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R E GL U G ER Ð
um (8.) 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, 26. tölul., svohljóðandi:
26. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1162 frá 1. júlí 2019 um
breytingu á viðauka I og II við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 að því er varðar fyrirmyndir að
heilbrigðisvottorðum BOV-X, OVI-X, OVI-Y og RUM fyrir dýr og dýraafurðir og skrárnar
yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði og hluta þeirra, þaðan sem leyfður er aðflutningur til Sambandsins á tilteknum hóf- og klaufdýrum og nýju kjöti.
2. gr.
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1162 sem nefnd er í 1. gr. 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, öll með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 4. september 2019.
Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Iðunn Guðjónsdóttir.
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Fylgiskjal.

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/1162
frá 1. júlí 2019

um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 að því er varðar fyrirmyndir að
heilbrigðisvottorðum BOV-X, OVI-X, OVI-Y og RUM fyrir dýr og dýraafurðir og skrárnar yfir
þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem leyfður er aðflutningur til Sambandsins
á tilteknum hóf- og klaufdýrum og nýju kjöti
(Texti sem varðar EES)
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 1. og 4. mgr. 8. gr., b-lið 2. mgr. og b-lið 4. mgr. 9. gr.,
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 6. gr. (1. mgr.), 7. gr. (e-liður) og 13. gr. (e-liður 1. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

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 af lifandi dýrum til Sambandsins, þ.m.t. sendingum með hóf- og
klaufdýrum. Í 1. hluta 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, sem og sérstök skilyrði vegna slíkra sendinga frá tilteknum
þriðju löndum.

2)

Í 2. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 eru settar fram fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir tamda nautgripi (þ.m.t. Bubalus- og Bison-tegundir og kynblendingar þeirra) sem eru ætlaðir til undaneldis og/eða framleiðslu eftir
innflutning (BOV-X), fyrir tamið sauðfé og tamdar geitur (Ovis aries og Capra hircus) sem eru ætluð til undaneldis og/eða
framleiðslu eftir innflutning (OVI-X), fyrir tamið sauðfé og tamdar geitur (Ovis aries og Capra hircus) sem eru ætluð til
tafarlausrar slátrunar eftir innflutning (OVI-Y) og fyrir dýr af ættbálkinum Artiodactyla (að undanskildum nautgripum
(þ.m.t. Bubalus- og Bison-tegundir og kynblendingar þeirra), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae), og af
ættunum Rhinocerotidae og Elephantidae (RUM). Þessi vottorð innihalda ábyrgðir vegna EHD-sjúkdómsins, sem er veirusjúkdómur í nautgripum, sem er ekki smitandi og berst með tilteknum tegundum mýflugna af ættkvíslinni Culicoides.

3)

Kanada (CA-0) er skráð í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 með leyfi til innflutnings inn í Sambandið á
sendingum af tilteknum hóf- og klaufdýrum í samræmi við fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum POR-X, BOV-X, OVI-X,
OVI-Y og RUM fyrir dýr og dýraafurðir.

4)

Kanada hefur farið þess á leit að verða viðurkennt sem árstíðabundið laust við EHD-sjúkdóminn. Með það að markmiði
lagði Kanada fram upplýsingar á árinu 2016 sem sýna fram á að veðurskilyrði í Kanada, á bilinu 1. nóvember til 15. maí,
gera útbreiðslu tegunda af ættkvíslinni Culicoides, sem eru smitferjur fyrir bæði dreifingu blátunguveirunnar og EHDsjúkdómsins, ekki mögulega.

5)

Framkvæmdastjórnin taldi að upplýsingarnar sem Kanada lagði fram væru í samræmi við staðla Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar að því er varðar að sýna fram á að vera árstíðabundið laus við blátungu og að sama skapi í samræmi við
kröfur Sambandsins (4) sem gilda um tilflutning á smitnæmum dýrum innan Sambandsins. Þess vegna var Kanada veitt
viðurkenning á þeirri stöðu að vera árstíðabundið laust við blátungu á tímabilinu frá 1. nóvember til 15. maí með
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/384 (5).

6)

Staðlar Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar til að sýna fram á það að vera árstíðabundið laus við EHD-sjúkdóm eru
jafngildir þeim sem eiga við fyrir blátungu. Því ætti að veita Kanada viðurkenningu á þeirri stöðu að vera laust við EHDsjúkdóminn á samsvarandi tímabili frá 1. nóvember til 15. maí.

7)

Því ætti að breyta skránni og sérstöku skilyrðunum sem sett eru fram í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010
í tengslum við aðflutning til Sambandsins á tilteknum hóf- og klaufdýrum, sem eru smitnæm fyrir EHD-sjúkdómnum, frá
landi eða yfirráðasvæði sem er með þá stöðu að vera árstíðabundið laust við EHD-sjúkdóminn og enn fremur viðurkenningu
á slíkri stöðu í Kanada að því er varðar að vera laus við EHD-sjúkdóminn á tímabilinu frá 1. nóvember til 15. maí.

8)

Einnig ætti að breyta fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum BOV-X, OVI-X, OVI-Y og RUM fyrir dýr og dýraafurðir sem
settar eru fram í 2. hluta umrædds viðauka til að innleiða viðeigandi dýraheilbrigðisvottanir fyrir dýr sem eru upprunnin í
landi eða á svæði sem er árstíðabundið laust við EHD-sjúkdóminn.

9)

Í reglugerð (ESB) nr. 206/2010 er einnig mælt fyrir um sérstök skilyrði vegna aðflutnings á sendingum af nýju kjöti af
tilteknum hóf- og klaufdýrum til Sambandsins. Í II. viðauka við þá reglugerð er tekin saman skrá yfir þriðju lönd,
yfirráðasvæði og hluta þeirra, þaðan sem heimilt er að flytja slíkar sendingar inn í Sambandið, sem og fyrirmyndir að
heilbrigðisvottorðum fyrir dýraafurðir, sem samsvarar viðkomandi sendingum, og sérstök skilyrði sem krafist er vegna
innflutnings frá tilteknum þriðju löndum.

10) Sem stendur er einungis einu yfirráðasvæði Argentínu, sem er skráð í 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010,
AR-2, heimilt að flytja út til Sambandsins nýtt kjöt á beini af nautgripum og sauðfé sem og af öldum og villtum jórturdýrum.
Lögbær yfirvöld í Argentínu fóru þess á leit við framkvæmdastjórnina að hún heimilaði öðrum hluta yfirráðasvæðis þess,
sem er þekktur sem Patagonia Norte A, að flytja inn í Sambandið nýtt kjöt á beini af tilteknum hóf- og klaufdýrum. Þetta
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svæði, sem samanstendur af hlutum sýslnanna Neuquén, Río Negro og Buenos Aires sem voru áður í AR-1, var viðurkennt
af hálfu Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar á árinu 2013 sem laust við gin- og klaufaveiki án bólusetningar (6).
11) Þjónustudeildir framkvæmdastjórnarinnar inntu af hendi úttekt í mars 2018 til að meta hvort ráðstafanir til eftirlits og
svæðaskiptingar vegna gin- og klaufaveiki á svæðinu Patagonia Norte A veiti fullnægjandi ábyrgðir fyrir aðflutningi til
Sambandsins á nýju kjöti af nautgripum, sauðfé og öldum og villtum jórturdýrum sem fer ekki í úrbeiningu og meyrnun.
Útkoman úr úttektinni var jákvæð.
12) Því ætti að breyta 1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 til samræmis við það til að uppfæra svæðaskiptinguna
í Argentínu og til að heimila nýjum hluta af yfirráðasvæði Argentínu að flytja inn til Sambandsins nýtt kjöt á beini af
tilteknum hóf- og klaufdýrum.
13) Enn fremur er innflutningur inn í Sambandið á nýju kjöti af villtum hóf- og klaufdýrum, í samræmi við fyrirmyndina að
heilbrigðisvottorði RUW fyrir dýr og dýraafurðir, leyfður frá þremur skráðum yfirráðasvæðum Argentínu, sem eru laus við
gin- og klaufaveiki, hvort sem bólusetning er iðkuð þar eða ekki. Þar sem bólusetning er iðkuð gilda viðbótarábyrgðir sem
varða meyrnun, sýrustigsmælingu og úrbeiningu á nýju kjöti. Þó var sett neðanmálsgrein í skrána í 1. hluta II. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 206/2010 til að undanskilja frá því leyfi tilteknar sýslur í Corrientes-sýslu þar sem tilkynnt var um
uppkomu gin- og klaufaveiki á árinu 2006. Lögbær yfirvöld í Argentínu hafa lagt beiðni fyrir framkvæmdastjórnina um að
fella brott þessa neðanmálsgrein til að endurspegla núverandi dýraheilbrigðisástand í þessum sýslum. Framkvæmdastjórnin
telur að núverandi dýraheilbrigðisástand í þessum sýslum réttlæti það að fella brott þessa neðanmálsgrein. Því ætti að breyta
1. hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 til samræmis við það til að fella brott viðkomandi neðanmálsgrein.
14) Í kjölfar milligöngu sameinuðu þjóðanna gerðu Aþena og Skopje tvíhliða samning (hér á eftir nefndur Prespa-samningurinn)
í júní 2018 um að breyta bráðabirgðatilvísun Sameinuðu þjóðanna fyrir Makedóníu (Fyrrverandi lýðveldi Júgóslavíu). Bæði
löndin hafa nú fullgilt þennan samning og Lýðveldið Norður-Makedónía hefur formlega tilkynnt ESB um gildistöku hans.
15) Því ætti að breyta I. og II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 til samræmis við það.
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.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 1. júlí 2019.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
Jean-Claude JUNCKER

(1) Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.
(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) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1266/2007 frá 26. október 2007 um framkvæmdarreglur varðandi tilskipun ráðsins 2000/75/EB að
því er varðar varnir, vöktun og eftirlit með tilliti til blátungu og takmarkanir á flutningum á tilteknum dýrum af smitnæmum tegundum í tengslum við
blátungu (Stjtíð. ESB L 283, 27.10.2007, bls. 37).
(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/384 frá 2. mars 2017 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
206/2010 að því er varðar fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum BOV-X, OVI-X, OVI-Y og RUM fyrir dýr og dýraafurðir og skrárnar yfir þriðju lönd,
yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem leyfður er aðflutningur til Sambandsins á tilteknum hóf- og klaufdýrum og nýju kjöti (Stjtíð. ESB L 59,
7.3.2017, bls. 3).
(6) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/map/A_Argentina.jpg.

Nr. 820

4. september 2019
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 I. hluta er breytt sem hér segir:
i. Í stað línunnar fyrir MK-0 kemur eftirfarandi:
„MK — Lýðveldið
Norður-Makedónía

MK-0

Landið allt

I“

ii. Eftirfarandi neðanmálsgrein fellur brott:
„(****) Makedónía (Fyrrverandi lýðveldi Júgóslavíu); endanleg tilgreining fyrir þetta land mun samþykkt þegar
yfirstandandi samningaviðræðum á vettvangi SÞ er lokið.“
iii. Í stað neðanmálsgreinar (*******) kemur eftirfarandi:
„Kanada (******): árstíðabundið tímabil þegar landið er laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn er frá 1. nóvember
til 15. maí í samræmi við heilbrigðisreglur Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr.“
iv. Í stað fjórðu undirgreinar sérstaks skilyrðis I undir sérstök skilyrði kemur eftirfarandi:
„Fulltrúi heilbrigðisyfirvalda á sviði dýra og dýraafurða á brottfarastað frá Sambandinu skal, áður en sendingin fer
í umflutning gegnum eitt eða fleiri þriðju lönd, stimpla vottorðið með eftirfarandi orðum: „EINUNGIS TIL
UMFLUTNINGS MILLI MISMUNANDI HLUTA EVRÓPUSAMBANDSINS GEGNUM LÝÐVELDIÐ
NORÐUR-MAKEDÓNÍU/MONTENEGRÓ (SVARTFJALLALAND)/SERBÍU (*)(**).“
v. Í stað sérstaks skilyrðis XIII undir sérstök skilyrði kemur eftirfarandi:
„„XIII“: Yfirráðasvæði sem er opinberlega viðurkennt með þá stöðu að vera árstíðabundið laust við blátungu og
EHD-sjúkdóminn að því er varðar útflutning til Sambandsins á lifandi dýrum sem eru vottuð í samræmi við
fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum BOV-X, OVI-X, OVI-Y eða RUM fyrir dýr og dýraafurðir.“
b) Ákvæðum 2. hluta er breytt sem hér segir:
i. Í stað fyrirmyndarinnar að heilbrigðisvottorði BOV-X kemur eftirfarandi:
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„Fyrirmynd BOV-X

LAND:

I.1.

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

Sendandi
Heiti

I.3.

Lögbært stjórnvald

Heimilisfang

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I. HLUTI: Upplýsingar um vörusendingu

Sími
I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Sími
I.7. Upprunaland

ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.11. Upprunastaður

I.9.

Viðtökuland

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði Kóði

I.12.

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.15. Flutningatæki

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 

I.17.

Sanngreining:
Tilvísun í skjöl:
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)

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)

Ræktunarkyn

Auðkenningarkerfi

Auðkennisnúmer

Aldur

Kyn
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LAND
II.
II.1

Fyrirmynd BOV-X
Upplýsingar um heilbrigði
II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs
II.b.
Upplýsingur um heilbrigði
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. hluti: Vottun

II.1.2

II.1.3

II.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
dýraræktarmeðferðar (eins og er skilgreint í tilskipun 96/22/EB),

að því er varðar kúariðu:
(a)
dýrin eru auðkennd samkvæmt varanlegu auðkenningarkerfi, sem gerir kleift að rekja feril þeirra
til móður og upprunahjarðar, og þau hafa ekki komist í snertingu við eftirfarandi dýr:
i.
kúariðutilvik,
ii.
nautgripi sem á fyrsta æviári sínu voru aldir með nautgripum með kúariðu og sem
rannsókn sýndi að átu sama fóður, sem hugsanlega var mengað á þeim tíma, eða
iii.
ef niðurstöður rannsóknarinnar, sem um getur í ii. undirlið, eru ófullnægjandi: nautgripi
sem eru fæddir í sömu hjörð og sýktu dýrin innan við tólf mánuðum eftir burð þeirra,
(1)(2) annaðhvort
[(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, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um
landdýr, með skilvirkum hætti eða eftir fæðingardag þess dýrs sem síðasta tilvik innlendrar
kúariðu greindist í eftir byrjunardagsetningu fóðurbannsins.]
(1)(3) eða
[(b) dýrin voru fædd eftir þann dag þegar farið var að framfylgja banni við fóðrun jórturdýra á kjöt- og
beinamjöli og hömsum úr jórturdýrum, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr, með skilvirkum hætti eða eftir fæðingardag þess dýrs sem
síðasta tilvik innlendrar kúariðu greindist í eftir byrjunardagsetningu fóðurbannsins.].
(1)(4) eða
[(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, eins og skilgreint er í heilbrigðisreglum
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar fyrir landdýr, 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,]
[(a) hefur verið talið laust við gin- og klaufaveiki frá (dd/mm/áááá) án nokkurra tilvika/uppkoma eftir
(1) eða
þá dagsetningu, og leyfilegt er að flytja þessi dýr út þaðan samkvæmt framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) ……/…… frá (dd/mm/áááá),]
(b) hefur verið laust við nautapest, sigdalssótt, smitandi lungna- og brjósthimnubólgu í nautgripum og
húðþrymlaveiki 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, og gegn
EHD-sjúkdómnum undanfarna 12 mánuði og innflutningur á tömdum klaufdýrum sem eru
bólusett gegn þessum sjúkdómum er ekki leyfður,
(1) annaðhvort
[(d) hefur verið laust við blátungu í 24 mánuði og EHD-sjúkdóminn í 12 mánuði,]
(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
( ) eða
[(d) hefur verið laust við EHD-sjúkdóminn í 12 mánuði og 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 (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,]
(1)(13) eða
[(d) er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og dýrunum var haldið frá fæðingu eða í
a.m.k. 60 daga fyrir sendingu á yfirráðasvæði sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHDsjúkdóminn á tímabilinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn,]
(1)(13) eða
[(d) er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og dýrunum var haldið í a.m.k. 28 daga
fyrir sendingu, á tímabilinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn, á
yfirráðasvæðinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og sermiprófun á
dýrunum samkvæmt handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar til að greina mótefni gegn
blátungu og EHD-sjúkdómnum, sem var framkvæmd a.m.k. 28 dögum eftir að dvalartímabilið
hófst, skilaði neikvæðum niðurstöðum,]
1 13
( )( ) eða
[(d) er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og dýrunum var haldið í a.m.k. 14 daga
fyrir sendingu, á tímabilinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn, á
yfirráðasvæðinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og kjarnsýrumögnunarprófun á dýrunum samkvæmt handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar til að
greina blátunguveiruna og EHD-sjúkdóminn, sem var framkvæmd a.m.k. 14 dögum eftir að
dvalartímabilið hófst, skilaði neikvæðum niðurstöðum,]
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II.b.
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,
II.2.6.
þau koma úr hjörðum sem er opinberlega viðurkennt að séu lausar við berkla (6)(6b),
og (1)(7) annaðhvort [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
(1)(13) eða
til Sambandsins,]
(1) eða
[eru yngri en sex vikna,]
II.2.7.
þau hafa ekki verið bólusett gegn öldusótt og koma úr hjörðum sem er opinberlega viðurkennt að séu lausar við
öldusótt(6),
og (1)(7) annaðhvort [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
(1) eða
fram að sendingu til Sambandsins,]
(1) eða
[eru yngri en 12 mánaða,]
[eru geld karldýr á öllum aldri,]
(1) eða
(1) annaðhvort [II.2.8. 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,]
(1) eða [II.2.8.
þau koma úr hjörðum sem er opinberlega viðurkennt að séu lausar við smitandi hvítblæði í nautgripum(6)(6a),]
og (1)(7) annaðhvort [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
(1) eða
sem voru tekin á síðustu 30 dögunum fram að sendingu til Sambandsins,]
(1) eða
[eru yngri en 12 mánaða,]
II.2.9.
þau eru/voru (1) send frá upprunabúinu eða -búunum án þess að fara um neinn markað:
(1) annaðhvort
[beint til Sambandsins,]
[til opinberlega viðurkenndrar söfnunarstöðvar sem er lýst í reit I.13 og er staðsett innan yfirráðasvæðisins sem er lýst í
(1) eða
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,
II.2.10.
ökutæki til vöruflutninga eða gámar sem þau voru fermd í voru þrifin og sótthreinsuð fyrir fermingu með opinberlega
leyfðu sótthreinsiefni,
II.2.11.
opinber dýralæknir skoðaði þau innan 24 klukkustunda fyrir fermingu og þau sýndu engin klínísk merki um sjúkdóma,
II.2.12.
þau voru sett um borð til sendingar til Sambandsins hinn ………..(dd/mm/áááá) (10), í flutningatæki, sem lýst er í reit
I.15, 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 nef- og
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 sermiprófun
sem gerð var 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.]
Athugasemdir
Þetta vottorð er ætlað fyrir tamda nautgripi (þ.m.t. Bubalus- og Bison-tegundir og kynblendingar 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 nr. I.8: Færið inn kóða yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
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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).
Búfjárkyn: veljið hreinræktað, kynblendingar.

II. Hluti:
1) Strikið út það sem á ekki við.
2) Einungis ef dýrin voru fædd og síðan alin samfellt í landi eða á svæði eða í löndum eða svæðum sem eru flokkuð, í samræmi við
ákvörðun 2007/453/EB, sem lönd eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg.
3) Einungis ef upprunalandið eða -svæðið er flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem áhættu í
tengslum við kúariðu er haldið í skefjum.
4) Einungis ef upprunalandið eða -svæðið hefur verið flokkað, í samræmi við ákvörðun 2007/453/EB, sem land eða svæði þar sem
áhætta í tengslum við kúariðu er óskilgreind.
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.
9) Viðbótarábyrgðir sem skal veita þegar þess er krafist í 5. dálki „VÁ“ í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 með
færsluna „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).
13) Þetta á einungis við um yfirráðasvæði með færsluna „XIII“ í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 þar
sem tilgreind er sú staða að vera opinberlega árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn. Í samræmi við
heilbrigðisreglur Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr lýkur tímabilinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og
EHD-sjúkdóminn tafarlaust ef nýjustu loftslagsgögn eða gögn úr eftirlitsáætlun benda til þess að virkni fullorðinna skordýra af
ættkvíslinni Culicoides komi fyrr fram.
Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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ii. Í stað fyrirmyndarinnar að heilbrigðisvottorði OVI-X kemur eftirfarandi:
„Fyrirmynd OVI-X
LAND:

I.1.

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

Sendandi
Heiti

I.3.

Lögbært stjórnvald

Heimilisfang

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Sími
I. HLUTI: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími
I.7. Upprunaland

ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.11. Upprunastaður

I.9.

Viðtökuland

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði Kóði

I.12.

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

Heimilisfang
I.15. Flutningatæki

Samþykkisnúmer

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Járnbrautarvagn 
I.17.

Sanngreining:
Tilvísun í skjöl:

I.19. Vörunúmer (ST-númer)

I.18. Lýsing á vöru

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)

Ræktunarkyn

Auðkenningarkerfi

Auðkennisnúmer

Aldur

Kyn
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LAND
II.
II.1

Fyrirmynd OVI-X
Upplýsingar um heilbrigði
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. hluti: Vottun

II.1.2

II.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
dýraræktarmeðferðar (eins og er skilgreint í tilskipun 96/22/EB),
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: …………………..(1) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs:
[(a) hefur verið laust við gin- og klaufaveiki í 24 mánuði,]
(2) annaðhvort
[(a) hefur verið talið laust við gin- og klaufaveiki frá (dd/mm/áááá) án nokkurra tilvika/uppkoma eftir
(2) eða
þá dagsetningu, og leyfilegt er að flytja þessi dýr út þaðan samkvæmt framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) ……/…… frá (dd/mm/áááá),]
(b) hefur verið laust við nautapest, sigdalssótt, fjárpest, fjárbólu og geitabólu og geitakregðu 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, og gegn
EHD-sjúkdómnum undanfarna 12 mánuði og innflutningur á tömdum klaufdýrum sem eru
bólusett gegn þessum sjúkdómum er ekki leyfður,]
(2) annaðhvort
[(d) hefur verið laust við blátungu í 24 mánuði og EHD-sjúkdóminn í 12 mánuði,]
[(d) hefur verið laust við blátungu í 24 mánuði og sermiprófun á blóðsýnum sem eru tekin úr dýrunum
(2)(7) eða
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,]
(2) eða
[(d) hefur verið laust við EHD-sjúkdóminn í 12 mánuði og 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,]
(2)(10) eða
[(d) er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og dýrunum var haldið frá fæðingu eða í
a.m.k. 60 daga fyrir sendingu á yfirráðasvæði sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHDsjúkdóminn á tímabilinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn,]
2 10
( )( ) eða
[(d) er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og dýrunum var haldið í a.m.k. 28 daga
fyrir sendingu, á tímabilinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn, á
yfirráðasvæðinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og sermiprófun á
dýrunum samkvæmt handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar til að greina mótefni gegn
blátungu og EHD-sjúkdómnum, sem var framkvæmd a.m.k. 28 dögum eftir að dvalartímabilið
hófst, skilaði neikvæðum niðurstöðum,]
(2)(10) eða
[(d) er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og dýrunum var haldið í a.m.k. 14 daga
fyrir sendingu, á tímabilinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn, á
yfirráðasvæðinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og kjarnsýrumögnunarprófun á dýrunum samkvæmt handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar til að greina
blátunguveiruna og EHD-sjúkdóminn, sem var framkvæmd a.m.k. 14 dögum eftir að dvalartímabilið hófst, skilaði neikvæðum niðurstöðum,]
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 búinu 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, fjárpestar, fjárbólu og geitabólu, geitakregðu og munnblöðrubólgu undanfarna
40 daga,
II.2.4
dýrin, samkvæmt minni vitneskju og skriflegri yfirlýsingu eigandans:
a) koma ekki frá búum og hafa ekki verið í snertingu við dýr á búi þar sem eftirfarandi sjúkdómar hafa greinst með
klínískum aðferðum:
i. kregðujúgurbólga í sauðfé eða geitum (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma
mycoides var. mycoides „large colony“) síðustu sex mánuði,
ii. berklabróðir og kýlapest síðustu 12 mánuði,
iii. votamæði síðustu þrjú ár og
iv. mæði/visna eða liðabólga í geitum af völdum veiru/heilabólga,
(2) annaðhvort [síðustu þrjú ár,]
[á síðustu 12 mánuðum og öllum sýktum dýrum var slátrað og eftirlifandi dýr sýndu
(2) eða
síðan neikvæða svörun við tveimur prófunum sem gerðar voru með a.m.k. sex mánaða
millibili,]
b) eru inni í opinberu tilkynningakerfi vegna þessara sjúkdóma og
c) hafa verið laus við klínískar og aðrar vísbendingar um berkla og öldusótt síðustu þrjú ár fram að útflutningi,
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Fyrirmynd OVI-X
Upplýsingar um heilbrigði
II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs
II.b.
II.2.5
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.2.6
þau koma,
(2)(3) annaðhvort
(2) eða

[frá yfirráðasvæðinu, sem lýst er í reit I.8, sem hefur verið opinberlega viðurkennt að sé laust við öldusótt,]
[frá búinu eða búunum sem lýst er í reit I.11 þar sem, að því er varðar öldusótt (Brucella melitensis):
(a)
öll smitnæm dýr hafa verið laus við klínísk eða önnur einkenni þessa sjúkdóms a.m.k. síðustu 12
mánuði,
(d)
dæmigerður fjöldi tamins sauðfjár og taminna geita yfir sex mánaða aldri er látinn sæta
sermiprófun á hverju ári (4),]
(2)(5) annaðhvort
[(c) ekkert sauðfé og engar geitur hafa verið bólusett gegn þessum sjúkdómi, að undanskildum þeim
sem voru bólusett með Rev. 1 bóluefni fyrir meira en tveimur árum,
(d)
síðustu tvær prófanirnar (6), sem voru gerðar með a.m.k. sex mánaða millibili, hinn
………(dd/mm/áááá) og ……….(dd/mm/áááá) á tömdu sauðfé og tömdum geitum eldri en sex
mánaða, skiluðu neikvæðum niðurstöðum og]
(2) eða
[[(c) tamið sauðfé eða tamdar geitur undir sjö mánaða aldri voru bólusett gegn þessum sjúkdómi með
Rev. 1 bóluefni,
(d)
síðustu tvær prófanirnar (6), sem voru gerðar með a.m.k. sex mánaða millibili:
hinn ……….(dd/mm/áááá) og ……….(dd/mm/áááá) á öllu óbólusettu tömdu sauðfé og tömdum
geitum eldri en sex mánaða og ………..(dd/mm/áááá) og ……….(dd/mm/áááá) á öllu bólusettu
tömdu sauðfé og tömdum geitum eldri en 18 mánaða skiluðu neikvæðum niðurstöðum og]
(e)
einungis er til staðar tamið sauðfé og tamdar geitur sem uppfylla ofangreind skilyrði og kröfur,
(2) [II.2.7
ógeltir hrútar hafa verið haldnir samfellt síðustu 60 dagana á búi þar sem ekki hefur greinst tilvik smitandi lyppubólgu
(Brucella ovis) undanfarna 12 mánuði og þessir hrútar hafa verið prófaðir með magnabindingarprófun á undanförnum
30 dögum til að greina smitandi lyppubólgu með niðurstöðu undir 50 a.e./ml,]
II.2.8
þau voru haldin samfellt frá fæðingu í landi þar sem eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
a) skylt er að tilkynna um dæmigerða riðuveiki,
b) til staðar eru kerfi til að efla vitund, eftirlitskerfi og vöktunarkerfi m.t.t. dæmigerðrar riðuveiki,
c) sauðfé og geitur, sem eru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, eru aflífuð og þeim eytt algerlega,
d) fóðrun sauðfjár og geita á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum hefur verið bönnuð og banninu fylgt
eftir á skilvirkan hátt í öllu landinu í a.m.k. undanfarin sjö ár, og
(2) annaðhvort [II.2.8.1 um er að ræða dýr sem eru ætluð til framleiðslu og eiga að fara til annars aðildarríkis en aðildarríkis þar sem áhætta
í tengslum við dæmigerða riðuveiki er óveruleg, sem er samþykkt í samræmi við lið 2.2 í þætti A í kafla A í VIII. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 999/2001, eða til annars aðildarríkis en aðildarríkis sem er skráð í lið 3.2 í þætti A í kafla A í VIII.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 sem aðildarríki með samþykkta landsbundna varnaráætlun vegna riðuveiki,]
(2) eða [II.2.8.1
um er að ræða dýr sem eru ætluð til undaneldis og eiga að fara til annars aðildarríkis en aðildarríkis þar sem áhætta í
tengslum við dæmigerða riðuveiki er óveruleg, sem er samþykkt í samræmi við lið 2.2 í þætti A í kafla A í VIII. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 999/2001, eða til annars aðildarríkis en aðildarríkis sem er skráð í lið 3.2 í þætti A í kafla A í VIII.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 sem aðildarríki með samþykkta landsbundna varnaráætlun vegna riðuveiki, og]
2
( ) annaðhvort
[þau koma frá búi eða búum sem hafa uppfyllt kröfurnar sem mælt er fyrir um í lið 1.3 í þætti A í kafla A
í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr 999/2001,]
(2) eða
[um er að ræða sauðfé af príonprótínarfgerð ARR/ARR og það kemur frá búi þar sem engar opinberar
takmarkanir á tilflutningi hafa verið lagðar á vegna kúariðu eða dæmigerðrar riðuveiki undanfarin tvö
ár,]]
(2) eða [II.2.8.1

þau eiga að fara til aðildarríkis þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða riðuveiki er óveruleg, sem er samþykkt í
samræmi við lið 2.2 í þætti A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, eða til aðildarríkis sem er skráð
í lið 3.2 í þætti A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 sem aðildarríki með samþykkta landsbundna
varnaráætlun vegna riðuveiki, og]
(2) annaðhvort
[þau koma frá búi eða búum sem hafa uppfyllt kröfurnar sem mælt er fyrir um í lið 1.2 í þætti A í kafla A
í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr 999/2001,]
2
( ) eða
[um er að ræða sauðfé af príonprótínarfgerð ARR/ARR og það kemur frá búi þar sem engar opinberar
takmarkanir á tilflutningi hafa verið lagðar á vegna kúariðu eða dæmigerðrar riðuveiki undanfarin tvö
ár,]]
II.2.9
þau eru/voru (2) send frá upprunabúinu eða -búunum án þess að fara um neinn markað,
(2) annaðhvort
[beint til Sambandsins,]
[til opinberlega viðurkenndrar söfnunarstöðvar sem er lýst í reit I.13 og er staðsett innan yfirráðasvæðisins
(2) eða
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,
II.2.10
ökutæki til vöruflutninga eða gámar sem þau voru fermd í voru þrifin og sótthreinsuð fyrir fermingu með opinberlega
leyfðu sótthreinsiefni,
II.2.11
opinber dýralæknir skoðaði þau innan 24 klukkustunda fyrir fermingu og þau sýndu engin klínísk merki um sjúkdóma,
II.2.12
þau voru sett um borð til sendingar til Sambandsins hinn (dd/mm/áááá) (8), í flutningatæki, sem lýst er í reit I.15, 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.
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Fyrirmynd OVI-X
Upplýsingar um heilbrigði
II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs
II.b.
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.

Athugasemdir
Þetta vottorð er ætlað fyrir lifandi, tamið sauðfé (Ovis aries) og tamdar geitur (Capra hircus) til undaneldis 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

-

Reitur I.15:

-

Reitur I.19:
Reitur I.23:
Reitur I.28:

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.
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.
Nota skal viðeigandi ST-númer: 01.04.10 eða 01.04.20.
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) og á hvaða skrokkhluta auðkenningin er.
Eyrnamerki sem m.a. ber ISO-kóða útflutningslandsins. Einstaklingsbundna númerið skal gera það kleift að rekja
upprunastað þeirra.
Tegund: Veljið á milli „Ovis aries“ og „Capra hircus“ eftir því sem við á.
Aldur: (mánuðir).
Kyn: (Kk=karldýr, Kvk=kvendýr, G=geld karldýr).

II. Hluti:
1)
2)
3)
4)

Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
Strikið út það sem á ekki við.
Þetta á einungis við um yfirráðasvæði með færsluna „V“ í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
Dæmigerður fjöldi dýra sem skal prófa fyrir öldusótt skal vera fyrir hvert bú:
öll ógelt karldýr, eldri en sex mánaða, sem ekki hafa verið bólusett gegn öldusótt,
öll ógelt karldýr, eldri en 18 mánaða, sem hafa verið bólusett gegn öldusótt,
öll dýr sem komið var með inn á búið eftir að fyrri prufur voru gerðar og
25% allra kynþroska kvendýra, að lágmarki 50 dýr.
5) Þetta skal fyllt út þegar ákvörðunarstaðurinn er aðildarríki eða hluti aðildarríkis sem er tilgreint í einum af viðaukunum við
ákvörðun 93/52/EBE.
6) Í samræmi við 6. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
Þegar um er að ræða fleiri en eitt upprunabú skal dagsetning nýjustu prófunarinnar á hverju búi koma skýrt fram.
7) Viðbótarábyrgðir sem skal veita þegar þess er krafist í 5. dálki „VÁ“ í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 með
færsluna „A“. Prófanir fyrir blátungu og EHD-sjúkdómi í samræmi við 6. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
8) 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.
9) 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).
10) Þetta á einungis við um yfirráðasvæði með færsluna „XIII“ í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 þar
sem tilgreind er sú staða að vera opinberlega árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn. Í samræmi við
heilbrigðisreglur Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr lýkur tímabilinu sem er árstíðabundið laust við blátungu
tafarlaust ef nýjustu loftslagsgögn eða gögn úr eftirlitsáætlun benda til þess að virkni fullorðinna skordýra af ættkvíslinni
Culicoides komi fyrr fram.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:“
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iii. Í stað fyrirmyndarinnar að heilbrigðisvottorði OVI-Y komi eftirfarandi:
„Fyrirmynd OVI-Y
LAND:

I.1.

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

Sendandi
Heiti

I.3.

Lögbært stjórnvald

Heimilisfang

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I. HLUTI: Upplýsingar um vörusendingu

Sími
I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Sími
I.7. Upprunaland

ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.11. Upprunastaður

I.9.

Viðtökuland

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði Kóði

I.12.

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.14. Brottfarardagur

I.13. Fermingarstaður
Heimilisfang

Samþykkisnúmer
I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

I.15. Flutningatæki
Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
I.17.

Sanngreining:
Tilvísun í skjöl:

I.19. Vörunúmer (ST-númer)

I.18. Lýsing á vöru

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)

Ræktunarkyn

Auðkenningarkerfi

Auðkennisnúmer

Aldur

Kyn
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LAND
II.
II.1

Fyrirmynd OVI-Y
Upplýsingar um heilbrigði
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. hluti: Vottun

II.1.2

II.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
dýraræktarmeðferðar (eins og er skilgreint í tilskipun 96/22/EB),
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: …………………..(1) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs:
[(a) hefur verið laust við gin- og klaufaveiki í 24 mánuði,]
(2) annaðhvort
(2) 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 framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) ……/…… frá (dd/mm/áááá),]
(b) hefur verið laust við nautapest, sigdalssótt, fjárpest, fjárbólu og geitabólu, geitakregðu 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, og gegn EHDsjúkdómnum undanfarna 12 mánuði og innflutningur á tömdum klaufdýrum sem eru bólusett gegn
þessum sjúkdómum er ekki leyfður,]
(2) annaðhvort
[(d) hefur verið laust við blátungu í 24 mánuði og EHD-sjúkdóminn í 12 mánuði,]
[(d) hefur verið laust við EHD-sjúkdóminn í 12 mánuði og hefur ekki verið laust við blátungu í 24 mánuði
(2) eða
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 (5) 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,]
(2)(3) eða
[(d) er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og dýrunum var haldið frá fæðingu eða í
a.m.k. 60 daga fyrir sendingu á yfirráðasvæði sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHDsjúkdóminn á tímabilinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn,]
(2)(3) eða
[(d) er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og dýrunum var haldið í a.m.k. 28 daga fyrir
sendingu, á tímabilinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn, á yfirráðasvæðinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og sermiprófun á dýrunum
samkvæmt handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar til að greina mótefni gegn blátungu, sem
var framkvæmd a.m.k. 28 dögum eftir að dvalartímabilið hófst, skilaði neikvæðum niðurstöðum,]
(2)(3) eða
[(d) er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og dýrunum var haldið í a.m.k. 14 daga fyrir
sendingu, á tímabilinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn, á yfirráðasvæðinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og kjarnsýrumögnunarprófun
á dýrunum samkvæmt handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar til að greina blátunguveiruna,
sem var framkvæmd a.m.k. 14 dögum eftir að dvalartímabilið hófst, skilaði neikvæðum niðurstöðum,]
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 búinu 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, fjárpestar, fjárbólu og geitabólu, geitakregðu 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 eru/voru (2) send frá upprunabúinu eða -búunum án þess að fara um neinn markað,
(2) annaðhvort
[beint til Sambandsins,]
[til opinberlega viðurkenndrar söfnunarstöðvar sem er lýst í reit I.13 og er staðsett innan yfirráðasvæðisins
(2) eða
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,
II.2.6
þau voru haldin samfellt frá fæðingu í landi þar sem eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
a) skylt er að tilkynna um dæmigerða riðuveiki,
b) til staðar eru kerfi til að efla vitund, eftirlitskerfi og vöktunarkerfi m.t.t. dæmigerðrar riðuveiki,
c) sauðfé og geitur, sem eru sýkt af dæmigerðri riðuveiki, eru aflífuð og þeim eytt algerlega,
d) fóðrun sauðfjár og geita á kjöt- og beinamjöli eða hömsum úr jórturdýrum hefur verið bönnuð og
banninu fylgt eftir á skilvirkan hátt í öllu landinu í a.m.k. undanfarin sjö ár,
II.2.7
ökutæki til vöruflutninga eða gámar sem þau voru fermd í voru þrifin og sótthreinsuð fyrir fermingu með opinberlega
leyfðu sótthreinsiefni,
II.2.8
opinber dýralæknir skoðaði þau innan 24 klukkustunda fyrir fermingu og þau sýndu engin klínísk merki um sjúkdóma,
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LAND
II.

II.3

Fyrirmynd OVI-Y
Upplýsingar um heilbrigði
II.a.
Tilvísunarnúmer vottorðs
II.b.
4
II.2.9
þau voru sett um borð til sendingar til Sambandsins hinn ……….(dd/mm/áááá) ( ), í flutningatæki, sem lýst er í reit I.15,
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.
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.

Athugasemdir
Þetta vottorð er ætlað fyrir lifandi, tamið sauðfé (Ovis aries) og tamdar geitur (Capra hircus) til tafarlausrar slátrunar eftir innflutning.
Að innflutningi loknum skal flytja dýrin án tafar í viðtökusláturhúsið til slátrunar innan fimm virkra daga.
I. Hluti:
-

Reitur I.8:
Reitur I.13:

-

Reitur I.15:

-

Reitur I.19:
Reitur I.23:
Reitur I.28:

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.
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.
Nota skal viðeigandi ST-númer: 01.04.10 eða 01.04.20.
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) og á hvaða skrokkhluta auðkenningin er.
Eyrnamerki sem m.a. ber ISO-kóða útflutningslandsins. Einstaklingsbundna númerið skal gera það kleift að rekja
upprunastað þeirra.
Tegund: Veljið á milli „Ovis aries“ og „Capra hircus“ eftir því sem við á.
Aldur: (mánuðir).
Kyn: (Kk=karldýr, Kvk=kvendýr, G=geld karldýr).

II. Hluti:
1) Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
2) Strikið út það sem á ekki við.
3) Þetta á einungis við um yfirráðasvæði með færsluna „XIII“ í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 þar
sem tilgreind er sú staða að vera opinberlega árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn. Í samræmi við
heilbrigðisreglur Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr lýkur tímabilinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og
EHD-sjúkdóminn tafarlaust ef nýjustu loftslagsgögn eða gögn úr eftirlitsáætlun benda til þess að virkni fullorðinna skordýra af
ættkvíslinni Culicoides komi fyrr fram.
4) 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.
5) 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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iv. Í stað fyrirmyndarinnar að heilbrigðisvottorði RUM komi eftirfarandi:
„Fyrirmynd RUM
LAND:

I.1.

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

Sendandi
Heiti

I.3.

Lögbært stjórnvald

Heimilisfang

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Sími
I. HLUTI: Upplýsingar um vörusendingu

I.5.

Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang

Póstnúmer
Sími
I.7. Upprunaland

ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9.

Viðtökuland

ISO-kóði

I.10. Viðtökusvæði Kóði

I.12.

I.11. Upprunastaður
Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

Heimilisfang

Samþykkisnúmer
I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

I.15. Flutningatæki
Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
I.17. CITES-nr.

Auðkenning:
Tilvísun í skjöl:
I.19. Vörunúmer (ST-númer)

I.18. Lýsing á vöru

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 

Til slátrunar 

I.26.

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB 

I.28. Auðkenning varanna
Tegund
(Vísindaheiti)

Auðkenningarkerfi

Auðkennisnúmer

Aldur

Kyn

II. hluti: Vottun
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LAND
Fyrirmynd RUM
II.
Upplýsingar um heilbrigði
II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs
II.b.
II.1 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 og berkla,
undanfarna daga 30 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
dýraræktarmeðferðar (eins og er skilgreint í tilskipun 96/22/EB),
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: …………………..(1) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs:
a) hefur verið laust við gin- og klaufaveiki í 24 mánuði, við nautapest, sigdalssótt, smitandi lungna- og
brjósthimnubólgu í nautgripum, húðþrymlaveiki, fjárpest, fjárbólu og geitabólu, geitakregðu í 12
mánuði, og munnblöðrubólgu í 6 mánuði,
b) þar sem ekki hefur farið fram bólusetning gegn gin- og klaufaveiki, nautapest, sigdalssótt, smitandi
lungna- og brjósthimnubólgu í nautgripum, húðþrymlaveiki, fjárpest, fjárbólu og geitabólu,
geitakregðu og EHD-sjúkdómi á síðustu 12 mánuðum og gegn blátungu á síðustu 24 mánuðum og
innflutningur á klaufdýrum sem eru bólusett gegn þessum sjúkdómum er bannaður,
(2) annaðhvort
[(c) hefur verið laust við blátungu í 24 mánuði og EHD-sjúkdóminn í 12 mánuði,]
[(c) hefur verið laust við blátungu í 24 mánuði og sermiprófun á blóðsýnum sem eru tekin úr dýrunum í
(2)(6) eða
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,]
(2)(9) eða
[(c) er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og dýrunum var haldið frá fæðingu eða í
a.m.k. 60 daga fyrir sendingu á yfirráðasvæði sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHDsjúkdóminn á tímabilinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn,]
(2)(9) eða
[(c) er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og dýrunum var haldið í a.m.k. 28 daga fyrir
sendingu, á tímabilinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn, á yfirráðasvæðinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og sermiprófun á dýrunum
samkvæmt handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar til að greina mótefni gegn blátungu, sem
var framkvæmd a.m.k. 28 dögum eftir að dvalartímabilið hófst, skilaði neikvæðum niðurstöðum,]
(2)(9) eða
[(c) er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og dýrunum var haldið í a.m.k. 14 daga fyrir
sendingu, á tímabilinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn, á yfirráðasvæðinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn og kjarnsýrumögnunarprófun
á dýrunum samkvæmt handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar til að greina blátunguveiruna,
sem var framkvæmd a.m.k. 14 dögum eftir að dvalartímabilið hófst, skilaði neikvæðum niðurstöðum,]
II.2.2
þau hafa verið:
(2) annaðhvort
[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 klaufdýr sem voru flutt inn til yfirráðasvæðisins fyrir
innan við sex mánuðum,]
(2) eða
[í sendingarlandinu í a.m.k. 60 daga frá komu, ef þau eru dýr af viðeigandi tegund sem er skráð í 7. hluta
I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 og þau voru flutt inn beint samkvæmt skilyrðunum sem
tilgreind eru fyrir hverja tegund í 7. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 frá þriðja landi á
innan við sex mánaða tímabili fram að brottför til Sambandsins, og í öllum tilvikum hafa þau verið
aðskilin frá dýrum með annað heilbrigðisástand eftir sleppingu í útflutningslandinu og fyrir útflutning til
Sambandsins (3)]
II.2.3
þau hafa verið á búinu/starfsstöðinni (2), sem lýst er í reitum I.11 og I.13, 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 blátungu og
EHD-sjúkdóms undanfarna 60 daga og
b) þar sem ekki hefur, á búinu eða í 10 km radíus umhverfis það, greinst tilvik/uppkoma annarra
sjúkdóma sem um getur í lið II.2.1 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 lið II.2.1. og þau:
(2)(4) annaðhvort
[koma úr hjörð sem er opinberlega viðurkennt að sé laus við berkla og,]
[hafa verið prófuð með túberkúlínprófun í húð með neikvæðum niðurstöðum á síðustu 30 dögum og]
(2)(5) eða
þau hafa ekki verið bólusett gegn öldusótt og þau:
(2)(4) annaðhvort
[koma úr hjörð sem er opinberlega viðurkennt að sé laus við öldusótt,]
[hafa verið prófuð með sermikekkjunarprófun þar sem talning á öldusóttarsýklum sýndi innan við 30 a.e.
(2)(5) eða
af kekkjum á ml, innan síðustu 30 daga,]
(2) annaðhvort
[eru geld karldýr á öllum aldri,]
II.2.5
dýrin, samkvæmt minni vitneskju og skriflegri yfirlýsingu eigandans:
a) koma ekki frá búum/starfsstöðvum (2), og hafa ekki verið í snertingu við dýr á búi/í starfsstöð, þar sem eftirfarandi
sjúkdómar hafa greinst með klínískum aðferðum:
i. kregðujúgurbólga í sauðfé eða geitum (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma
mycoides var. mycoides „large colony“) síðustu sex mánuði,
ii. berklabróðir og kýlapest síðustu 12 mánuði,
iii. votamæði síðustu þrjú ár og
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iv. mæði/visna eða liðabólga í geitum af völdum veiru/heilabólga,
(2) annaðhvort
[síðustu þrjú ár,]
[á síðustu 12 mánuðum og öllum sýktum dýrum var slátrað og eftirlifandi dýr sýndu
(2) eða
síðan neikvæða svörun við tveimur prófunum sem gerðar voru með a.m.k. sex
mánaða millibili,]
b) eru inni í opinberu tilkynningakerfi vegna þessara sjúkdóma og
c) hafa verið laus við klínískar og aðrar vísbendingar um berkla og öldusótt síðustu þrjú ár fram að útflutningi,
II.2.6
þau voru send frá búinu/starfsstöðinni, sem lýst er í reitum I.11 og I.13, beint til Sambandsins 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,
II.2.7
ökutæki til vöruflutninga eða gámar sem þau voru fermd í voru þrifin og sótthreinsuð fyrir fermingu með opinberlega
leyfðu sótthreinsiefni,
II.2.8
opinber dýralæknir skoðaði þau innan 24 klukkustunda fyrir fermingu og þau sýndu engin klínísk merki um sjúkdóma,
II.2.9
þau voru sett um borð til sendingar til Sambandsins hinn ……….(dd/mm/áááá) (7), í flutningatæki, sem lýst er í reit I.15,
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.
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.

(2)(8)[II.4 Sértækar kröfur
II.4.1
Samkvæmt opinberum upplýsingum hafa engar klínískar eða meinafræðilegar vísbendingar um smitandi nef- og
barkabólgu í nautgripum verið skráðar á upprunabúinu/-starfsstöðinni (2), sem um getur í reitum I.11 og I.13, 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 og
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, og
c) hafa ekki verið bólusett gegn smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum.
(2) [II.4.3
(frekari kröfur og/eða prófanir) ……….]]
Athugasemdir
Þetta vottorð er ætlað fyrir lifandi dýr af ættbálkinum Artiodactyla (að undanskildum nautgripum (þ.m.t. Bubalus- og Bison-tegundir og
kynblendingar þeirra), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og af ættunum Rhinocerotidae og Elephantidae. Notið eitt vottorð
fyrir hverja tegund.
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:

-

Reitur I.15:

-

Reitur I.19:
Reitur I.23:
Reitur I.28:

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.
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.
Nota skal viðeigandi ST-númer: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 eða 01.06.19.
Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.
Auðkenningarkerfi: Tilgreinið auðkenningarkerfi (merki, húðflúr, brennimerki, örflögu, merkissvara). Eyrnamerkið
ber m.a. ISO-kóða útflutningslandsins. Einstaklingsbundna númerið skal gera það kleift að rekja upprunastað þeirra:
Aldur: (mánuðir).
Kyn: (Kk=karldýr, Kvk=kvendýr, G=geld karldýr).
Tegund: Veljið tegundina meðal þeirra sem eru skráðar fyrir eftirfarandi ættir:
Kvíslantilópur (Antilocapridae):
Antilocapra spp.,
Slíðurhyrningar (Bovidae):
Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp., Ammodorcas spp.,
Ammotragus spp., Antidorcas spp., Antilope spp., Boselaphus spp.,
Budorcas spp., Capra spp. (að undanskildum Capra hircus), Cephalophus
spp., Connochaetes spp., Damaliscus spp. (þ.m.t. Beatragus), Dorcatragus
spp., Gazella spp., Hemitragus spp., Hippotragus spp., Kobus spp.,
Litocranius spp., Madoqua spp., Naemorhedus spp. (þ.m.t. Nemorhaedus
og Capricornis), Neotragus spp., Oreamnos spp., Oreotragus spp., Oryx
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Úlfaldaætt (Camelidae):
Hjartardýr (Cervidae):

Gíraffaætt (Giraffidae):
Flóðhestaætt (Hippopotamidae):
Moskushjartaætt (Moschidae):
Dverghjartarætt (Tragulidae):
Nashyrningaætt (Rhinocerotidae):
Fílaætt (Elephantidae):

Fyrirmynd RUM
Tilvísunarnúmer vottorðs
II.b.
spp., Ourebia spp., Ovibos spp., Ovis spp. (að undanskildum Ovis aries),
Pantholops spp., Pelea spp., Procapra spp., Pseudois spp., Pseudoryx spp.,
Raphicerus spp., Redunca spp., Rupicapra spp., Saiga spp., SigmocerosAlecelaphus spp., Sylvicapra spp., Syncerus spp., Taurotragus spp.,
Tetracerus spp., Tragelaphus spp. (þ.m.t. Boocerus).
Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.
Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., Capreolus spp.,
Cervus-Rucervus spp., Dama spp., Elaphurus spp., Hippocamelus spp.,
Hydropotes spp., Mazama spp., Megamuntiacus spp., Muntiacus spp.,
Odocoileus spp., Ozotoceros spp., Pudu spp., Rangifer spp.
Giraffa spp., Okapia spp.
Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus spp.,
Moschus spp.
Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp.,
Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp.
Elephas spp., Loxodonta spp., eins og við á.

II. Hluti:
1) Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
2) Strikið út það sem á ekki við.
3) Í þessu tilviki þarf löggilt fylgiskjal um sóttkvíun og prófunarskilyrði sem mælt er fyrir um í 2. hluta I. viðauka við reglugerð
(ESB) nr. 206/2010 (fyrirmynd „CAM“) að fylgja heilbrigðisvottorðinu.
4) Svæði sem er opinberlega viðurkennt að séu laus við berkla/öldusótt eða hjarðir sem uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í
viðauka A við tilskipun 64/432/EBE og sem skráðar eru í 6. dálk 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 með
tilgreiningunni „VII“ að því er varðar berkla og „VIII“ að því er varðar öldusótt.
5) Prófanir gerðar í samræmi við aðferðarlýsingar sem lýst er í 6. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 fyrir
viðkomandi sjúkdóm. Hins vegar, að því er varðar túberkúlínprófun, skal prófunarniðurstaða þar sem þykknun húðar er 2 mm
eða meiri, eða klínísk einkenni í líkingu við bjúg, útferð, drep, sársauka og/eða bólgu, teljast jákvæð.
6) Viðbótarábyrgðir sem skal veita þegar þess er krafist í 5. dálki „VÁ“ í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 með
færsluna „A“. Prófanir fyrir blátungu og EHD-sjúkdómi í samræmi við 6. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010.
7) 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.
8) Þegar viðtökuaðildarríki í ESB krefst þess.
9) Þetta á einungis við um yfirráðasvæði með færsluna „XIII“ í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 206/2010 þar
sem tilgreind er sú staða að vera opinberlega árstíðabundið laust við blátungu og EHD-sjúkdóminn. Í samræmi við
heilbrigðisreglur Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um landdýr lýkur tímabilinu sem er árstíðabundið laust við blátungu og
EHD-sjúkdóminn tafarlaust ef nýjustu loftslagsgögn eða gögn úr eftirlitsáætlun benda til þess að virkni fullorðinna skordýra af
ættkvíslinni Culicoides komi fyrr fram.
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 Argentínu kemur eftirfarandi:
„AR – Argentína

AR-0

Landið allt

EQU

AR-1

Sýslur:

BOV

Hluti af Buenos Aires (að
undanskildu yfirráðasvæðinu
sem gefið er upp undir AR-4),

RUF

Catamarca
Corrientes
Entre Ríos,
La Rioja,
Mendoza,
Misiones,
San Juan,

RUW

A

1

1. ágúst 2010
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San Luis,
Santa Fe,
Tucuman,
Cordoba,
La Pampa,
Santiago del Estero,
Chaco,
Formosa,
Jujuy,
Salta (að undanskildu
yfirráðasvæðinu sem gefið er
upp undir AR-3)
AR-2

Sýslur:

BOV

Chubut,

OVI

Santa Cruz,

RUW

Tierra del Fuego,

RUF

1. ágúst 2008

hluti Neuquén (að undanskildu
yfirráðasvæðinu sem gefið er
upp undir AR-4),
hluti af Río Negro (að
undanskildu yfirráðasvæðinu
sem gefið er upp undir AR-4)
AR-3

Hluti af Salta: 25 km svæði frá BOV
landamærum Bólivíu og
RUF
Paragvæ sem nær frá Santa
Catalina- héraðinu í Jujuy-sýslu RUW
til Laishi-héraðsins í Formosasýslu (áður sóttvarnarsvæði með
ströngu eftirliti)

AR-4

Sýslur:

A

BOV

Hluti af Neuquén (svæðið austan OVI
við sveitaveg nr. 17 í
RUW
Concluencia og svæðið austan
RUF
við sveitaveg nr. 17 í Picun

1

1. júlí 2016

8. júlí 2019“

Leufú)

Hluti af Río Negro-sýslunni
(svæðið norðan við sveitaveg nr.
7 og austan við sveitaveg nr.
250 í Avellaneda, svæðið austan
við sveitaveg nr. 2 í Conesa,
svæðið norðan við sveitaveg nr.
7 í El Cuy frá gatnamótum hans
við sveitaveg 66 að
landamörkunum við
Avellaneda-sýslu og svæðið
austan við sveitaveg nr. 250 og
2 í San Antonio).
Hluti af Buenos Aires (Partido
(hérað) de Patagones).

b) Eftirfarandi línunnar fyrir MK-0 kemur eftirfarandi:
„MK – Lýðveldið Norður
Makedónía

MK-0

Landið allt

BOV, OVI,
EQU“

c) Eftirfarandi neðanmálsgreinar falla brott:
„(4) 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.“
„(7) Að því er varðar „RUW“: Að undanskildum eftirtöldum sýslum í Corrientes-sýslu: sýslurnar Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General
Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme og San Luís del Palmar.“

__________
B-deild – Útgáfud.: 16. september 2019

