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REGLUGERÐ
um (3.) breytingu á reglugerð nr. 907/2014 um gildistöku reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 um skrár yfir þriðju lönd,
yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem leyfður er aðflutningur á
tilteknum dýrum og nýju kjöti til Evrópusambandsins, og um kröfur
varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir.
1. gr.
Við 1. gr. reglugerðarinnar bætist nýr töluliður, 18. tölul., svohljóðandi:
18. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/604 um breytingu á I. og II.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 að því er varðar dýraheilbrigðiskröfur vegna
berkla í nautgripum í fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum BOV-X og BOV-Y fyrir dýr og
dýraafurðir og færslurnar fyrir Ísrael, Nýja-Sjáland og Paragvæ í skránni yfir þriðju lönd,
yfirráðasvæði eða hluta þeirra þaðan sem aðflutningur til Sambandsins á lifandi dýrum og
nýju kjöti er leyfður.
2. gr.
Ofangreind reglugerð framkvæmdastjórnarinnar er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.
3. 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, 12. febrúar 2016.
F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
Ólafur Friðriksson.
Eggert Ólafsson.
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Fylgiskjal.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/604
frá 16. apríl 2015
um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 að því er varðar dýraheilbrigðiskröfur vegna berkla í
nautgripum í fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum BOV-X og BOV-Y fyrir dýr og dýraafurðir og færslurnar fyrir Ísrael,
Nýja-Sjáland og Paragvæ í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra þaðan sem aðflutningur til Sambandsins á
lifandi dýrum og nýju kjöti er leyfður

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
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 (1), einkum 8. gr. (inngangsorð), 8. gr. (fyrsta undirgrein 1. mgr.) og 8. gr. (4. mgr.),
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2004/68/EB frá 26. apríl 2004 um reglur um heilbrigði dýra vegna innflutnings og umflutnings
tiltekinna hóf- og klaufdýra á fæti í Bandalaginu, breytingu á tilskipunum 90/426/EBE og 92/65/EBE og niðurfellingu á
tilskipun 72/462/EBE (2), einkum 3. gr. (fyrsta og önnur undirgrein 1. mgr.), 6. gr. (fyrsta undirgrein 1. mgr.), 7. gr. (e-liður) og 13.
gr. (e-liður 1. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
(1)

Í tilskipun 2004/68/EB er m.a. mælt fyrir um sértækar dýraheilbrigðiskröfur vegna innflutnings til Sambandsins og umflutning
gegnum það á hóf- og klaufdýrum á fæti, sem eiga að byggjast á reglunum, sem mælt er fyrir um í löggjöf Sambandsins, um þá
sjúkdóma sem dýrin eru næm fyrir.

(2)

Í tilskipun 2004/68/EB er einnig kveðið á um að mæla megi fyrir um sértæk skilyrði fyrir þriðju lönd, sem Sambandið hefur
viðurkennt formlega jafngildi fyrir, á grundvelli opinberra heilbrigðisábyrgða sem hlutaðeigandi þriðja land lagði fram.

(3)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 (3) er m.a. mælt fyrir um kröfur um heilbrigðisvottorð fyrir dýr og
dýraafurðir vegna aðflutnings á tilteknum sendingum með lifandi dýrum til Sambandsins, þ.m.t. sendingum með tömdum
nautgripum. Í I. viðauka við þá reglugerð er tekin saman skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem
aðflutningur slíkra sendinga til Sambandsins er leyfður, auk sérstakra skilyrða vegna sendinga frá tilteknum þriðju löndum.

(4)

Að auki eru í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 settar fram fyrirmyndir að heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir
vegna taminna nautgripa (þ.m.t. Bubalus- og Bison-tegundir og kynblendingar þeirra) sem eru ætlaðir til undaneldis og/eða
framleiðslu eftir innflutning (BOV-X) og fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir vegna taminna nautgripa
(þ.m.t. Bubalus- og Bison-tegundir og kynblendingar þeirra) sem eru ætlaðir til tafarlausrar slátrunar eftir innflutning (BOV-Y),
sem innihalda ábyrgðir vegna berkla í nautgripum.

(5)

Í tilskipun ráðsins 64/432/EBE (4) er mælt fyrir um reglur um viðskipti með nautgripi innan Sambandsins og kveðið á um
vöktunar- og útrýmingaráætlanir vegna tiltekinna sjúkdóma sem leggjast á þessi dýr, þ.m.t. berklar. Nýja-Sjáland hefur óskað
eftir viðurkenningu á að varnaráætlun landsins vegna berkla í nautgripum sé jafngild vöktunar- og útrýmingaráætlunum vegna
berkla í nautgripum sem aðildarríkin hafa komið í framkvæmd í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í viðauka A.I við
tilskipun 64/432/EBE. Upplýsingarnar sem Nýja-Sjáland lagði fram um varnaráætlun sína vegna berkla í nautgripum sýna að
m.t.t. berkla í nautgripum er staða nautgripahjarðar, sem er flokkuð sem „C2“ samkvæmt landsbundinni stefnuáætlun um varnir
gegn skaðvöldum vegna berkla í nautgripum (e. National Pest Management Strategy) í Nýja-Sjálandi, jafngild, m.t.t. berkla í
nautgripum, stöðu nautgripahjarðar sem er viðurkennd í aðildarríki sem „nautgripahjörð sem er opinberlega laus við berkla“, í
samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í viðauka A.I við tilskipun 64/432/EBE.

(6)

Því ætti að breyta skránni og sérstöku skilyrðunum, sem sett eru fram í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, sem
og fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum BOV-X og BOV-Y fyrir dýr og dýraafurðir sem settar eru fram í 2. hluta viðaukans, til
að endurspegla þær sérstöku aðstæður sem valda því að Sambandið viðurkennir jafngildi flokkunar nautgripahjarða sem „C2“
innan ramma varnaráætlunar vegna berkla í nautgripum, sem er í framkvæmd í Nýja-Sjálandi, og skilyrðanna sem sett eru fram í
viðauka A.I við tilskipun 64/432/EBE vegna nautgripahjarðar í aðildarríki sem er viðurkennd sem „nautgripahjörð sem er
opinberlega laus við berkla“.

(7)

Í reglugerð (ESB) nr. 206/2010 er m.a. mælt fyrir um skilyrði vegna innflutnings á sendingum með nýju kjöti af tömdum
nautgripum til Sambandsins. Í þessu skyni er í II. viðauka við reglugerðina sett fram skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta
þeirra þaðan sem heimilt er að flytja slíkar sendingar inn til Sambandsins ásamt fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum fyrir dýr
og dýraafurðir sem eiga að fylgja slíkum sendingum, að teknu tilliti til sérstakra skilyrða eða viðbótarábyrgða sem krafist er.

(1) Stjtíð. ESB L 73, 20.3.2010, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 321.
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 frá 12. mars 2010 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem
leyfður er aðflutningur á tilteknum dýrum og nýju kjöti til Evrópusambandsins, og um kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
(Stjtíð. ESB L 73, 20.3.2010, bls. 1).
4
( ) Tilskipun ráðsins 64/432/EBE frá 26. júní 1964 um vanda á sviði heilbrigðis dýra sem hefur áhrif á viðskipti innan Bandalagsins með nautgripi og
svín (Stjtíð. EB 121, 29.7.1964, bls. 1977/64).
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(8)

Hinn 19. september 2011 tilkynnti Paragvæ Alþjóðadýraheilbrigðisstofnuninni (OIE) um uppkomu gin- og klaufaveiki (5). Í
kjölfar þessarar tilkynningar var innflutningur til Sambandsins á nýju kjöti af tömdum nautgripum frá því þriðja landi bannaður
með reglugerð (ESB) nr. 206/2010, eins og henni var breytt með framkvæmdarreglugerð (ESB) nr 1112/2011 (6).

(9)

Síðasta uppkoma gin- og klaufaveiki í Paragvæ átti sér stað í janúar 2012. Í nóvember 2013 viðurkenndi Alþjóðadýraheilbrigðis
stofnunin Paragvæ sem land með tveimur svæðum, sem væru laus við gin- og klaufaveiki, sem náðu yfir allt yfirráðasvæði
Paragvæ þar sem bólusetning er iðkuð (7).

(10) Í apríl 2014 fór fram úttekt á vegum framkvæmdastjórnarinnar til að staðfesta skilvirkni ráðstafananna sem gripið var til og
opinbert eftirlit við veitingu dýraheilbrigðisábyrgða m.t.t. gin- og klaufaveiki (8). Matvæla- og dýraheilbrigðisskrifstofan komst
að þeirri niðurstöðu að dýraheilbrigðiseftirlitskerfið í Paragvæ veitti fullnægjandi ábyrgðir, að því er varðar gin- og klaufaveiki, í
samræmi við eða jafngildar kröfum Sambandsins um aðflutning á úrbeinuðu og meyrnuðu nýju kjöti af tömdum nautgripum. Þó
var óskað eftir því að Paragvæ færði sönnur á að gin- og klaufaveikiveiran væri ekki fyrir hendi á yfirráðasvæði landsins og að
bólusetningaráætlun þess væri skilvirk.
(11) Á síðari hluta ársins 2014 annaðist Paragvæ sermifræðilegar rannsóknir sem byggðust á leiðbeiningum sem er að finna í kafla
8.7. í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr, útgáfu frá 2014 (OIE's Terrestrial Animals Health
Code, Edition 2014) (9). Framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu, eftir mat á niðurstöðunum, að nægar sannanir væru
fyrir hendi til að sanna að gin- og klaufaveikiveiran væri ekki fyrir hendi í Paragvæ og taldi skilvirkni bólusetningaráætlunar
innar fullnægjandi. Þar með leggur Paragvæ fram nægar dýraheilbrigðisábyrgðir og hefur farið fram á leyfi til útflutnings til
Sambandsins á úrbeinuðu og meyrnuðu, nýju kjöti af tömdum nautgripum.
(12) Auk þess er vísað til Ísraels í skránni sem sett er fram í 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010. Í þágu gagnsæis á
markaði og í samræmi við þjóðarétt ætti að gera skýra grein fyrir því að þegar um Ísrael er að ræða er binding heilbrigðis
vottorðanna fyrir dýr og dýraafurðir við yfirráðasvæði takmörkuð við yfirráðasvæði Ísraelsríkis, að undanskildum þeim yfirráða
svæðum sem hafa verið undir stjórn Ísraels frá júní 1967, þ.e. Gólanhæðir, Gasasvæðið, Austur-Jerúsalem og allur Vestur
bakkinn.
(13) Því ætti að breyta 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 til að leyfa innflutning til Sambandsins á nýju kjöti af
tömdum nautgripum frá Paragvæ og til að breyta færslunni fyrir Ísrael.
(14) Því ætti að breyta I. og II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 til samræmis við það.
(15) Til að forðast röskun á innflutningi til Sambandsins á sendingum af tömdum nautgripum ætti að heimila notkun heilbrigðis
vottorða fyrir dýr og dýraafurðir, sem eru gefin út í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, í þeirri útgáfu sem var notuð
áður en breytingarnar sem eru innleiddar með þessari reglugerð ganga í gildi, á umbreytingartímabili með tilteknum skilyrðum.
(16) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og
fóður.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum I. og II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Á umbreytingartímabili, sem stendur til 30. júní 2015, er heimilt að halda áfram að flytja sendingar af lifandi dýrum inn til
Sambandsins, sem hafa meðfylgjandi viðeigandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem gefin eru út eigi síðar en 1. júní 2015 í
samræmi við fyrirmyndirnar að heilbrigðisvottorðum „POR-X“ og „POR-Y“ fyrir dýr og dýraafurðir, sem settar eru fram í I. viðauka
við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, í þeim útgáfum sem voru í gildi fyrir gildistöku þessarar reglugerðar.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel, 16. apríl 2015.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
Jean-Claude JUNCKER

(5) http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=11022.
(6) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1112/2011 frá 3. nóvember 2011 um breytingu á II. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
206/2010 að því er varðar færsluna fyrir Paragvæ í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem leyfður er aðflutningur á
tilteknu nýju kjöti til Evrópusambandsins (Stjtíð. ESB L 287, 4.11.2011, bls. 32).
7
( ) http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/.
8
( ) http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3317.
(9) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_fmd.htm.
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VIÐAUKI

Ákvæðum I. og II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 er breytt sem hér segir:
1)

Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Ákvæðum 1. hluta er breytt sem hér segir:
i.

Í stað færslunnar fyrir Nýja-Sjáland komi eftirfarandi:
„NZ – Nýja-Sjáland

NZ-0

Landið allt

BOV-X, BOV-Y,
RUM,
POR-X, POR-Y
OVI-X, OVI-Y

III
V
XII“

ii. Eftirfarandi færsla bætist við sérstök skilyrði:
„„XII“: yfirráðasvæði sem er þannig viðurkennt að þar séu nautgripahjarðir sem eru opinberlega lausar við berkla,
jafngilt þeim sem eru viðurkennd samkvæmt skilyrðunum sem mælt er fyrir um í 1. og 2. lið í viðauka A.I við
tilskipun 64/432/EBE vegna útflutnings á lifandi dýrum til Sambandsins sem eru vottuð samkvæmt fyrirmynd
BOV–X eða BOV-Y að heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir.“
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b) Í stað fyrirmynda að heilbrigðisvottorðum BOV-X og BOV-Y fyrir dýr og dýraafurðir í 2. hluta komi eftirfarandi:
„Fyrirmynd BOV-X
LAND:

I. HLUTI: Upplýsingar um vörusendingu

I.1.

I.5.

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB
Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.3.

Lögbært stjórnvald

Sími

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6.

I.2.a.

Póstnúmer
Sími
I.7.

Upprunaland

ISO-kóði

I.8.

Upprunasvæði

Kóði

Viðtökuland

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði

Kóði

I.12.

I.11. Upprunastaður
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður
Heimilisfang

I.14. Brottfarardagur
Samþykkisnúmer

I.15. Flutningatæki
Flugvél 
Ökutæki 
Auðkenning
Tilvísun í skjöl
I.18. Lýsing á vöru

I.9.

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB
Skip 
Annað 

Járnbrautarvagn 
I.17.
I.19. Vörunúmer (ST-númer)
01.02
I.20. Magn

I.21.

I.22. Fjöldi pakkninga

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24.

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til undaneldis 

Til eldis 

I.26.

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB



I.28. Auðkenning varanna
Tegund
(Vísindaheiti)

Búfjárkyn

Auðkenningarkerfi

Auðkennisnúmer

Aldur

Kyn
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LAND
II.

Fyrirmynd BOV-X

Upplýsingar um heilbrigði

II. hluti: Vottorð

II.1.

II.2.

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Lýðheilsuvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að dýrin sem lýst er í þessu vottorði:
II.1.1.
koma frá búum sem hafa ekki sætt opinberu banni af heilbrigðisástæðum undanfarna 42 daga vegna
öldusóttar, undanfarna 30 daga vegna miltisbrands og undanfarna sex mánuði vegna hundaæðis og hafa ekki
komist í snertingu við dýr frá búum sem ekki uppfylltu þessi skilyrði,
II.1.2.
hafa ekki fengið:
−
stilben eða efni með skjaldheftandi virkni,
−
efni með estrógenvirkni, andrógenvirkni, gestagenvirkni eða β-örvandi virkni í öðrum tilgangi en til
lækninga- eða dýraræktunarmeðferðar (eins og er skilgreint í tilskipun 96/22/EB),
II.1.3.
að því er varðar kúariðu:
(1)(2) annaðhvort [(a) dýrin eru auðkennd samkvæmt varanlegu auðkenningarkerfi, sem gerir kleift að rekja feril þeirra til
móður og upprunahjarðar, og teljast ekki óvarðir nautgripir eins og lýst er í iv. lið b-liðar í 4. lið I.
hluta kafla C í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,
b)
ef tilvik innlendrar kúariðu hafa komið upp í viðkomandi landi voru dýrin fædd eftir þann dag þegar
farið var að framfylgja banni við fóðrun jórturdýra á kjöt og beinamjöli og hömsum úr jórturdýrum
með skilvirkum hætti eða eftir fæðingardag þess dýrs sem síðasta tilvik innlendrar kúariðu greindist í
eftir byrjunardagsetningu fóðurbannsins.]
[(a) dýrin eru auðkennd samkvæmt varanlegu auðkenningarkerfi, sem gerir kleift að rekja feril þeirra til
(1)(3) eða
móður og upprunahjarðar, og teljast ekki óvarðir nautgripir eins og lýst er í iv. lið b-liðar í 4. lið I.
hluta kafla C í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,
b)
dýrin voru fædd eftir þann dag þegar farið var að framfylgja banni við fóðrun jórturdýra á kjöt- og
beinamjöli og hömsum úr jórturdýrum með skilvirkum hætti eða eftir fæðingardag þess dýrs sem
síðasta tilvik innlendrar kúariðu greindist í eftir byrjunardagsetningu fóðurbannsins.]
[(a) dýrin eru auðkennd samkvæmt varanlegu auðkenningarkerfi, sem gerir kleift að rekja feril þeirra til
(1)(4) eða
móður og upprunahjarðar, og teljast ekki óvarðir nautgripir eins og lýst er í iv. lið b-liðar í 4. lið I.
hluta kafla C í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,
b)
dýrin voru fædd a.m.k. tveimur árum eftir þann dag þegar farið var að framfylgja banni við fóðrun
jórturdýra á kjöt og beinamjöli og hömsum úr jórturdýrum með skilvirkum hætti eða eftir fæðingardag
þess dýrs sem síðasta tilvik innlendrar kúariðu greindist í eftir byrjunardagsetningu fóðurbannsins.]
Dýraheilbrigðisvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að dýrin sem lýst er hér að framan uppfylla eftirfarandi kröfur:
II.2.1.
þau koma frá yfirráðasvæði með kóðann: ................................... (5) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs:
(1) annaðhvort
[(a) hefur verið laust við gin- og klaufaveiki í 24 mánuði]
(1) eða
[(a) hefur verið talið laust við gin- og klaufaveiki frá …………… (dd/mm/áááá) án nokkurra
tilvika/uppkoma eftir þá dagsetningu, og leyfilegt er að flytja þessi dýr út þaðan samkvæmt fram
kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. ……/…… frá ………… (dd/mm/áááá),]
b)
hefur verið laust við nautapest, sigdalssótt, smitandi lungna- og brjósthimnubólgu í nautgripum,
húðþrymlaveiki og EHD-sjúkdóm í 12 mánuði, og munnblöðrubólgu í sex mánuði,
c)
þar hefur ekki farið fram bólusetning gegn sjúkdómunum, sem um getur í a- og b-lið, undanfarna 12
mánuði og innflutningur á tömdum klaufdýrum sem eru bólusett gegn þessum sjúkdómum er ekki
leyfður,
[(d) hefur verið laust við blátungu í 24 mánuði,]
(1) annaðhvort
(1)(9) eða
[(d) hefur verið laust við blátungu í 24 mánuði og sermiprófun á blóðsýnum sem eru tekin úr dýrunum í
upphafi einangrunar-/sóttkvíunartímabilsins og aftur a.m.k. 28 dögum síðar, hinn ……………………
(dd/mm/áááá) og hinn …………………… (dd/mm/áááá), hefur skilað neikvæðum
greiningarniðurstöðum fyrir mótefni gegn blátungu og EHD-sjúkdómi og skal seinna blóðsýnið hafa
verið tekið innan 10 daga fyrir útflutning,]
1
[(d) hefur ekki verið laust við blátungu í 24 mánuði og dýrin hafa verið bólusett með óvirkjuðu bóluefni,
( ) eða
a.m.k. 60 dögum fyrir sendingardag til Sambandsins, gegn öllum sermigerðum blátungu … (færið inn
sermigerð eða -gerðir) sem eru fyrir hendi í uppsprettustofninum eins og sýnt hefur verið fram á með
eftirlitsáætlun (12) á svæði í 150 km radíus umhverfis upprunabúið eða -búin sem lýst er í reit I.11 og
ónæmistímabilið sem ábyrgst er í forskriftunum með bóluefninu tekur enn til dýranna,]
II.2.2.
þau hafa verið á yfirráðasvæðinu, sem lýst er í lið II.2.1, frá fæðingu eða a.m.k. undanfarna sex mánuði fram
að sendingu til Sambandsins, án þess að komast í snertingu við innflutt klaufdýr síðustu 30 daga,
II.2.3.
þau hafa verið á upprunabúinu eða -búunum, sem lýst er í reit I.11, frá fæðingu eða í a.m.k. 40 daga fram að
sendingu:
a)
þar sem ekki hefur, á búinu eða í 150 km radíus umhverfis það, greinst tilvik/uppkoma EHD-sjúkdóms
undanfarna 60 daga,
b)
þar sem ekki hefur, á búinu eða í 10 km radíus umhverfis það, greinst tilvik/uppkoma gin- og
klaufaveiki, nautapestar, sigdalssóttar, blátungu, smitandi lungna- og brjósthimnubólgu í nautgripum,
húðþrymlaveiki og munnblöðrubólgu undanfarna 40 daga,
II.2.4.
þetta eru hvorki dýr sem á að aflífa samkvæmt landsbundinni áætlun um útrýmingu sjúkdóma né heldur hafa
þau verið bólusett gegn sjúkdómunum sem um getur í a- og b-lið liðar II.2.1,
II.2.5.

þau koma úr hjörðum sem ekki sæta takmörkunum samkvæmt landslöggjöf um útrýmingu berkla, öldusóttar
og smitandi hvítblæðis í nautgripum,
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og

II.2.6.
(1)(7) annaðhvort
(1) eða
(1) eða
II.2.7.
(1)(7) annaðhvort
(1) eða

og

(1) eða
(1) eða
(1) annaðhvort [II.2.8
(1) eða

[II.2.8

og

(1)(7) annaðhvort
(1) eða
(1) eða
II.2.9.
(1) annaðhvort
(1) eða

II.2.10.
II.2.11.
II.2.12.

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

þau koma úr hjörðum sem er opinberlega viðurkennt að séu lausar við berkla (6)(6b),
[koma frá svæði sem er opinberlega viðurkennt að sé laust við berkla (6),]
[hafa verið prófuð með túberkúlínprófun í húð (8) með neikvæðum niðurstöðum á síðustu 30 dögunum fram
að sendingu til Sambandsins,]
[eru yngri en sex vikna,]
þau hafa ekki verið bólusett gegn öldusótt og koma úr hjörðum sem er opinberlega viðurkennt að séu lausar
við öldusótt (6),
[koma frá svæði sem er opinberlega viðurkennt að sé laust við öldusótt (6),]
[hafa verið prófuð a.m.k. einu sinni fyrir öldusótt í nautgripum (8) með sýnum sem voru tekin á síðustu 30
dögunum fram að sendingu til Sambandsins,]
[eru yngri en 12 mánaða,]
[eru geld karldýr á öllum aldri,]
koma úr hjörðum sem eru innan opinbers kerfis til að verjast smitandi hvítblæði í nautgripum og þar sem
undanfarin tvö ár hafa ekki fundist nein merki um þann sjúkdóm, hvorki klínísk né með prófunum á
rannsóknarstofu,]
þau koma úr hjörðum sem er opinberlega viðurkennt að séu lausar við smitandi hvítblæði í nautgripum
(6)(6a),]
[koma frá svæði sem er opinberlega viðurkennt að sé laust við smitandi hvítblæði í nautgripum (6),]
[hafa verið prófuð einstaklingsbundið fyrir smitandi hvítblæði í nautgripum (8) með neikvæðum niðurstöðum
með sýnum sem voru tekin á síðustu 30 dögunum fram að sendingu til Sambandsins,]
[eru yngri en 12 mánaða,]
þau eru/voru (1) send frá upprunabúinu eða -búunum án þess að fara um neinn markað,
[beint til Sambandsins,]
[til opinberlega viðurkenndrar söfnunarstöðvar sem er lýst í reit I.13 og er staðsett innan yfirráðasvæðisins
sem er lýst í lið II.2.1.]
og, fram að sendingu til Sambandsins:
a) komust þau ekki í snertingu við önnur klaufdýr sem ekki uppfylla heilbrigðiskröfurnar sem lýst er í
þessu vottorði,
b) þau voru ekki á stað, eða í innan við 10 km radíus frá stað, þar sem hefur greinst tilvik/uppkoma
einhvers af þeim sjúkdómum, sem um getur í lið II.2.1, á undanförnum 30 dögum,
ökutæki til vöruflutninga eða gámar sem þau voru fermd í voru þrifin og sótthreinsuð fyrir fermingu með
opinberlega leyfðu sótthreinsiefni,
opinber dýralæknir skoðaði þau innan 24 klukkustunda fyrir fermingu og þau sýndu engin klínísk merki um
sjúkdóma,
þau voru sett um borð til sendingar til Sambandsins hinn …………………………… (dd/mm/áááá) (10), í
flutningatæki, sem lýst er í reit I.15 hér að framan, sem var þrifið og sótthreinsað fyrir fermingu með
opinberlega leyfðu sótthreinsiefni og er þannig hannað að saur, þvag, undirburður eða fóður getur ekki
runnið eða dottið út úr farartækinu á meðan á flutningi stendur.

II.3.

Vottorð vegna flutninga á dýrum
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir votta hér með að dýrin sem lýst er hér að framan hafa verið meðhöndluð, fyrir og við
fermingu, í samræmi við viðeigandi ákvæði reglugerðar (EB) nr. 1/2005, einkum að því er varðar brynningu og fóðurgjöf, og að
þau eru hæf til fyrirhugaðs flutnings.

(1)(11)[II.4.

Sértækar kröfur
II.4.1.
Samkvæmt opinberum upplýsingum hafa engar klínískar eða meinafræðilegar vísbendingar um smitandi nefog barkabólgu í nautgripum verið skráðar á upprunabúinu eða -búunum, sem um getur í reit I.11, undanfarna
12 mánuði,
II.4.2.
dýrin sem um getur í reit I.28:
a) hafa verið í einangrun í aðstöðu, sem er viðurkennd af lögbæru yfirvaldi, síðustu 30 dagana fram að
sendingu til útflutnings,
b) hafa verið prófuð, með neikvæðum niðurstöðum, fyrir smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum með
sermiprufum sem voru teknar a.m.k. 21 degi eftir að þau voru sett í einangrun og neikvæðar niðurstöður
hafa einnig komið fram úr þessari prófun hjá öllum dýrum sem eru í einangrun,
c) hafa ekki verið bólusett gegn smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum.]

Skýringar
Þetta vottorð er ætlað fyrir tamda nautgripi (þ.m.t. Bubalus- og Bison-tegundir og kynblendinga þeirra) sem eru ætlaðir til undaneldis
og/eða framleiðslu.
Að innflutningi loknum skal flytja dýrin án tafar á búið sem er ákvörðunarstaður þeirra og þar skulu þau vera í a.m.k. 30 daga áður en farið
er með þau út fyrir búið, nema ef senda á þau til sláturhúss.
I. hluti:
– Reitur I.8.:
– Reitur I.13.:

Færið inn kóða yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
Ef söfnunarstöð er til staðar skal hún uppfylla skilyrðin fyrir samþykki sem mælt er fyrir um í 5. hluta I. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
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–

Reitur I.15.:

–
–

Reitur I.23.:
Reitur I.28.:

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti
(skip). Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstöð á landamærum um það við komu inn í
Sambandið.
Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.
Auðkenningarkerfi: Dýrin skulu merkt með:
Einstaklingsbundnu númeri sem gerir kleift að rekja upprunastað þeirra. Tilgreinið auðkenningarkerfi (s.s. merki,
húðflúr, brennimerki, örflögu, merkissvara).
Eyrnamerki sem m.a. ber ISO-kóða útflutningslandsins. Einstaklingsbundna númerið skal gera það kleift að rekja
upprunastað þeirra.
Tegund: Veljið á milli „Bos“, „Bison“ og „Bubalus“ eins og við á.
Aldur: Fæðingardagur (dd/mm/áááá).
Kyn (Kk=karldýr, Kvk=kvendýr, G=geld karldýr).
Búfjárkyn: veljið hreinræktað, kynblendingar.

II. hluti:
(1)
Strikið út það sem á ekki við.
(2)
Einungis ef dýrin voru fædd og síðan alin frá burði í landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB)
nr. 999/2001, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og skráð sem slíkt í ákvörðun 2007/453/EB.
(3)
Einungis ef upprunalandið eða -svæðið er flokkað í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001 sem land eða svæði
þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og skráð sem slíkt í ákvörðun 2007/453/EB.
4
Einungis ef upprunalandið eða -svæðið er ekki flokkað í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001 eða það er
()
flokkað sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind og skráð sem slíkt í ákvörðun 2007/453/EB.
(5)
Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
(6)
Svæði og hjarðir sem eru opinberlega laus við berkla og öldusótt eins og mælt er fyrir um í viðauka A við tilskipun 64/432/EBE, og
svæði og hjarðir sem eru opinberlega laus við smitandi hvítblæði í nautgripum eins og mælt er fyrir um í I. kafla viðauka D við
tilskipun 64/432/EBE.
(6a) Einungis fyrir hjarðir, sem eru opinberlega lausar við smitandi hvítblæði í nautgripum og uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í
I. kafla viðauka D við tilskipun 64/432/EBE að því er varðar innflutning á lifandi dýrum til ESB samkvæmt fyrirmynd að
heilbrigðisvottorði BOV-X fyrir dýr og dýraafurðir, frá yfirráðasvæðinu sem, í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
206/2010, birtist með tilgreininguna „IVb“ að því er varðar smitandi hvítblæði í nautgripum.
(6b) Á einungis við um yfirráðasvæði með færsluna „XII“ í 6. dálki 1. hluta í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 þar sem
tilgreint er að nautgripahjarðir, sem hafa verið opinberlega viðurkenndar sem lausar við berkla, séu viðurkenndar á grundvelli
jafngildra skilyrða og þeirra sem mælt er fyrir um í 1. og 2. lið í viðauka A.I við tilskipun 64/432/EBE vegna útflutnings á lifandi
dýrum til Sambandsins sem eru vottuð samkvæmt fyrirmynd BOV–X að heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir.
7
Einungis fyrir yfirráðasvæði sem, í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010, birtist með tilgreininguna „II“ að
()
því er varðar berkla, „III“ að því er varðar öldusótt og/eða „IVa“ að því er varðar smitandi hvítblæði í nautgripum.
(8)
Prófanir gerðar í samræmi við aðferðarlýsingar sem lýst er í 6. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 fyrir viðkomandi
sjúkdóm.
Viðbótarábyrgðir sem skal veita þegar þess er krafist í 5. dálki „VÁ“ í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 með
(9)
tilgreininguna „A“.
Prófanir fyrir blátungu og EHD-sjúkdómi í samræmi við 6. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
(10) Dagsetning fermingar. Innflutningur á þessum dýrum skal ekki leyfður ef ferming dýranna fór fram annaðhvort fyrir þann dag sem
heimild til útflutnings til Sambandsins frá þriðja landi, yfirráðasvæði þess eða hluta þess, sem um getur í reitum I.7 og I.8, var gefin
út eða á tímabili þegar í gildi eru ráðstafanir sem Sambandið hefur samþykkt til að takmarka innflutning þessara dýra frá viðkomandi
þriðja landi, yfirráðasvæði eða hluta þess.
(11) Þegar viðtökuaðildarríki ESB, eða Sviss, krefst þess í samræmi við ákvörðun 2004/558/EB og í samræmi við samninginn milli
Bandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um viðskipti með landbúnaðarafurðir (Stjtíð. EB L 114, 30.4.2002, bls. 132).
(12) Eftirlitsáætlanir sem mælt er fyrir um í I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1266/2007 (Stjtíð. ESB L 283,
27.10.2007, bls. 37).
Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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I.1.

I.5.

Sendandi
Heiti
Heimilisfang

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.3.

Lögbært stjórnvald

Sími

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.6.

I.2.a.

Póstnúmer
Sími
I.7.

Upprunaland

ISO-kóði

I.8.

Upprunasvæði

Kóði

Viðtökuland
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I.10. Viðtökusvæði

Kóði

I.12.
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Heiti
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Ökutæki 
Auðkenning
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I.18. Lýsing á vöru

I.9.

I.14. Brottfarardagur
I.16. Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

Skip 
Annað 

Járnbrautarvagn 
I.17.
I.19. Vörunúmer (ST-númer)
01.02
I.20. Magn

I.21.

I.22. Fjöldi pakkninga

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24.

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til slátrunar 
I.26.

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB



I.28. Auðkenning varanna
Tegund
(Vísindaheiti)

Búfjárkyn

Auðkenningarkerfi

Auðkennisnúmer

Aldur

Kyn
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II.b.

Lýðheilsuvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að dýrin sem lýst er í þessu vottorði:
II.1.1.
koma frá búum sem hafa ekki sætt opinberu banni af heilbrigðisástæðum undanfarna 42 daga vegna
öldusóttar, undanfarna 30 daga vegna miltisbrands og undanfarna sex mánuði vegna hundaæðis og hafa ekki
komist í snertingu við dýr frá búum sem ekki uppfylltu þessi skilyrði,
II.1.2.
hafa ekki fengið:
−
stilben eða efni með skjaldheftandi virkni,
−
efni með estrógenvirkni, andrógenvirkni, gestagenvirkni eða β-örvandi virkni í öðrum tilgangi en til
lækninga- eða dýraræktunarmeðferðar (eins og er skilgreint í tilskipun 96/22/EB).
II.1.3.
að því er varðar kúariðu:
(1)(2) annaðhvort [(a) dýrin eru auðkennd samkvæmt varanlegu auðkenningarkerfi, sem gerir kleift að rekja feril þeirra til
móður og upprunahjarðar, og teljast ekki óvarðir nautgripir eins og lýst er í iv. lið b-liðar í 4. lið I.
hluta kafla C í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,
b)
ef tilvik innlendrar kúariðu hafa komið upp í viðkomandi landi voru dýrin fædd eftir þann dag þegar
farið var að framfylgja banni við fóðrun jórturdýra á kjöt og beinamjöli og hömsum úr jórturdýrum
með skilvirkum hætti eða eftir fæðingardag þess dýrs sem síðasta tilvik innlendrar kúariðu greindist í
eftir byrjunardagsetningu fóðurbannsins.]
[(a) dýrin eru auðkennd samkvæmt varanlegu auðkenningarkerfi, sem gerir kleift að rekja feril þeirra til
(1)(3) eða
móður og upprunahjarðar, og teljast ekki óvarðir nautgripir eins og lýst er í iv. lið b-liðar í 4. lið I.
hluta kafla C í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,
b)
dýrin voru fædd eftir þann dag þegar farið var að framfylgja banni við fóðrun jórturdýra á kjöt- og
beinamjöli og hömsum úr jórturdýrum með skilvirkum hætti eða eftir fæðingardag þess dýrs sem
síðasta tilvik innlendrar kúariðu greindist í eftir byrjunardagsetningu fóðurbannsins.]
[(a) dýrin eru auðkennd samkvæmt varanlegu auðkenningarkerfi, sem gerir kleift að rekja feril þeirra til
(1)(4) eða
móður og upprunahjarðar, og teljast ekki óvarðir nautgripir eins og lýst er í iv. lið b-liðar í 4. lið I.
hluta kafla C í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,
b)
dýrin voru fædd a.m.k. tveimur árum eftir þann dag þegar farið var að framfylgja banni við fóðrun
jórturdýra á kjöt og beinamjöli og hömsum úr jórturdýrum með skilvirkum hætti eða eftir
fæðingardag þess dýrs sem síðasta tilvik innlendrar kúariðu greindist í eftir byrjunardagsetningu
fóðurbannsins.]

II.2.

Dýraheilbrigðisvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að dýrin sem lýst er hér að framan uppfylla eftirfarandi kröfur:
II.2.1.
þau koma frá yfirráðasvæði með kóðann: ................................... (5) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs:
1
( ) annaðhvort
[(a) hefur verið laust við gin- og klaufaveiki í 24 mánuði]
[(a) hefur verið talið laust við gin- og klaufaveiki frá …………… (dd/mm/áááá) án nokkurra
(1) eða
tilvika/uppkoma eftir þá dagsetningu, og leyfilegt er að flytja þessi dýr út þaðan samkvæmt
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. ……/…… frá ………… (dd/mm/áááá),]
b)
hefur verið laust við nautapest, sigdalssótt, smitandi lungna- og brjósthimnubólgu í nautgripum,
húðþrymlaveiki og EHD-sjúkdóm í 12 mánuði, og munnblöðrubólgu í sex mánuði,
c)
þar hefur ekki farið fram bólusetning gegn sjúkdómunum, sem um getur í a- og b-lið, undanfarna 12
mánuði og innflutningur á tömdum klaufdýrum sem eru bólusett gegn þessum sjúkdómum er ekki
leyfður,
[(d) hefur verið laust við blátungu í 24 mánuði,]
(1) annaðhvort
(1) eða
[(d) hefur ekki verið laust við blátungu í 24 mánuði og dýrin hafa verið bólusett með óvirkjuðu bóluefni,
a.m.k. 60 dögum fyrir sendingardag til Sambandsins, gegn öllum sermigerðum blátungu … (færið inn
sermigerð eða -gerðir) sem eru fyrir hendi í uppsprettustofninum eins og sýnt hefur verið fram á með
eftirlitsáætlun (9) á svæði í 150 km radíus umhverfis upprunabúið eða -búin sem lýst er í reit I.11 og
ónæmistímabilið sem ábyrgst er í forskriftunum með bóluefninu tekur enn til dýranna,]
II.2.2.
þau hafa verið á yfirráðasvæðinu sem lýst er í lið II.2.1 frá fæðingu eða í a.m.k. undanfarna þrjá mánuði
fram að sendingu til Sambandsins, án þess að komast í snertingu við innflutt klaufdýr síðustu 30 daga,
II.2.3.
þau hafa verið á upprunabúinu eða -búunum, sem lýst er í reit I.11, frá fæðingu eða í a.m.k. 40 daga fram að
sendingu:
a)
þar sem ekki hefur, á búinu eða í 150 km radíus umhverfis það, greinst tilvik/uppkoma EHD
sjúkdóms undanfarna 60 daga og
b)
þar sem ekki hefur, á búinu eða í 10 km radíus umhverfis það, greinst tilvik/uppkoma gin- og
klaufaveiki, nautapestar, sigdalssóttar, blátungu, smitandi lungna- og brjósthimnubólgu í nautgripum,
húðþrymlaveiki og munnblöðrubólgu undanfarna 40 daga,
II.2.4.
þetta eru hvorki dýr sem á að aflífa samkvæmt landsbundinni áætlun um útrýmingu sjúkdóma né heldur
hafa þau verið bólusett gegn sjúkdómunum sem um getur í a- og b-lið liðar II.2.1,
II.2.5.
þau koma úr hjörðum:
a)
sem eru inni í opinberu kerfi til varnar gegn smitandi hvítblæði í nautgripum og
b)
sæta ekki takmörkunum samkvæmt landslöggjöf um útrýmingu berkla og öldusóttar og
c)
eru viðurkenndar sem opinberlega lausar við berkla, (6)(6a)

II. hluti: Vottorð

II.1.
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II.b.

II.2.6.
(1) annaðhvort
(1) eða

þau hafa ekki verið bólusett gegn öldusótt og þau:
[koma úr hjörðum sem er opinberlega viðurkennt að séu lausar við öldusótt,] (6)
[eru geld karldýr á öllum aldri,]

II.2.7.

eru merkt einstaklingsbundið á a.m.k. tveimur stöðum á afturhlutanum til að sýna að þau séu einungis ætluð
til tafarlausrar slátrunar, (7)
þau eru/voru (1) send frá upprunabúinu eða -búunum án þess að fara um neinn markað,
[beint til Sambandsins,]
[til opinberlega viðurkenndrar söfnunarstöðvar sem er lýst í reit I.13 og er staðsett innan yfirráðasvæðisins
sem er lýst í lið II.2.1.]
og, fram að sendingu til Sambandsins:
a)
komust þau ekki í snertingu við önnur klaufdýr sem ekki uppfylla heilbrigðiskröfurnar sem lýst er í
þessu vottorði og
b)
voru þau ekki á stað, eða í innan við 10 km radíus frá stað, þar sem hefur greinst tilvik/uppkoma
einhvers af þeim sjúkdómum, sem um getur í lið II.2.1, á undanförnum 30 dögum,
ökutæki til vöruflutninga eða gámar sem þau voru fermd í voru þrifin og sótthreinsuð fyrir fermingu með
opinberlega leyfðu sótthreinsiefni,
opinber dýralæknir skoðaði þau innan 24 klukkustunda fyrir fermingu og þau sýndu engin klínísk merki um
sjúkdóma,
þau voru sett um borð til sendingar til Sambandsins hinn …………………………… (dd/mm/áááá) (8), í
flutningatæki, sem lýst er í reit I.15 hér að framan, sem var þrifið og sótthreinsað fyrir fermingu með
opinberlega leyfðu sótthreinsiefni og er þannig hannað að saur, þvag, undirburður eða fóður getur ekki
runnið eða dottið út úr farartækinu á meðan á flutningi stendur.

II.2.8.
(1) annaðhvort
(1) eða

II.2.9.
II.2.10.
II.2.11.

II.3.

II.a.

Vottorð vegna flutninga á dýrum
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir votta hér með að dýrin sem lýst er hér að framan hafa verið meðhöndluð, fyrir og við
fermingu, í samræmi við viðeigandi ákvæði reglugerðar (EB) nr. 1/2005, einkum að því er varðar brynningu og fóðurgjöf, og að
þau eru hæf til fyrirhugaðs flutnings.

Skýringar
Þetta vottorð er ætlað fyrir lifandi nautgripi (þ.m.t. Bubalus- og Bison-tegundir og kynblendinga þeirra) sem eru ætlaðir til tafarlausar
slátrunar.
Að innflutningi loknum skal flytja dýrin án tafar í viðtökusláturhúsið til slátrunar innan fimm virkra daga.
I. hluti:
– Reitur I.8.:
Færið inn kóða yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
– Reitur I.13.:
Ef söfnunarstöð er til staðar skal hún uppfylla skilyrðin fyrir samþykki sem mælt er fyrir um í 5. hluta I. viðauka
við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
– Reitur I.15.:
Gefa skal upp skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða
heiti (skip). Ef til af- og endurfermingar kemur skal sendandi upplýsa skoðunarstöð á landamærum um það við
komu inn í Sambandið.
– Reitur I.23.:
Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.
– Reitur I.28.:
Auðkenningarkerfi: dýrin skulu merkt með:
Einstaklingsbundnu númeri sem gerir kleift að rekja upprunastað þeirra. Tilgreinið auðkenningarkerfi (s.s. merki,
húðflúr, brennimerki, örflögu, merkissvara).
Eyrnamerki sem m.a. ber ISO-kóða útflutningslandsins. Einstaklingsbundna númerið skal gera það kleift að rekja
upprunastað þeirra.
Tegund: Veljið á milli „Bos“, „Bison“ og „Bubalus“ eins og við á.
Aldur: Fæðingardagur (dd/mm/áááá).
Kyn (Kk=karldýr, Kvk=kvendýr, G=geld karldýr).
II. hluti:
Strikið út það sem á ekki við.
(1)
(2)
Einungis ef dýrin voru fædd og síðan alin frá burði í landi eða á svæði sem er flokkað, í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar
(EB) nr. 999/2001, sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg og skráð sem slíkt í ákvörðun
2007/453/EB.
3
Einungis ef upprunalandið eða -svæðið er flokkað í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001 sem land eða svæði
()
þar sem áhættu í tengslum við kúariðu er haldið í skefjum og skráð sem slíkt í ákvörðun 2007/453/EB.
Einungis ef upprunalandið eða -svæðið er ekki flokkað í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001 eða það er
(4)
flokkað sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind og skráð sem slíkt í ákvörðun 2007/453/EB.
(5)
Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
(6)
Svæði og hjarðir sem eru opinberlega laus við berkla/öldusótt, eins og mælt er fyrir um í viðauka A við tilskipun 64/432/EBE.
(6a) Á einungis við um yfirráðasvæði með færsluna „XII“ í 6. dálki 1. hluta í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 þar sem
tilgreint er að nautgripahjarðir, sem hafa verið opinberlega viðurkenndar sem lausar við berkla, séu viðurkenndar á grundvelli
jafngildra skilyrða og þeirra sem mælt er fyrir um í 1. og 2. lið í viðauka A.I við tilskipun 64/432/EBE vegna útflutnings á lifandi
dýrum til Sambandsins sem eru vottuð samkvæmt fyrirmynd BOV–Y að heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir.
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II.b.

Merkið skal vera L-laga, með 13 sm lóðréttum armi og 7 sm láréttum armi sem báðir eru 1 sm þykkir. Það skal sett á með
aðferðinni sem nefnist „frostmerking“.
Dagsetning fermingar. Innflutningur á þessum dýrum skal ekki leyfður ef ferming dýranna fór fram annaðhvort fyrir þann dag sem
heimild til útflutnings til Sambandsins frá þriðja landi, yfirráðasvæði þess eða hluta þess, sem um getur í reitum I.7 og I.8, var gefin
út eða á tímabili þegar í gildi eru ráðstafanir sem Sambandið hefur samþykkt til að takmarka innflutning þessara dýra frá
viðkomandi þriðja landi, yfirráðasvæði eða hluta þess.
Eftirlitsáætlanir sem mælt er fyrir um í I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1266/2007 (Stjtíð. ESB L 283,
27.10.2007, bls. 37).

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

„
2)

Ákvæðum 1. hluta II. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað færslunnar fyrir Paragvæ komi eftirfarandi:
„PY –
Paragvæ

PY-0

Landið allt

EQU

PY-0

Landið allt

BOV

A

1

[gildistökudagur
núverandi
reglugerðar]”

b) Í stað færslunnar fyrir Ísrael komi eftirfarandi:
„IL – Ísrael(6)

IL-0

Landið allt

-“

c) Eftirfarandi neðanmálsgrein (6) bætist við:
„(6) Skilst héðan í frá sem Ísraelsríki, að undanskildum þeim yfirráðasvæðum sem hafa verið undir stjórn Ísraels frá júní
1967, þ.e. Gólanhæðir, Gasasvæðið, Austur-Jerúsalem og allur Vesturbakkinn.“

__________
B-deild – Útgáfud.: 29. febrúar 2016

