
Landið allt

Landið allt

Landið allt

Landið allt

Landið allt

Landið allt

3

4

8

S4

S0, ST0

9

II
III
VII

DOR
HER
RAT

I

BPR

EP, E

SPF

EP, E, RAT

SPF

EP, E, POU, RAT

WGM

SPF

P2

P2

N

9.4.2011

A

S4

S4

S4

S3, ST1

A

7

BPR, BPP, DOC,
DOR, HEP, HER,
SRA, SRP

6B

S4

9.4.2011

6A

S4

N

6

EP, E

VIII

VIII

5

E, EP, POU, RAT,
WGM

SPF

EP, E, POU, RAT

WGM

DOR, BPR, BPP,
HER

SPF
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(5)
(6)

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

ZW-0

ZW – Simbabve

Landið allt

3

EP, E

5

VII

4

RAT

6

6A

6B

7

8

S4

9

Flytja má vörur sem eru framleiddar fyrir þessa dagsetningu, þ.m.t. þær sem eru fluttar sjóleiðis, inn til Sambandsins í 90 daga eftir þessa dagsetningu.
Einungis má flytja vörur sem eru framleiddar eftir þessa dagsetningu inn til Sambandsins.
Í samræmi við samninginn milli Evrópusambandsins og Ríkjasambandsins Sviss um viðskipti með landbúnaðarafurðir (Stjtíð. EB L 114, 30.4.2002, bls. 132).
Makedónía (Fyrrverandi lýðveldi Júgóslavíu); bráðabirgðakóði, sem hefur engin áhrif á endanlega tilgreiningu fyrir þetta land, sem verður samþykktur þegar niðurstaða fæst úr yfirstandandi samningaviðræðum um þetta mál hjá Sameinuðu
þjóðunum.
Að Kósóvó undanskildu, í skilningi ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1244 frá 10 júní 1999.
Einungis til umflutnings í samræmi við 4. mgr. 4. gr. og 5. gr.
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2. HLUTI
Fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir dýr og dýraafurðir
Fyrirmynd(ir)
„BPP“:

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir alifugla til undaneldis eða framleiðslu, aðra en
strútfugla

„BPR“:

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir strútfugla til undaneldis eða framleiðslu

„DOC“:

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir dagsgamla unga, aðra en strútfugla

„DOR“:

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir dagsgamla unga strútfugla

„HEP“:

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir útungunaregg alifugla, annarra en strútfugla

„HER“:

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir útungunaregg strútfugla

„SPF“:

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir egg sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda

„SRP“:

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir alifugla til slátrunar og alifugla til endurnýjunar
veiðistofna, aðra en strútfugla

„SRA“:

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir strútfugla til slátrunar

„POU“:

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir kjöt af alifuglum

„POU-MI/MSM“:

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir hakkað kjöt og vélúrbeinað kjöt af alifuglum

„RAT“:

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir kjöt af öldum strútfuglum til manneldis

„RAT-MI/MSM“:

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir hakkað kjöt og vélúrbeinað kjöt af öldum
strútfuglum til manneldis

„WGM“:

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir kjöt af villtum veiðifuglum

„WGM-MI/MSM“: Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir hakkað kjöt og vélúrbeinað kjöt af villtum
veiðifuglum
„E“:

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir egg

„EP“:

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir eggjaafurðir

Viðbótarábyrgðir (AG):
„I“:

Ábyrgðir vegna strútfugla til undaneldis og framleiðslu, sem koma frá þriðja landi,
yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem ekki er laust við Newcastle-veiki, vottaðir í samræmi
við fyrirmynd BPR

„II“:

Ábyrgðir vegna dagsgamalla unga strútfugla sem koma frá þriðja landi, yfirráðasvæði,
svæði eða hólfi sem ekki er laust við Newcastle-veiki, vottaðir í samræmi við fyrirmynd
DOR

„III“:

Ábyrgðir vegna útungunareggja strútfugla sem koma frá þriðja landi, yfirráðasvæði, svæði
eða hólfi sem ekki er laust við Newcastle-veiki, vottuð í samræmi við fyrirmynd HER

„V“:

Ábyrgðir vegna strútfugla til slátrunar sem koma frá þriðja landi, yfirráðasvæði, svæði eða
hólfi sem ekki er laust við Newcastle-veiki, vottaðir í samræmi við fyrirmynd SRA

„VI“:

viðbótarábyrgðir sem gilda um alifuglakjöt sem er vottað í samræmi við fyrirmynd POU

„VII“:

viðbótarábyrgðir sem gilda um kjöt af öldum strútfuglum til manneldis sem er vottað í
samræmi við fyrirmynd RAT

„VIII“:

viðbótarábyrgðir fyrir kjöt af villtum veiðifuglum sem er vottað í samræmi við fyrirmynd
WGM

„IX“:

einungis skal leyfa umflutning gegnum Litháen á sendingum af eggjum og eggjaafurðum
sem eru upprunnin í Hvíta-Rússlandi og eiga að fara til rússneska yfirráðasvæðisins
Kaliningrad að því tilskildu að farið sé að ákvæðum 2., 3. og 4. mgr. 18. gr.

Varnaráætlun vegna salmonellu:
„S0“

Bann við innflutningi til Bandalagsins á alifuglum til undaneldis eða framleiðslu (BPP) af
tegundinni Gallus gallus, dagsgömlum ungum (DOC) af tegundinni Gallus gallus,
alifuglum til slátrunar og til endurnýjunar stofna (SRP) af tegundinni Gallus gallus og
útungunareggjum (HEP) af tegundinni Gallus gallus vegna þess að viðeigandi varnaráætlun
gegn salmonellu, í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2160/200,3 hefur ekki verið lögð fyrir
framkvæmdastjórnina eða hún hefur ekki samþykkt hana.

„S1“

Bann við innflutningi til Bandalagsins á alifuglum til undaneldis eða framleiðslu (BPP) af
tegundinni Gallus gallus, dagsgömlum ungum (DOC) af tegundinni Gallus gallus,
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alifuglum til slátrunar og til endurnýjunar stofna (SRP) af tegundinni Gallus gallus í öðrum
tilgangi en til undaneldis, vegna þess að viðeigandi varnaráætlun gegn salmonellu, í
samræmi við reglugerð (EB) nr. 2160/2003, hefur ekki verið lögð fyrir framkvæmda
stjórnina eða hún hefur ekki samþykkt hana.
„S2“

Bann við innflutningi til Bandalagsins á alifuglum til undaneldis eða framleiðslu (BPP) af
tegundinni Gallus gallus, dagsgömlum ungum (DOC) af tegundinni Gallus gallus og
alifuglum til slátrunar og til endurnýjunar stofna (SRP) af tegundinni Gallus gallus í öðrum
tilgangi en til undaneldis eða varps, vegna þess að viðeigandi varnaráætlun gegn
salmonellu, í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2160/2003, hefur ekki verið lögð fyrir
framkvæmdastjórnina eða hún hefur ekki samþykkt hana.

„S3“

Bann við innflutningi til Bandalagsins á alifuglum til undaneldis eða framleiðslu (BPP) af
tegundinni Gallus gallus og alifuglum til slátrunar og til endurnýjunar stofna (SRP) af
tegundinni Gallus gallus í öðrum tilgangi en til undaneldis, vegna þess að viðeigandi
varnaráætlun gegn salmonellu, í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2160/2003, hefur ekki
verið lögð fyrir framkvæmdastjórnina eða hún hefur ekki samþykkt hana.

„S4“

Bann við innflutningi til Bandalagsins á eggjum (E) af tegundinni Gallus gallus, öðrum en
eggjum í flokki B í samræmi við reglugerð (EB) nr. 557/2007, vegna þess að viðeigandi
varnaráætlun gegn salmonellu, í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2160/2003, hefur ekki
verið lögð fyrir framkvæmdastjórnina eða hún hefur ekki samþykkt hana.

„S5“

Bann við innflutningi til Sambandsins á alifuglum til undaneldis og framleiðslu (BPP) af
tegundinni Gallus gallus, alifuglum til slátrunar og til endurnýjunar stofna (SRP) af
tegundinni Gallus gallus vegna þess að varnaráætlun gegn salmonellu, í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 2160/2003, hefur ekki verið lögð fyrir framkvæmdastjórnina eða hún
hefur ekki samþykkt hana.

„ST0“

Bann við innflutningi til Sambandsins á kalkúnum til undaneldis eða framleiðslu (BPP),
dagsgömlum kalkúnaungum (DOC), kalkúnum til slátrunar og endurnýjunar stofna (SRP)
og útungunareggjum (HEP) kalkúna vegna þess að viðeigandi varnaráætlun gegn
salmonellu, í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2160/2003, hefur ekki verið lögð fyrir
framkvæmdastjórnina eða hún hefur ekki samþykkt hana.

„ST1“

Bann við innflutningi til Sambandsins á kalkúnum til undaneldis eða framleiðslu (BPP),
kalkúnum til slátrunar og endurnýjunar stofna (SRP) vegna þess að viðeigandi varnaráætlun
gegn salmonellu, í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2160/2003, hefur ekki verið lögð fyrir
framkvæmdastjórnina eða hún hefur ekki samþykkt hana.

Sérstök skilyrði:
„P2“:

Bann við innflutningi til eða umflutningi gegnum Bandalagið vegna takmarkana sem
tengjast uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu

„P3“:

Bann við innflutningi til eða umflutningi gegnum Bandalagið vegna takmarkana sem
tengjast uppkomu Newcastle-veiki

„N“:

Ábyrgðir hafa verið lagðar fram fyrir því að löggjöf um varnir gegn Newcastle-veiki í
þriðja landinu eða á yfirráðasvæðinu er jafngild þeirri sem gildir í Sambandinu. Ef
Newcastle-veiki kemur upp má áfram leyfa innflutning frá þriðja landinu eða
yfirráðasvæðinu án breytinga á kóða þriðja landsins eða kóða yfirráðasvæðisins. Hins vegar
skal sjálfkrafa banna innflutning til Sambandsins frá öllum svæðum þar sem lögbært
yfirvald hlutaðeigandi þriðja lands eða yfirráðasvæðis hefur sett opinberar takmarkanir
vegna uppkomu þess sjúkdóms.

„L“:

Ábyrgðir hafa verið lagðar fram fyrir því að löggjöf um varnir gegn fuglainflúensu í þriðja
landinu eða á yfirráðasvæðinu er jafngild þeirri sem gildir í Sambandinu. Ef væg
fuglainflúensa kemur upp má áfram leyfa innflutning frá þriðja landinu eða yfirráðasvæðinu
án breytinga á kóða þriðja landsins eða kóða yfirráðasvæðisins. Hins vegar skal sjálfkrafa
banna innflutning til Sambandsins frá öllum svæðum þar sem lögbært yfirvald
hlutaðeigandi þriðja lands eða yfirráðasvæðis hefur sett opinberar takmarkanir vegna
uppkomu þess sjúkdóms.

Eftirlitsáætlun vegna fuglainflúensu og bólusetningaráætlun vegna fuglainflúensu:
„A“:

Þriðja landið, yfirráðasvæðið, svæðið eða hólfið framkvæmir eftirlitsáætlun vegna
fuglainflúensu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 798/2008

„B“:

Þriðja landið, yfirráðasvæðið, svæðið eða hólfið framkvæmir bólusetningar gegn
fuglainflúensu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 798/2008
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Athugasemdir
Almennar athugasemdir:
a) Útflutningslandið, -yfirráðasvæðið, -svæðið eða -hólfið skal gefa út heilbrigðisvottorð fyrir dýr og
dýraafurðir sem byggjast á fyrirmyndunum í 2. hluta þessa viðauka og fylgja uppsetningu þeirra
fyrirmynda sem varða viðkomandi vörur. Þar skulu koma fram, í sömu röð og í fyrirmyndinni, þær
yfirlýsingar sem krafist er fyrir hvert þriðja land og eftir atvikum þær viðbótarheilbrigðiskröfur sem krafist
er fyrir það þriðja land, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem varan er flutt út.
Þegar viðtökuaðildarríki innan ESB krefst viðbótarábyrgða fyrir viðkomandi vöru skal einnig færa þær á
frumrit heilbrigðisvottorðsins fyrir dýr og dýraafurðir.
b) Framvísa verður einu aðskildu heilbrigðisvottorði fyrir hverja sendingu af viðkomandi vöru sem flutt er út
til sama áfangastaðar frá yfirráðasvæði sem skráð er í 2. og 3. dálk 1. hluta þessa viðauka og flutt í sama
járnbrautarvagni, vöruflutningabifreið, loftfari eða skipi.
c) Frumrit vottorðanna skulu vera á einu blaði, áprentuðu báðum megin, eða form þeirra skal vera þannig, ef
textinn þarf að vera lengri, að allar síðurnar myndi hluta af heild og að ekki sé hægt að aðskilja þær.
d) Vottorðið skal vera á a.m.k. einu opinberu tungumáli þess aðildarríkis ESB þar sem skoðunin á
landamærastöðinni fer fram og á einu opinberu tungumáli viðtökuaðildarríkisins innan ESB. Þessi
aðildarríki geta þó heimilað notkun á öðru opinberu tungumáli Bandalagsins í stað þeirra eigin, ásamt, ef
þörf krefur, opinberri þýðingu.
e) Ef viðbótarblöð eru fest við vottorðið til auðkenningar á vörum í sendingunni skulu þau teljast hluti af
frumriti vottorðsins svo fremi sem undirskrift og stimpill opinbera dýralæknisins kemur fyrir á hverri síðu
fyrir sig.
f) Ef vottorðið, þ.m.t. viðbótarblöðin sem um getur í e-lið, er fleiri en ein síða skal hver síða númeruð neðst
með blaðsíðutali ásamt heildarsíðufjölda og efst skal vera kóðanúmer vottorðsins sem lögbært yfirvald
hefur úthlutað.
g) Opinber dýralæknir skal, nema annað sé tekið fram, fylla út frumrit vottorðsins og undirrita það innan 24
klukkustunda fyrir fermingu sendingarinnar sem flytja á inn til Bandalagsins. Í því skyni skulu lögbær
yfirvöld útflutningslandsins sjá til þess að farið sé að meginreglum um útgáfu vottorða sem eru jafngildar
þeim sem mælt er fyrir um í tilskipun 96/93/EB.
Undirskriftin skal vera í öðrum lit en prentaði textinn. Það sama á við um stimpla nema þeir séu
upphleyptir eða séu vatnsmerki.
h) Frumrit vottorðsins verður að fylgja sendingunni að skoðunarstöð ESB á landamærum.
Viðbótarathugasemdir fyrir alifugla og dagsgamla unga:
i) Vottorðið skal gilda í 10 daga frá útgáfudegi nema annað sé tekið fram.
Þegar um er að ræða flutninga með skipi skal gildistíminn lengdur sem nemur lengd sjóferðarinnar. Í því
skyni skal frumrit yfirlýsingar frá skipstjóranum, sem samin hefur verið í samræmi við ákvæði II. viðauka,
fylgja með heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir.
j) Ekki skal flytja alifugla og dagsgamla unga með öðrum alifuglum og dagsgömlum ungum sem annað hvort
eiga ekki að fara til Evrópubandalagsins eða eru í lakara heilbrigðisástandi.
k) Ekki skal, á meðan á flutningi þeirra til Bandalagsins stendur, flytja alifugla og dagsgamla unga gegnum
þriðja land, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem innflutningur á slíkum alifuglum og dagsgömlum
ungum til Bandalagsins er ekki leyfður, né heldur afferma þá þar.
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir alifugla til undaneldis eða framleiðslu, aðra en strútfugla (BPP)
LAND
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
sem eru flutt inn til ESB
Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer
vottorðs

Heiti
Heimilisfang

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Símanr.

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7.

Uppruna
land

I.11.

Upprunastaður

ISO
kóði

I.8. Upprunasvæði

I.9.

Viðtöku
land

ISO-kóði

I.10.

I.12.

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.13.

Fermingarstaður
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.15.

Flutningatæki

Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ

Kóði

Skip Ƒ
Járnbrautarvagn Ƒ
Annað Ƒ

I.14.

Brottfarardagur

Brottfarartími

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

I.17.

CITES-nr.

Auðkenning:
Tilvísun í skjöl:
I.18.

Lýsing á vöru

I.19.

I.21.
I.23.

Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til undaneldis Ƒ

I.26.

I.28.
35

Vörunúmer (ST-númer)
I.20.

Magn

I.22.

Fjöldi pakkninga

I.24.

I.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB Ƒ

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Kyn/flokkur

Magn
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LAND
II.

II. hluti: Vottorð

II.1.

36

BPP (alifuglar til undaneldis eða framleiðslu,
aðrir en strútfuglar)
Heilsufarsupplýsingar

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Dýraheilbrigðisvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að alifuglarnir (1) sem lýst er í þessu vottorði:
II.1.1.
uppfylla ákvæði tilskipunar 2009/158/EB,
II.1.2.
hafa verið haldnir eingöngu:
2 3
( ) ( ) annaðhvort [á yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]
3 4
[í hólfi eða hólfum .......................................................,]
( )( ) eða
í a.m.k. þrjá mánuði eða frá klaki ef þeir eru yngri en þriggja mánaða; hafi þeir verið fluttir inn til lands,
yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs þar sem þeir eru upprunnir átti það sér stað í samræmi við dýraheilbrigðiskröfur sem
eru a.m.k. jafn strangar og viðeigandi kröfur í tilskipun 2009/158/EB og öllum ákvörðunum sem tengjast henni,
II.1.3.
koma frá:
2 3 12
( ) ( ) ( ) annaðhvort [yfirráðasvæði með kóðann ............................................,]
[hólfi eða hólfum ......................................................,]
(3)(4) eða
a)
sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í
reglugerð (EB) nr. 798/2008,
b)
þar sem eftirlitsáætlun vegna fuglainflúensu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er í
framkvæmd,
II.1.4.
koma frá:
2 3
[yfirráðasvæði með kóðann ............................................,]
( )( )
[hólfi eða hólfum ......................................................,]
(3)(4) eða
(3) annaðhvort [II.1.4.1. sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega og væga fuglainflúensu
eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
[II.1.4.1. sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega fuglainflúensu eins og
(3) eða
skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008 og
(3) annaðhvort [a) koma alifuglarnir frá stöð þar sem fram hefur farið eftirlit vegna fuglainflúensu
innan 21 dags fyrir innflutning til Sambandsins, með neikvæðum niðurstöðum,]
[a)
alifuglunum hefur verið, næstliðinn 21 dag fram að innflutningi til Sambandsins, haldið aðskildum frá öðrum
(2) eða
fuglum og veirugreiningarprófun hefur verið framkvæmd, með neikvæðum niðurstöðum fyrir fuglainflúensu, á
slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi og barka/eða munni og koki úr a.m.k. 60 alifuglum í sendingunni eða úr
öllum alifuglunum ef færri en 60 eru í sendingunni,]
b)
alifuglarnir koma frá stöð:
—
þar sem ekki hefur orðið vart við væga fuglainflúensu á neinni stöð innan 1 km radíuss næstliðna 30
daga,
—
þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við stöð þar sem fuglainflúensa hefur greinst
næstliðna 30 daga,]
II.1.5.
koma úr hóp þar sem bólusetning gegn fuglainflúensu hefur ekki farið fram,
II.1.6.
koma frá stöð eða stöðvum sem eru skilgreindar í reit I.11 í I. hluta og eru opinberlega samþykktar í samræmi við
kröfur sem eru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II. viðauka við tilskipun 2009/158/EB, þar sem þeir hafa
verið haldnir frá klaki eða í a.m.k. sex vikur fram að útflutningi og
a)
samþykki fyrir þeim hefur ekki verið fellt tímabundið úr gildi eða afturkallað,
b)
sem ekki féll/féllu undir neinar takmarkanir á sviði dýraheilbrigðis þegar sendingin fór af stað,
c)
þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem, eftir atvikum nær
til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,
II.1.7.
koma úr hóp sem:
a) var skoðaður innan við 24 klukkustundum fyrir fermingu og sýndi engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gaf tilefni
til gruns um slíkt,
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(3) annaðhvort
(3) eða

b)
sætti eftirlitsáætlun vegna sjúkdóma varðandi:
(3) annaðhvort [Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og Myooplasma gallisepticum (hænsn),]
3
( ) eða [Salmonella arizonae (sermihópur 0:18(K)), S. Pullorum og S. Gallinarum, Mycoplasma meleagridis og M.
gallisepticum (kalkúnar),]
(3) eða [Salmonella Pullorum og S. Gallinarum (perluhænsn, kornhænur, fasanar, akurhænur og endur),]
í samræmi við III. kafla II. viðauka við tilskipun 2009/158/EB og hvorki fannst í honum sýking né var ástæða
til gruns um sýkingu af völdum þessara sjúkdómsvalda,
[c)
[hefur ekki verið bólusettur gegn Newcastle-veiki,]
[c)
[hefur verið bólusettur gegn Newcastle-veiki með:
........................................................................
(heiti og tegund (lifandi eða óvirkjaðs)
veirustofns Newcastle-veiki sem notaður er í bóluefninu eða -efnunum)

við ....................................... vikna aldur]
[d)
hefur verið bólusettur með opinberlega samþykktum bóluefnum hinn .......gegn........(endurtakið eftir þörfum),]
var skoðaður á útgáfudegi þessa vottorðs og sýndi engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gaf tilefni til gruns um slíkt,
hafði ekki, á tímabilinu sem um getur í lið II.1.6, komist í snertingu við alifugla, sem ekki uppfylltu kröfurnar sem
mælt er fyrir um í þessu vottorði, eða við villta fugla.
II.2
Viðbótarábyrgðir vegna lýðheilsu
Varnaráætluninni vegna salmonellu, sem um getur í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 2160/2003, og sértækum kröfum
(6) [II.2.1.
vegna notkunar á sýkingalyfjum og bóluefnum í reglugerð (EB) nr. 1177/2006 hefur verið beitt í upprunahópnum og
hópurinn hefur verið prófaður með tilliti til sermigerða salmonellu sem hafa áhrif á lýðheilsu.
Dagsetning síðustu sýnatöku úr hópnum þar sem niðurstöður eru kunnar................... (dd/mm/áááá):
Niðurstöður allra prófana í hópnum:
(3) (7) annaðhvort [jákvæðar,]
(9) (7) eða [neikvæðar,]
Af öðrum ástæðum en vegna varnaráætlunar gegn salmonellu: innan þriggja vikna fram að innflutningi voru:
(3) annaðhvort [sýkingalyf ekki gefin alifuglum til undaneldis og framleiðslu, öðrum en strútfuglum,]
(3)(6) eða [eftirfarandi sýkingalyf gefin alifuglum til undaneldis og framleiðslu, öðrum en strútfuglum:
.................................................,]
(6) [II.2.2. Ef um er að ræða alifugla til undaneldis fundust hvorki Salmonella enteritidis né Salmonella typhimurium
við framkvæmd varnaráætlunarinnar sem um getur í lið II.2.1]
II.3
Viðbótarábyrgðir vegna heilbrigðis dýra
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
eigi sendingin að fara til aðildarríkis með stöðu sem hefur verið ákvörðuð skv. 2. mgr. 15. gr. tilskipunar
(9) [II.3.1.
2009/158/EB, að alifuglarnir sem lýst er í þessu vottorði:
a) hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,
b) voru í einangrun á stöð, sem er undir eftirliti opinbers dýralæknis, í 14 daga fram að sendingu. Í því sambandi voru engir alifuglar á
upprunastöðinni eða á einangrunarstöðinni, eftir því sem við á, bólusettir gegn Newcastle-veiki á 21 dags tímabili fram að sendingu og
enginn fugl sem ekki átti að fara í sendinguna kom þar inn á þeim tíma,
c) voru settir í sermifræðilega rannsókn til að athuga hvort mótefni gegn Newcastle-veiki væru til staðar í þeim, innan 14 daga fyrir
sendingu, með neikvæðum prófunarniðurstöðum,]
(6) og/eða
II.1.8.
II.1.9.
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(5) [II.3.2. veittar eru eftirfarandi viðbótarábyrgðir sem viðtökuaðildarríkið mælir fyrir um í samræmi við 16. og/eða 17. gr. tilskipunar
2009/158/EB:
(9) [II.3.3. ef viðtökuaðildarríkið er Finnland eða Svíþjóð:
(3) annaðhvort [neikvæðar niðurstöður úr prófunum á alifuglum sem ætlaðir eru til undaneldis, í samræmi við reglurnar sem mælt er
fyrir um í ákvörðun 2003/644/EB,]
(3) eða [neikvæðar niðurstöður úr prófunum á varphænum (alifuglum til framleiðslu sem eru aldir til þess að framleiða egg til neyslu), í
samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í ákvörðun 2004/235/EB,]]
II.4 Viðbótarheilbrigðiskröfur
(10) Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
þó að notkun á bóluefnum gegn Newcastle-veiki, sem uppfylla ekki sértækar kröfur í II. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr.
798/2008, sé ekki bönnuð:
(2) (3) annaðhvort [á yfirráðasvæði með kóðann ............................................,]
(3) (4) eða [í hólfi eða hólfum ......................................................,]
að alifuglarnir sem lýst er í þessu vottorði:
a) hafa ekki verið bólusettir á a.m.k. síðustu 12 mánuðum með slíkum bóluefnum,
b) koma úr hóp eða hópum sem settir voru í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem framkvæmd var á opinberri
rannsóknarstofu að hámarki 14 dögum fyrir sendingu, á slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi a.m.k. 60 fugla í hverjum hópi og þar
sem ekki fundust paramyxóveirusýkingar með smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4,
c) voru ekki, í 60 daga fram að sendingu, í snertingu við alifugla sem ekki uppfylla skilyrðin í a- og b-lið, d) voru hafðir í einangrun
undir opinberri vöktun á upprunastöðinni í þá 14 daga sem um getur í b-lið.[
Vottorð vegna flutninga á dýrum
(11) II.5
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að alifuglar eru fluttir í kössum eða búrum sem:
a) innihalda einungis alifugla af sömu tegund, í sama flokki og af sömu gerð, frá sömu stöð,
b) bera samþykkisnúmer upprunastöðvarinnar,
c) er lokað í samræmi við fyrirmæli lögbæra yfirvaldsins til að koma í veg fyrir að hægt sé að skipta um innihald í þeim,
d) ásamt farartækjunum sem þau eru flutt í, eru hönnuð til þess að:
i. koma í veg fyrir að skítur geti lekið úr þeim og til að minnka eins og mögulegt er fjaðramissi í flutningi,
ii. gera það kleift að framkvæma sjónræna skoðun á alifuglunum,
iii.
hægt er að hreinsa þau og sótthreinsa,
e) hafa, ásamt farartækjum sem þau eru flutt í, verið hreinsuð og sótthreinsuð fyrir fermingu, í samræmi við fyrirmæli lögbæra
yfirvaldsins.
Athugasemdir
I. hluti:
—Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1. hluta I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
—Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer ræktunar- og eldisstöðvarinnar.
—Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk raðnúmers
innsiglisins, ef við á.
—Reitur I.19: Nota skal viðeigandi samræmda tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 01.05 eða 01.06.39.
—Reitur I.28 (Flokkur): Veljið eitt af eftirfarandi: Hrein lína/afar og ömmur/foreldrar/ungar varphænur/annað.
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II. hluti:
(1) Alifuglar til undaneldis og alifuglar til framleiðslu eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(2) Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(3) Strikið út það sem á ekki við.
(4) Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
(5) Strikið út það sem á ekki við.
(6) Þessi ábyrgð gildir um alifugla af tegundinni Gallus gallus og um kalkúna.
(7) Ef einhverjar niðurstöður voru jákvæðar að því er varðar eftirtaldar sermigerðir á líftíma hópsins skal merkja við „jákvætt“.
— Hópar alifugla til undaneldis: Salmonella hadar, Salmonella virchow og Salmonella infantis,
— Hópar alifugla til framleiðslu: Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium.
(8) Fyllið út ef við á: færið inn heiti og virkt efni sýkingalyfja sem voru notuð.
(9) Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.
(10) Þessarar ábyrgðar er einungis krafist fyrir alifugla sem koma frá löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum sem ákvæði 1. mgr.
13. gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008 gilda um.
(11) Vinsamlegast athugið að samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1/2005 munu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skoða hvort dýrin eru í ástandi
til að halda áfram ferð sinni eftir innkomu til Sambandsins. Ef kröfurnar eru ekki uppfylltar þarf að afferma farminn með dýrunum
og gera frekari ráðstafanir.
(12) Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008, einungis
fyrir alifugla til undaneldis og framleiðslu, aðra en strútfugla (BPP), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur upp, eins og
skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll svæði
sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar Newcastle
veiki.
Þetta vottorð gildir í 10 daga.
39

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill:

Menntun, hæfi og titill:
Undirskrift:
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir strútfugla til undaneldis eða framleiðslu (BPR)
LAND
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
sem eru flutt inn til ESB
Sendandi

I.2.a.

I.2. Tilvísunarnúmer
vottorðs

Heiti
Heimilisfang

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Símanr.

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7.

Upprunaland

I.11.

Upprunastaður

ISO
kóði

I.8. Upprunasvæði

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.15.

Fermingarstaður
Heimilisfang

I.18.

Viðtöku
land

ISO-kóði

I.14.

Brottfarardagur

Brottfarartími

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Skip Ƒ
Annað Ƒ

Járnbrautarvagn Ƒ

I.17.

CITES-nr.

I.19.

Lýsing á vöru

Vörunúmer (ST-númer)
01.06.39

I.21.
I.23.

Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til undaneldis Ƒ
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I.20.

Magn

I.22.

Fjöldi pakkninga

I.24.

I.27.

I.26.
I.28.

I.10.

Samþykkisnúmer

Flutningatæki

Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Tilvísun í skjöl:

I.9.

I.12.

Heiti
Heimilisfang

I.13.

Kóði

Til innflutnings eða inntöku í ESB Ƒ

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Kyn/flokkur

Auðkenningarkerfi

Auðkennisnúmer

Magn
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LAND
II.
II.1.

BPP (strútfuglar til undaneldis eða framleiðslu)
Heilsufarsupplýsingar

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Dýraheilbrigðisvottun

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að alifuglarnir (1) sem lýst er í þessu vottorði:
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II.1.1.
uppfylla ákvæði tilskipunar 2009/158/EB,
II.1.2.
hafa verið haldnir eingöngu:
2 3
( ) ( ) annaðhvort [á yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]
3 4
[í hólfi eða hólfum .......................................................,]
( )( ) eða
í a.m.k. þrjá mánuði eða frá klaki ef þeir eru yngri en þriggja mánaða; hafi þeir verið fluttir inn til lands,
yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs þar sem þeir eru upprunnir átti það sér stað í samræmi við dýraheilbrigðiskröfur sem
eru a.m.k. jafn strangar og viðeigandi kröfur í tilskipun 2009/158/EB og öllum ákvörðunum sem tengjast henni,
II.1.3.
koma frá:
[yfirráðasvæði með kóðann ............................................,]
(2) (3) (9) annaðhvort
[hólfi eða hólfum ......................................................,]
(3)(4) eða
[a)
sem var eða voru laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
[a)
sem voru ekki laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
b)
þar sem eftirlitsáætlun vegna fuglainflúensu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er í
framkvæmd,
II.1.4.
koma frá:
2 3
[yfirráðasvæði með kóðann ............................................,]
( )( )
[hólfi eða hólfum ......................................................,]
(3)(4) eða
(3) annaðhvort [II.1.4.1. sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega og væga fuglainflúensu
eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
[II.1.4.1. sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega fuglainflúensu eins og
(3) eða
skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008 og
koma strútfuglarnir frá stöð þar sem fram hefur farið eftirlit vegna
(3) annaðhvort [a)
fuglainflúensu innan 21 dags fyrir innflutning til Sambandsins, með neikvæðum
niðurstöðum,]
[a)
strútfuglunum hefur verið, næstliðinn 21 dag fram að innflutningi til
(3) eða
Sambandsins, haldið aðskildum frá öðrum fuglum og veirugreiningarprófun hefur
verið framkvæmd, með neikvæðum niðurstöðum fyrir fuglainflúensu, á
slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi og barka/eða munni og koki úr a.m.k. 60
alifuglum í sendingunni eða úr öllum alifuglunum ef færri en 60 eru í
sendingunni,]
b)
strútfuglarnir koma frá stöð:
—
þar sem ekki hefur orðið vart við væga fuglainflúensu á neinni stöð innan
1 km radíuss næstliðna 30 daga,
—
þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við stöð þar sem
fuglainflúensa hefur greinst næstliðna 30 daga,]
II.1.5.
koma úr hóp þar sem bólusetning gegn fuglainflúensu hefur ekki farið fram,
II.1.6.
koma frá stöð eða stöðvum sem eru skilgreindar í reit I.11 í I. hluta og eru opinberlega samþykktar í samræmi við
kröfur sem eru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II. viðauka við tilskipun 2009/158/EB, þar sem þeir hafa
verið haldnir frá klaki eða í a.m.k. sex vikur fram að útflutningi og
i.
samþykki fyrir þeim hefur ekki verið fellt tímabundið úr gildi eða afturkallað,
ii.
sem ekki féll/féllu undir neinar takmarkanir á sviði dýraheilbrigðis þegar sendingin fór af stað,
iii.
þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem, eftir atvikum nær
til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,
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II.1.7. koma úr hóp sem:
a) var skoðaður innan við 24 klukkustundum fyrir fermingu og sýndi engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gaf tilefni til gruns um slíkt,
(3) annaðhvort [b) [hefur ekki verið bólusettur gegn Newcastle-veiki,]
(3) eða [b) [hefur verið bólusettur gegn Newcastle-veiki með:
(heiti og tegund (lifandi eða óvirkjaðs)
veirustofns Newcastle-veiki sem notaður er í bóluefninu eða -efnunum)
við ....................................... vikna aldur:]
(6) og/eða [c) hefur verið bólusettur með opinberlega samþykktum bóluefnum hinn.......gegn........(endurtakið eftir þörfum),]
(6) [II.1.8. ef þeir koma frá löndum í Asíu eða Afríku:
(3)annaðhvort [voru í einangrun í umhverfi sem var varið gegn blóðmítlum innan opinberlega samþykktrar áætlunar um varnir gegn
nagdýrum í a.m.k. 21 dag fram að innflutningi til Sambandsins,]
(3) eða [voru meðhöndlaðir til að tryggja að öllum blóðmítlum á þeim væri eytt áður en þeir voru fluttir í umhverfi sem var varið gegn
blóðmítlum; tilgreining meðhöndlunar: ..................................................,]
(3) eða [voru, eftir 14 daga í umhverfi sem var varið gegn blóðmítlum, prófaðir með samkeppnisháðri ELISA-prófun fyrir mótefnum
gegn Krím-Kongó-hitasótt með neikvæðri prófunarniðurstöðu fyrir alla strútfugla sem komu úr einangrun ,]]
II.1.9. voru skoðaðir á útgáfudegi þessa vottorðs og sýndu engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gáfu tilefni til gruns um slíkt,
II.1.10.
höfðu ekki, á tímabilinu sem um getur í lið II.1.6, komist í snertingu við strútfugla, sem ekki uppfylltu kröfurnar sem mælt er
fyrir um í þessu vottorði, eða við aðra fugla.
II.2

Viðbótarábyrgðir

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
(7)
[II.2.1. eigi sendingin að fara til aðildarríkis með stöðu sem hefur verið ákvörðuð skv. 2. mgr. 15. gr. tilskipunar 2009/158/EB,
að strútfuglarnir sem lýst er í þessu vottorði:
a) hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,
b) voru í einangrun á stöð, sem er undir eftirliti opinbers dýralæknis, í 14 daga fram að sendingu. Í því sambandi voru engir strútfuglar
eða aðrir alifuglar á stöðinni bólusettir gegn Newcastle-veiki á 21 dags tímabili fram að sendingu og enginn fugl sem ekki átti að fara í
sendinguna kom þar inn á þeim tíma,
c) voru settir í sermifræðilega rannsókn til að athuga hvort mótefni gegn Newcastle-veiki væru til staðar í þeim, á 14 daga tímabili fram
að sendingu, með neikvæðum prófunarniðurstöðum,]
(6) [II.2.1. veittar eru eftirfarandi viðbótarábyrgðir sem viðtökuaðildarríkið mælir fyrir um í samræmi við 16. og/eða 17. gr. tilskipunar
2009/58/EB:
(7) [II.2.2. ef viðtökuaðildarríkið er Finnland eða Svíþjóð:
(3) annaðhvort [neikvæðar niðurstöður úr prófunum á strútfuglum til undaneldis, í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í
ákvörðun 2003/644/EB,]
(3) eða [neikvæðar niðurstöður úr prófunum á kvenfuglum til varps (strútfuglum til framleiðslu sem eru aldir til þess að framleiða egg til
neyslu), í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í ákvörðun 2004/235/EB,]]
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II.3 Viðbótarheilbrigðiskröfur fyrir lönd sem ekki eru laus við Newcastle-veiki
(5)
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að strútfuglarnir (1) sem lýst er í þessu vottorði:
a) voru settir undir opinbera vöktun á einangrunarstöð, sem er samþykkt af lögbæru yfirvaldi, eins og skilgreint er í 2. gr. tilskipunar
2009/158/EB, í a.m.k. 21 dag fram að innflutningi til Sambandsins:
(samþykkisnúmer og heimilisfang einangrunarstöðvarinnar:...............................),
b) voru settir í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem framkvæmd var á opinberri rannsóknarstofu 7 til 10 dögum
eftir að þeir komu inn á einangrunarstöðina, annað hvort á stroksýnum úr þarfagangi eða á saursýnum úr hverjum fugli og þar sem ekki
fundust nein einangur paramyxóveirusýkingar af gerð 1 með smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4. Hagkvæmar niðurstöður lágu fyrir
varðandi alla fugla í sendingunni áður en þeir voru teknir út af einangrunarstöðinni til innflutnings til Sambandsins,
c) koma úr hópum þar sem eftirlit vegna Newcastle-veiki hefur farið fram samkvæmt tölfræðilega grundvallaðri sýnatökuáætlun sem
skilaði neikvæðum niðurstöðum í a.m.k. sex mánuði fyrir innflutning til Sambandsins.]
(8) II.4 Vottorð vegna flutninga á dýrum
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að strútfuglarnir eru fluttir í kössum eða búrum sem:
a) innihalda einungis strútfugla af sömu tegund, í sama flokki og af sömu gerð, frá sömu stöð,
b) bera samþykkisnúmer upprunastöðvarinnar,
c) er lokað í samræmi við fyrirmæli lögbæra yfirvaldsins til að koma í veg fyrir að hægt sé að skipta um innihald í þeim,
d) ásamt farartækjunum sem þau eru flutt í, eru hönnuð til þess að:
i. koma í veg fyrir að skítur geti lekið úr þeim og til að minnka eins og mögulegt er fjaðramissi í flutningi,
ii. gera það kleift að framkvæma sjónræna skoðun á strútfuglunum,
iii.
hægt er að hreinsa þau og sótthreinsa,
e) hafa, ásamt farartækjum sem þau eru flutt í, verið hreinsuð og sótthreinsuð fyrir fermingu, í samræmi við fyrirmæli lögbæra
yfirvaldsins.
Athugasemdir
I. hluti:
—Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1. hluta I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
—Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer ræktunar- og eldisstöðvarinnar.
—Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk raðnúmers
innsiglisins, ef við á.
—Reitur I.28 (Flokkur): Veljið eitt af eftirfarandi: Hrein lína/afar og ömmur/foreldrar/annað (Auðkenningarkerfi og auðkennisnúmer)
Hálsmerki og örflögur skulu innihalda ISO-kóða upprunalandsins; örflögur skulu uppfylla ISO-staðla.
II. hluti:
(1)
„Strútfuglar“: fuglar af ættbálknum Struthioniformes (Casuariidae, Rheidae, Struthionidae) sem eru aldir eða haldnir til
undaneldis og framleiðslu.
(2)
Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(3)
Strikið út það sem á ekki við.
(4)
Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
(5)
Þetta á einungis við um lönd með færsluna „I“ í 5. dálki I. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008. Þetta á hins vegar
ekki við um strútfugla til undaneldis og framleiðslu sem koma frá hólfum.
(6)
Strikið út það sem á ekki við.
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(7)
Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.
(8)
Vinsamlegast athugið að samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1/2005 munu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skoða hvort dýrin eru í
ástandi til að halda áfram ferð sinni eftir innkomu til Sambandsins. Ef kröfurnar eru ekki uppfylltar þarf að afferma farminn með
dýrunum og gera frekari ráðstafanir.
(9)
Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008,
einungis fyrir strútfugla til undaneldis og framleiðslu (BPR), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur upp, eins og skilgreint er í
reglugerð (EB) nr. 798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll svæði sem, á útgáfudegi
þessa vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar Newcastle-veiki.
Þetta vottorð gildir í 10 daga.
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Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill:

Menntun, hæfi og titill:
Undirskrift:
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir dagsgamla unga, aðra en strútfugla (DOC)

LAND
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
sem eru flutt inn til ESB
Sendandi
Ƒ

I.2.a.

I.2. Tilvísunarnúmer
vottorðs

Heiti

Heimilisfang

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Símanr.

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7.

Upprunaland

I.11.

Upprunastaður

I.13.
I.15.

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9.

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Fermingarstaður
Heimilisfang
Flutningatæki
Skip Ƒ
Annað Ƒ

I.10.

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Járnbrautarvagn Ƒ

I.17.

CITES-nr.

I.19.

Lýsing á vöru

I.23.

Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til undaneldis Ƒ

Brottfarartími

Vörunúmer (ST-númer)
I.20.

Magn

I.22.

Fjöldi pakkninga

I.24.

I.27.

I.26.
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ISO-kóði

Samþykkisnúmer

I.21.

I.28.

Viðtöku
land

I.12.

Heiti
Heimilisfang

Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Tilvísun í skjöl:
I.18.

ISO
kóði

Til innflutnings eða inntöku í ESB Ƒ

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Kyn/flokkur

Magn
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LAND
II.
II.1.

DOC (dagsgamlir ungar, aðrir en strútfuglar)
Heilsufarsupplýsingar

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Dýraheilbrigðisvottun

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að dagsgömlu ungarnir (1) sem lýst er í þessu vottorði:

46

II.1.1.
uppfylla ákvæði tilskipunar 2009/158/EB,
II.1.2.
klöktust:
2 3
( ) ( ) annaðhvort [á yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]
3 4
( )( ) eða
[í hólfi eða hólfum .......................................................,]
ef hóparnir sem útungunareggin komu frá voru fluttir inn til lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs, þar sem þeir eru
upprunnir, átti það sér stað í samræmi við dýraheilbrigðiskröfur sem eru a.m.k. jafn strangar og viðeigandi kröfur í
tilskipun 2009/158/EB og öllum ákvörðunum sem tengjast henni,
II.1.3.
koma frá:
(2) (3) (12) annaðhvort [yfirráðasvæði með kóðann ............................................,]
[hólfi eða hólfum ......................................................,]
(3)(4) eða
[a)
sem var eða voru laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
[a)
sem voru ekki laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
b)
þar sem eftirlitsáætlun vegna fuglainflúensu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er í
framkvæmd,
II.1.4.
koma frá:
2 3 13
( ) ( ) ( ) annaðhvort [yfirráðasvæði með kóðann ............................................,]
[hólfi eða hólfum ......................................................,]
(3)(4) eða
(3) annaðhvort [II.1.4.1. sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega og væga fuglainflúensu eins og skilgreint
er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
[II.1.4.1. sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega fuglainflúensu eins og skilgreint er í
(3) eða
reglugerð (EB) nr. 798/2008 og
komu úr foreldrahópum sem voru haldnir á stöð þar sem fram hefur farið eftirlit vegna
(3) annaðhvort [a)
fuglainflúensu, með neikvæðum niðurstöðum, næstliðinn 21 dag fyrir söfnun eggjanna sem
dagsgömlu ungarnir klöktust úr,]
[a)
komu úr foreldrahópum sem voru haldnir á stöð þar sem, næstliðinn 21 dag fyrir söfnun
(3) eða
eggjanna sem dagsgömlu ungarnir klöktust úr, veirugreiningarprófun hefur verið framkvæmd, með
neikvæðum niðurstöðum fyrir fuglainflúensu, á slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi og
barka/eða munni og koki úr a.m.k. 60 alifuglum á búinu eða úr öllum alifuglunum ef færri en 60 eru
á búinu,]
b) dagsgömlu ungarnir koma frá stöð:
— þar sem ekki hefur orðið vart við væga fuglainflúensu á neinni stöð innan 1 km radíuss
næstliðna 30 daga,
— þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við stöð þar sem fuglainflúensa hefur
greinst næstliðna 30 daga,]
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II.1.5.

II.1.6.

II.1.7.
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(3) annaðhvort
3

( ) eða
(5) og/eða
II.1.8.

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

a) hafa ekki verið bólusettir gegn fuglainflúensu,
b)
komu úr foreldrahópum sem:
annaðhvort [hafa ekki verið bólusettir gegn fuglainflúensu,]
(3)
3
()
eða [hafa verið bólusettir gegn fuglainflúensu í samræmi við bólusetningaráætlun samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 798/2008 með:
(heiti og tegund bóluefnis eða -efna sem eru notuð)
við ....................................... vikna aldur,]
var ungað út á stöð eða stöðvum sem eru skilgreindar í reit I.11 í I. hluta, sem eru opinberlega samþykktar í samræmi
við kröfur sem eru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II. viðauka við tilskipun 2009/158/EB og a)
samþykki fyrir þeim hefur ekki verið fellt tímabundið úr gildi eða afturkallað,
b)
sem ekki féll/féllu undir neinar takmarkanir á sviði dýraheilbrigðis þegar sendingin fór af stað,
c)
þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem,
eftir atvikum nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,
klöktust úr eggjum sem komu úr hópum sem:
a)
voru haldnir í a.m.k. sex vikur fram að innflutningi til Sambandsins á opinberlega samþykktum
stöðvum sem samþykki fyrir hafði ekki, þegar útungunareggin voru send til útungunarstöðvarinnar,
verið fellt niður tímabundið eða afturkallað,
b)
sem ekki féllu undir neinar takmarkanir á sviði dýraheilbrigðis þegar sendingin fór af stað,
c)
sættu eftirlitsáætlun vegna sjúkdóma varðandi:
3
( ) annaðhvort [Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og Mycoplasma gallisepticum (hænsn),]
3
[Salmonella arizonae (sermihópur 0:18(K)), S. Pullorum og S. Gallinarum, Mycoplasma meleagridis
( ) eða
og M. gallisepticum (kalkúnar),]
3
[Salmonella Pullorum og S. Gallinarum (perluhænsn, kornhænur, fasanar, akurhænur og endur),]
( ) eða
í samræmi við III. kafla II. viðauka við tilskipun 2009/158/EB og hvorki fannst í honum sýking né var ástæða til gruns
um sýkingu af völdum þessara sjúkdómsvalda,
[d)

[hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]

[d)
hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með...........................
(heiti og tegund (lifandi eða óvirkjaðs) veirustofns Newcastle-veikinnar sem er notaður í bóluefni(n)) við
......................... vikna aldur,]
[a)
hafa verið bólusettir með opinberlega samþykktum bóluefnum hinn.......gegn........
(endurtakið eftir þörfum),]
var ungað út úr eggjum sem:
a) voru, áður en þau voru send til útungunarstöðvarinnar, merkt í samræmi við fyrirmæli lögbærs yfirvalds,
b) voru sótthreinsuð í samræmi við fyrirmæli lögbærs yfirvalds,

(5) [II.1.9.

voru bólusett með opinberlega samþykktum bóluefnum hinn.......gegn........ (endurtakið eftir þörfum),]
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II.2.
5

( ) [II.2.1.

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Viðbótarábyrgðir vegna lýðheilsu
Varnaráætluninni vegna salmonellu, sem um getur í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 2160/2003, og sértækum kröfum
vegna notkunar á sýkingalyfjum og bóluefnum í reglugerð (EB) nr. 1177/2006 hefur verið beitt í uppruna
foreldrahópnum og þessi foreldrahópur hefur verið prófaður með tilliti til sermigerða salmonellu sem hafa áhrif á
lýðheilsu.
Dagsetning síðustu sýnatöku í foreldrahópnum þar sem niðurstöður eru kunnar: (dd/mm/áááá),
Niðurstöður allra prófana í foreldrahópnum:

(3)(7) annaðhvort [jákvæðar,]
[neikvæðar,]
(3)(7) eða
Sértæku kröfunum um notkun á sýkingalyfjum og bóluefnum í reglugerð (EB) nr. 1177/2006 hefur verið beitt að því
er varðar dagsgamla unga.
Af öðrum ástæðum en vegna varnaráætlunar gegn salmonellu:

48
3

( ) annaðhvort
3

8

( )( ) eða
6

[voru dagsgömlu ungunum ekki gefin sýkingalyf (þ.m.t. ídæling í egg),]
[voru dagsgömlu ungunum gefin eftirfarandi sýkingalyf (þ.m.t. ídæling í egg),]

( ) [II.2.2.

Ef dagsgömlu ungarnir eru ætlaðir til undaneldis fannst hvorki Salmonella enteritidis né Salmonella typhimurium í
tengslum við varnaráætlunina sem um getur í lið II.2.1.]

II.3.

Viðbótarábyrgðir vegna heilbrigðis dýra
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:

9

( ) [II.3.1.

eigi sendingin að fara til aðildarríkis með stöðu sem hefur verið ákvörðuð skv. 2. mgr. 15. gr. tilskipunar
2009/158/EB, að dagsgömlu ungarnir sem lýst er í þessu vottorði koma úr útungunareggjum frá hópum sem:

(3) annaðhvort

[hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]

3

[hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með óvirkjuðu bóluefni,]

3

( ) eða

[hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með lifandi bóluefni í síðasta lagi 60 dögum fyrir daginn þegar eggjunum
var safnað,]

(5) [II.3.2.

veittar eru eftirfarandi viðbótarábyrgðir sem viðtökuaðildarríkið mælir fyrir um í samræmi við 16. og/eða 17. gr.
tilskipunar 2009/158/EB:

( ) eða

...........................................................................................................................................................................................,]
9

( ) [II.3.3.

ef viðtökuaðildarríkið er Finnland eða Svíþjóð koma dagsgömlu ungarnir, sem fara eiga inn í hópa alifugla til
undaneldis eða framleiðslu, úr hópum sem hafa verið prófaðir með neikvæðum niðurstöðum í samræmi við reglur sem
mælt er fyrir um í ákvörðun 2003/644/EB,]
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II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Viðbótarheilbrigðiskröfur

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
þó að notkun á bóluefnum gegn Newcastle-veiki sem uppfylla ekki sértækar kröfur í II. hluta VI. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 798/2008 sé ekki bönnuð:
2 3
( )( ) annaðhvort [á yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]
[í hólfi eða hólfum ......................................................,]
(3)(4) eða

(10) [II.4.1.

alifuglarnir sem dagsgömlu ungarnir koma úr:
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(10) [II.4.2.
(11) II.5.
II.5.1.

a) hafa ekki verið bólusettir á a.m.k. síðustu 12 mánuðum með slíkum bóluefnum,
b) koma úr hóp eða hópum sem settir voru í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem framkvæmd
var á opinberri rannsóknarstofu að hámarki 14 dögum fyrir sendingu, á slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi
a.m.k. 60 fugla í hverjum hópi og þar sem ekki fundust paramyxóveirusýkingar með smithæfnistuðli í heila hærri
en 0,4,
c) voru ekki, í 60 daga fram að sendingu, í snertingu við alifugla sem ekki uppfylla skilyrðin í a- og b-lið,
d) voru hafðir í einangrun undir opinberu eftirliti á upprunastöðinni í þá 14 daga sem um getur í b-lið,]
útungunareggin sem dagsgömlu ungarnir klöktust úr voru ekki, á útungunarstöðinni eða á meðan á flutningi stóð, í
snertingu við egg eða alifugla sem ekki uppfylla ofangreindar kröfur.]
Vottorð vegna flutninga á dýrum
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
dagsgömlu ungarnir sem lýst er í þessu vottorði eru fluttir í algerlega hreinum, einnota kössum sem eru notaðir í fyrsta
skipti og:
a) innihalda einungis dagsgamla unga af sömu tegund, í sama flokki og af sömu gerð, frá sömu stöð,
b) bera eftirfarandi upplýsingar:
— heiti, lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs þaðan sem þeir eru sendir,
— hvaða alifuglategund um er að ræða,
— fjölda unga,
— flokk og gerð framleiðslu sem þeir eru ætlaðir fyrir,
— heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer framleiðslustöðvarinnar,
— samþykkisnúmer upprunastöðvarinnar,
— viðtökuaðildarríki,
c) er lokað í samræmi við fyrirmæli lögbæra yfirvaldsins til að koma í veg fyrir að hægt sé að skipta um innihald í
þeim.
Gámar og farartæki sem ofangreindir kassar voru fluttir í hafa verið þrifnir og sótthreinsaðir fyrir fermingu í samræmi
við fyrirmæli lögbærs yfirvalds.
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II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Athugasemdir
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1. hluta
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer útungunarstöðva og ræktunarstöðvar.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk
raðnúmers innsiglisins, ef við á.
— Reitur I.19: Nota skal viðeigandi samræmda tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 01.05 eða 01.06.39.
— Reitur I.28 (Flokkur): Veljið eitt af eftirfarandi: Hrein lína/afar og ömmur/foreldrar/varphænur/holdakjúklingar/annað.
II. hluti:

50

(1) „Dagsgamlir ungar“ eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(2) Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(3) Strikið út það sem á ekki við.
(4) Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
(5) Strikið út það sem á ekki við.
(6) Þessi ábyrgð gildir um alifugla af tegundinni Gallus gallus og um kalkúna.
(7) Ef einhverjar niðurstöður voru jákvæðar að því er varðar eftirtaldar sermigerðir á líftíma hópsins skal merkja við „jákvætt“.
— Hópar alifugla til undaneldis: Salmonella hadar, Salmonella virchow og Salmonella infantis,
— Hópar alifugla til framleiðslu: Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium.
(8) Fyllið út ef við á: færið inn heiti og virkt efni sýkingalyfja sem voru notuð.
(9) Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.
(10) Þessarar ábyrgðar er einungis krafist fyrir alifugla sem koma frá löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum sem ákvæði 1. mgr.
13. gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008 gilda um.
(11) Vinsamlegast athugið að samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1/2005 munu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skoða hvort dýrin eru í ástandi
til að halda áfram ferð sinni eftir innkomu til Sambandsins. Ef kröfurnar eru ekki uppfylltar þarf að afferma farminn með dýrunum
og gera frekari ráðstafanir.
(12) Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008, einungis
fyrir dagsgamla unga aðra en strútfugla (DOC), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur upp, eins og skilgreint er í reglugerð (EB)
nr. 798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll svæði sem, á útgáfudegi þessa
vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar Newcastle-veiki.
(13) Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „L“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008, einungis
fyrir dagsgamla unga aðra en strútfugla (DOC), merkir þetta að ef væg fuglainflúensa kemur upp, eins og skilgreint er í reglugerð
(EB) nr. 798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll svæði sem, á útgáfudegi þessa
vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar væga fuglainflúensu.
Þetta vottorð gildir í 10 daga.
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II.
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vottorðs

II.b.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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(14) III.Viðbótarheilsufarsupplýsingar varðandi tilvísunarnúmer vottorðs (reitur I.2.)
...............................
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að:
a) heilbrigðisskilyrðin í II. hluta þessa vottorðs eru enn uppfyllt,
b) dagsgömlu ungarnir (1) sem lýst er í þessu vottorði:
i.

klöktust út ....................................... (dd/mm/áááá),

ii. voru skoðaðir þegar sendingin fór af stað og sýndu engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gáfu tilefni til gruns um
slíkt,
iii. komust ekki í neina snertingu við alifugla, sem ekki uppfylltu kröfurnar sem mælt er fyrir um í þessu vottorði, eða
við villta fugla.
Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill:
14

Menntun, hæfi og titill:
Undirskrift:

( ) Þessi hluti má vera á aðskildu blaði að því tilskildu að það sé fest við II. hluta heilbrigðisvottorðsins.
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir dagsgamla unga strútfugla (DOR)
LAND
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
sem eru flutt inn til ESB
Sendandi

I.2.a.

I.2. Tilvísunarnúmer
vottorðs

Heiti
Heimilisfang

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Símanr.

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7.

Upprunaland

I.11.

Upprunastaður

I.13.
I.15.

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9.

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Fermingarstaður
Heimilisfang
Flutningatæki
Skip Ƒ
Annað Ƒ

I.10.

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Járnbrautarvagn Ƒ

I.17.

CITES-nr.

I.19.

Lýsing á vöru

I.23.

Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til undaneldis Ƒ

Brottfarartími

Vörunúmer (ST-númer)
01.06.39
I.20.

Magn

I.22.

Fjöldi pakkninga

I.24.

I.27.

I.26.
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ISO-kóði

Samþykkisnúmer

I.21.

I.28.

Viðtöku
land

I.12.

Heiti
Heimilisfang

Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Tilvísun í skjöl:
I.18.

ISO
kóði

Til innflutnings eða inntöku í ESB Ƒ

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Kyn/flokkur

Magn
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II.1.

DOR (dagsgamlir ungar strútfugla)
Heilsufarsupplýsingar

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Dýraheilbrigðisvottun

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að dagsgömlu ungarnir (1) sem lýst er í þessu vottorði:
II.1.1.
uppfylla ákvæði tilskipunar 2009/158/EB,
II.1.2.
klöktust:
2 3
( ) ( ) annaðhvort [á yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]
3 4
( )( ) eða
[í hólfi eða hólfum .......................................................,]
ef hóparnir sem útungunareggin komu frá voru fluttir inn til lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs, þar sem þeir eru
upprunnir, átti það sér stað í samræmi við dýraheilbrigðiskröfur sem eru a.m.k. jafn strangar og viðeigandi kröfur í
tilskipun 2009/158/EB og öllum ákvörðunum sem tengjast henni,
II.1.3.

koma frá:

(2) (3) (9) annaðhvort
53

(3)(4) eða

[yfirráðasvæði með kóðann ............................................,]

[hólfi eða hólfum ......................................................,]
[a)

sem var eða voru laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]

[a)

sem voru ekki laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]

b)

þar sem eftirlitsáætlun vegna fuglainflúensu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er í
framkvæmd,

II.1.4.
koma frá:
(2)(3) annaðhvort [yfirráðasvæði með kóðann ............................................,] .............................................. ,]
3 4
[hólfi eða hólfum .......................................................,] ,]
( )( ) eða
(3) annaðhvort [II.1.4.1. sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega og væga fuglainflúensu
eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
[II.1.4.1. sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega fuglainflúensu eins og
(3) eða
skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008 og
komu úr foreldrahópum sem voru haldnir á stöð þar sem fram hefur farið
(3) annaðhvort [a)
eftirlit vegna fuglainflúensu, með neikvæðum niðurstöðum, næstliðinn 21 dag fyrir
söfnun eggjanna sem dagsgömlu ungarnir klöktust úr,]
[a)
komu úr foreldrahópum sem voru haldnir á stöð þar sem, næstliðinn 21 dag
(3) eða
fyrir söfnun eggjanna sem dagsgömlu ungarnir klöktust úr, veirugreiningarprófun
hefur verið framkvæmd, með neikvæðum niðurstöðum fyrir fuglainflúensu, á
slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi og barka/eða munni og koki úr a.m.k. 60
alifuglum á búinu eða úr öllum alifuglunum ef færri en 60 eru á búinu,]
b) dagsgömlu ungarnir koma frá stöð:
— þar sem ekki hefur orðið vart við væga fuglainflúensu á neinni stöð innan 1 km radíuss
næstliðna 30 daga,
— þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við stöð þar sem fuglainflúensa hefur
greinst næstliðna 30 daga,]
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II.1.5. a) [hafa ekki verið bólusettir gegn fuglainflúensu,]
b) komu úr foreldrahópum sem:
(3) annað hvort [hafa ekki verið bólusettir gegn fuglainflúensu,]
(3) eða [hafa verið bólusettir gegn fuglainflúensu í samræmi við bólusetningaráætlun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 798/2008
með:
.......................................................................................................
(heiti og tegund bóluefnis eða -efna sem eru notuð)
við ....................................... vikna aldur,]
II.1.6. var ungað út á stöð eða stöðvum sem eru skilgreindar í reit I.11 í I. hluta, sem eru opinberlega samþykktar í samræmi við kröfur
sem eru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II. viðauka við tilskipun 2009/158/EB:
a) samþykki fyrir þeim hefur ekki verið fellt tímabundið úr gildi eða afturkallað,
b) sem ekki féll/féllu undir neinar takmarkanir á sviði dýraheilbrigðis þegar sendingin fór af stað,
c) þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem, eftir atvikum,
nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,
II.1.7. klöktust úr eggjum sem komu úr hópum sem:
a) voru haldnir, a.m.k. næstliðnar sex vikur, á opinberlega samþykktum stöðvum sem samþykki fyrir hafði ekki, þegar
útungunareggin voru send til útungunarstöðvarinnar, verið fellt niður tímabundið eða afturkallað,
(3) annaðhvort [b) voru haldnir á stöðvum sem eru staðsettar í landi, á yfirráðasvæði, svæði eða í hólfi sem er laust við Newcastle
veiki,]
(3) (5) eða [b) voru haldnir á stöðvum sem eru staðsettar í landi, á yfirráðasvæði, svæði eða í hólfi sem er ekki laust við Newcastle
veiki,]
(3)
sem ekki féll/féllu undir neinar takmarkanir á sviði dýraheilbrigðis þegar sendingin fór af stað,
(3) annaðhvort [d) [hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]
(3) eða [d) hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með
.......................................................................................................
(heiti og tegund (lifandi eða óvirkjaðs) veirustofns Newcastle-veikinnar sem er notaður í bóluefni(n))
við ....................................... vikna aldur,]
(7) og/eða [e) hefur verið bólusettur með opinberlega samþykktum bóluefnum hinn.......gegn........
hinn .......gegn........ (endurtakið eftir þörfum),]
II.1.8. var ungað út úr eggjum sem:
a) voru merkt, áður en þau voru send til útungunarstöðvarinnar, í samræmi við fyrirmæli lögbærs yfirvalds,
b) voru sótthreinsuð í samræmi við fyrirmæli lögbærs yfirvalds,
II.1.9. klöktust ...... (dd/mm/áááá),
(7) [II.1.10.
voru bólusettir með opinberlega samþykktum bóluefnum hinn.......gegn........
(endurtakið eftir þörfum),]
II.1.11.

voru skoðaðir þegar sendingin fór af stað og sýndu engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gáfu tilefni til gruns um slíkt,

II.1.12.
vottorði.

hafa ekki komist í neina snertingu við strútfugla eða aðra alifugla, sem ekki uppfylltu kröfurnar sem mælt er fyrir um í þessu

II.2

Viðbótarábyrgðir

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
(5) [II.2.1. eigi sendingin að fara til aðildarríkis með stöðu sem hefur verið ákvörðuð skv. 2. mgr. 15. gr. tilskipunar 2009/158/EB, að
dagsgömlu ungarnir sem lýst er í þessu vottorði koma:
a) úr útungunareggjum frá hópum sem:
(3) annaðhvort [hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]
(3) eða [hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með óvirkjuðu bóluefni,]
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(3)
eða [hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með lifandi bóluefni í síðasta lagi 60 dögum fyrir daginn þegar eggjunum var
safnað,]
b) frá útungunarstöð þar sem starfsvenjur tryggja að slíkum eggjum sé ungað út á algerlega aðskildum tímum og á öðrum stöðum en
eggjum sem ekki uppfylla kröfurnar í a-lið,]
(7) [II.2.2. veittar eru eftirfarandi viðbótarábyrgðir sem viðtökuaðildarríkið mælir fyrir um í samræmi við 16. og/eða 17. gr. tilskipunar
2009/156/EB:
(6) [II.2.3. ef viðtökuaðildarríkið er Finnland eða Svíþjóð koma dagsgömlu ungarnir, sem fara eiga inn í hópa strútfugla til undaneldis
eða framleiðslu, úr hópum sem hafa verið prófaðir með neikvæðum niðurstöðum í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í
ákvörðun 2003/644/EB,]
II.3 Viðbótarheilbrigðiskröfur fyrir lönd sem ekki eru laus við Newcastle-veiki
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
(5) [II.3.1. strútfuglarnir til undaneldis sem dagsgömlu ungarnir koma úr:
a) voru settir í einangrun undir opinberri vöktun a.m.k. 30 dögum áður en útungunareggjunum var verpt sem dagsgömlu ungarnir, sem
flytja á inn til Sambandsins, komu úr,
b) voru settir í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem framkvæmd var á opinberri rannsóknarstofu 7 til 10 dögum
eftir að þeir voru settir í einangrun, annað hvort á stroksýnum úr þarfagangi eða á saursýnum úr hverjum fugli og þar sem ekki fundust
nein einangur paramyxóveirusýkingar af gerð 1 með smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4. Hagkvæmar niðurstöður lágu fyrir varðandi
allar prófanir sem gerðar voru áður en dagsgömlu ungarnir voru teknir út af útungunarstöðinni til innflutnings til Sambandsins,
c) voru ekki, í 30 daga áður en útungunareggjunum var verpt sem dagsgömlu ungarnir til innflutnings til Sambandsins komu úr, og
meðan á því stóð, í snertingu við alifugla (þ.m.t. strútfugla) sem ekki uppfylla ábyrgðirnar sem fjallað er um í a-, b- og d-lið,
d) koma úr hópum þar sem eftirlit vegna Newcastle-veiki hefur farið fram samkvæmt tölfræðilega grundvallaðri sýnatökuáætlun sem
skilaði neikvæðum niðurstöðum í a.m.k. sex mánuði fyrir innflutning til Sambandsins,]
(5)[II.3.2. útungunareggin, sem dagsgömlu ungarnir klöktust úr, og dagsgömlu ungarnir voru ekki, á útungunarstöðinni eða á meðan á
flutningi stóð, í snertingu við egg eða alifugla, þ.m.t. strútfugla, sem ekki uppfylla ofangreindar kröfur.]
(8) II.4

Vottorð vegna flutninga á dýrum

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að dagsgömlu ungarnir eru fluttir í algerlega hreinum, einnota kössum sem eru
notaðir í fyrsta skipti og sem:
a) innihalda einungis dagsgamla unga af sömu tegund, í sama flokki og af sömu gerð, frá sömu stöð,
b) bera eftirfarandi upplýsingar, með læsilegu letri og á a.m.k. einu tungumáli Sambandsins:
—heiti, lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs þaðan sem þeir eru sendir,
—hvaða tegund strútfugla er um að ræða,
— fjölda unga,
—flokk og gerð framleiðslu sem þeir eru ætlaðir fyrir,
—heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer ræktunarstöðvarinnar,
—heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer upprunastöðvarinnar,
— sendingardag,
— viðtökuaðildarríkið,
c) er lokað í samræmi við fyrirmæli lögbæra yfirvaldsins til að koma í veg fyrir að hægt sé að skipta um innihald í þeim.
Gámar og farartæki sem ofangreindir kassar voru fluttir í hafa verið þrifnir og sótthreinsaðir fyrir fermingu í samræmi við fyrirmæli
lögbærs yfirvalds.
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Athugasemdir
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1. hluta I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer útungunarstöðva og ræktunarstöðvar.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk raðnúmers
innsiglisins, ef við á.
— Reitur I.28 (Flokkur): Veljið eitt af eftirfarandi: Hrein lína/afar og ömmur/foreldrar/annað.
II. hluti:
„Dagsgamlir ungar“: strútfuglar sem eru innan við 72 klukkustunda gamlir.
Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
Strikið út það sem á ekki við.
Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
Þetta á einungis við um lönd með færsluna „II“ í 5. dálki I. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008. Þetta á hins vegar ekki við
um dagsgamla unga strútfugla sem koma frá hólfum.
Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.
Strikið út það sem á ekki við.
Vinsamlegast athugið að samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1/2005 munu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skoða hvort dýrin eru í ástandi til
að halda áfram ferð sinni eftir innkomu til Sambandsins. Ef kröfurnar eru ekki uppfylltar þarf að afferma farminn með dýrunum og gera
frekari ráðstafanir.
Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008, einungis fyrir
dagsgamla unga strútfugla (DOR), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur upp, eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,
skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll svæði sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, sæta
opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar Newcastle-veiki.
Vottorðið gildir í 10 daga.
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir útungunaregg alifugla, annarra en strútfugla (HEP)
LAND
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
sem eru flutt inn til ESB
Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer
vottorðs

Heiti
Heimilisfang

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Símanr.

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7.

Uppruna
land

I.11.

Upprunastaður

I.13.
I.15.

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9.

Viðtöku
land

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Fermingarstaður
Heimilisfang

I.14.

Brottfarardagur

Brottfarartími

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

I.17.

CITES-nr.

Samþykkisnúmer

Flutningatæki
Skip Ƒ
Annað Ƒ

Járnbrautarvagn Ƒ

I.19.

Lýsing á vöru

Vörunúmer (ST-númer)
04,07

I.21.
I.23.

Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til undaneldis Ƒ

I.28.

I.20.

Magn

I.22.

Fjöldi pakkninga

I.24.

I.27.

I.26.

57

I.10.

I.12.

Heiti
Heimilisfang

Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Tilvísun í skjöl:
I.18.

ISO
kóði

Til innflutnings eða inntöku í ESB Ƒ

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Kyn/flokkur

Auðkenningarkerfi

Auðkennisnúmer

Magn
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LAND

HEP (útungunaregg alifugla, annarra en strútfugla)

II. Heilsufarsupplýsingar
II.1.

IIl.a Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Dýraheilbrigðisvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að útungunareggin (1) sem lýst er í þessu vottorði:

II. hluti: Vottorð

II.1.1. uppfylla ákvæði tilskipunar 2009/158/EB,
II.1.2. koma frá hópum sem hafa verið haldnir eingöngu:
(2)(3) annaðhvort
3

4

( )( ) eða

[á yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]

[í hólfi eða hólfum......................................................,]

í a.m.k. þrjá mánuði. Ef hóparnir sem útungunareggin komu frá voru fluttir inn til lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs, þar
sem þeir eru upprunnir, átti það sér stað í samræmi við dýraheilbrigðiskröfur sem eru a.m.k. jafn strangar og viðeigandi kröfur í
tilskipun 2009/158/EB og öllum ákvörðunum sem tengjast henni,
II.1.3. koma frá:
(2)(3)(10) annaðhvort [yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]
(3) (4) eða [hólfi eða hólfum ......................................................,]
a) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,
b) þar sem eftirlitsáætlun vegna fuglainflúensu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er í framkvæmd,

58

II.1.4. koma frá:
(2)(3)(11) annaðhvort

[yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]

(3)(4) eða [hólfi eða hólfum ......................................................,]
(3) annaðhvort [II.1.4.1.sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega og væga fuglainflúensu eins og skilgreint er í
reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
(3) eða [II.1.4.1.sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega fuglainflúensu eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr.
798/2008 og
(3) annaðhvort [a) komu úr foreldrahópum sem hafa verið haldnir á stöð þar sem eftirlit með fuglainflúensu hefur farið fram með
neikvæðum niðurstöðum innan 21 dags fyrir söfnun eggjanna,]
(3) eða [a) komu úr foreldrahópum sem voru haldnir á stöð þar sem, næstliðinn 21 dag fyrir söfnun eggjanna, veirugreiningarprófun
hefur verið framkvæmd, með neikvæðum niðurstöðum fyrir fuglainflúensu, á slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi og barka/eða
munni og koki úr a.m.k. 60 alifuglum á búinu eða úr öllum alifuglunum ef færri en 60 eru á búinu,]
b) útungunareggin koma frá stöð:
— þar sem ekki hefur orðið vart við væga fuglainflúensu á neinni stöð innan 1 km radíuss næstliðna 30 daga,
— þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við stöð þar sem fuglainflúensa hefur greinst næstliðna 30 daga,]
II.1.5. komu úr foreldrahópum sem:
(3) annaðhvort [hafa ekki verið bólusettir gegn fuglainflúensu,]
(3) eða [hafa verið bólusettir gegn fuglainflúensu í samræmi við bólusetningaráætlun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 798/2008 með:
(heiti og tegund bóluefnis eða -efna sem eru notuð)
við ....................................... vikna aldur,]
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II.1.6. eru úr hópum sem:
a) voru skoðaðir á útgáfudegi þessa vottorðs og sýndu engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gáfu tilefni til gruns um slíkt,
b) voru haldnir, í a.m.k. 6 vikur fram að innflutningi til Sambandsins, á stöð eða stöðvum sem eru skilgreindar í reit I.11 í 1. hluta, sem
eru opinberlega samþykktar í samræmi við kröfur sem eru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II. viðauka við tilskipun
2009/158/EB:
—samþykki fyrir þeim hefur ekki verið fellt tímabundið úr gildi eða afturkallað,
—sem ekki sæta neinum takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis,
—sem ekki sæta neinum takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis,
c) höfðu ekki, á tímabilinu sem um getur í b-lið, komist í neina snertingu við alifugla, sem ekki uppfylltu kröfurnar sem mælt er fyrir
um í þessu vottorði, eða við villta fugla,
d) sættu eftirlitsáætlun vegna sjúkdóma varðandi:
(3) annaðhvort [Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og Mycoplasma gallisepticum (hænsn),]
(3) eða [Salmonella arizonae (sermihópur 0:18(K)), S. Pullorum og S. Gallinarum, Mycoplasma meleagridis og M. gallisepticum
(kalkúnar),]
(3) eða [Salmonella Pullorum og S. Gallinarum (perluhænsn, kornhænur, fasanar, akurhænur og endur),]
í samræmi við III. kafla II. viðauka við tilskipun 2009/158/EB og hvorki fannst í þeim sýking né var ástæða til gruns um sýkingu af
völdum þessara sjúkdómsvalda,
(3) annaðhvort [e) [hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]
(3) eða [e) hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með...........................
(heiti og tegund (lifandi eða óvirkjaðs) veirustofns Newcastle-veikinnar sem er notaður í bóluefni(n))
við ....................................... vikna aldur,]
(8) og/eða [f) hafa verið bólusettir með opinberlega samþykktum bóluefnum hinn.......gegn........
hinn .......gegn........ (endurtakið eftir þörfum),]
(9) II.1.7.
hafa verið merkt eins og tilgreint er í lið I.28 í vottorðinu, með … (litur bleks),
II.1.8. voru sótthreinsuð í samræmi við fyrirmæli mín, með … (heiti vörunnar og virka efnisins) í … (tími í mínútum),
II.1.9. var safnað frá … (dd/mm/áááá) til (dd/mm/áááá),
II.1.10.
voru skoðaðir á útgáfudegi þessa vottorðs og sýndu engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gáfu tilefni til gruns um slíkt.
II.2 Viðbótarábyrgðir vegna lýðheilsu
5
( ) [II.2.1. Varnaráætluninni vegna salmonellu, sem um getur í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 2160/200,3 og sértækum kröfum vegna
notkunar á sýkingalyfjum og bóluefnum í reglugerð (EB) nr. 1177/2006 hefur verið beitt í foreldrahópnum, sem er upprunahópur, og
þessi foreldrahópur hefur verið prófaður með tilliti til sermigerða salmonellu sem hafa áhrif á lýðheilsu.
Dagsetning síðustu sýnatöku í foreldrahópnum þar sem niðurstöður eru kunnar: ... (dd/mm/áááá),
Niðurstöður allra prófana í foreldrahópnum:
(3)(6) annaðhvort [jákvæðar,]
(3) (6) eða [neikvæðar,]
(5) [II.2.2. Hvorki Salmonella enteritidis né Salmonella typhimurium fannst við framkvæmd varnaráætlunarinnar sem um getur í lið
II.2.1]
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II.3

Viðbótarábyrgðir vegna heilbrigðis dýra

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
(7) [II.3.1. eigi sendingin að fara til aðildarríkis með stöðu sem hefur verið ákvörðuð skv. 2. mgr. 15. gr. tilskipunar 2009/158/EB, að
útungunareggin sem lýst er í þessu vottorði koma úr alifuglum sem:
(3)annaðhvort [hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]
(3) eða [hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með óvirkjuðu bóluefni,]
(3) eða [hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með lifandi bóluefni í síðasta lagi 60 dögum fyrir upphafsdagsetninguna sem fram
kemur í lið II.1.9,]]
(8) [II.3.2. veittar eru eftirfarandi viðbótarábyrgðir sem viðtökuaðildarríkið mælir fyrir um í samræmi við 16. og/eða 17. gr. tilskipunar
2009/158/EB:
(7) [II.3.3. ef viðtökuaðildarríkið er Finnland eða Svíþjóð koma útungunareggin úr hópum sem hafa verið prófaðir með neikvæðum
niðurstöðum í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í ákvörðun 2003/644/EB.]
II.4

Viðbótarheilbrigðiskröfur
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:

(8) [II.4.1. þó að notkun á bóluefnum gegn Newcastle-veiki sem uppfylla ekki sértækar kröfur í II. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 798/2008 sé ekki bönnuð:
(3) (2) annaðhvort

[á yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]

(3) (4) eða [í hólfi eða hólfum ......................................................,]
að alifuglarnir sem útungunareggin koma úr:
a) hafa ekki verið bólusettir á a.m.k. síðustu 12 mánuðum með slíkum bóluefnum,
b) koma úr hóp eða hópum sem settir voru í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem framkvæmd var á opinberri
rannsóknarstofu að hámarki 14 dögum fyrir sendingu, á slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi a.m.k. 60 fugla í hverjum hópi og þar
sem ekki fundust paramyxóveirusýkingar með smithæfnistuðli í heila hærri en 04,
c) voru ekki, í 60 daga fram að sendingu, í snertingu við alifugla sem ekki uppfylla skilyrðin í a- og b-lið,
d) voru hafðir í einangrun undir opinberu eftirliti á upprunastöðinni í þá 14 daga sem um getur í b-lið,]
II.5.

Vottorð vegna flutninga á dýrum
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:

II.5.1. útungunareggin sem lýst er í þessu vottorði eru flutt í algerlega hreinum, einnota kössum sem eru notaðir í fyrsta skipti og:
a) innihalda einungis útungunaregg af sömu tegund, í sama flokki og af sömu gerð, frá sömu stöð,
b) eru merktir með eftirfarandi upplýsingum:
— orðunum „til útungunar“,
—heiti, lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs þaðan sem þeir eru sendir,
—hvaða alifuglategund um er að ræða,
— fjölda eggja,
—flokk og gerð framleiðslu sem þau eru ætluð fyrir,
—heiti, heimilisfangi og samþykkisnúmeri framleiðslustöðvarinnar,
— samþykkisnúmeri upprunastöðvarinnar.
— viðtökuaðildarríki,
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c) er lokað í samræmi við fyrirmæli lögbæra yfirvaldsins til að koma í veg fyrir að hægt sé að skipta um innihald í þeim,
II.5.2. Gámar og farartæki sem ofangreindir kassar voru fluttir í hafa verið þrifnir og sótthreinsaðir fyrir fermingu í samræmi við
fyrirmæli lögbærs yfirvalds.
Athugasemdir
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1. hluta I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer ræktunarstöðvarinnar.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk raðnúmers
innsiglisins, ef við á.
— Reitur I.28 (Flokkur):Veljið eitt af eftirfarandi: Hrein lína/afar og ömmur/foreldrar/ungar varphænur/kalkúnaegg til neyslu/annað;
(auðkenniskerfi og auðkenningarnúmer): færið inn eggjamerkinguna.
II. hluti:
(1)
Fyrir útungunaregg alifugla eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008, að undanteknum strútfuglum.
(2)
Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(3)
Strikið út það sem á ekki við.
(4)
Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
(5)
Þessi ábyrgð gildir um alifugla af tegundinni Gallus gallus og um kalkúna.
(6)
Ef einhverjar niðurstöður voru jákvæðar að því er varðar eftirtaldar sermigerðir á líftíma foreldrahópsins skal merkja við
„jákvætt“. Salmonella infantis, Salmonella virchow og Salmonella hadar.
(7)
Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.
(8)
Strikið út það sem á ekki við.
(9)
Þegar eggin eru send af stað skal hvert egg fyrir sig merkt í samræmi við reglugerð (EB) nr. 617/2008, þ.m.t. með
samþykkisnúmeri ræktunarstöðvarinnar, með óafmáanlegu svörtu bleki; slíkar merkingar skulu vera með læsilegu letri og á a.m.k. einu
tungumáli Sambandsins.
(10) Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008,
einungis fyrir útungunaregg alifugla, önnur en egg strútfugla (HEP), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur upp, eins og skilgreint er
í reglugerð (EB) nr. 798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll svæði sem, á
útgáfudegi þessa vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar Newcastle-veiki.
(11) Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „L“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008,
einungis fyrir útungunaregg alifugla, önnur en egg strútfugla (HEP), merkir þetta að ef væg fuglainflúensa kemur upp, eins og skilgreint
er í reglugerð (EB) nr. 798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll svæði sem, á
útgáfudegi þessa vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar væga fuglainflúensu.
Þetta vottorð gildir í 10 daga.
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir útungunaregg strútfugla (HER)
LAND
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
sem eru flutt inn til ESB
Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer
vottorðs

Heiti
Heimilisfang

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Símanr.

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7.

Uppruna
land

I.11.

Upprunastaður

I.13.
I.15.

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9.

Viðtöku
land

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Fermingarstaður
Heimilisfang

I.14.

Brottfarardagur

Brottfarartími

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

I.17.

CITES-nr.

Samþykkisnúmer

Flutningatæki
Skip Ƒ
Annað Ƒ

Járnbrautarvagn Ƒ

Lýsing á vöru

I.19.

Vörunúmer (ST-númer)
04,07

I.21.
I.23.

Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til undaneldis Ƒ
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I.20.

Magn

I.22.

Fjöldi pakkninga

I.24.

I.27.

I.26.
I.28.

I.10.

I.12.

Heiti
Heimilisfang

Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Tilvísun í skjöl:
I.18.

ISO
kóði

Til innflutnings eða inntöku í ESB Ƒ

Auðkenning varanna

Tegund (vísindaheiti)

Kyn/flokkur

Auðkenningarkerfi

Auðkennisnúmer

Magn
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LAND

HEP (útungunaregg alifugla, annarra en strútfugla)

II. Heilsufarsupplýsingar
II.1.

IIl.a Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Dýraheilbrigðisvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að útungunareggin (1) sem lýst er í þessu vottorði:

II.1.1. uppfylla ákvæði tilskipunar 2009/158/EB,

II. hluti: Vottorð

II.1.2. koma úr hópum sem hafa verið haldnir eingöngu:
(2)(3) annaðhvort
3

4

( )( ) eða

[á yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]

[í hólfi eða hólfum......................................................,]
í a.m.k. þrjá mánuði. Ef hóparnir sem útungunareggin komu úr voru fluttir inn til lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða
hólfs, þar sem þeir eru upprunnir, átti það sér stað í samræmi við dýraheilbrigðiskröfur sem eru a.m.k. jafn strangar og
viðeigandi kröfur í tilskipun 2009/158/EB og öllum ákvörðunum sem tengjast henni,

II.1.3. koma frá:
[yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]
(2) (3) (9) annaðhvort
[hólfi eða hólfum ......................................................,]
(3)(4) eða
sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð (EB)
(3) annaðhvort [a)
nr. 798/2008,
(3)(5) eða [a) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru ekki laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr.
798/2008,
b) þar sem eftirlitsáætlun vegna fuglainflúensu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er í framkvæmd,
63

II.1.4. koma frá:
(2)(3) annaðhvort
3

4

( )( ) eða

[yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]

[hólfi eða hólfum ......................................................,]

3

( ) annaðhvort [II.1.4.1.sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega og væga fuglainflúensu eins og skilgreint er í
reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
(3) eða [II.1.4.1.sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega fuglainflúensu eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr.
798/2008 og
(3) annaðhvort [a) koma úr foreldrahópum sem hafa verið haldnir á stöð þar sem eftirlit með fuglainflúensu hefur farið fram með
neikvæðum niðurstöðum innan 21 dags fyrir söfnun eggjanna,]
(3) eða [a) komu úr foreldrahópum sem voru haldnir á stöð þar sem, næstliðinn 21 dag fyrir söfnun eggjanna, veirugreiningarprófun
hefur verið framkvæmd, með neikvæðum niðurstöðum fyrir fuglainflúensu, á slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi og barka/eða
munni og koki úr a.m.k. 60 alifuglum á búinu eða úr öllum alifuglunum ef færri en 60 eru á búinu,]
b) útungunareggin koma frá stöð:
— þar sem ekki hefur orðið vart við væga fuglainflúensu á neinni stöð innan 1 km radíuss næstliðna 30 daga,
— þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við stöð þar sem fuglainflúensa hefur greinst næstliðna 30 daga,]
II.1.5. komu úr foreldrahópum sem:
(3) annaðhvort [hafa ekki verið bólusettir gegn fuglainflúensu,]
(3) eða [hafa verið bólusettir gegn fuglainflúensu í samræmi við bólusetningaráætlun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 798/2008 með:
............................................................................................................................
(heiti og tegund bóluefnis eða -efna sem eru notuð)
við ....................................... vikna aldur,]
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II.1.6.

eru úr hópum sem:
a) voru skoðaðir á útgáfudegi þessa vottorðs og sýndu engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gáfu tilefni til gruns um
slíkt,
b) hafa verið haldnir, í 6 vikur fram að innflutningi til Sambandsins, á stöð eða stöðvum sem eru skilgreindar í reit
I.11 í 1. hluta, sem eru opinberlega samþykktar í samræmi við kröfur sem eru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er
fyrir um í II. viðauka við tilskipun 2009/158/EB:

— samþykki fyrir þeim hefur ekki verið fellt tímabundið úr gildi eða afturkallað,
— sem ekki sæta neinum takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis,
— þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem, eftir
atvikum nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,
c) hafa, á tímabilinu sem um getur í b-lið, ekki komist í neina snertingu við alifugla eða aðra strútfugla, sem ekki
uppfylltu kröfurnar sem mælt er fyrir um í þessu vottorði.
(3) annaðhvort [d) [hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]
(3) eða [d) hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með...........................
(heiti og tegund (lifandi eða óvirkjaðs)
veirustofns Newcastle-veikinnar sem er notaður í bóluefni(n)) við ......................... vikna aldur,]
(9) [e)

hafa verið bólusettir með opinberlega samþykktum bóluefnum hinn .......gegn........(endurtakið eftir þörfum),]

(9)

II.1.7. hafa verið merkt eins og tilgreint er í lið I.28 í vottorðinu, með … (litur bleks),

II.1.8.

voru sótthreinsuð í samræmi við fyrirmæli mín, með … (heiti vörunnar og virka efnisins) í … (tími í mínútum),

II.1.9.

var safnað frá ................................... (dd/mm/áááá) til .................................... (dd/mm/áááá),

II.1.10.

voru bólusett á útgáfudegi þessa vottorðs og sýndu engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gáfu tilefni til gruns um slíkt.

II.2

Viðbótarábyrgðir
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:

7

( ) [II.2.1.

eigi sendingin að fara til aðildarríkis með stöðu sem hefur verið ákvörðuð skv. 2. mgr. 15. gr. tilskipunar
2009/158/EB, að útungunareggin sem lýst er í þessu vottorði koma úr strútfuglum sem:

(3) annaðhvort

[hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]

3

[hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með óvirkjuðu bóluefni,]

3

[voru bólusettir gegn Newcastle-veiki með lifandi bóluefni í síðasta lagi 60 dögum fyrir upphafsdagsetninguna sem
fram kemur í lið II.1.9,]]
veittar eru eftirfarandi viðbótarábyrgðir sem viðtökuaðildarríkið mælir fyrir um í samræmi við 16. og/eða 17. gr.
tilskipunar 2009/158/EB:
ef viðtökuaðildarríkið er Finnland eða Svíþjóð koma útungunareggin úr hópum sem hafa verið prófaðir með
neikvæðum niðurstöðum í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í ákvörðun 2003/644/EB.]

( ) eða
( ) eða
8

( ) [II.2.2.
(7) [II.2.3.
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II.3
(5)

Viðbótarheilbrigðiskröfur fyrir lönd sem ekki eru laus við Newcastle-veiki
[Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að undaneldisstrútfuglarnir sem útungunareggin koma frá:
a) voru settir í einangrun undir opinberri vöktun a.m.k. 30 dögum áður en útungunareggjunum var verpt sem flytja á
til Sambandsins,
b) voru settir í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem framkvæmd var á opinberri
rannsóknarstofu 7 til 10 dögum eftir að þeir voru settir í einangrun, annað hvort á stroksýnum úr þarfagangi eða á
saursýnum úr hverjum fugli og þar sem ekki fundust nein einangur paramyxóveirusýkingar af gerð 1 með
smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4. Hagkvæmar niðurstöður lágu fyrir varðandi alla fuglana áður en eggin voru
tekin úr einangrun til innflutnings til Sambandsins,
c) voru ekki, í 30 daga áður en útungunareggjunum var verpt sem flytja á til Sambandsins, og meðan á því stóð, í
snertingu við alifugla (þ.m.t. strútfugla) sem ekki uppfylla skilyrðin í a-, b- og d-lið,
d) koma úr hópum þar sem eftirlit vegna Newcastle-veiki hefur farið fram samkvæmt tölfræðilega grundvallaðri
sýnatökuáætlun sem skilaði neikvæðum niðurstöðum í a.m.k. sex mánuði fyrir innflutning til Sambandsins,]
II.4 Vottorð vegna flutninga á dýrum
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að útungunareggin eru flutt í algerlega hreinum, einnota kössum sem eru notaðir í
fyrsta skipti og sem:
a) innihalda einungis útungunaregg af sömu tegund, í sama flokki og af sömu gerð, frá sömu stöð,
b) bera eftirfarandi upplýsingar, með læsilegu letri og á a.m.k. einu tungumáli Sambandsins:
— orðunum „til útungunar“,
— heiti, lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs þaðan sem þeir eru sendir,
— hvaða tegund strútfugla er um að ræða,
— fjölda eggja,
— flokk og gerð framleiðslu sem þeir eru ætlaðir fyrir,
— heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer ræktunarstöðvarinnar,
— heiti og heimilisfang upprunastöðvarinnar,
— sendingardag,
— viðtökuaðildarríkið,
c) er lokað í samræmi við fyrirmæli lögbæra yfirvaldsins til að koma í veg fyrir að hægt sé að skipta um innihald í þeim.
Gámar og farartæki sem ofangreindir kassar voru fluttir í hafa verið þrifnir og sótthreinsaðir fyrir fermingu í samræmi við fyrirmæli
lögbærs yfirvalds.
Athugasemdir
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1. hluta
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer ræktunarstöðvarinnar.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk
raðnúmers innsiglisins, ef við á.
— Reitur I.28 (Flokkur): Veljið eitt af eftirfarandi: Hrein lína/afar og ömmur/foreldrar/annað; (auðkenniskerfi og auðkenningarnúmer):
færið inn eggjamerkinguna.
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II. hluti:
(1)
Fyrir útungunaregg fugla af ættbálknum Struthioniformes (Casuariidae, Rheidae, Struthionidae).
(2)
Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(3)
Strikið út það sem á ekki við.
(4)
Færið inn heiti hólfs eða hólfa.
(5)
Þetta á einungis við um lönd með færsluna „III“ í 5. dálki I. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008. Þetta á hins vegar
ekki við um útungunaregg strútfugla sem koma frá hólfum.
(6)
Þegar eggin eru send af stað skal hvert egg fyrir sig merkt í samræmi við reglugerð (EB) nr. 617/2008, þ.m.t. með
samþykkisnúmeri ræktunarstöðvarinnar, með óafmáanlegu svörtu bleki; slíkar merkingar skulu vera með læsilegu letri og á a.m.k. einu
tungumáli Sambandsins.
(7)
Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.
(8)
Útfyllist ef við á.
(9)
Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008,
einungis fyrir útungunaregg strútfugla (HER), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur upp, eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr.
798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll svæði sem, á útgáfudegi þessa vottorðs,
sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar Newcastle-veiki.
Vottorðið gildir í 10 daga.
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Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill:
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir egg sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda (SPF)
LAND
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
sem eru flutt inn til ESB
Sendandi

I.2.a.

I.2. Tilvísunarnúmer
vottorðs

Heiti
Heimilisfang

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Símanr.

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7.

Upprunaland

I.11.

Upprunastaður

I.13.
I.15.

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9.

Viðtöku
land

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Fermingarstaður
Heimilisfang

I.14.

Brottfarardagur

Flutningatæki
Skip Ƒ
Annað Ƒ

Járnbrautarvagn Ƒ

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

I.17.

CITES-nr.

I.19.

Lýsing á vöru

Vörunúmer (ST-númer)
04,07
I.20.

Magn

I.22.

Fjöldi pakkninga

I.24.

I.23.

Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til tæknilegra nota Ƒ
I.27.

I.26.
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Brottfarartími

Samþykkisnúmer

I.21.

I.28.

I.10.

I.12.

Heiti
Heimilisfang

Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Tilvísun í skjöl:
I.18.

ISO
kóði

Til innflutnings eða inntöku í ESB Ƒ

Auðkenning varanna
Tegund (vísindaheiti)

Auðkenningarkerfi

Auðkennisnúmer

Magn
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LAND

SPF (egg sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda)

II. Heilsufarsupplýsingar
II.1.

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Heilbrigðisvottun

II.1.4. koma frá:
(2)(3) annaðhvort
3

4

II. hluti: Vottorð

( )( ) eða

[yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]

[hólfi eða hólfum ......................................................,]

II. Heilsufarsupplýsingar ll.a.Tilvísunarnúmer vottorðs
Heilbrigðisvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með í samræmi við tilskipun 90/539/EB að eggin, sem eru laus við tiltekna
sjúkdómsvalda (1), sem lýst er í þessu vottorði:
II.1.1. koma úr hænsnahópum sem:
a) eru lausir við tiltekna sjúkdómsvalda eins og lýst er í Evrópsku lyfjaskránni (2) og niðurstöður allra prófana og
klínískra rannsókna sem krafist er til að þessi staða fáist viðurkennd hafa verið hagkvæmar, þ.m.t. neikvæðar
niðurstöður úr prófunum fyrir fuglainflúensu og Newcastle-veiki sem gerðar voru innan 30 daga fyrir sendingu,
b) gengust undir klínískar rannsóknir a.m.k. einu sinni í viku eins og lýst er í Evrópsku lyfjaskránni (2) og ekki fundust
nein klínísk einkenni um eða tilefni til gruns um neina sjúkdóma,
c) hafa verið haldnir, í a.m.k. 6 vikur fram að innflutningi til Sambandsins, á stöð eða stöðvum sem eru skilgreindar í
reit I.11 í 1. hluta, sem eru opinberlega samþykktar í samræmi við kröfur sem eru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt
er fyrir um í II. viðauka við tilskipun 90/539/EB:
— samþykki fyrir þeim hefur ekki verið fellt tímabundið úr gildi eða afturkallað,
— sem ekki sæta neinum takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis,
d) höfðu ekki, á tímabilinu sem um getur í c-lið, komist í neina snertingu við alifugla, sem ekki uppfylltu kröfurnar
sem mælt er fyrir um í þessu vottorði, eða við villta fugla.
II.1.2. hafa verið merkt eins og tilgreint er í lið I.28 í vottorðinu, undir yfirskriftinni „Auðkennisnúmer“ , með lituðu bleki,
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II.1.3. var safnað frá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dagsetningar),
II.1.4. eru flutt í algerlega hreinum, einnota kössum sem eru notaðir í fyrsta skipti og:
a) innihalda einungis egg frá sömu stöð,
b) eru greinilega merkt með eftirfarandi upplýsingum:
— heiti og ISO-kóði lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs þar sem þau eru upprunnin,
— „Egg sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda, einungis til notkunar við rannsóknir eða til lyfjafræðilegra nota“,
— fjölda eggja,
— heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer framleiðslustöðvarinnar,
— viðtökuaðildarríkið,
c) er lokað í samræmi við fyrirmæli lögbæra yfirvaldsins til að koma í veg fyrir að hægt sé að skipta um innihald í þeim, og eru
lekaþéttir,
II.2 Gámar og farartæki sem kassarnir sem um getur í lið II.1.4 voru fluttir í hafa verið þrifnir og sótthreinsaðir fyrir fermingu í
samræmi við fyrirmæli lögbærs yfirvalds.

Athugasemdir
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða heiti upprunahólfsins, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2.
dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer ræktunarstöðvarinnar.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk
raðnúmers innsiglisins, ef við á.
— Reitur I.28: Auðkennisnúmer: færið inn eggjamerkingar, þ.m.t. númer stöðvar og ISO-kóða upprunalandsins.
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II. hluti:
(1) Útungunaregg eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008, sem koma úr „hænsnahópum sem eru lausir við tiltekna
sjúkdómsvalda“ eins og lýst er í Evrópsku lyfjaskránni og eru eingöngu ætluð til greininga, rannsókna eða lyfjafræðilegra nota.
(2) http://www.edqm.eu (nýjasta útgáfa).
Þetta vottorð gildir í 15 daga.
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Nafn (með hástöfum):
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Stimpill:

Menntun, hæfi og titill:
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir alifugla til slátrunar og alifugla til endurnýjunar veiðistofna, aðra en strútfugla (SRP)

LAND
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
sem eru flutt inn til ESB
Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer
vottorðs

Heiti
Heimilisfang

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Símanr.

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7.

Uppruna
land

I.11.

Upprunastaður

I.13.
I.15.

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9.

Viðtöku
land

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Fermingarstaður
Heimilisfang

I.14.

Brottfarardagur

Flutningatæki
Skip Ƒ
Annað Ƒ

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Járnbrautarvagn Ƒ

I.17.

CITES-nr.

I.19.

Lýsing á vöru

I.23.

Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til slátrunar Ƒ

Vörunúmer (ST-númer)
I.20.

Magn

I.22.

Fjöldi pakkninga

I.24.
Til endurnýjunar veiðidýrastofns Ƒ
I.27.

I.26.

70

Brottfarartími

Samþykkisnúmer

I.21.

I.28.

I.10.

I.12.

Heiti
Heimilisfang

Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Tilvísun í skjöl:
I.18.

ISO
kóði

Til innflutnings eða inntöku í ESB Ƒ

Auðkenning varanna
Tegund (vísindaheiti)

Magn
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LAND

SRP (alifuglar til slátrunar og alifuglar til endurnýjunar
veiðistofna, aðrir en strútfuglar)

II. Heilsufarsupplýsingar
II.1.

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Dýraheilbrigðisvottun

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að alifuglarnir (1) sem lýst er í þessu vottorði:
II.1.1. uppfylla ákvæði tilskipunar 2009/158/EB,
II.1.2. hafa verið haldnir eingöngu:
(2) (3) annaðhvort [á yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]
(3)(4) eða [hólfi eða hólfum ......................................................,]
í a.m.k. sex vikur, eða frá klaki ef þeir eru yngri en sex vikna, fram að innflutningi til Sambandsins. Ef þeir voru fluttir inn til lands,
yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs, þar sem þeir eru upprunnir, átti það sér stað í samræmi við dýraheilbrigðiskröfur sem eru a.m.k. jafn
strangar og viðeigandi kröfur í tilskipun 2009/158/EB og öllum ákvörðunum sem tengjast henni,
II.1.3. koma frá:
(2) (3) (12) annaðhvort [yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]
(3) (4) eða [hólfi eða hólfum ......................................................,]
a) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,
b) þar sem eftirlitsáætlun vegna fuglainflúensu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er í framkvæmd,
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II.1.4. koma frá:
(2)(3) annaðhvort
3

4

( )( ) eða

[yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]

[hólfi eða hólfum ......................................................,]
(3) annaðhvort [II.1.4.1.sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega og væga fuglainflúensu eins og
skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
(3) eða [II.1.4.1.sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega fuglainflúensu eins og skilgreint er í
reglugerð (EB) nr. 798/2008 og
(3) annaðhvort [a) koma alifuglarnir frá stöð þar sem fram hefur farið eftirlit vegna fuglainflúensu innan 21 dags fram að
innflutningi til Sambandsins, með neikvæðum niðurstöðum,]
(3) eða [a) alifuglunum hefur verið, næstliðinn 21 dag fram að innflutningi til Sambandsins, haldið aðskildum frá öðrum
alifuglum og veirugreiningarprófun hefur verið framkvæmd, með neikvæðum niðurstöðum fyrir fuglainflúensu, á
slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi og barka/eða munni og koki úr a.m.k. 60 alifuglum í sendingunni eða úr öllum
alifuglunum ef færri en 60 eru í sendingunni,]
b) alifuglarnir koma frá stöð:
— þar sem ekki hefur orðið vart við væga fuglainflúensu á neinni stöð innan 1 km radíuss næstliðna 30 daga,
— þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við stöð þar sem fuglainflúensa hefur greinst næstliðna 30 daga,]

II.1.5.
II.1.6.

koma úr hóp þar sem bólusetning gegn fuglainflúensu hefur ekki farið fram,
hafa verið haldnir frá útungun eða í a.m.k. undanfarna 30 daga á stöðinni eða stöðvunum þar sem þeir eru upprunnir,
a) sem ekki sæta neinum takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis,
b) þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem, eftir atvikum
nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,
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II.1.7.
a)
(3) annaðhvort
(3) eða

eru úr hópum sem:
voru skoðaðir á útgáfudegi þessa vottorðs og sýndu engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gáfu tilefni til gruns um slíkt,
b) [hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]
[b)
hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með:
.........................................................................................................
(heiti og tegund (lifandi eða óvirkjaðs) veirustofns Newcastle-veikinnar sem er notaður í bóluefni(n))
við ....................................... vikna aldur,]
(5) [c)

hafa verið bólusettir með opinberlega samþykktum bóluefnum hinn .......gegn........(endurtakið eftir þörfum),]

II.1.8.

höfðu ekki, á tímabilinu sem um getur í lið II.1.6, komist í neina snertingu við alifugla, sem ekki uppfylltu kröfurnar
sem mælt er fyrir um í þessu vottorði, eða við villta fugla.

II.2

Viðbótarábyrgðir vegna lýðheilsu

(6)

[Varnaráætluninni vegna salmonellu, sem um getur í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 2160/2003, og sértækum kröfum
vegna notkunar á sýkingalyfjum og bóluefnum í reglugerð (EB) nr. 1177/2006 hefur verið beitt í upprunahópnum og
þessi hópur hefur verið prófaður með tilliti til sermigerða salmonellu sem hafa áhrif á lýðheilsu.
Dagsetning síðustu sýnatöku í hópnum þar sem niðurstöður eru kunnar ...............................: (dd/mm/áááá),
Niðurstöður allra prófana í hópnum:
(3) (7) annaðhvort

[jákvæðar,]

(3) (7) eða [neikvæðar,]
Af öðrum ástæðum en vegna varnaráætlunar gegn salmonellu: innan þriggja vikna fram að innflutningi voru:
(3) [annaðhvort [alifuglunum, sem eru ætlaðir til slátrunar, ekki gefin sýkingalyf,]
(3)(5) eða
II.3

[alifuglunum, sem eru ætlaðir til slátrunar, gefin eftirfarandi sýkingalyf: ..................................,]]

Viðbótarábyrgðir
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:

(9) annaðhvort
(3) eða
(3) [ll.3.2.
(9) [II.3.3.
(3) annaðhvort
(3) eða
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(5) [II.3.1. eigi sendingin að fara til aðildarríkis með stöðu sem hefur verið ákvörðuð skv. 2. mgr. 15. gr. tilskipunar
2009/158/EB, að alifuglarnir sem lýst er í þessu vottorði koma úr hópum sem:
[hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki og voru settir í sermifræðilega rannsókn til að athuga hvort mótefni
gegn Newcastle-veiki væru til staðar í þeim, innan 14 daga fyrir sendingu, með neikvæðum prófunarniðurstöðum,]
[hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki en ekki með lifandi bóluefni á 30 daga tímabili fram að sendingu og voru,
að hámarki 14 dögum fyrir sendingu, settir í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, á slembiúrtaki af
slembisýnum úr þarfagangi eða saursýnum úr a.m.k. 60 fuglum, með neikvæðum niðurstöðum,]]
veittar eru eftirfarandi viðbótarábyrgðir sem viðtökuaðildarríkið mælir fyrir um í samræmi við 16. og/eða 17. gr.
tilskipunar 2009/158/EB:
alifuglarnir, ef viðtökuaðildarríkið er Finnland eða Svíþjóð:
[voru settir í örverufræðilega prófun með sýnatöku á upprunabújörðinni, með neikvæðum prófunarniðurstöðum í
samræmi við ákvörðun 95/410/EB,]
[koma frá bújörð sem fellur undir áætlun sem er viðurkennd af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sem jafngild
innlendri áætlun Finnlands eða Svíþjóðar, eftir því sem við á,]]
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II.4 Viðbótarheilbrigðiskröfur
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
(10) [þó að notkun á bóluefnum gegn Newcastle-veiki sem uppfylla ekki sértækar kröfur í II. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr.
798/2008 sé ekki bönnuð:
(2) (3) annaðhvort [á yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]
(3) (4) eða [í hólfi eða hólfum .....................................,]
að alifuglarnir sem lýst er í þessu vottorði:
a) hafa ekki verið bólusettir á a.m.k. síðustu 12 mánuðum með slíkum bóluefnum,
b) koma úr hóp sem settur var í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem framkvæmd var á opinberri rannsóknarstofu
að hámarki 14 dögum fyrir sendingu, á slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi a.m.k. 60 fugla í hverjum hópi og þar sem ekki fundust
paramyxóveirusýkingar með smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4,
c) voru ekki, í 60 daga fram að sendingu, í snertingu við alifugla sem ekki uppfylla skilyrðin í a- og b-lið,
d) voru hafðir í einangrun undir opinberri vöktun á upprunastöðinni í þá 14 daga sem um getur í b-lið,]
(11) II.5. Vottorð vegna flutninga á dýrum
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að alifuglarnir eru fluttir í kössum eða búrum sem:
a) innihalda einungis alifugla af sömu tegund, í sama flokki og af sömu gerð, frá sömu stöð,
b) er lokað í samræmi við fyrirmæli lögbæra yfirvaldsins til að koma í veg fyrir að hægt sé að skipta um innihald í þeim,
c) ásamt farartækjunum sem þau eru flutt í, eru hönnuð til þess að:
i. koma í veg fyrir að skítur geti lekið úr þeim og til að minnka eins og mögulegt er fjaðramissi í flutningi,
ii. gera það kleift að framkvæma sjónræna skoðun á alifuglunum,
iii.
hægt er að hreinsa þau og sótthreinsa,
d) hafa, ásamt farartækjunum sem þau eru flutt í, verið hreinsuð og sótthreinsuð fyrir fermingu í samræmi við fyrirmæli lögbærs
yfirvalds.
Athugasemdir
I. hluti:
Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1. hluta I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
Reitur I.15:Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er þekkt.
Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk raðnúmers
innsiglisins, ef við á.
Reitur I.19:Nota skal viðeigandi samræmda tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 01.05 eða 01.06.39.
II. hluti:
(1)
Alifuglar eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008, að undanteknum strútfuglum.
(2)
Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(3)
Strikið út það sem á ekki við.
(4)
Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
(5)
Útfyllist ef við á.
(1)
(6) Þessi ábyrgð gildir um alifugla af tegundinni Gallus gallus og um kalkúna
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(7) Ef einhverjar niðurstöður voru jákvæðar að því er varðar eftirtaldar sermigerðir á líftíma hópsins skal merkja við „jákvætt“.
Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium.
(8) Fyllið út ef við á: færið inn heiti og virkt efni sýkingalyfja sem voru notuð.
(9) Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.
Þessarar ábyrgðar er einungis krafist fyrir alifugla sem koma frá löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum sem ákvæði 1.
(10)
mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008 gilda um.
Vinsamlegast athugið að samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1/2005 munu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skoða hvort dýrin eru í
(11)
ástandi til að halda áfram ferð sinni eftir innkomu til Sambandsins. Ef kröfurnar eru ekki uppfylltar þarf að afferma farminn með
dýrunum og gera frekari ráðstafanir.
Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008,
(12)
einungis fyrir alifugla til slátrunar og alifugla til endurnýjunar stofna veiðifugla, aðra en strútfugla (SRP), merkir þetta að ef Newcastle
veiki kemur upp, eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta
mun útiloka öll svæði sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er
varðar Newcastle-veiki.
Vottorðið gildir í 10 daga.
Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill:
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Menntun, hæfi og titill:
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir strútfugla til slátrunar (SRA)
LAND
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
sem eru flutt inn til ESB
Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer
vottorðs

Heiti
Heimilisfang

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Símanr.

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7.

Uppruna
land

I.11.

Upprunastaður

I.13.
I.15.

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9.

Viðtöku
land

ISO-kóði

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Fermingarstaður
Heimilisfang

I.14.

Brottfarardagur

Flutningatæki
Skip Ƒ
Annað Ƒ

Járnbrautarvagn Ƒ

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

I.17.

CITES-nr.

I.19.

Lýsing á vöru

Vörunúmer (ST-númer)
01.06.39
I.20.

Magn

I.22.

Fjöldi pakkninga

I.24.

I.23.

Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til slátrunar Ƒ

I.26.
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Brottfarartími

Samþykkisnúmer

I.21.

I.28.

I.10.

I.12.

Heiti
Heimilisfang

Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Tilvísun í skjöl:
I.18.

ISO
kóði

I.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB Ƒ

Auðkenning varanna
Tegund (vísindaheiti)

Auðkenningarkerfi

Auðkennisnúmer

Magn
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LAND

SRA (strútfuglar til slátrunar)

II. Heilsufarsupplýsingar
II.1.

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Dýraheilbrigðisvottun

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með í samræmi við tilskipun 2009/158/EB að strútfuglarnir (1), sem lýst er í þessu
vottorði:
II.1.1. koma frá:
(2) (3) annaðhvort [á yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]
(3)(4) eða [hólfi eða hólfum ......................................................,]
þar sem þeir hafa verið í a.m.k. sex vikur, eða frá klaki ef þeir eru yngri en sex vikna, fram að innflutningi til Sambandsins.
Ef þeir voru fluttir inn til lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs, þar sem þeir eru upprunnir, átti það sér stað í samræmi við
dýraheilbrigðiskröfur sem eru a.m.k. jafn strangar og viðeigandi kröfur í tilskipun 2009/158/EB og öllum ákvörðunum sem
tengjast henni,
II.1.2. koma frá:
[yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]
(2) (3) (9) annaðhvort
(3)(4) eða [hólfi eða hólfum ......................................................,]
(3) annaðhvort [a) sem var eða voru laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
(3)(5) eða [a) sem voru ekki laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
b) þar sem eftirlitsáætlun vegna fuglainflúensu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er í framkvæmd,
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II.1.4. koma frá:
(2)(3) annaðhvort
3

4

( )( ) eða

[yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]

[hólfi eða hólfum ......................................................,]
(3) annaðhvort [II.1.4.1.sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega og væga fuglainflúensu eins og
skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega fuglainflúensu eins og skilgreint er í
(3) eða [II.1..4.1.
reglugerð (EB) nr. 798/2008 og
3
( ) annaðhvort [a) koma strútfuglarnir frá stöð þar sem fram hefur farið eftirlit vegna fuglainflúensu innan 21 dags fram
að innflutningi til Sambandsins, með neikvæðum niðurstöðum,]
(3) eða [a) strútfuglunum hefur verið, næstliðinn 21 dag fram að innflutningi til Sambandsins, haldið aðskildum frá öðrum
fuglum og veirugreiningarprófun hefur verið framkvæmd, með neikvæðum niðurstöðum fyrir fuglainflúensu, á slembiúrtaki
af stroksýnum úr þarfagangi og barka/eða munni og koki úr a.m.k. 60 fuglum í sendingunni eða úr öllum fuglunum ef færri
en 60 eru í sendingunni,]
b) strútfuglarnir koma frá stöð:
— þar sem ekki hefur orðið vart við væga fuglainflúensu á neinni stöð innan 1 km radíuss næstliðna 30 daga,
— þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við stöð þar sem fuglainflúensa hefur greinst næstliðna 30 daga,]

II.1.5.
II.1.6.

koma úr hóp þar sem bólusetning gegn fuglainflúensu hefur ekki farið fram,
hafa verið haldnir frá útungun eða í a.m.k. undanfarna 30 daga á stöðinni eða stöðvunum þar sem þeir eru upprunnir,
a) sem ekki sæta neinum takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis,
b) þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem, eftir atvikum
nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,
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II.1.6.
a)
(3) annaðhvort
(3) eða

eru úr hópum sem:
voru skoðaðir á útgáfudegi þessa vottorðs og sýndu engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gáfu tilefni til gruns um slíkt,
[b)
[hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]
[b)
hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með...........................
........................................................................
(heiti og tegund (lifandi eða óvirkjaðs) veirustofns Newcastle-veikinnar sem er notaður í bóluefni(n))
við . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vikna aldur,]
(7) [c) hafa verið bólusettir með opinberlega samþykktum bóluefnum hinn
..................... gegn ........................... (endurtakið eftir þörfum),]

II.1.7.
II.1.8.

voru skoðaðir á útgáfudegi þessa vottorðs og sýndu engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gáfu tilefni til gruns um slíkt,
höfðu ekki, á tímabilinu sem um getur í lið II.1.5, komist í neina snertingu við alifugla, sem ekki uppfylltu kröfurnar
sem mælt er fyrir um í þessu vottorði, eða við villta fugla.

II.2

Viðbótarábyrgðir
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:

(6)

[II.2.1.eigi sendingin að fara til aðildarríkis með stöðu sem hefur verið ákvörðuð skv. 2. mgr. 15. gr. tilskipunar
2009/58/EB, að strútfuglarnir:

(3) annaðhvort

[hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki og voru settir í sermifræðilega rannsókn til að athuga hvort mótefni
gegn Newcastle-veiki væru til staðar í þeim, innan 14 daga fyrir sendingu, með neikvæðum prófunarniðurstöðum,]

(3) eða

[hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki en ekki með lifandi bóluefni á 30 daga tímabili fram að sendingu og voru,
að hámarki 14 dögum fyrir sendingu, settir í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, á slembiúrtaki af
slembisýnum úr þarfagangi eða saursýnum úr a.m.k. 60 fuglum, með neikvæðum prófunarniðurstöðum,]]

(7) [II.2.2.

Veittar eru eftirfarandi viðbótarábyrgðir sem viðtökuaðildarríkið mælir fyrir um í samræmi við 16. og/eða 17. gr.
tilskipunar 2009/58/EB:
......................................................................,]

[II.2.3.
3

Strútfuglarnir, ef viðtökuaðildarríkið er Finnland eða Svíþjóð:

( ) annaðhvort

[voru settir í örverufræðilega prófun með sýnatöku á upprunastöðinni, með neikvæðum prófunarniðurstöðum í
samræmi við ákvörðun 95/410/EB,]

(3) eða

[koma frá stöð sem fellur undir áætlun sem er viðurkennd af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sem jafngild
innlendri áætlun Finnlands eða Svíþjóðar, eftir því sem við á.]]

II.3.

Viðbótarheilbrigðiskröfur fyrir lönd sem ekki eru laus við Newcastle-veiki

5

()

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að strútfuglarnir (1) sem lýst er í þessu vottorði:
a) voru settir undir opinbera vöktun á einangrunarstöð, sem er samþykkt af lögbæru yfirvaldi, eins og skilgreint er í
2. gr. tilskipunar 2009/158/EB, í a.m.k. 21 dag fram að innflutningi til Sambandsins:
(samþykkisnúmer og heimilisfang einangrunarstöðvarinnar:...............................),
b) voru settir í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem framkvæmd var á opinberri
rannsóknarstofu 7 til 10 dögum eftir að þeir komu inn á einangrunarstöðina, annað hvort á stroksýnum úr
þarfagangi eða á saursýnum úr hverjum fugli og þar sem ekki fundust nein einangur paramyxóveirusýkingar af
gerð 1 með smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4. Hagkvæmar niðurstöður lágu fyrir varðandi alla fugla í
sendingunni áður en þeir voru teknir út af einangrunarstöðinni til innflutnings til Sambandsins,
c) koma úr hópum þar sem eftirlit vegna Newcastle-veiki hefur farið fram samkvæmt tölfræðilega grundvallaðri
sýnatökuáætlun sem skilaði neikvæðum niðurstöðum í a.m.k. sex mánuði fyrir innflutning til Sambandsins.]
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II.4.

Vottorð vegna flutninga á dýrum

8

()

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að strútfuglarnir eru fluttir í kössum eða búrum sem:
a) innihalda einungis strútfugla af sömu tegund, í sama flokki og af sömu gerð, frá sömu stöð,
b) er lokað í samræmi við fyrirmæli lögbæra yfirvaldsins til að koma í veg fyrir að hægt sé að skipta um innihald í
þeim,
c) ásamt farartækjunum sem þau eru flutt í, eru hönnuð til þess að:
i.

koma í veg fyrir að skítur geti lekið úr þeim og til að minnka eins og mögulegt er fjaðramissi í flutningi,

ii. gera það kleift að framkvæma sjónræna skoðun á strútfuglunum,
iii. hægt er að hreinsa þau og sótthreinsa,
d) hafa verið, ásamt farartækjunum sem þau eru flutt í, hreinsuð og sótthreinsuð fyrir fermingu í samræmi við
fyrirmæli lögbærs yfirvalds.
Athugasemdir
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1. hluta
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk
raðnúmers innsiglisins, ef við á.
II. hluti:
(1) „Strútfuglar“: fuglar af ættbálknum Struthioniformes (Casuariidae, Rheidae, Struthionidae). Eftir innflutning skal senda strútfuglana
tafarlaust til viðtökusláturhúss í samræmi við aðra undirgrein 5. mgr. 18. gr. tilskipunar 2009/158/EB.
(2) Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(3) Strikið út það sem á ekki við.
(4) Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
(5) Þetta á einungis við um lönd með færsluna „V“ í 5. dálki I. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008. Þetta á hins vegar ekki
við um strútfugla til slátrunar sem koma frá hólfum.
(6) Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.
(7) Útfyllist ef við á.
(8) Vinsamlegast athugið að samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1/2005 munu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skoða hvort dýrin eru í ástandi
til að halda áfram ferð sinni eftir innkomu til Sambandsins. Ef kröfurnar eru ekki uppfylltar þarf að afferma farminn með dýrunum
og gera frekari ráðstafanir.
(9) Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008, einungis
fyrir strútfugla til slátrunar (SRA), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur upp, eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr.
798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll svæði sem, á útgáfudegi þessa
vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar Newcastle-veiki.
Vottorðið gildir í 10 daga.
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Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill:

Menntun, hæfi og titill:
Undirskrift:
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir kjöt af alifuglum (POU)

LAND
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
sem eru flutt inn til ESB
Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer
vottorðs

Heiti
Heimilisfang

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Símanr.
I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7.

Uppruna
land

ISO
kóði

I.11.

Upprunastaður

I.8. Upprunasvæði

Kóði

Viðtöku
land

ISO-kóði

I.10.

I.12.

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.13.

Fermingarstaður
Heimilisfang

I.14.

Brottfarardagur

I.15.

Flutningatæki

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Tilvísun í skjöl:
I.18.

Skip Ƒ
Annað Ƒ

Járnbrautarvagn Ƒ

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til manneldis Ƒ

I.19.

Kældar Ƒ

Vörunúmer (ST-númer)
I.20.

Magn

I.22.

Fjöldi pakkninga

I.24.

Tegund umbúða

Frystar Ƒ

I.26.
I.28.

I.17.

Lýsing á vöru

I.21.
Við umhverfishita Ƒ
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I.9.

I.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB Ƒ

Auðkenning varanna

Tegund
(vísindaheiti)

Tegund vöru

(1)
Ź--------Ż

Sláturhús

Stykkjunar
stöð

Kæligeymsla

Fjöldi
pakkninga

Eigin þyngd
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LAND

SRA (strútfuglar til slátrunar)

II. Heilsufarsupplýsingar
II.1.

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Lýðheilsuvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að mér er kunnugt um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB) nr.
852/2004, (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 sem skipta máli og votta að alifuglakjötið (1), sem lýst er í þessu vottorði, er
fengið í samræmi við kröfurnar í þeim, og einkum að:
a) það er frá stöð eða stöðvum sem eru með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum GáHMSS-kerfisins í samræmi
við reglugerð (EB) nr. 852/2004,
b) það var framleitt í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í II. og V. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
c) það hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun fyrir og eftir slátrun í samræmi við V. kafla IV. þáttar I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 854/2004,
d) það er merkt með auðkennismerki í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
e) það uppfyllir viðeigandi viðmiðanir sem settar eru fram í reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir
matvæli,
f) þær ábyrgðir, sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar sem lagðar eru fram
í samræmi við tilskipun 96/23/EB, einkum 29. gr., eru uppfylltar,
(2) [g) það uppfyllir kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 1688/2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu vegna sendinga af tilteknum tegundum kjöts og eggja til
Finnlands og Svíþjóðar.]
II.2. Dýraheilbrigðisvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að alifuglakjötið (1) sem lýst er í þessu vottorði:
II.2.1.
3

4

kemur frá:
6

II. hluti: Vottorð

( ) ( ) ( ) annaðhvort [yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]
(4)(5) eða

[hólfi eða hólfum .......................................................,]

sem, á útgáfudegi vottorðsins, voru laus við:
alvarlega fuglainflúensu eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008 og Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð
(EB) nr. 798/2008,
II.2.2. er af alifuglum sem:
(4) annaðhvort

[hafa ekki verið bólusettir gegn fuglainflúensu,]

4

( ) eða [hafa verið bólusettir gegn fuglainflúensu í samræmi við bólusetningaráætlun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 798/2008
með:
.............................................
(heiti og tegund bóluefnis eða -efna sem eru notuð)
við ....................................... vikna aldur,]
II.2.3.
3

4

er af alifuglum sem hafa verið haldnir:
6

( ) ( ) ( ) annaðhvort [á yfirráðasvæði eða -svæðum með kóða ...........................................................,]
(4) (5) (5) eða [í hólfi eða hólfum .......................................................,]
frá klaki, eða hafa verið innfluttir sem dagsgamlir ungar eða alifuglar til slátrunar frá þriðja landi eða löndum sem skráð eru fyrir
þær vörur í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 við skilyrði sem eru a.m.k. jafngild skilyrðunum í þeirri
reglugerð,
II.2.4.
a)

er af alifuglum sem koma frá stöðvum:

sem ekki sæta neinum takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis,

b) þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem, eftir atvikum nær til
yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,
II.2.5.
80

er af alifuglum sem:
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II. Heilsufarsupplýsingar

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

(7) (a) var slátrað hinn ........................... (dd/mm/áááá) eða á tímabilinu frá ........................... (dd/mm/áááá) til ...........................
(dd/mm/áááá),
b) var ekki slátrað samkvæmt dýraheilbrigðisáætlun um varnir gegn alifuglasjúkdómum eða útrýmingu þeirra,
c) komust ekki, á meðan á flutningi til sláturhússins stóð, í snertingu við alifugla sem voru sýktir af alvarlegri fuglainflúensu eða
Newcastle-veiki,
II.2.6.

a) komu frá samþykktum sláturhúsum sem, þegar slátrunin fór fram, sættu ekki takmörkunum vegna gruns um eða
staðfestrar uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu eða Newcastle-veiki og ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa
eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss í a.m.k. undanfarna 30 daga,

b) höfðu ekki, á meðan á slátrun, stykkjun, geymslu eða flutningi stóð, verið í snertingu við alifugla eða kjöt í lakara
heilbrigðisástandi,
(9) [II.2.7.
a)

er af alifuglum til slátrunar sem:

hafa ekki verið bólusettir með lifandi, veikluðum bóluefnum sem eru tilreidd úr frumsáningarstofni Newcastle-veikiveirunnar sem
sýnir meiri smithæfni en hægsmitandi stofnar veirunnar,

b) voru settir í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem framkvæmd var á opinberri rannsóknarstofu þegar slátrun
fór fram, á slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi a.m.k. 60 fugla í hverjum hópi og þar sem ekki fundust
paramyxóveirusýkingar með smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4,
c)

voru ekki, í 30 daga fram að slátrun, í snertingu við alifugla sem ekki uppfylla skilyrðin í a- og b-lið.]

II.3.

Vottorð vegna velferðar dýra
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að ég hef lesið og skilið tilskipun 93/119/EB og að kjötið, sem lýst
er í þessu vottorði, er af alifuglum sem hafa verið meðhöndlaðir í sláturhúsi í samræmi við viðeigandi ákvæði
tilskipunar 93/119/EB, fyrir og við slátrun eða aflífun.

Athugasemdir
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1. hluta
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk
raðnúmers innsiglisins, ef við á.
— Reitur I.19: Nota skal viðeigandi samræmda tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 02.07 eða 2.8.1990.
II. hluti:
(1) „Alifuglakjöt“: ætir hlutar alinna fugla, þ.m.t. fugla sem ekki er litið á sem húsdýr en eru aldir sem slíkir, að strútfuglum
undanskildum, sem ekki hefur fengið aðra meðhöndlun en kælingu til að tryggja geymsluþol; með kjöti í lofttæmdum umbúðum
eða sem er pakkað við stýrðar loftaðstæður skal einnig fylgja vottorð í samræmi við þessa fyrirmynd.
(2) Strikið út ef vörusendingin er ekki ætluð til innflutnings til Svíþjóðar eða Finnlands.
(3) Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(4) Strikið út það sem á ekki við.
(5) Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
(6) Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008, einungis
fyrir alifuglakjöt (POU), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur upp, eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008, skal
áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll svæði sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, sæta
opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar Newcastle-veiki.
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LAND
II. Heilsufarsupplýsingar

POU (kjöt af alifuglum)
II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

(7) Tilgreinið dagsetningu eða dagsetningar slátrunar. Innflutningur á þessu kjöti skal ekki heimilaður þegar það er fengið af alifuglum
sem er slátrað á yfirráðasvæðinu eða í hólfinu eða hólfunum sem um getur í lið II.2.1 á tímabili þegar í gildi eru ráðstafanir sem
Evrópusambandið hefur samþykkt til að takmarka innflutning á þessu kjöti frá þessu yfirráðasvæði eða hólfi eða hólfum.
(6) Þetta á einungis við um lönd með færsluna „VI“ í 5. dálki I. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(9) Ef kjötið er af alifuglum til slátrunar sem eru upprunnir í öðru þriðja landi eða löndum sem skráð eru í 1. hluta I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 798/2008 til innflutnings á þeirri vöru til Evrópusambandsins, skal tilgreina kóða þriðja landsins eða landanna
eða yfirráðasvæðisins eða -svæðanna í þriðja landinu eða löndunum og kóða þriðja landsins þar sem slátrunin fór fram.
Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill:
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Menntun, hæfi og titill:
Undirskrift:
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(Hefur enn ekki verið útfært)
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir kjöt af öldum strútfuglum til manneldis (RAT)
LAND
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
sem eru flutt inn til ESB
Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer
vottorðs

Heiti
Heimilisfang

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Símanr.
I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7.

Upprunaland

ISO
kóði

I.11.

Upprunastaður

Fermingarstaður
Heimilisfang

I.15.

Flutningatæki
Skip Ƒ
Annað Ƒ

Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Járnbrautarvagn Ƒ

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

I.17.

Lýsing á vöru

I.19.

I.21.
Við umhverfishita Ƒ

Kældar Ƒ

I.23.

Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til manneldis Ƒ

Vörunúmer (ST-númer)
2.8.1990
I.20.

Magn

I.22.

Fjöldi pakkninga

I.24.

Tegund umbúða

Frystar Ƒ

I.27.

I.26.
I.28.

I.9.

Samþykkisnúmer

I.13.

I.18.

Kóði

I.12.

Heiti
Heimilisfang

Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Tilvísun í skjöl:

I.8. Upprunasvæði

Til innflutnings eða inntöku í ESB Ƒ

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

84

Tegund
(vísindaheiti)

Tegund vöru

Sláturhús

Framleiðslu
fyrirtæki

Kæligeymsla

Fjöldi
pakkninga

Eigin þyngd
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RAT (kjöt af öldum strútfuglum til manneldis)

II. Heilsufarsupplýsingar

II. hluti: Vottorð

II.1.

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Lýðheilsuvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að mér er kunnugt um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB) nr.
852/2004, (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 sem skipta máli og votta að alifuglakjötið, sem lýst er í þessu vottorði, er
fengið í samræmi við kröfurnar í þeim, og einkum að:
a)
b)
c)
d)
e)

það er frá stöð eða stöðvum sem eru með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum GáHMSS-kerfisins í samræmi
við reglugerð (EB) nr. 852/2004,
það var framleitt í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í III. og V. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
það hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun fyrir og eftir slátrun í samræmi við VII. kafla IV. þáttar I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 854/2004 (2),
það er merkt með auðkennismerki í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
þær ábyrgðir, sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar sem lagðar eru fram
í samræmi við tilskipun 96/23/EB, einkum 29. gr., eru uppfylltar,

II.2. Dýraheilbrigðisvottun
85

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að alifuglakjötið (1) sem lýst er í þessu vottorði:
II.2.1.
3

4

kemur frá:
6

( ) ( ) ( ) annaðhvort [yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]
(4)(5) eða

[hólfi eða hólfum .......................................................,]
sem, á útgáfudegi vottorðsins, voru laus við:
alvarlega fuglainflúensu eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008 og Newcastle-veiki eins og skilgreint er
í reglugerð (EB) nr. 798/2008,

II.2.2.

er af alifuglum sem:

2

( ) annaðhvort

[hafa ekki verið bólusettir gegn fuglainflúensu,]

2

( ) eða [hafa verið bólusettir gegn fuglainflúensu í samræmi við bólusetningaráætlun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 798/2008
með:
.............................................
(heiti og tegund bóluefnis eða -efna sem eru notuð)
við ....................................... vikna aldur,]
(7) var slátrað hinn ........................... (dd/mm/áááá) eða á tímabilinu frá ........................... (dd/mm/áááá) til
........................... (dd/mm/áááá),
II.2.3.

er:
(2) (6) annaðhvort [II.2.3.1. fengið af öldum strútfuglum sem hafa verið haldnir óslitið:
(2) (3) annaðhvort [á yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]
[í hólfi eða hólfum ......................................................,]
(2)(4) eða
í a.m.k. þrjá mánuði fram að slátrun eða frá klaki,]

(2)(8) eða

[II.2.3.1.úrbeinað og húðflett og er fengið af öldum strútfuglum sem hafa verið haldnir óslitið:
(2) (3) annaðhvort [á yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]
[í hólfi eða hólfum ......................................................,]
(2)(4) eða
í a.m.k. þrjá mánuði fram að slátrun eða frá klaki,]
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II.2.4.
er:
(6) (2) annaðhvort [II.2.4.1.fengið af strútfuglum frá stöð eða stöðvum:
a) þar sem fram fara reglulegar heimsóknir til að athuga heilbrigði dýra til að greina sjúkdóma sem geta borist í
menn eða dýr,
b) sem sætir/sæta ekki takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis í tengslum við sjúkdóma sem strútfuglar og/eða aðrir
alifuglar eru smitnæmir fyrir,
c) þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem, eftir
atvikum, nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,]
(8) (2) eða [II.2.4.1. úrbeinað og húðflett og er af strútfuglum sem voru aldir/haldnir í a.m.k. þrjá mánuði fram að slátrun á stöðvum:
a) þar sem fram fara reglulegar heimsóknir til að athuga heilbrigði dýra til að greina sjúkdóma sem geta borist í
menn eða dýr,
b) sem sæta ekki takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis í tengslum við sjúkdóma sem strútfuglar og/eða aðrir alifuglar
eru smitnæmir fyrir,
c) þar sem ekki hefur komið upp Newcastle-veiki eða alvarleg fuglainflúensa undanfarna sex mánuði og ekki hefur
komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki í innan við 10 km fjarlægð frá þeim hluta ytri marka
stöðvarinnar þar sem strútfuglarnir voru haldnir, sem eftir atvikum nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k.
undanfarna þrjá mánuði,]
(2) eða [II.2.4.1. úrbeinað og húðflett og er af strútfuglum frá löndum í Asíu eða Afríku sem:
a) voru settir í einangrun í umhverfi sem var varið gegn blóðmítlum innan opinberlega samþykktrar áætlunar um
varnir gegn nagdýrum í a.m.k. 14 daga fram að slátrun,]
b) voru, áður en þeir voru fluttir í umhverfið sem var varið gegn blóðmítlum:
(2) annaðhvort [rannsakaðir til að staðfesta að þeir væri lausir við blóðmítla,]
(2) eða [fengu meðhöndlun til að tryggja að öllum blóðmítlum á þeim væri eytt, með (tilgreinið meðhöndlunina):
og þessi meðhöndlun hefur ekki skilið eftir sig neinar greinanlegar leifar í strútfuglakjötinu,]
c) voru skoðaðir til að leita að blóðmítlum við komu í sláturhúsið (hver hópur), með neikvæðum niðurstöðum,]
II.2.5.

er ekki af strútfuglum sem var slátrað samkvæmt dýraheilbrigðisáætlun um varnir gegn sjúkdómum í strútfuglum
og/eða alifuglum eða útrýmingu þeirra,

II.2.6.
2

6

er af strútfuglum:
9

[II.2.6.1.sem hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með lifandi bóluefni innan 30 daga fyrir slátrun,]
( ) ( ) ( ) annaðhvort
(2)(6) eða [II.2.6.1.sem hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með lifandi bóluefni innan 30 daga fyrir slátrun,]
8
( ) annaðhvort [II.2.6.1.hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki;]
(8) eða [II.2.6.1.hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með lifandi bóluefni sem uppfyllir ekki kröfur VI. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 798/2008 en voru ekki bólusettir innan 30 daga fyrir slátrun,]
(8) eða [II.2.6.1. hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með óvirkjuðu bóluefni sem uppfyllir kröfur reglugerðar (EB) nr.
798/2008,]
er af strútfuglum frá stöðvum þar sem eftirlit vegna Newcastle-veiki hefur farið fram samkvæmt tölfræðilega
(10) [II.2.7.
grundvallaðri sýnatökuáætlun sem skilaði neikvæðum niðurstöðum í a.m.k. sex mánuði fyrir innflutning til
Sambandsins,]
II.2.8.
er af strútfuglum sem komust ekki, á meðan á flutningi til sláturhússins stóð, í snertingu við alifugla og/eða strútfugla
sem voru sýktir af alvarlegri fuglainflúensu eða Newcastle-veiki,
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II.2.9.

kemur frá samþykktum sláturhúsum sem, þegar slátrunin fór fram, sættu ekki takmörkunum vegna gruns um eða
staðfestrar uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu eða Newcastle-veiki og ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa
eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss í a.m.k. undanfarna 30 daga,
og
hefur ekki, á meðan á slátrun, stykkjun, geymslu eða flutningi stóð, komist í snertingu við strútfugla eða kjöt sem ekki
uppfyllir skilyrði reglugerðar (EB) nr. 853/2004.

II.3

Vottorð vegna velferðar dýra
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að ég hef lesið og skilið tilskipun 93/119/EB og að kjötið, sem lýst
er í þessu vottorði, er af strútfuglum sem hafa verið meðhöndlaðir í sláturhúsi í samræmi við
viðeigandi ákvæði tilskipunar 93/9/EB, fyrir og við slátrun eða aflífun.

Athugasemdir
I. hluti:
—
—
—

Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2.
dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.
Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla,
ef það er þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer
í reit I.23, auk raðnúmers innsiglisins, ef við á.

II. hluti:
(1)

„Kjöt af strútfuglum“: allir hlutar, að sláturmat undanskildum, af öldum strútfuglum sem eru hæfir til manneldis og
hafa ekki fengið aðra meðhöndlun en kælingu til að tryggja geymsluþol þeirra; með kjöti í lofttæmdum umbúðum eða
sem er pakkað við stýrðar loftaðstæður skal einnig fylgja vottorð í samræmi við þessa fyrirmynd.

(2)

Strikið út það sem á ekki við.

3

Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.

4

Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.

5

()

Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
798/2008, einungis fyrir kjöt af öldum strútfuglum til manneldis (RAT), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur
upp, eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en
þetta mun útiloka öll svæði sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi
þriðja lands að því er varðar Newcastle-veiki.

(6)

Þetta á ekki við um lönd með færsluna „VII“ í 5. dálki I. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.

()
()

7

()

Tilgreinið dagsetningu eða dagsetningar slátrunar. Innflutningur á þessu kjöti skal ekki heimilaður þegar það er fengið
af strútfuglum sem er slátrað á yfirráðasvæðinu eða í hólfinu eða hólfunum sem um getur í lið II.2.1 á tímabili þegar í
gildi eru ráðstafanir sem Evrópusambandið hefur samþykkt til að takmarka innflutning á þessu kjöti frá þessu
yfirráðasvæði eða hólfi eða hólfum.

(8)

Þetta á einungis við um lönd með færsluna „VII“ í 5. dálki I. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.

9

Slíkar sendingar mega ekki fara til Svíþjóðar eða Finnlands.

10

Í óbólusettum hópum fer þetta eftirlit fram með sermifræðilegri rannsókn og í bólusettum hópum með stroksýnum úr
barka strútfugla.

()
( )

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill:
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Menntun, hæfi og titill:
Undirskrift:
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir kjöt af villtum veiðifuglum (WGM)
LAND
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
sem eru flutt inn til ESB
Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer
vottorðs

Heiti
Heimilisfang

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Símanr.
I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7.

Upprunaland

ISO
kóði

I.11.

Upprunastaður

Fermingarstaður

I.15.

Flutningatæki
Skip Ƒ
Annað Ƒ

Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Járnbrautarvagn Ƒ

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

I.17.

Lýsing á vöru

I.19.

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita Ƒ

Kældar Ƒ

I.23.

Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til manneldis Ƒ

Vörunúmer (ST-númer)
2.8.1990
I.20.

Magn

I.22.

Fjöldi pakkninga

I.24.

Tegund umbúða

Frystar Ƒ

I.27.

I.26.
I.28.

I.9.

Samþykkisnúmer

I.13.

I.18.

Kóði

I.12.

Heiti
Heimilisfang

Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Tilvísun í skjöl:

I.8. Upprunasvæði

Til innflutnings eða inntöku í ESB Ƒ

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

89

Tegund
(vísindaheiti)

Tegund vöru

Sláturhús

Framleiðslufyrirtæki

Kæligeymsla

Fjöldi
pakkninga

Eigin þyngd
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LAND

WGM (kjöt af villtum veiðifuglum)

II. Heilsufarsupplýsingar
II.1.

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Lýðheilsuvottun

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að mér er kunnugt um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB) nr.
852/2004, (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 sem skipta máli og votta að alifuglakjötið, sem lýst er í þessu vottorði, er
fengið í samræmi við kröfurnar í þeim, og einkum að:
a)

það er frá stöð eða stöðvum sem eru með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum GáHMSS-kerfisins í samræmi
við reglugerð (EB) nr. 852/2004,

b) það var framleitt í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í IV. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
c)

það hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun fyrir og eftir slátrun í samræmi við VII. kafla IV. þáttar I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 854/2004 (2),

d) það er merkt með auðkennismerki í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
e) þær ábyrgðir, sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar sem lagðar eru fram
í samræmi við tilskipun 96/23/EB, einkum 29. gr., eru uppfylltar,
II.2. Dýraheilbrigðisvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að kjötið af villtum veiðifuglum sem lýst er í þessu vottorði:
II.2.1.
2

a)

er fengið af villtum veiðifuglum sem voru aflífaðir

3

( ) ( ) annaðhvort [yfirráðasvæði með kóðann ...........................................................,]
(2)(4) eða

[hólfi eða hólfum .......................................................,]
þar sem ekki hafa verið í gildi neinar takmarkanir sem varða heilbrigði dýra til að bregðast við uppkomu
alvarlegrar fuglainflúensu eða Newcastle-veiki í a.m.k. undanfarna 30 daga,
b) er af dýrum sem voru, að aflífun lokinni, flutt innan 12 klukkustunda í söfnunarstöð og/eða samþykkta
veiðidýravinnslustöð, til kælingar,

II.2.2.
2

kemur frá:

( ) annaðhvort

[söfnunarstöð,]

2

( ) eða [samþykktri veiðidýravinnslustöð,]
(2) eða [söfnunarstöð og samþykktri veiðidýravinnslustöð,]
sem, þegar meðhöndlun fór fram, sætti eða sættu ekki takmörkunum vegna gruns eða vissu um uppkomu
alvarlegrar fuglainflúensu eða Newcastle-veiki,
II.2.3.

var fengið og skoðað í samræmi við reglugerðir (EB) nr. 853/2004 og 854/2004,

2

( ) annaðhvort [II.2.4. Ef um er að ræða nýtt kjöt eða villta veiðifugla sem hafa verið reyttir og tekið innan úr þeim var kjötið
fengið og skoðað í samræmi við reglugerðir (EB) nr. 853/2004 og 854/2004,]
(2) eða [Ef um er að ræða villta veiðifugla sem ekki hafa verið reyttir né heldur tekið innan úr þeim:
a) var kjötið kælt við +4 °C eða lægra hitastig í 15 daga hið mesta fyrir ætlaðan innflutning en hefur ekki verið fryst eða
djúpfryst,
b) opinber heilbrigðisskoðun fyrir dýraafurðir hefur farið fram á dæmigerðu úrtaki af skrokkum og kjötið var fengið og skoðað
í samræmi við reglugerðir (EB) nr. 853/2004 og 854/2004,
c) kjötið hefur verið auðkennt með því að festa við það opinbert upprunamerki, en upplýsingar sem þar koma fram eru skráðar í
reit 1.28,
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(5)

II.2.5. er fengið af villtum veiðifuglum sem voru aflífaðir hinn................. eða á tímabilinu frá .............. til ................

II.2.6.

uppfyllir ákvæði tilskipunar 96/23/EB, þá einkum 29. og 30. gr.

II.2.7.

Viðbótarábyrgðir:
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að villtu veiðifuglarnir:

2

6

( ) ( ) annaðhvort [hafa verið reyttir og tekið innan úr þeim,]
(2)(6) eða

[hafa ekki verið reyttir og ekki tekið innan úr þeim, en þeir verða fluttir með flugvél.]

Athugasemdir
I. hluti:
—

Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða heiti upprunahólfsins, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er
við kóðann í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.

—

Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.

—

Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla,
ef það er þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer
í reit I.23, auk raðnúmers innsiglisins, ef við á.

—

Reitur I.28 (Tegund vöru): veljið eitt af eftirfarandi: Villtir veiðifuglar, reyttir og tekið innan úr þeim/villtir
veiðifuglar, ekki reyttir og ekki tekið innan úr þeim.

II. hluti:
(1)

„Kjöt af villtum veiðifuglum: ætir hlutar, að innmat undanskildum, af villtum veiðifuglum sem eru veiddir til
manneldis, að undanskildum villtum veiðifuglum sem ekki hafa verið reyttir og ekki tekið innan úr þeim, og hefur
ekki fengið aðra meðhöndlun en kælingu til að tryggja geymsluþol; með kjöti í lofttæmdum umbúðum eða sem er
pakkað við stýrðar loftaðstæður skal einnig fylgja vottorð í samræmi við þessa fyrirmynd.

(2)

Strikið út það sem á ekki við.

3

Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.

4

Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.

5

()

Tilgreinið dagsetningu eða dagsetningar slátrunar. Innflutningur á þessu kjöti skal ekki heimilaður þegar það er fengið
af fuglum sem er slátrað á yfirráðasvæðinu sem um getur í 3. lið eða í hólfinu sem um getur í 4. lið á tímabili þegar í
gildi eru ráðstafanir sem Evrópusambandið hefur samþykkt til að takmarka innflutning á þessu kjöti frá þessu
yfirráðasvæði.

(6)

Þetta á einungis við um lönd með færsluna „VIII“ í 5. dálki („AG“) í I. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
798/2008.

()
()

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill:
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Menntun, hæfi og titill:
Undirskrift:
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir hakkað kjöt og vélúrbeinað kjöt af villtum veiðifuglum (WGM-MI/MSM)
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir egg (E)
LAND
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
sem eru flutt inn til ESB
I.2. Tilvísunarnúmer
vottorðs

Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Símanr.
I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7.

Uppruna
land

I.11.

Upprunastaður

ISO
kóði

I.8. Upprunasvæði

Fermingarstaður
Heimilisfang

I.15.

Flutningatæki

Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Tilvísun í skjöl:
I.18.

Viðtöku
land

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði

Kóði

Samþykkisnúmer

Skip Ƒ
Annað Ƒ

Járnbrautarvagn Ƒ

I.14.

Brottfarardagur

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

I.17.

I.19.

Lýsing á vöru

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita Ƒ

Kældar Ƒ

I.23.

Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til manneldis Ƒ

I.26.
I.28.

I.9.

I.12.

Heiti
Heimilisfang
I.13.

Kóði

Vörunúmer (ST-númer)
04,07
I.20.

Magn

I.22.

Fjöldi pakkninga

I.24.

Tegund umbúða

Frystar Ƒ

I.27.

Til innflutnings eða inntöku í ESB Ƒ

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva

93

Tegund (vísindaheiti)

Framleiðslufyrirtæki

Kæligeymsla

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd
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LAND

E (Egg)

II. Heilsufarsupplýsingar
II.1.

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Dýraheilbrigðisvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að eggin, sem lýst er í þessu vottorði, koma frá stöð sem er, á útgáfudegi
vottorðsins, laus við alvarlega fuglainflúensu eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008.

II.2

Lýðheilsuvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að mér er kunnugt um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB) nr.
852/2004, (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 2160/2003 sem skipta máli og votta að eggin, sem lýst er í þessu vottorði, eru fengin í
samræmi við kröfurnar í þeim, og einkum að:
II.2.1. þau koma frá stöð eða stöðvum sem beita áætlun sem byggist á meginreglum GáHMSS-kerfisins í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 852/2004,

II.2.2. þau hafa verið geymd, flutt og afgreidd í samræmi við viðeigandi skilyrði sem mælt er fyrir um í I. kafla X. þáttar III. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
(1) [II.2.3.

II. hluti: Vottorð

II.2.4.
II.2.5.

þau uppfylla kröfurnar í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1688/2005 um framkvæmd reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu vegna sendinga
af tilteknum tegundum kjöts og eggja til Finnlands og Svíþjóðar,]
þær ábyrgðir sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar sem lagðar eru
fram í samræmi við tilskipun 96/23/EB, einkum 29. gr., eru uppfylltar,
þau uppfylla kröfurnar í 6. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 2160/2003. Einkum:

i.

má ekki flytja inn egg úr hópum varphæna þar sem Salmonella spp. hefur greinst við faraldsfræðilegar rannsóknir á
matarbornum uppkomum eða ef engar sambærilegar ábyrgðir hafa verið veittar, nema ef eggin eru merkt sem egg í B-flokki,
ii. má ekki flytja inn egg úr hópum varphæna með óþekkt heilbrigðisástand og sem grunur leikur á að séu sýktir eða úr hópum
sem eru sýktir af Salmonella Enteritidis og/eða Salmonella Typhimurium, en markmið hafa verið sett í löggjöf Bandalagins
um að draga úr algengi þeirra, og þar sem ekki er viðhöfð vöktun sem er sambærileg þeirri sem mælt er fyrir um í ákvæðum
viðaukans við reglugerð (EB) nr. 1168/2006, eða ef engar sambærilegar ábyrgðir hafa verið veittar, nema ef eggin eru merkt
sem egg í B-flokki.
Athugasemdir
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða heiti upprunahólfsins, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við
kóðann í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef
það er þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23,
auk raðnúmers innsiglisins, ef við á.
— Reitur I.18: Tilgreinið í hvaða flokki eggin eru, í samræmi við 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1028/2006.
II. hluti:
(1) Strikið út ef vörusendingin er ekki ætluð til innflutnings til Svíþjóðar eða Finnlands.
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Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill:
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir eggjaafurðir (EP)
LAND
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
sem eru flutt inn til ESB
Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer
vottorðs

Heiti
Heimilisfang

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Símanr.

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

I.6.

Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.

I.7.

Upprunaland

I.11.

Upprunastaður

ISO
kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9.

Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

I.12.

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.13.

Fermingarstaður

I.14.

Brottfarardagur

I.15.

Flutningatæki

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Tilvísun í skjöl:
I.18.

Skip Ƒ
Annað Ƒ

Járnbrautarvagn Ƒ

I.19.

Lýsing á vöru

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita Ƒ

Kældar Ƒ

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til tæknilegra nota Ƒ

Vörunúmer (ST-númer)
I.20.

Magn

I.22.

Fjöldi pakkninga

I.24.

Tegund umbúða

Frystar Ƒ

I.27.

I.26.
I.28.

I.17.

Til innflutnings eða inntöku í ESB Ƒ

Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva
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Tegund (vísindaheiti)

Tegund vöru

Framleiðslufyrirtæki

Kæligeymsla

Eigin þyngd
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LAND

EP (eggjaafurðir)

II. Heilsufarsupplýsingar

II. hluti: Vottorð

II.1.

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Dýraheilbrigðisvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að eggjaafurðirnar, sem lýst er í þessu vottorði, eru framleiddar úr eggjum
sem koma frá stöð sem er, á útgáfudegi vottorðsins, laus við alvarlega fuglainflúensu eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr.
798/2008.
annaðhvort
[þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem, eftir atvikum,
(1) II.1.1.
nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga.]
eða
(1) II.1.2.

[eggjaafurðirnar voru unnar á eftirfarandi hátt:

(1) annaðhvort

[fljótandi eggjahvítur voru meðhöndlaðar:

(1) annaðhvort [við 55,6 °C í 870 sekúndur.]
[við 56,7 °C í 232 sekúndur.]
(1) eða
(1) eða
(1) eða
(1) eða

[eggjarauðurnar, 10% saltaðar, voru meðhöndlaðar við 62,2 °C í 138 sekúndur.]
[þurrkaðar eggjahvítur voru meðhöndlaðar:
(1) annaðhvort [við 67 °C í 20 klukkustundir.]
[við 54,4 °C í 513 klukkustundir.]
(1) eða
[heil egg voru meðhöndluð a.m.k.:
1
( ) annaðhvort [við 60 °C í 188 sekúndur.]
[fullelduð.]
(1)

[blöndur úr heilum eggjum voru meðhöndlaðar a.m.k.]:
(1)
(1) annaðhvort [við 60 °C í 188 sekúndur.]
1
[við 61,1 °C í 94 sekúndur.]
( ) eða
Lýðheilsuvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður, lýsi því yfir að mér er kunnugt um þau ákvæði reglugerða (EB)
nr. 178/2002, (EB) nr. 852/2004 og (EB) nr. 853/2004 sem skipta máli og votta að eggjaafurðirnar, sem lýst er í þessu vottorði,
eru fengnar í samræmi við kröfurnar í þeim, og einkum að:
II.2.1. þær koma frá stöð eða stöðvum sem beita áætlun sem byggist á meginreglum GáHMSS-kerfisins í samræmi við
reglugerð (EB) nr. 852/2004,
II.2.2. þær voru framleiddar úr hráefni sem uppfyllti kröfurnar í II. lið II. kafla X. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr.
853/2004,
11.2.3. þær voru framleiddar í samræmi við kröfur um hollustuhætti sem mælt er fyrir um í III. lið II. kafla X. þáttar III.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
11.2.4. þær uppfylla greiningarforskriftir sem mælt er fyrir um í IV. lið II. kafla X. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr.
853/2004 og viðeigandi viðmiðanir í reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli,
11.2.5. þær eru merktar með auðkennismerkingu í samræmi við I. þátt II. viðauka og V. lið II. kafla X. þáttar III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 853/2004,
II.2.6. þær ábyrgðir, sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar sem lagðar eru
fram í samræmi við tilskipun 96/23/EB, einkum 29. gr., eru uppfylltar.
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LAND

EP (eggjaafurðir)

II. Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Athugasemdir
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1. hluta
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk
raðnúmers innsiglisins, ef við á.
— Reitur I.19: Nota skal viðeigandi samræmda tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 04.07, 04.06, 35.02 eða 21.06.10.
— Reitur I.28: Tegund vöru: tilgreinið hlutfall eggjainnihalds.
II. hluti:
(1)

Strikið út það sem á ekki við.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):
Dagsetning:
Stimpill:
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Menntun, hæfi og titill:
Undirskrift:
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II. VIÐAUKI
(eins og um getur í 4. gr.)

(Fyllist út og festist við dýraheilbrigðisvottorðið þegar flutningur á alifuglum og dagsgömlum ungum að landamærum
Evrópubandalagsins kemur sjóleiðis, hluta leiðarinnar eða alla leið.)

Yfirlýsing skipstjóra
Ég, undirritaður, skipstjóri á (heiti skips……………………………………………………………………………………………….), lýsi
því yfir að alifuglarnir sem um getur í meðfylgjandi dýraheilbrigðisvottorði nr. ……………… hafa verið um borð í skipinu meðan á
sjóferðinni stóð frá …………………………………….. í …………………………………. (útflutningsland, yfirráðasvæði, svæði eða
hólf) til …………………………. í Evrópubandalaginu og að skipið kom ekki við neins staðar utan ……………………
(útflutningsland,
yfirráðasvæði,
svæði
eða
hólf)
á
leiðinni
til
Evrópubandalagsins,
annars
staðar
en
………………………………………………………… (viðkomuhafnir). Ennfremur hafa alifuglarnir ekki komist í snertingu við aðra
alifugla, sem eru í lakara heilbrigðisástandi, um borð á meðan á ferðinni stóð.
Gjört í ......................................................................................hinn .................................................................................................................
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(Komuhöfn)
(Stimpill)

(Komudagur)
(Undirskrift skipstjóra)
(Nafn með hástöfum og titill)
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III. VIÐAUKI

GERÐIR BANDALAGSINS, ALÞJÓÐLEGIR STAÐLAR OG MÁLSMEÐFERÐARREGLUR FYRIR RANNSÓKNIR,
SÝNATÖKUR OG PRÓFANIR EINS OG UM GETUR Í 6. GR.
I.

Fyrir innflutning til Bandalagsins

Aðferðir til að staðla efni og málsmeðferðarreglur fyrir rannsóknir, sýnatökur og prófanir fyrir:
1. Fuglainflúensu
— Greiningarhandbók um fuglainflúensu eins og mælt er fyrir um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/437/EB (1) eða
— Handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (OIE) um greiningarprófanir og bóluefni fyrir landdýr (2).
2. Newcastle-veiki
— Ákvæði III. viðauka við tilskipun ráðsins 92/66/EBE (3) eða
— Handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (OIE) um greiningarprófanir og bóluefni fyrir landdýr.
— Þegar 12. gr. tilskipunar 90/539/EBE gildir skulu sýnatöku- og prófunaraðferðir samræmast aðferðunum sem lýst er í viðaukunum
við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 92/340/EBE (4).
3. Salmonella pullorum og Salmonella gallinarum
— Ákvæði III. kafla II. viðauka við tilskipun 90/539/EBE eða
— Handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (OIE) um greiningarprófanir og bóluefni fyrir landdýr. źM2
4. Salmonella arizonae
— Ákvæði III. kafla II. viðauka við tilskipun 90/539/EBE eða
— Handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (OIE) um greiningarprófanir og bóluefni fyrir landdýr. źB
5. Mycoplasma gallisepticum
— Ákvæði III. kafla II. viðauka við tilskipun 90/539/EBE eða
— Handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (OIE) um greiningarprófanir og bóluefni fyrir landdýr.
6. Mycoplasma meleagridis
Ákvæði III. kafla II. viðauka við tilskipun 90/539/EBE.
7. Salmonella sem hefur áhrif á lýðheilsu
Nota skal þá greiningaraðferð sem tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins í Bilthoven, Hollandi, sem sinnir salmonellu, mælir með,
eða jafngilda aðferð. Umræddri aðferð er lýst í nýjustu útgáfu af drögum að viðauka D við ISO-staðal 6579 (2002): „Detection of
Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage“. Í þeirri greiningaraðferð er notað hálffast æti
(umbreytt hálffast Rappaport-Vassiladis-æti (MSRV)) sem eina valvísa auðgaða ætið.
Sermigerðargreining skal gerð samkvæmt Kauffmann-White aðferðinni eða með jafngildri aðferð.
II. Eftir innflutning til Bandalagsins
Sýnatöku- og prófunaraðferðir fyrir fuglainflúensu og Newcastle-veiki:
Á tímabilinu sem um getur í lið II.1 í VIII. viðauka skal opinber dýralæknir taka sýni úr innfluttu alifuglunum til veirufræðilegrar
rannsóknar, sem skal prófa á eftirfarandi hátt:
— Á milli sjöunda og fimmtánda dags eftir upphafsdag einangrunartímabilsins skal taka sýni úr þarfagangi allra fugla ef sendingin
inniheldur færri en 60 fugla og úr a.m.k. 60 fuglum ef fleiri en 60 eru í sendingunni,
— Prófanir á sýnum skulu fara fram á opinberum rannsóknarstofum, sem lögbært yfirvald tilnefnir, samkvæmt greiningaraðferðum
fyrir:
i.

fuglainflúensu eins og mælt er fyrir um í greiningarhandbókinni í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/437/EB,

ii. Newcastle-veiki eins og mælt er fyrir um í III. viðauka við tilskipun ráðsins 92/66/EBE.
III. Almennar kröfur
— Nota má safnsýni með að hámarki fimm sýnum úr einstökum fuglum í hverju safnsýni.
— Veirueinangrun skal send án tafar til landsbundnu tilvísunarrannsóknarstofunnar.
________________

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

Stjtíð. ESB L 237, 31.8.2006, bls. 1.
http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm.
Stjtíð. EB L 260, 5.9.1992, bls. 1. Tilskipunin eins og henni var síðast breytt með tilskipun 2006/104/EB (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 352).
Stjtíð. EB L 188, 8.7.1992, bls. 34.
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IV. VIÐAUKI
(eins og um getur í 8. gr. (d-lið 2. mgr.), 9. gr. (b-lið 2.mgr.) og 10. gr.
KRÖFUR SEM VARÐA EFTIRLITSÁÆTLANIR VEGNA FUGLAINFLÚENSU
OG ÞÆR UPPLÝSINGAR SEM LEGGJA SKAL FRAM (1)

I.

Kröfur vegna eftirlits með fuglainflúensu í alifuglum í þriðju löndum, á yfirráðasvæðum, svæðum eða í hólfum, eins og um getur í
10. gr.

A. Eftirlit vegna fuglainflúensu í alifuglum:
1. Lýsing á markmiðum
2. Þriðja land, yfirráðasvæði, svæði eða hólf (strikið út eftir því sem við á):
3. Tilhögun eftirlits:
— Sermifræðilegt eftirlit
— Veirufræðilegt eftirlit
— Leit að tilteknum undirgerðum fuglainflúensuveiru
4. Sýnatökuviðmiðanir:
— Tegundir sem leit miðast við (t.d. kalkúnar, hænsn, akurhænur)
— Flokkar sem leit miðast við (t.d. undaneldisfuglar, varpfuglar)
— Ræktunarkerfi sem leit miðast við (t.d. atvinnuframleiðslustöðvar, húsgarðahópar)
5. Tölfræðilegur grunnur fyrir þann fjölda stöðva sem prófað er úr:
— Fjöldi stöðva á svæði
— Fjöldi stöðva í flokki
— Fjöldi stöðva þar sem taka skal sýni fyrir hvern flokk alifugla
6. Tíðni sýnatöku
7. Fjöldi sýna sem er tekinn á hverri stöð/í hverju húsi
8. Sýnatökutímabil
9. Tegund sýna sem eru tekin (vefjasýni, saursýni, stroksýni úr þarfagangi/munni og koki/barka)
10. Prófanir á rannsóknarstofum sem eru notaðar (t.d. AGID, PCR, HI, veirueinangrun.)
11. Tilgreining á miðlægum, svæðisbundnum eða staðbundnum rannsóknarstofum sem framkvæma prófanir (strikið út eftir því sem
við á)
Tilgreining á tilvísunarrannsóknarstofu sem framkvæmir staðfestingarprófanir (landsbundin tilvísunarrannsóknarstofa fyrir
fuglainflúensu, Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin eða tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins fyrir fuglainflúensu)
12. Tilkynningakerfi/aðferðarlýsing sem er notuð fyrir niðurstöður úr eftirliti með fuglainflúensu (niðurstöðurnar skulu koma fram ef
þær liggja fyrir)
13. Eftirfylgnirannsóknir á jákvæðum niðurstöðum vegna undirgerða H5 og H7.
B. Þegar fyrir liggja upplýsingar um eftirlit vegna fuglainflúensu í villtum fuglum til að meta áhættuþætti fyrir smitun fuglainflúensu í
alifugla:
1. Tilhögun eftirlits:
— Sermifræðilegt eftirlit
— Veirufræðilegt eftirlit
— Leit að tilteknum undirgerðum fuglainflúensuveiru
2. Sýnatökuviðmiðanir
3. Villtar tegundir sem eftirlit beinist að (tilgreinið latnesk tegundaheiti)
4. Valin svæði sem eftirlit beinist að
5. Upplýsingar sem um getur í 6. lið og 8.–12. lið í hluta I.A.
II. Eftirlit vegna fuglainflúensu sem skal viðhaft eftir uppkomu sjúkdómsins í þriðja landi, á yfirráðasvæði, svæði eða í hólfi sem áður
var laust við þann sjúkdóm, eins og um getur í d-lið 2. mgr. 8. gr. og b-lið. 2. mgr. 9. gr.
Eftirlit vegna fuglainflúensu skal veita a.m.k. það öryggi með slembiúrtaki, sem er dæmigert fyrir stofninn sem áhætta stafar af, til
að sýnt sé fram á að sýking sé ekki til staðar, að teknu tilliti til sérstakra faraldsfræðilegra aðstæðna í tengslum við umrædda
uppkomu eða uppkomur.
________________

(1) Vinsamlegast gefið eins nákvæmar upplýsingar og nauðsynlegt er til að hægt sé að meta áætlunina á tilhlýðilegan hátt.
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V. VIÐAUKI
(eins og um getur í a-lið 11. gr.)

UPPLÝSINGAR SEM ÞRIÐJA LAND, SEM BÓLUSETUR GEGN FUGLAINFLÚENSU (1), SKAL LEGGJA FRAM
I.

Kröfur sem varða bólusetningaráætlanir sem framkvæmdar eru í þriðja landi, á yfirráðasvæði, svæði eða í hólfi eins og um getur í
11. gr.

1. Land, yfirráðasvæði, svæði eða hólf (strikið út eftir því sem við á):
2. Sjúkdómasaga (fyrri uppkomur alvarlegrar eða vægrar fuglainflúensu í alifuglum eða tilvik í villtum fuglum)
3. Lýsing á ástæðunum fyrir ákvörðun um að taka upp bólusetningu
4. Áhættumat á grunni:
— Uppkomu fuglainflúensu innan umrædds þriðja lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs (strikið út eins og við á)
— Uppkoma fuglainflúensu í nágrannalandi
— Aðrir áhættuþættir, s.s. tiltekin svæði, tegund alifuglaræktar eða flokkar alifugla eða annarra fugla í haldi
5. Landfræðilegt svæði þar sem bólusetningar fara fram
6. Fjöldi stöðva á bólusetningarsvæði
7. Fjöldi stöðva þar sem bólusetning fer fram, ef hann er annar en talan í 6. lið
8. Tegundir og flokkar alifugla eða annarra fugla í haldi á yfirráðasvæði, svæði eða í hólfi þar sem bólusetning fer fram
9. Áætlaður fjöldi alifugla eða annarra fugla í haldi á stöðvunum sem um getur í 7. lið
10. Samantekt á einkennum bóluefnisins
11. Leyfi, meðhöndlun, framleiðsla, geymsla, birgðir, dreifing og sala bóluefna gegn fuglainflúensu á yfirráðasvæði landsins
12. Framkvæmd DIVA-aðferðarinnar
13. Áætluð tímalengd bólusetningarátaksins
14. Ákvæði og takmarkanir á flutningum bólusettra alifugla og afurða sem eru fengnar úr bólusettum alifuglum eða öðrum bólusettum
fuglum í haldi
15. Klínískar prófanir og prófanir á rannsóknarstofum sem gerðar eru á stöðvunum þar sem bólusett var og/eða sem eru staðsettar á
bólusetningarsvæðinu (t.d. verkun og prófanir fyrir flutning, o.s.frv.)
16. Aðferð við skráahald (t.d. fyrir þær ítarlegu upplýsingar sem um getur í 15. lið) og skráningu bújarða þar sem bólusetning fer fram.
II. Eftirlit í þriðju löndum, á yfirráðasvæðum, svæðum eða í hólfum þar sem bólusett er gegn fuglainflúensu eins og um getur í 11. gr.
Þegar bólusetning fer fram í þriðja landi, á yfirráðasvæði, svæði eða í hólfi skal þess krafist að allar atvinnuframleiðslustöðvar þar
sem bólusetning gegn fuglainflúensu fer fram gangist undir prófanir á rannsóknarstofu og að eftirfarandi upplýsingar séu lagðar
fram til viðbótar við upplýsingarnar sem um getur í hluta I.A í IV. viðauka:
1. Fjöldi stöðva á svæðinu þar sem bólusett er, eftir flokki
2. Fjöldi stöðva þar sem bólusett var þar sem taka skal sýni, eftir flokki alifugla
3. Notkun vísbendifugla (tilgreinið tegund og fjölda vísbendifugla sem eru notaðir í hverju húsi)
4. Fjöldi sýna sem er tekinn á hverri stöð og/eða í hverju húsi
5. Gögn um verkun bóluefnanna.

________________

(1) Vinsamlegast gefið eins nákvæmar upplýsingar og nauðsynlegt er til að hægt sé að meta áætlunina á tilhlýðilegan hátt.
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VI. VIÐAUKI
(eins og um getur í 12. gr. (b-lið 1. mgr.), 12. gr. (ii. lið c-liðar 2. mgr.) og 13. gr. (a-lið 1. mgr.))
VIÐMIÐANIR FYRIR VIÐURKENND BÓLUEFNI GEGN NEWCASTLE-VEIKI

I.

Almennar viðmiðanir

1. Bóluefni skulu uppfylla staðlana sem mælt er fyrir um í kaflanum um
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (OIE) um greiningarprófanir og bóluefni fyrir landdýr.

Newcastle-veiki

í

handbók

2. Lögbær yfirvöld í hlutaðeigandi þriðja landi skulu skrá bóluefni áður en dreifing þeirra og notkun eru leyfð. Til að slík skráning
geti farið fram skulu lögbær yfirvöld í hlutaðeigandi þriðja landi fara eftir fullgerðri skýrslu sem inniheldur gögn um verkun og
skaðleysi bóluefnisins; að því er varðar innflutt bóluefni geta lögbæru yfirvöldin farið eftir gögnum sem lögbær yfirvöld landsins
þar sem bóluefnið er framleitt hafa skoðað, svo fremi sem sú skoðun hefur verið framkvæmd í samræmi við staðla
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar.
3. Þar að auki skal lögbært yfirvald hlutaðeigandi þriðja lands stýra innflutningi eða framleiðslu og dreifingu bóluefnanna.
4. Áður en dreifing er leyfð skal, fyrir hönd lögbærra yfirvalda, prófa skaðleysi hverrar lotu af bóluefni, einkum að því er varðar
deyfingu eða óvirkjun og að þau séu laus við óæskileg mengandi efni, og verkun þeirra.
II. Sérstakar viðmiðanir
Lifandi, veikluð bóluefni gegn Newcastle-veiki skulu vera tilreidd úr veirustofni Newcastle-veikinnar þar sem frumsáningarstofninn
hefur verið prófaður og sýnt fram á að hann hafi smithæfnistuðul í heila (ICPI) sem er:
a) lægri en 0,4, ef hverjum fugli er gefið a.m.k. 107 EID50 í ICPI-prófuninni eða
b) lægri en 0,5, ef hverjum fugli er gefið a.m.k. 108 EID50 í ICPI-prófuninni.
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VII. VIÐAUKI
(eins og um getur í 13. gr.)
VIÐBÓTARHEILBRIGÐISKRÖFUR

I.

Fyrir alifugla, dagsgamla unga og útungunaregg frá þriðja landi, yfirráðasvæði, svæði eða hólfi þar sem bóluefni, sem eru notuð
gegn Newcastle-veiki, uppfylla ekki viðmiðanirnar í VI. viðauka

1. Þegar þriðja landið, yfirráðasvæðið, svæðið eða hólfið bannar ekki notkun á bóluefnum gegn Newcastle-veiki, sem uppfylla ekki
sértæku viðmiðanirnar sem settar eru fram í VI. viðauka, gilda eftirfarandi viðbótarheilbrigðiskröfur:
a) alifuglar, þ.m.t. dagsgamlir ungar, mega ekki hafa verið bólusettir með slíku bóluefni í a.m.k. 12 mánuði fram að innflutningsdegi
til Bandalagsins,
b) hópurinn eða hóparnir skulu hafa verið settir í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki eigi síðar en tveimur vikum
fyrir innflutning til Bandalagsins eða, ef um er að ræða útungunaregg, í fyrsta lagi tveimur vikum fyrir söfnun eggjanna:
i.

á opinberri rannsóknarstofu,

ii. á slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi a.m.k. 60 fugla í hverjum hópi,
iii. þar sem ekki hafa fundist paramyxóveirusýkingar með smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4.
c) alifuglar skulu hafa verið í einangrun undir opinberri vöktun á upprunastöðinni í þær tvær vikur sem um getur í b-lið,
d) alifuglar mega ekki hafa verið í snertingu við alifugla sem uppfylla ekki kröfurnar sem settar eru fram í a- og b-lið í 60 daga fram
að innflutningi til Bandalagsins eða, ef um er að ræða útungunaregg, í 60 daga fram að söfnun eggjanna.
2. Ef dagsgamlir ungar eru fluttir inn frá þriðja landi, yfirráðasvæði, svæði eða hólfi eins og um getur í 1. lið skulu dagsgömlu
ungarnir og eggin sem þeir klöktust úr ekki hafa verið, á útungunarstöðinni eða á meðan á flutningi stóð, í snertingu við alifugla
eða útungunaregg sem ekki uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í a- til d-lið 1. liðar.
II. Fyrir kjöt af alifuglum
Alifuglakjöt skal koma af alifuglum til slátrunar sem:
a) hafa ekki, í 30 daga fram að slátrun, verið bólusettir með lifandi, veikluðum bóluefnum sem eru tilreidd úr frumsáningarstofni
Newcastle-veikiveirunnar sem sýnir meiri smithæfni en hægsmitandi stofnar veirunnar,
b) voru settir í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem framkvæmd var á opinberri rannsóknarstofu þegar slátrun
fór fram, á slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi a.m.k. 60 fugla í hverjum hópi og þar sem ekki fundust
paramyxóveirusýkingar með smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4,
c) voru ekki, í 30 daga fram að slátrun, í snertingu við alifugla sem ekki uppfylla skilyrðin í a- og b-lið.
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VIII. VIÐAUKI
(eins og um getur í a-lið 1. mgr. 14. gr.)

ALIFUGLAR TIL UNDANELDIS OG FRAMLEIÐSLU, AÐRIR EN STRÚTFUGLAR, OG ÚTUNGUNAREGG
OG DAGSGAMLIR UNGAR, AÐRIR EN STRÚTFUGLAR
I.

Kröfur sem gilda áður en til innflutnings kemur

1. Alifuglar til undaneldis og framleiðslu, aðrir en strútfuglar, útungunaregg og dagsgamlir ungar, aðrir en strútfuglar, sem flytja á inn
til Bandalagsins skulu einungis koma frá stöðvum sem lögbært yfirvald hlutaðeigandi þriðja lands hefur samþykkt í samræmi við
skilyrði sem eru a.m.k. jafn ströng og þau sem mælt er fyrir um í II. viðauka við tilskipun 90/539/EBE og ef slíkt samþykki hefur
ekki verið fellt niður tímabundið eða afturkallað.
2. Þegar framkvæma á prófanir á alifuglum til undaneldis og framleiðslu, öðrum en strútfuglum, á útungunareggjum og dagsgömlum
ungum, öðrum en strútfuglum, og/eða upprunahópum þeirra, til að uppfylla kröfurnar í viðeigandi heilbrigðisvottorðum fyrir dýr
og dýraafurðir sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, skal sýnataka vegna prófana og prófanirnar sjálfar fara fram í samræmi við
III. viðauka.
3. Útungunaregg til innflutnings til Bandalagsins skulu bera heiti þriðja landsins sem er upprunaland þeirra og orðin „til útungunar“
með stöfum sem eru hærri en 3 mm, á einu af opinberum tungumálum Bandalagsins.
4. Hver pakkning af útungunareggjum sem um getur í 3. lið skal einungis innihalda alifuglaegg úr einni tegund, af einum flokki og af
einni gerð, frá sama þriðja landi, yfirráðasvæði, svæði eða hólfi þar sem þau eru upprunnin og frá sama sendanda og skal bera
a.m.k. eftirfarandi upplýsingar:
a) upplýsingarnar, sem kveðið er á um í 3. lið, sem koma fram á eggjunum,
b) tegund alifugla sem eggin koma úr,
c) nafn sendanda eða firmaheiti og heimilisfang.
5. Hver pakkning af innfluttum dagsgömlum ungum skal einungis innihalda alifuglaunga af einni tegund, úr einum flokki og af einni
gerð, frá sama þriðja landi, yfirráðasvæði, svæði eða hólfi þar sem þeir eru upprunnir, frá sömu útungunarstöð og sama sendanda
og skal bera a.m.k. eftirfarandi upplýsingar:
a) heiti, lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs þar sem þeir eru upprunnir,
b) tegund alifugla sem dagsgömlu ungarnir tilheyra,
c) auðkennisnúmer útungunarstöðvarinnar,
d) nafn sendanda eða firmaheiti og heimilisfang.
II. Kröfur sem gilda að innflutningi loknum
1. Innfluttir alifuglar til undaneldis og framleiðslu, aðrir en strútfuglar, og dagsgamlir ungar, aðrir en strútfuglar, skulu haldnir á
viðtökustöð eða -stöðvum frá komudegi:
a) í a.m.k. sex vikur eða
b) fram að slátrunardegi ef fuglunum er slátrað áður en tímabilinu, sem um getur í a-lið, er lokið.
Hins vegar má stytta tímabilið, sem kveðið er á um í a-lið, í þrjár vikur að því tilskildu að sýnataka og prófun í samræmi við III.
viðauka hafi farið fram með hagkvæmum niðurstöðum.
2. Alifuglar til undaneldis og framleiðslu, aðrir en strútfuglar, sem hafa klakist úr innfluttum útungunareggjum skulu haldnir í a.m.k.
þrjár vikur frá klakdegi í útungunarstöðinni eða í a.m.k. þrjár vikur í stöðinni eða stöðvunum þangað sem alifuglarnir voru sendir
eftir klak.
Þegar dagsgamlir ungar eru ekki aldir í aðildarríkinu sem flutti inn útungunareggin skal flytja þá beint á lokaviðtökustað (eins og
tilgreint er í lið I.10 og I.11 í heilbrigðisvottorðinu, fyrirmynd 2 í IV. viðauka við tilskipun 90/539/EBE) og halda þá þar í a.m.k.
þrjár vikur frá klakdegi.
3. Á viðeigandi tímabilum, eins og um getur í 1. og 2. lið, skulu innfluttir alifuglar til undaneldis og framleiðslu og dagsgamlir ungar
og alifuglar til undaneldis og framleiðslu, aðrir en strútfuglar, sem hafa klakist úr innfluttum útungunareggjum, hafðir í einangrun í
alifuglahúsum þar sem engir aðrir hópar eru fyrir.
Hins vegar má setja þá í alifuglahús þar sem alifuglar til undaneldis og framleiðslu og dagsgamlir ungar eru fyrir.
Í slíkum tilvikum skulu viðeigandi tímabil, sem um getur í 1. og 2. lið, hefjast daginn sem síðasti innflutti fuglinn kemur í húsið og
ekki skal flytja neinn þeirra alifugla sem eru fyrir í húsunum úr alifuglahúsunum fyrr en að þessum tímabilum liðnum.
4. Innfluttum útungunareggjum skal ungað út í aðskildum útungunarvélum og klekjurum.
Hins vegar má setja innflutt útungunaregg í útungunarvélar og klekjara þar sem önnur útungunaregg eru fyrir.
Í slíkum tilvikum skulu tímabilin, sem um getur í 1. og 2. lið, hefjast daginn sem síðasta innflutta útungunareggið er sett í tækið.
5. Eigi síðar en á lokadegi viðeigandi tímabila, sem kveðið er á um í 1. eða 2. lið, skal opinber dýralæknir framkvæma klíníska
skoðun á innfluttum alifuglum til undaneldis og framleiðslu og dagsgömlum ungum og ef nauðsyn krefur skal taka sýni til að vakta
heilbrigðisástand þeirra.
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IX. VIÐAUKI
(sem um getur í b-lið 1. mgr. 14. gr.)

STRÚTFUGLAR TIL UNDANELDIS OG FRAMLEIÐSLU, ÚTUNGUNAREGG ÞEIRRA OG DAGSGAMLIR UNGAR
I.

Kröfur sem gilda áður en til innflutnings kemur

1. Innfluttir strútfuglar til undaneldis og framleiðslu (hér á eftir nefndir strútfuglar) skulu auðkenndir með hálsmerki og/eða
örmerkjum með ISO-kóða þriðja landsins sem er upprunaland þeirra. Slík örmerki skulu uppfylla ISO-staðla.
2. Innflutt útungunaregg strútfugla skulu stimpluð með ISO-kóða þriðja landsins sem er upprunaland þeirra og samþykkisnúmeri
upprunastöðvarinnar.
3. Hver pakkning af útungunareggjum sem um getur í 2. lið skal einungis innihalda egg strútfugla frá sama þriðja landi,
yfirráðasvæði, svæði eða hólfi þar sem þau eru upprunnin og frá sama sendanda og skal bera a.m.k. eftirfarandi upplýsingar:
a) upplýsingarnar, sem kveðið er á um í 2. lið, sem koma fram á eggjunum,
b) auðsýnilegar og læsilegar upplýsingar um að sendingin innihaldi útungunaregg strútfugla,
c) nafn sendanda eða firmaheiti og heimilisfang.
4. Hver pakkning af dagsgömlum ungum strútfugla til undaneldis og framleiðslu skal einungis innihalda strútfugla frá sama þriðja
landi, yfirráðasvæði, svæði eða hólfi þar sem þeir eru upprunnir, frá sömu stöð og sama sendanda og skal bera a.m.k. eftirfarandi
upplýsingar:
a) ISO-kóða þriðja landsins sem er upprunaland þeirra og samþykkisnúmer upprunastöðvarinnar,
b) auðsýnilegar og læsilegar upplýsingar um að sendingin innihaldi dagsgamla unga strútfugla,
c) nafn sendanda eða firmaheiti og heimilisfang.
II. Kröfur sem gilda að innflutningi loknum
1. Eftir að innflutningseftirlit hefur farið fram í samræmi við tilskipun 91/496/EBE skal flytja sendingar strútfugla og útungunareggja
og dagsgamalla unga þeirra beint á lokaviðtökustað.
2. Innfluttir strútfuglar og dagsgamlir ungar þeirra skulu haldnir á lokaviðtökustöð eða -stöðvum frá komudegi:
a) í a.m.k. sex vikur eða
b) fram að slátrunardegi ef fuglunum er slátrað áður en tímabilinu, sem um getur í a-lið, er lokið.
3. Strútfuglar sem hafa klakist úr innfluttum útungunareggjum skulu haldnir í a.m.k. þrjár vikur frá klakdegi í útungunarstöðinni eða í
a.m.k. þrjár vikur í stöðinni eða stöðvunum þangað sem þeir voru sendir eftir klak.
Þegar dagsgamlir ungar strútfugla eru ekki aldir í aðildarríkinu sem flutti inn útungunareggin skal flytja þá beint á lokaviðtökustað
(eins og tilgreint er í lið I.10 og I.11 í heilbrigðisvottorðinu, fyrirmynd 2 í IV. viðauka við tilskipun ráðsins 2009/158/EBE (1)) og
halda þá þar í a.m.k. þrjár vikur frá klakdegi.
4. Á viðeigandi tímabilum, eins og um getur í 2. og 3. lið, skulu innfluttir strútfuglar og strútfuglar, sem hafa klakist úr innfluttum
útungunareggjum, hafðir í einangrun í alifuglahúsum þar sem engir aðrir strútfuglar eða alifuglar eru fyrir.
Hins vegar má setja þá í alifuglahús þar sem aðrir strútfuglar eða alifuglar eru fyrir. Í slíkum tilvikum skulu tímabilin, sem um
getur í 2. og 3. lið, hefjast daginn sem síðasti innflutti strútfuglinn kemur í húsið og ekki skal flytja neinn þeirra strútfugla eða
alifugla sem eru fyrir í húsunum úr alifuglahúsunum fyrr en að þessum tímabilum liðnum.
5. Innfluttum útungunareggjum skal ungað út í aðskildum útungunarvélum og klekjurum.
Hins vegar má setja innflutt útungunaregg í útungunarvélar og klekjara þar sem önnur útungunaregg eru fyrir. Í slíkum tilvikum
skulu tímabilin, sem um getur í 2. og 3. lið, hefjast daginn sem síðasta innflutta útungunareggið er sett í tækið og þær ráðstafanir
sem mælt er fyrir um í þessum liðum skulu gilda.
6. Eigi síðar en á lokadegi viðeigandi tímabila, sem um getur í 2. eða 3. lið, skal opinber dýralæknir framkvæma klíníska skoðun á
innfluttum strútfuglum og dagsgömlum ungum þeirra og ef nauðsyn krefur skal taka sýni til að vakta heilbrigðisástand þeirra.
III. Kröfur sem varða strútfugla til undaneldis og framleiðslu og dagsgamla unga þeirra frá Asíu og Afríku sem gilda um innflutning
þeirra til Bandalagsins
Verndarráðstafanir gegn Krím-Kongó-hitasótt sem settar eru fram í I. hluta X. viðauka skulu gilda um strútfugla til undaneldis og
framleiðslu og dagsgamla unga þeirra sem koma frá þriðju löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum í Asíu og Afríku.
Öllum strútfuglum, sem greinast jákvæðir fyrir mótefnum gegn Krím-Kongó-hitasótt með samkeppnisháðri ELISA-prófun, sem
þar er kveðið á um, skal fargað.
Allir fuglar í sömu sendingu skulu settir í endurprófun með samkeppnisháðri ELISA-prófun 21 degi eftir upprunalegu sýnatökuna.
Ef einhver fugl reynist jákvæður skal farga öllum fuglum í sendingunni.
IV. Kröfur sem varða strútfugla til undaneldis og framleiðslu frá þriðja landi, yfirráðasvæði eða svæði, sem taldir eru smitaðir af
Newcastle-veiki
________________

(1) Stjtíð. ESB L 343, 22.12.2009, bls. 74.
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Eftirfarandi reglur skulu gilda um strútfugla og útungunaregg þeirra sem koma frá þriðja landi, yfirráðasvæði eða svæði sem telst sýkt
af Newcastle-veiki og um dagsgamla unga sem hafa klakist úr slíkum eggjum:
a) áður en einangrunartímabilið hefst skal lögbært yfirvald skoða einangrunaraðstöðuna, eins og um getur í 4. lið II. hluta þessa
viðauka, til að sannprófa hvort hún sé viðunandi,
b) á viðeigandi tímabilum, eins og um getur í 2. og 3. lið II. hluta þessa viðauka, skal framkvæma veirueinangrunarprófun með tilliti
til Newcastle-veiki á saursýni eða stroksýni úr þarfagangi hvers strútfugls,
c) þegar senda á strútfugla til aðildarríkis með stöðu sem hefur verið ákvörðuð skv. 2. mgr. 12. gr. tilskipunar 90/539/EBE, skal
framkvæma sermiprófun á öllum strútfuglunum auk veirueinangrunarprófunarinnar sem kveðið er á um í b-lið þessa hluta,
d) neikvæðar niðurstöður úr prófununum, sem kveðið er á um í b- og c-lið, skulu liggja fyrir áður en nokkrum fugli er sleppt úr
einangrun.
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X. VIÐAUKI
(eins og um getur í 17. gr.)
VERNDARRÁÐSTAFANIR Í TENGSLUM VIÐ KRÍM-KONGÓ-HITASÓTT

I.

Fyrir strútfugla

Lögbært yfirvald skal sjá til þess að strútfuglarnir séu einangraðir í nagdýraheldu og blóðmítlalausu umhverfi í a.m.k. 21 dag fram að
dagsetningu innflutnings til Bandalagsins.
Áður en strútfuglarnir eru fluttir í blóðmítlalausa umhverfið skal meðhöndla þá til að sjá til þess að öllum útsníklum á þeim sé eytt.
Eftir 14 daga í blóðmítlalausu umhverfi skal setja strútfuglana í prófun fyrir mótefnum gegn Krím-Kongó-hitasótt með
samkeppnisháðri ELISA-prófun. Öll dýr sem sett eru í einangrun verða að mælast með neikvæða niðurstöðu úr prófuninni. Við komu
strútfuglanna til Bandalagsins skal endurtaka meðhöndlunina gegn útsníklum og sermiprófunina.
II. Fyrir strútfugla sem kjöt til innflutnings kemur af
Lögbært yfirvald skal sjá til þess að strútfuglarnir séu einangraðir í nagdýraheldu og blóðmítlalausu umhverfi í a.m.k. 14 daga fram að
slátrun.
Áður en strútfuglarnir eru fluttir í blóðmítlalausa umhverfið skal annað hvort skoða þá til að staðfesta að þeir séu lausir við blóðmítla
eða meðhöndla þá til að sjá til þess að öllum blóðmítlum á þeim sé eytt. Tilgreina skal meðhöndlunina á innflutningsvottorðinu. Sú
meðhöndlun sem er beitt skal ekki skilja eftir sig neinar greinanlegar leifar í strútfuglakjötinu.
Leita skal að blóðmítlum í öllum hópum strútfugla fyrir slátrun. Ef einhverjir blóðmítlar finnast skal setja allan hópinn aftur í
einangrun fyrir slátrun.
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XI. VIÐAUKI
(eins og um getur í 2. mgr. 18. gr.)

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir vegna umflutnings/geymslu á eggjum sem eru laus við tiltekna
sjúkdómsvalda, kjöti, hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti af alifuglum, strútfuglum og villtum veiðifuglum, eggjum og eggjaafurðum
LAND
I.1.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
sem eru flutt inn til ESB
Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer
vottorðs

Heiti
Heimilisfang

I.2.a.

I.3.

Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Símanr.
I.5.

Viðtakandi

I.6.
Einstaklingur sem er ábyrgur fyrir farminum í ESB
Heiti

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.

Heimilisfang
Póstnúmer
Símanr.
I.7.

Uppruna
land

ISO
kóði

I.11.

Upprunastaður

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9.

Viðtöku
land

ISO-kóði

I.12. Viðtökustaður
Tollvörugeymsla Ƒ

Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer

I.10.

Viðtöku
svæði

Kóði

Birgir sem sér skipum fyrir vistum Ƒ
Samþykkisnúmer

I.13.

Fermingarstaður

I.14.

Brottfarardagur

I.15.

Flutningatæki

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Tilvísun í skjöl:
I.18.

Skip Ƒ
Annað Ƒ

Járnbrautarvagn Ƒ

I.17.

Lýsing á vöru

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita Ƒ

I.19.

Kældar Ƒ

I.23.

Auðkenni gáms/innsiglisnúmer

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til manneldis Ƒ

I.26.

Til umflutnings um ESB til þriðja lands Ƒ
Þriðja land
ISO-kóði

I.28.

Auðkenning varanna

Vörunúmer (ST-númer)
I.20.

Magn

I.22.

Fjöldi pakkninga

I.24.

Tegund umbúða

Frystar Ƒ

I.27.

Samþykkisnúmer starfsstöðva
115

Tegund
(vísindaheiti)

Tegund vöru

Tegund
meðhöndl
unar

Sláturhús

Framleiðslu
fyrirtæki

Kæligeymsla

Fjöldi
pakkninga

Eigin þyngd
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LAND

Umflutningur/geymsla á eggjum sem eru laus við tiltekna
sjúkdómsvalda, kjöti, hökkuðu kjöti og vélúrbeinuðu kjöti af
alifuglum, strútfuglum og villtum veiðifuglum, eggjum og
eggjaafurðum

II.

Heilsufarsupplýsingar

II.1.

Heilbrigðisvottun

II.a. Tilvísunarnúmer
vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að eggin, sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda, kjötið, hakkaða
kjötið og vélúrbeinaða kjötið af alifuglum, strútfuglum og villtum veiðifuglum, eggin og eggjaafurðirnar (1) sem lýst er í
þessu vottorði:
II.11.

koma frá þriðja landi, yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem um getur í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 og

(2) II.1.2.

uppfylla viðeigandi dýraheilbrigðisskilyrði sem mælt er fyrir um í dýraheilbrigðisvottuninni í fyrirmyndunum að
vottorðunum í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.

II. hluti: Vottorð

Athugasemdir
I. hluti:
— Reitur 1.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1. hluta I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur 1.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.
— Reitur 1.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk raðnúmers
innsiglisins, ef við á.
— Reitur 1.19: Nota skal viðeigandi samræmda tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 02.07; 02.08.90; 04.07; 04.08 eða
21.06.10
II. hluti
(1) Egg, sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda, kjöt, hakkað kjöt og vélúrbeinað kjöt af alifuglum, strútfuglum og villtum
veiðifuglum, egg og eggjaafurðir eins og mælt er fyrir um í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(2) Ef um er að ræða egg sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda [SPF], kjöt af alifuglum [POU], kjöt af strútfuglum [RAT], kjöt af
villtum veiðifuglum [WGM], hakkað kjöt og vélúrbeinað kjöt af alifuglum [POU-MI/MSM], hakkað kjöt og vélúrbeinað kjöt af
strútfuglum [RAT-MI/MSM], hakkað kjöt og vélúrbeinað kjöt af villtum veiðifuglum [WGM-MI/MSM], egg [E] eða eggjaafurðir
[EP].
Opinber dýralæknir
Menntun, hæfi og titill:
Nafn (með hástöfum):
Undirskrift:
Dagsetning:
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Stimpill:“
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XII. VIÐAUKI
(eins og um getur í 20. gr.)
SAMSVÖRUNARTAFLA
Þessi reglugerð

Ákvörðun 2006/696/EB

Ákvörðun 94/438/EB

Ákvörðun 93/342/EBE

Fyrsta undirgrein 1. mgr. 1. gr. Fyrsta undirgrein 1. gr.
Önnur undirgrein 1. mgr. 1. gr. 5. gr.
2. mgr. 1. gr.

Önnur undirgrein 1. gr.

3. mgr. 1. gr.

I. og II. viðauki (1. hluti)

1.–5. mgr. 2. gr.

a-e-liður 2. gr.

6. mgr. 2. gr.

m-liður 2. gr.

7. mgr. 2. gr.

j-liður 2. gr.

8. mgr. 2. gr.

k-liður 2. gr.

9. mgr. 2. gr.

l-liður 2. gr.

10. mgr. 2. gr.
11. mgr. 2. gr.
a-c-liður 12. mgr. 2. gr.

g-liður 2. gr.

d-liður 12. mgr. 2. gr.
13. mgr. 2. gr.

h-liður 2. gr.

14. mgr. 2. gr.

f-liður 2. gr.

15. mgr. 2. gr.
16. mgr. 2. gr.
17. mgr. 2. gr.
18. mgr. 2. gr.
19. mgr. 2. gr.
20. mgr. 2. gr.
3. gr.

5. gr.

Fyrsta undirgrein 4. gr.

5. og 3. gr.

Önnur undirgrein 4. gr.

3. hluti I. viðauka

Þriðja undirgrein 4. gr.

Önnur undirgrein 3. gr.

5. gr.

4. gr.

6. gr.
a-liður 7. gr.

h-liður 2. gr.

b-liður 7. gr.

g-liður 2. gr.

c-liður 7. gr.

i-liður 2. gr.

8. gr.
9. gr.
10. gr.
11. gr.
12. gr.

1. og 2. mgr. 4. gr.

1. og 2. mgr. 4. gr.

13. gr.

3. mgr. 4. gr.

4. mgr. 4. gr.

a-liður 1. mgr. 14. gr.

9. gr.

b-liður 1. mgr. 14. gr.

11. gr.

2. mgr. 14. gr.
15. gr.

18. gr.

16. gr.

8. gr.

17. gr.

2. mgr. 16. gr.

1. mgr. 18. gr.
2. mgr. 18. gr.

b-liður 19. gr.

3. mgr. 18. gr.

19. gr.

19. gr.

20. gr.

20. gr.
21. gr.
22. gr.
I. viðauki

I. og II. viðauki

II. viðauki

3. hluti I. viðauka

1.-6. liður I. liðar III. viðauka

A-liður 4. hluta I. viðauka

7. liður I. hluta III. viðauka

Nr. 560

29. apríl 2014
Þessi reglugerð
II. og III. hluti III. viðauka

Ákvörðun 2006/696/EB

Ákvörðun 94/438/EB

Ákvörðun 93/342/EBE

B-liður 4. hluta I. viðauka

IV. viðauki
V. viðauki
VI. viðauki
I. liður VII. viðauka

Viðauki B
7. gr.

II. liður VII. viðauka

Viðauki

I. liður VIII. viðauka

9. gr.

II. liður VIII. viðauka

10. gr.

I. liður IX. viðauka

11. gr.

II. liður IX. viðauka

12. gr.

III. liður IX. viðauka

13. gr.

IV. liður IX. viðauka

14. gr.

X. viðauki

V. viðauki

XI. viðauki

IV. viðauki

XII. viðauki

__________
B-deild – Útgáfud.: 13. júní 2014

