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REGLUGERÐ
um (4.) breytingu á reglugerð nr. 560/2014 um gildistöku reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 um skrár yfir þriðju lönd,
yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins
og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur
vegna heilbrigðisvottana fyrir dýr og dýraafurðir.
1. gr.
Við 1. gr. reglugerðarinnar bætist nýr töluliður, 31. tölul., svohljóðandi:
31. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 952/2014 frá 4. september
2014 um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna
fyrir Malasíu í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf að því er tekur til
alvarlegrar fuglainflúensu og að því er varðar fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir dýr
og dýraafurðir vegna innflutnings á alifuglum, dagsgömlum ungum, útungunareggjum,
alifuglakjöti og öldum strútfuglum og eggjum.
2. gr.
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar, sem talin er upp í 1. gr., er birt sem fylgi
skjal 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.
4. gr.
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 10. september 2015.
F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
Eggert Ólafsson.
Baldur Arnar Sigmundsson.
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Fylgiskjal.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 952/2014
frá 4. september 2014
um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir
Malasíu í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf að því er tekur til
alvarlegrar fuglainflúensu og að því er varðar fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir dýr
og dýraafurðir vegna innflutnings á alifuglum, dagsgömlum ungum, útungunareggjum,
alifuglakjöti og öldum strútfuglum og eggjum
(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 8. gr. (inngangsorð), 8. gr. (fyrsta málsgrein 1. liðar og 3. og 4.
liður) og 9. gr. (b- liður 2. mgr og 4. mgr.),
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 frá 17. nóvember 2003 um varnir gegn salmonellu og
öðrum tilteknum smitvöldum mannsmitanlegra dýrasjúkdóma sem berast með matvælum (2), einkum 2. mgr. 10. gr.,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2009/158/EB frá 30. nóvember 2009 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á
viðskipti innan Bandalagsins með alifugla og útungunaregg og á innflutning þeirra frá þriðju löndum (3), einkum 23. gr. (1.
mgr.), 24. gr. (2. mgr.), 25. gr., 26. gr. (2. mgr.) og 28. gr. (1. mgr.),
og að teknu tillit til eftirfarandi

(1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 (4) er kveðið á um að vörur, sem falla undir gildissvið hennar, eigi
einungis að flytja inn til Sambandsins og gegnum það frá þriðju löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum sem skráð
eru í 1. og 3. dálki töflunnar í 1. hluta I. viðauka við hana.

(2)

Í reglugerð (EB) nr. 798/2008 er einnig mælt fyrir um kröfur um heilbrigðisvottorð fyrir dýraafurðir að því er varðar
viðkomandi vörur. Í þessum kröfum er tekið tillit til þess hvort krafist er sérstakra skilyrða vegna sjúkdómastöðu þessara
þriðju landa, yfirráðasvæða, svæða eða hólfa eða ekki. Þessi sérstöku skilyrði sem og fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum
fyrir dýr og dýraafurðir, sem krafist er að fylgi innflutningi á þessum vörum, eru sett fram í 2. hluta I. viðauka við þá
reglugerð.

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

Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.
Stjtíð. ESB L 325, 12.12.2003, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 343, 22.12.2009, bls. 74.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 frá 8. ágúst 2008 um skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan
sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna
heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir (Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1).
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(3)

Malasía er skráð í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 sem þriðja land þaðan sem heimilt er að flytja inn
eggjaafurðir og egg til manneldis en einungis frá svæðinu á vesturskaganum (MY-1). Færslan fyrir það þriðja land í þeim
viðauka gefur þó til kynna að innflutningur á eggjum til manneldis frá því svæði sé sem stendur takmarkaður af ástæðum
er varða lýðheilsu vegna þess að viðeigandi varnaráætlun vegna salmonellu hefur enn ekki hlotið samþykki ESB í
samræmi við reglugerð (EB) nr. 2160/2003 og einnig vegna sérstaks skilyrðis varðandi takmarkanir í tengslum við
uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu (HPAI).

(4)

Samkvæmt síðustu uppfærslu Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (OIE) um alvarlega fuglainflúensu í dýrum hefur
Malasía verið laus við alvarlega fuglainflúensu í meira en tvö ár. Því er rétt að aflétta takmörkunum vegna dýraheilbrigðis
í tengslum við innflutning á eggjum til manneldis að því er varðar alvarlega fuglainflúensu og uppfæra færsluna fyrir
Malasíu í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 til samræmis við það. Samt sem áður ætti innflutningur á
eggjum til manneldis að vera bannaður áfram vegna eftirstandandi takmarkana vegna þess að varnaráætlun vegna
salmonellu, sem Sambandið hefur samþykkt, er ekki fyrir hendi.

(5)

Í reglugerð (EB) nr. 798/2008 er einnig mælt fyrir um skilyrði fyrir því að ákvarða hvort þriðja land, yfirráðasvæði, svæði
eða hólf skuli teljast laust við Newcastle-veiki eða ekki. Eitt af skilyrðunum er að bólusetning við þeim sjúkdómi með
bóluefnum sem eru ekki í samræmi við viðmiðanir fyrir viðurkennd bóluefni gegn Newcastle-veiki, sem settar eru fram í
VI. viðauka við þá reglugerð, hafi ekki verið framkvæmd í a.m.k. 12 mánuði fyrir vottun opinbers dýralæknis nema
viðbótarheilbrigðiskröfur, sem settar eru fram í VII. viðauka við reglugerðina, séu uppfylltar. Með fyrirmyndum að
heilbrigðisvottorðum BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP og SRA fyrir dýr og dýraafurðir, sem settar eru fram í 2.
hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008, er gerð krafa um vottun um reglufylgni og upplýsingar um notkun á
bóluefnum gegn Newcastle-veiki, þ.m.t. heiti og tegund bóluefnis og dagsetning bólusetningar. Uppfæra ætti núverandi
snið þessara fyrirmynda til að gera það kleift að skrá þessar upplýsingar á þægilegri máta í töfluformi.

(6)

Með reglugerð (EB) nr. 798/2008 er innflutningur til Sambandsins á kjöti af öldum strútfuglum til manneldis heimilaður
frá „skráðum, lokuðum strútfuglabújörðum“ í Suður-Afríku, að því tilskildu að tilteknu skilyrðin, sem sett eru fram í I.
viðauka við reglugerðina, séu uppfyllt. Reynslan hefur þó leitt í ljós að það er nauðsynlegt að skýra kröfur vegna
heilbrigðisvottorða fyrir dýraafurðir að því er varðar þessar vörur, einkum að því er tekur til tilvistar vægrar fuglainflúensu
á strútfugla- og alifuglabújörðum. Því ber að breyta sérstökum skilyrðum „H“ og fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir
kjöt af öldum strútfuglum til manneldis (RAT), sem sett er fram 2. hluta í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008, til
samræmis við það.

(7)

Í reglugerð (EB) nr. 798/2008 er kveðið á um annars konar skilyrði um vottun vegna innflutnings á dagsgömlum ungum
og útungunareggjum frá Kanada, sem eru upprunnin á bújörðum sem eru staðsettar á svæðum utan þeirra sem opinberar
takmarkanir hafa verið settar um vegna vægrar fuglainflúensu, vegna ábyrgða sem borist hafa frá því þriðja landi og
samkomulagi (1), sem varðar heilbrigði dýra og dýraafurða, sem gert hefur verið við landið. Þó er rétt að fastsetja kröfur
vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir vegna innflutnings á dagsgömlum ungum og útungunareggjum frá öllum
þriðju löndum sem slíkur innflutningur er heimilaður frá í því skyni að samræma þessar kröfur við þær kröfur sem er beitt
innan Sambandsins ef um er að ræða uppkomu vægrar fuglainflúensu, þ.m.t. að setja svæði, með a.m.k. 1 km radíus
umhverfis uppkomu vægrar fuglainflúensu, undir opinberar takmarkanir sem varða heilbrigði dýra og dýraafurða. Einnig
er rétt að beita þessum breyttu kröfum vegna vægrar fuglainflúensu að því er varðar innflutning á öllum vörum úr lifandi
alifuglum og lifandi strútfuglum, sem falla undir reglugerð (EB) nr. 798/2008, frá öllum þriðju löndum sem slíkur
innflutningur er heimilaður frá. Því ætti að fella brott sérstaka skilyrðið í 1. og 2. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
798/2008, sem er tilgreint sem „L“, og breyta fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,
SRP og SRA fyrir dýr og dýraafurðir til samræmis við það.

(1 )

Ákvörðun ráðsins 1999/201/EB frá 14. desember 1998 um gerð samnings milli Evrópubandalagsins og ríkisstjórnar Kanada um
hreinlætisráðstafanir til að vernda heilbrigði manna og dýra að því er varðar viðskipti með dýr á fæti og dýraafurðir (Stjtíð. ESB L 71,
18.3.1999, bls. 1).

Nr. 811

10. september 2015

(8)

Í reglugerð (EB) nr. 2160/2003 er mælt fyrir um reglur um varnir vegna salmonellu í mismunandi stofnum alifugla í
Sambandinu. Í henni er kveðið á um að skráning eða viðhald á skrám yfir þriðju lönd, sem kveðið er á um í löggjöf
Sambandsins fyrir viðkomandi tegundir eða flokka dýra, þaðan sem aðildarríki hafa heimild til að flytja inn þessa alifugla
eða útungunaregg sem falla undir þá reglugerð, er háð því að hlutaðeigandi þriðja land leggi varnaráætlun vegna
salmonellu fyrir framkvæmdastjórnina með jafngildum ábyrgðum og þeim sem felast í landsbundnum varnaráætlunum
vegna salmonellu í aðildarríkjunum. Viðeigandi ábyrgðir og upplýsingar að því er þetta varðar koma einnig fram í
viðkomandi fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir þessar vörur sem sett er fram í 2. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
798/2008. Til hægðarauka ætti að breyta upplýsingum og vottorðum að því er varðar þessar ábyrgðir í fyrirmyndum að
heilbrigðisvottorðum BPP, DOC, HEP og SRP fyrir dýr og dýraafurðir, sem sett eru fram í 2. hluta I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 798/2008, til að gera það kleift að nota töfluform.

(9)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 517/2011 (1) felldi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1168/2006
(2) úr gildi. Því ber að breyta tilvísunum til reglugerðar (EB) nr. 1168/2006 í reglugerð (EB) nr. 798/2008 þannig að í
staðinn sé vísað til reglugerðar (ESB) nr. 517/2011.

3

(10) Í reglugerð (EB) nr. 853/2004 ( ) er mælt fyrir um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu er

gildi fyrir stjórnendur matvælafyrirtækja og þær skilgreiningar sem gilda þar um. Í lið 1.12 í I. viðauka við þá reglugerð er
mælt fyrir um skilgreiningu á „innyflum“ sem tekur til fóarna úr alifuglum.

þess er í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/240/EB (4) komið á stöðluðum fyrirmyndum að
heilbrigðisvottorðum fyrir dýr og dýraafurðir, sem krafist er við innflutning til Sambandsins á lifandi dýrum, sæði,
fósturvísum, eggjum og afurðum úr dýraríkinu, og vottorðum vegna umflutnings á afurðum úr dýraríkinu gegnum
Sambandið. Í skýringunum, sem settar eru fram í I. viðauka við þá ákvörðun, kemur fram að nota eigi númer úr
samræmdri tollskrá, eins og þau birtast í samræmdri tollskrá Alþjóðatollastofnunarinnar, þegar reitur I.19 í fyrirmynd að
heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir er fylltur út. Í því kerfi eru fóörn alifugla magar úr dýrum sem eru áfram
flokkaðir undir ST-númerinu 05.04 þó að þeir séu ætir.

(11) Auk

(12) Í fyrirmyndinni að heilbrigðisvottorðinu fyrir kjöt af alifuglum (POU), sem sett er fram í 2. hluta I. viðauka við reglugerð

(EB) nr. 798/2008, er í lið I.19 í I. hluta athugasemdanna vísað í fyrirsagnir 02.07 og 02.08 úr samræmdu tollskránni. Til
að vottorðið nái yfir fóörn alifugla ætti að bæta ST-númerinu 05.04 við í þessar athugasemdir.

5

(13) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2012 ( ) er Danmörku heimilað að nota sérstöku

ábyrgðirnar um salmonellu, sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 853/2004, að því er varðar egg sem ætlunin er að
senda til þess aðildarríkis. Breyta ber fyrirmyndinni að heilbrigðisvottorðinu fyrir egg (E), sem sett er fram í 2. hluta I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008, til samræmis við það til að taka framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 427/2012 til
greina. Auk þess ætti að skipta út í því heilbrigðisvottorði tilvísuninni til reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1028/2006 (6), þar eð
sú reglugerð hefur nú verið felld úr gildi, fyrir tilvísun í VI. hluta VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) nr. 1308/2013 (7).
(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 517/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 2160/2003 að því er varðar það markmið Sambandsins að draga úr algengi tiltekinna sermigerða salmonellu í varphænum af tegundinni
Gallus gallus og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2160/2003 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 200/2010 (Stjtíð. ESB L
138, 26.5.2011, bls. 45).
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1168/2006 frá 31. júlí 2006 um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 2160/2003 að því er varðar
markmið Bandalagsins sem sett eru til að draga úr algengi tiltekinna sermigerða salmonellu í varphænum af tegundinni Gallus gallus og
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1003/2005 (Stjtíð. ESB L 211, 1.8.2006, bls. 4).
3
( ) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr
dýraríkinu (Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55).
(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/240/EB frá 16. apríl 2007 um ný heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir vegna innflutnings á
lifandi dýrum, sæði, fósturvísum, eggjum og afurðum úr dýraríkinu til Bandalagsins samkvæmt ákvörðunum 79/542/EBE, 92/260/EBE,
93/195/EBE, 93/196/EBE, 93/197/EBE, 95/328/EB, 96/333/EB, 96/539/EB, 96/540/EB, 2000/572/EB, 2000/585/EB, 2000/666/EB,
2002/613/EB, 2003/56/EB, 2003/779/EB, 2003/804/EB, 2003/858/EB, 2003/863/EB, 2003/881/EB, 2004/407/EB, 2004/438/EB,
2004/595/EB, 2004/639/EB og 2006/168/EB (Stjtíð. ESB L 104, 21.4.2007, bls. 37).
5
( ) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2012 frá 22. maí 2012 um rýmkun á sérstökum ábyrgðum varðandi
salmonellu sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 853/2004 svo að þær nái til eggja sem á að flytja til Danmerkur (Stjtíð. ESB L 132,
23.5.2012, bls. 8).
6
( ) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1028/2006 frá 19. júní 2006 um markaðsstaðla fyrir egg (Stjtíð. ESB L 186, 7.7.2006, bls. 1).
7
( ) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 frá 17. desember 2013 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir
og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 922/72, (EBE) nr. 234/79, (EB) nr. 1037/2001 og (EB) nr. 1234/2007 (Stjtíð. ESB L
347, 20.12.2013, bls. 671).
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(14) Því ber að breyta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 til samræmis við það.
(15) Rétt er að veita hæfilegan frest áður en breyttar fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir dýr og dýraafurðir verða

skyldubundnar til að gera aðildarríkjunum og iðnaðinum kleift að aðlagast nýjum kröfum sem settar eru fram í breyttu
fyrirmyndunum að heilbrigðisvottorðunum fyrir dýr og dýraafurðir.
(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.
Breyting á reglugerð (EB) nr. 798/2008
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Umbreytingarráðstafanir
Á umbreytingartímabili, sem stendur til 14. mars 2015, skal áfram heimilt að flytja sendingar af vörum, sem falla undir
reglugerð (EB) nr. 798/2008, með meðfylgjandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru útfyllt í samræmi við
viðeigandi fyrirmynd að heilbrigðisvottorði BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, RAT og E sem sett eru fram
í 2. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 í þeirri útgáfu sem var í notkun fyrir breytingarnar sem gerðar eru með 1.
gr. þessarar reglugerðar, að því tilskildu að heilbrigðisvottorðið fyrir dýr og dýraafurðir hafi verið undirritað fyrir 14. janúar
2015.
3. gr.
Gildistaka
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 4. september 2014.

Fyrir hönd framkvæmdarstjórnarinnar
forseti
José Manuel BARROSO
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Viðauki

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er breytt sem hér segir: 1) Í stað 1. hluta komi eftirfarandi:
1. hluti

AL – Albanía

AL-0

3

4

Landið allt

EP, E

5

6

6A

6B

Staða varna gegn
salmonellu

2

Loka
Upphafs
dagsetning (1) dagsetning (2)

Bólusetningarstaða vegna
fuglainflúensu

1

Fyrirmynd(ir)

Sérstök skilyrði

Staða eftirlits vegna
fuglainflúensu

ISO-kóði og heiti
Kóði þriðja lands, Lýsing á þriðja landi,
þriðja lands,
yfirráðasvæðis, yfirráðasvæði, svæði eða
yfirráðasvæðis,
svæðis eða hólfs
hólfi
svæðis eða hólfs

Viðbótar-ábyrgðir

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og
dýraafurðir

Sérrstök skilyrði

Skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf

7

8

9
S4

SPF

AR – Argentína

AR-0

Landið allt

POU, RAT, EP, E

WGM

A

S4

VIII

SPF

AU – Ástralía

AU-0

Landið allt

EP, E

S4

BPP, DOC, HEP,
SRP

S0,
ST0

BPR

I

DOR

II

HER

III

POU

VI

RAT

VII

BR-0

Landið allt

SPF

BR-1

Ríkin: Rio Grande do
Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo og
Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR,
HER, SRA

BR – Brasilía

N

A
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2

3

4

BR-2

Ríkin: Mato Grosso,
Paraná, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina and
São Paulo

BPP, DOC, HEP,
SRP

WGM

BR-3

Distrito Federal og
ríkin:Goiás, Minas
Gerais, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul,
Paraná, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina and
São Paulo

5

6

6
A

6B

7

8

9

N

S5, ST0

N

S4

VIII

EP, E, POU

SPF
EP, E

BW – Botsvana

BY – Hvíta
Rússland

BW-0

BY - 0

S4

BPR

I

DOR

II

HER

III

RAT

VII

EP og E (bæði
„einungis til umflutn
ings gegnum
Litháen“)

IX

Landið allt

Landið allt

SPF
EP, E

S4

BPR, BPP, DOR,
HER, SRA, SRP
CA – Kanada

CA-0

N
A

Landið allt
DOC, HEP

WGM

POU, RAT

N

VIII

N

S1, ST1
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CH – Sviss

10. september 2015
2

3

4

CH-0

Landið allt

(3)

5

6

6A

6B

7
A

8

9
(3)

SPF
EP, E

CL – Síle

CL-0

Landið allt

S4

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

WGM

N

Landið allt

EP

CN-1

Shandong sýsla

POU, E

GL-0

Landið allt

S0, ST0

VIII

POU, RAT

CN-0

A

N

CN – Kína
VI

P2

6.2.2004

—

S4

SPF
GL – Grænland

EP, WGM

HK – Hong Kong

HK-0

Allt yfirráðasvæði
sérstjórnarsvæðisins
Hong Kong

EP

SPF

BPP, BPR, DOC,
DOR, HEP, HER,
SRP
IL – Ísrael (6)

IL-0

A

S5, ST1

Landið allt
N

POU, RAT

WGM
EP, E
IN – Indland

IN-0

Landið allt

IS – Ísland

IS-0

Landið allt

VIII
S4

EP
SPF

KR – Suður Kórea

KR-0

Landið allt

EP, E

S4

EP, E

S4
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2

3

4

MD- Moldóva

MD-0

Landið allt

EP

ME – Svartfjalla
land

ME-0

Landið allt

EP

5

6

6A

6B

7

8

9

SPF
MG – Madagascar

MG-0

Landið allt
EP, E, WGM

MY-0

—

MY-1

Vesturskaginn

MY – Malasía

S4

—
EP
E

MK – Makedónia
(Fyrrverandilýðve
ldi Júgóslavíu) (4)

MK-0 (4)

Landið allt

MX-0

Landið allt

S4

EP

SPF
MX – Mexíkó

EP

P2

17.5.2013

SPF

NA – Namibía

NC – Nýja
Kaledónía

NA-0

NC-0

Landið allt

Landið allt

BPR

I

DOR

II

HER

III

RAT, EP, E

VII

S4

EP

SPF

BPP, BPR, DOC,
DOR, HEP, HER,
SRP, SRA
NZ – Nýja
Sjáland

NZ-0

S0, ST0

Landið allt
WGM

EP, E, POU, RAT

VIII

S4
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2

3

4

PM-0

Allt yfirráðasvæðið

SPF

RS – Serbía (5)

RS-0 (5)

Landið allt

EP

RU – Rússland

RU-0

Landið allt

SG – Singapúr

SG-0

Landið allt

PM – Sankti
Pierre og
Miquelon

5

6

6A

6B

7

EP, E, POU

8

9

S4

EP

SPF, EP
WGM
TH – Taíland

TH-0

VIII

1.7.2012

Landið allt
POU, RAT

1.7.2012

E

1.7.2012

S4

SPF

BPP, BPR, DOR,
HER
TN – Túnis

TN-0

S0, ST0

Landið allt
WGM

VIII

EP, E, POU, RAT

S4

SPF
TR – Tyrkland

UA – Úkraína

TR-0

UA-0

Landið allt

Landið allt

EP, E

S4

E, EP, POU, RAT,
WGM

S4

SPF

BPP, BPR, DOC,
DOR, HEP, HER,
SRP, SRA
US – Bandaríkin

US-0

N

A

S3, ST1

Landið allt
WGM

EP, E, POU, RAT

VIII

N

S4
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1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

SPF
UY – Úrúgvæ

UY-0

Landið allt
EP, E, RAT

S4

SPF
EP, E

ZA – Suður
Afríka

ZA-0

S4

BPR

I

DOR

II

HER

III

RAT

VII

RAT

VII

Landið allt
P2

9.4.2011
A

ZW – Simbabve

ZW-0

P2, H

9.4.2011

Landið allt
EP, E

1

S4

( ) Flytja má vörur sem eru framleiddar fyrir þessa dagsetningu, þ.m.t. þær sem eru fluttar sjóleiðis, inn til Sambandsins í 90 daga eftir þessa dagsetningu.
(2) Einungis má flytja vörur sem eru framleiddar eftir þessa dagsetningu inn til Sambandsins.
(3) Í samræmi við samninginn milli Evrópusambandsins og Ríkjasambandsins Sviss um viðskipti með landbúnaðarafurðir (Stjtíð. EB L 114, 30.4.2002, bls.
132).
(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.
(5) Að Kósóvó undanskildu, í skilningi ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1244 frá 10 júní 1999.
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.“

’

(1) Ákvæðum 2. hluta er breytt sem hér segir:
(a)

Liðnum um „sérstök skilyrði“ er breytt sem hér segir:
i. Í stað sérstaka skilyrðisins „H“ komi eftirfarandi:
„H: Ábyrgðir hafa verið lagðar fram fyrir því að kjöt af öldum strútfuglum til manneldis
(RAT) sé fengið af strútfuglum frá skráðri, lokaðri strútfuglabújörð sem er samþykkt af
lögbæru yfirvaldi þriðja landsins. Ef alvarleg fuglainflúensa kemur upp á yfirráðasvæði
þriðja landsins má samt halda áfram að leyfa innflutning á slíku kjöti ef það er fengið af
strútfuglum frá skráðri, lokaðri strútfuglabújörð, sem er laus við alvarlega fuglainflúensu
og væga fuglainflúensu og þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða
væg fuglainflúensa innan 100 km radíuss sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis
nágrannalands, a.m.k. undanfarna 24 mánuði og þar sem ekki hafa verið nein
faraldsfræðileg tengsl við strútfugla- eða alifuglabújörð þar sem alvarleg fuglainflúensa
eða væg fuglainflúensa hefur greinst næstliðna 24 mánuði.
ii.

(b)

“Sérstaka skilyrðið „L“ falli brott.

Í stað fyrirmynda að heilbrigðisvottorðum BPP, BPR, DOC, DOR, HEP og HER fyrir dýr og dýraafurðir
komi eftirfarandi:
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„Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir alifugla til undaneldis eða framleiðslu, aðra en strútfugla (BPP)
LAND:

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

II.

L5.

I.7.

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

I.2.
I.3.

Tilvísunarnúmer
vottorðs
Lögbært stjórnvald

Land
Sími
Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Land
Sími
Upprunaland

I.2.a

I.6.

ISO
kóði

I.8.

Upprunasvæði

Kóði

Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

I.12

I.11. Upprunastaður
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13. Fermingarstaður
Heimilisfang

I.9.

Samþykkisnúmer
Samþykkisnúmer
Samþykkisnúmer
I.14. Brottfarardagur

Brottfarartími

Samþykkisnúmer

I.15. Flutningatæki

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

Flugvél Ƒ
Skip Ƒ
Járnbrautarvagn Ƒ
Ökutæki Ƒ Annað Ƒ
Auðkenning:
Skjal:

I.17. CITES-nr.

I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21.

I.22

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24

Fjöldi pakkninga

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til undaneldis Ƒ
I.26.

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

I.28. Auðkenning varanna
Tegund
(Vísindaheiti)

Kyn/flokkur

Magn

Ƒ
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LAND:

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

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

Dýraheilbrigðisvottun

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

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

II. hluti: Vottorð

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

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

(2)(4) eða

[í hólfi eða hólfum ................................................ ,]
í a.m.k. þrjá mánuði eða frá klaki ef þeir eru yngri en þriggja mánaða; hafi þeir verið fluttir inn til lands,
yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs þar sem þeir eru upprunnir átti það sér stað í samræmi við
dýraheilbrigðiskröfur sem eru a.m.k. jafn strangar og viðeigandi kröfur í tilskipun 2009/158/EB og
öllum ákvörðunum sem tengjast henni,

II.1.3. koma frá:
(2)(3)(12) annaðhvort
2

4

( )( ) eða

[á yfirráðasvæði með kóðann ................................ ,]
[í hólfi eða hólfum ................................................ ,]
a) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í
reglugerð (EB) nr. 798/2008,
b) þar sem eftirlitsáætlun vegna fuglainflúensu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er í
framkvæmd,

II.1.4. koma frá:
(2)(3) annaðhvort

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

(2)(4) eða

[í hólfi eða hólfum ................................................ ,]
(3)annaðhvort

[II.1.4.1 sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega og væga
fuglainflúensu eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]

(3) eða

[II.1.4.1 sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega fuglainflúensu eins og
skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008 og alifuglarnir hafa verið haldnir á stöð:
a) þar sem væg fuglainflúensa hefur ekki verið fyrir hendi næstliðna 30 daga fyrir
innflutning til Sambandsins,
b) sem er staðsett á svæði sem lögbært yfirvald hefur ekki sett opinberar takmarkanir um
er varða heilbrigði dýra og dýraafurða í tengslum við uppkomu vægrar fuglainflúensu
og í öllum tilvikum svæði með a.m.k. 1 km radíus umhverfis þar sem væg
fuglainflúensa hefur ekki verið fyrir hendi á neinni stöð næstliðna 30 daga fyrir
innflutning til Sambandsins,
c) þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við stöð þar sem væg
fuglainflúensa hefur verið fyrir hendi næstliðna 30 daga fyrir innflutning til
Sambandsins,]

II.1.5. koma úr hóp þar sem bólusetning gegn fuglainflúensu hefur ekki farið fram,
II.1.6. koma frá stöð eða stöðvum sem eru skilgreindar í reit I.11 í I. hluta og eru opinberlega samþykktar í samræmi við
kröfur sem eru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II. viðauka við tilskipun 2009/158/EB, þar sem þeir hafa
verið haldnir frá klaki eða í a.m.k. sex vikur fram að útflutningi og
a) samþykki fyrir þeim hefur ekki verið fellt tímabundið úr gildi eða afturkallað,
b) sem ekki féll/féllu undir neinar takmarkanir á sviði dýraheilbrigðis þegar sendingin fór af stað,
c) þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem eftir
atvikum nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,
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LAND:

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

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.7.

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

koma úr hóp sem:
a) var skoðaður innan við 24 klukkustundum fyrir fermingu og sýndi engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gaf tilefni
til gruns um slíkt,
b) sætti eftirlitsáætlun vegna sjúkdóma varðandi:
(3) annaðhvort [Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og Mycoplasma gallisepticum (hænsn),]
(3) eða

[Salmonella arizonae (sermihópur 0:18(K)), S. Pullorum og S. Gallinarum, Mycoplasma meleagridis og M.
gallisepticum (kalkúnar),]

(3) eða

[Salmonella Pullorum og S. Gallinarum (perluhænsn, kornhænur, fasanar, akurhænur og endur),] í samræmi
við III. kafla II. viðauka við tilskipun 2009/158/EB og hvorki fannst í honum sýking né var ástæða til gruns
um sýkingu af völdum þessara sjúkdómsvalda,

(3) annaðhvort [(c) [hefur ekki verið bólusettur gegn Newcastle-veiki,]
(3) eða

Auðkenning
hópsins

[(c) hefur verið bólusettur gegn Newcastle-veiki:

Aldur
fuglanna

Dagsetning
bólusetningar
[dd/mm/áááá]

Heiti og tegund (lifandi eða
óvirkjaðs) veirustofns
Newcastle-veikinnar sem er
notaður í bóluefni

Númer
framleiðslulotu

Heiti og
framleiðandi
bóluefnisins
]

(5) og/eða

[(d) hefur verið bólusettur með opinberlega samþykktum bóluefnum:

Auðkenning
hópsins

Aldur
fuglanna

Dagsetning
bólusetningar
[dd/mm/áááá]

Bólusettir
gegn

Númer
framleiðslulotu

Heiti, framleiðandi og
tegund opinberlega
samþykktra bóluefna
]

II.1.8

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

II.1.9

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

II.2.

Viðbótarábyrgðir vegna lýðheilsu

(6)[II.2.1 Varnaráætluninni vegna salmonellu, sem um getur í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 2160/2003, og sértækum kröfum vegna
notkunar á sýkingalyfjum og bóluefnum í reglugerð (EB) nr. 1177/2006 hefur verið beitt í upprunahópnum og þessi hópur
hefur verið prófaður með tilliti til sermigerða salmonellu sem hafa þýðingu fyrir lýðheilsu:

Auðkenning
hópsins

Aldur
fuglanna

Dagsetning síðustu
sýnatöku úr hópnum þar
sem niðurstöður eru
kunnar [dd/mm/áááá]

Heiti, framleiðandi og tegund
opinberlega samþykktra bóluefna
Jákvæðar

Neikvæðar

Af öðrum ástæðum en vegna varnaráætlunar vegna salmonellu: innan þriggja vikna fram að innflutningi voru:
(3) annaðhvort

[sýkingalyf ekki gefin alifuglum til undaneldis og framleiðslu, öðrum en strútfuglum,]

(3)(8) eða

[eftirfarandi sýkingalyf gefin alifuglum til undaneldis og framleiðslu, öðrum en strútfuglum: ]]

(6)[II.2.2 Ef um er að ræða alifugla til undaneldis fundust hvorki Salmonella enteritidis né Salmonella typhimurium við framkvæmd
varnaráætlunarinnar sem um getur í lið II.2.1]
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LAND:
II.

BPP (alifuglar til undaneldis eða framleiðslu, aðrir en strútfuglar)
Upplýsingar um heilbrigði

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.3.

Viðbótarábyrgðir vegna heilbrigðis dýra

(9)01.3.1

eigi sendingin að fara til aðildarríkis með stöðu, sem hefur verið ákvörðuð

II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
í samræmi við 2. mgr. 15. gr. tilskipunar 2009/158/EB, að alifuglarnir sem lýst er í þessu vottorði:
a) hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,
b) voru í einangrun á stöð, sem er undir eftirliti opinbers dýralæknis, í 14 daga fram að sendingu. Í því sambandi
voru engir alifuglar á upprunastöðinni eða á einangrunarstöðinni, eftir því sem við á, bólusettir gegn Newcastle
veiki á 21 dags tímabili fram að sendingu og enginn fugl sem ekki átti að fara í sendinguna kom þar inn á þeim
tíma,
c) voru settir í sermifræðilega rannsókn til að athuga hvort mótefni gegn Newcastle-veiki væru til staðar í þeim, á
14 daga tímabili fram að sendingu, með neikvæðum prófunarniðurstöðum,]
(5)[II.3.2

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

(9)[II.3.3

Ef viðtökuaðildarríkið er Finnland eða Svíþjóð:

(3) annaðhvort [neikvæðar niðurstöður úr prófunum á alifuglum sem ætlaðir eru til undaneldis, í samræmi við reglurnar sem mælt
er fyrir um í ákvörðun 2003/644/EB,]
(3) eða

[neikvæðar niðurstöður úr prófunum á varphænum (alifuglum til framleiðslu sem eru aldir til þess að framleiða egg
til neyslu), í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í ákvörðun 2004/235/EB.]]

II.4.

Viðbótarheilbrigðiskröfur
(10)[Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
þó að notkun á bóluefnum gegn Newcastle-veiki sem uppfylla ekki sértækar kröfur í II. hluta VI. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 798/2008 sé ekki bönnuð:

(2)(3) annaðhvort
2

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

4

( )( ) eða

[í hólfi eða hólfum.................................................,]
að alifuglarnir sem lýst er í þessu vottorði:
a) hafa ekki verið bólusettir á a.m.k. síðustu 12 mánuðum með slíkum bóluefnum,
b) koma úr hóp eða hópum sem settir voru í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem
framkvæmd var á opinberri rannsóknarstofu að hámarki 14 dögum fyrir sendingu, á slembiúrtaki af stroksýnum
úr þarfagangi a.m.k. 60 fugla í hverjum hópi og þar sem ekki fundust paramyxóveirusýkingar með
smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4,
e) voru ekki, í 60 daga fram að sendingu, í snertingu við alifugla sem ekki uppfylla skilyrðin í a- og b-lið,
d) voru hafðir í einangrun undir opinberri vöktun á upprunastöðinni í þá 14 daga sem um getur í b-lið.]

(11)II.5.

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

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

ii. gera það kleift að framkvæma sjónræna skoðun á alifuglunum,
iii. hægt sé að hreinsa þau og sótthreinsa,
e) hafa, ásamt farartækjum sem þau eru flutt í, verið hreinsuð og sótthreinsuð fyrir fermingu, í samræmi við
fyrirmæli lögbæra yfirvaldsins.
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LAND:
II.

BPP (alifuglar til undaneldis eða framleiðslu, aðrir en strútfuglar)
Upplýsingar um heilbrigði

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Athugasemdir:
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1. hluta
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer ræktunar- eða eldisstöðvarinnar.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk
raðnúmers innsiglisins, ef við á.
— Reitur I.19: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 01.05 eða 01.06.39.
— Reitur I.28 (Flokkur): Veljið eitt af eftirfarandi: Hrein lína/afar og ömmur/foreldrar/ungar varphænur/annað.
II. hluti:
(1) Alifuglar til undaneldis og alifuglar til framleiðslu eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(2) Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(3) Strikið út það sem á ekki við.
(4) Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
(5) Strikið út það sem á ekki við.
(6) Þessi ábyrgð gildir einungis um alifugla af tegundinni Gallus gallus og um kalkúna.
(7) Ef einhverjar niðurstöður voru jákvæðar að því er varðar eftirtaldar sermigerðir á líftíma hópsins skal merkja við „jákvætt“.
— Hópar alifugla til undaneldis: Salmonella hadar, Salmonella virchow og Salmonella infantis,
— Hópar alifugla til framleiðslu: Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium.
(8) Fyllið út ef við á: færið inn heiti og virkt efni sýkingalyfja sem voru notuð.
(9) Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.
(10) Þessarar ábyrgðar er einungis krafist fyrir alifugla sem koma frá löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum sem ákvæði 1.
mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008 gilda um.
(11) Vinsamlegast athugið að samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1/2005 munu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skoða hvort dýrin eru í
ástandi til að halda áfram ferð sinni eftir innkomu til Sambandsins. Ef kröfurnar eru ekki uppfylltar þarf að afferma dýrin og gera
frekari ráðstafanir.
(12) Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008,
einungis fyrir alifugla til undaneldis og framleiðslu, aðra en strútfugla (BPP), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur upp, eins
og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll
svæði sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar
Newcastle-veiki.
Þetta vottorð gildir í 10 daga.
Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir strútfugla til undaneldis eða framleiðslu (BPR)

LAND:

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

II.

L5.

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

I.2.
I.3.

Tilvísunarnúmer
vottorðs
Lögbært stjórnvald

Land
Sími
Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Land
Sími
I.7. Upprunaland

I.11.

I.13.
I.15.

I.18.

I.6.

ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

I.12

Upprunastaður
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Fermingarstaður
Heimilisfang

Samþykkisnúmer
Samþykkisnúmer
Samþykkisnúmer
I.14.

Brottfarardagur

Brottfarartími

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

CITES-nr.

Samþykkisnúmer

Flutningatæki
Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Skjal:

I.2.a

Skip Ƒ
Annað Ƒ

Járnbrautarvagn Ƒ

Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
01.06.39
I.20. Magn

I.21.

I.22 Fjöldi pakkninga

I.23.

Nr. innsiglis/gáms

I.24

I.25.

Vörur sem eru vottaðar:
Til undaneldis Ƒ

I.26.

I.28.

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

Auðkenning varanna
Tegund
(Vísindaheiti)

Kyn/flokkur

Auðkenningarkerfi Auðkennisnúmer

Magn

Ƒ
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LAND:

BPR (strútfuglar til undaneldis eða framleiðslu)

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

Dýraheilbrigðisvottun

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að alifuglarnir (1) sem lýst er í þessu vottorði:
II.1.1.

uppfylla ákvæði tilskipunar 2009/158/EB,

II.1.2.

hafa verið haldnir eingöngu:

(2)(3) annaðhvort

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

(2)(4) eða

[í hólfi eða hólfum ................................................ ,]
í a.m.k. þrjá mánuði eða frá klaki ef þeir eru yngri en þriggja mánaða; hafi þeir verið fluttir inn til lands,
yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs þar sem þeir eru upprunnir átti það sér stað í samræmi við
dýraheilbrigðiskröfur sem eru a.m.k. jafn strangar og viðeigandi kröfur í tilskipun 2009/158/EB og öllum
ákvörðunum sem tengjast henni,

II.1.3.

koma frá:

(2)(3)(9) annaðhvort

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

(2)(4) eða

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

(3) annaðhvort

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

(3)(5) eða

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

II.1.4.

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

koma frá:

(2)(3) annaðhvort

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

(2)(4) eða

[í hólfi eða hólfum ................................................ ,]
(3) annaðhvort [II.1.4.1 sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega og væga
fuglainflúensu eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
(3) eða

[II.1.4.1 sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega fuglainflúensu
eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008 og strútfuglarnir hafa verið haldnir á
stöð:
a) þar sem væg fuglainflúensa hefur ekki verið fyrir hendi næstliðna 30 daga
fyrir innflutning til Sambandsins,
b) sem er staðsett á svæði sem lögbært yfirvald hefur ekki sett opinberar takmarkanir
um er varða heilbrigði dýra og dýraafurða í tengslum við uppkomu vægrar
fuglainflúensu og í öllum tilvikum svæði með a.m.k. 1 km radíus umhverfis þar
sem væg fuglainflúensa hefur ekki verið fyrir hendi á neinni stöð næstliðna 30
daga fyrir innflutning til Sambandsins,
c) þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við stöð þar sem væg
fuglainflúensa hefur verið fyrir hendi næstliðna 30 daga fyrir innflutning til
Sambandsins,]

II.1.5.

koma úr hóp þar sem bólusetning gegn fuglainflúensu hefur ekki farið fram,

II.1.6.

koma frá stöð eða stöðvum sem eru skilgreindar í reit I.11 í I. hluta og eru opinberlega samþykktar í samræmi við
kröfur sem eru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II. viðauka við tilskipun 2009/158/EB, þar sem þeir hafa
verið haldnir frá klaki eða í a.m.k. sex vikur fram að útflutningi og
a)

samþykki fyrir þeim hefur ekki verið fellt tímabundið úr gildi eða afturkallað,

b)

sem ekki sæta neinum takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis

c)

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

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

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.7.

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

koma úr hóp sem:
a)

var skoðaður innan við 24 klukkustundum fyrir fermingu og sýndi engin klínísk einkenni sjúkdóms eða
gaf tilefni til gruns um slíkt,

(3) annaðhvort [(b)
(3) eða
Auðkenning
hópsins

[hefur ekki verið bólusettur gegn Newcastle-veiki,]

[(b) hefur verið bólusettur gegn Newcastle-veiki:
Heiti og tegund (lifandi eða
Dagsetning
óvirkjaðs) veirustofns
Aldur
bólusetningar
Newcastle-veikinnar sem er
fuglanna
[dd/mm/áááá]
notaður í bóluefni

Númer
framleiðslulotu

Heiti og
framleiðandi
bóluefnisins
]

6

( ) og/eða

[(c)

Auðkenning
hópsins

hefur verið bólusettur með opinberlega samþykktum bóluefnum:
Aldur
fuglanna

Dagsetning
bólusetningar
[dd/mm/áááá]

Bólusettir
gegn

Númer
framleiðslulotu

Heiti, framleiðandi og
tegund opinberlega
samþykktra bóluefna
]

6

( )[II.1.8 ef þeir koma frá löndum í Asíu eða Afríku:
(3) annaðhvort [voru í einangrun í umhverfi sem var varið gegn blóðmítlum innan opinberlega samþykktrar áætlunar um
varnir gegn nagdýrum í a.m.k. 21 dag fram að innflutningi til Sambandsins,]
(3) eða

[voru meðhöndlaðir til að tryggja að öllum blóðmítlum á þeim væri eytt áður en þeir voru fluttir í umhverfi sem
var varið gegn blóðmítlum; tilgreining meðhöndlunar: ................................................... ,]

(3) eða

[voru, eftir 14 daga í umhverfi sem var varið gegn blóðmítlum, prófaðir með samkeppnisháðri ELISA-prófun
fyrir mótefnum gegn Krím-Kongó-hitasótt með neikvæðri prófunarniðurstöðu fyrir alla strútfugla sem komu úr
einangrun,]]

II.1.9

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

II.1.10

höfðu ekki, á tímabilinu sem um getur í lið II.1.6, komist í snertingu við strútfugla, sem ekki uppfylltu kröfurnar

slíkt,
sem mælt er fyrir um í þessu vottorði, eða við aðra fugla.
II.2.

Viðbótarábyrgðir

(7)[II.2.1

eigi sendingin að fara til aðildarríkis með stöðu, sem hefur verið ákvörðuð í samræmi við 2. mgr. 15. gr.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
tilskipunar 2009/158/EB, að strútfuglarnir sem lýst er í þessu vottorði:
a)
b)

hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,
voru í einangrun á stöð, sem er undir eftirliti opinbers dýralæknis, í 14 daga fram að sendingu. Í því
sambandi voru engir strútfuglar eða aðrir alifuglar á stöðinni bólusettir gegn Newcastle-veiki á 21 dags
tímabili fram að sendingu og enginn fugl sem ekki átti að fara í sendinguna kom þar inn á þeim tíma,

c)

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

(6)[II.2.1

veittar eru eftirfarandi viðbótarábyrgðir sem viðtökuaðildarríkið mælir fyrir um í samræmi við 16. og/eða 17. gr.

(7) [II.2.2

ef viðtökuaðildarríkið er Finnland eða Svíþjóð:

tilskipunar 2009/158/EB:
(3) annaðhvort [neikvæðar niðurstöður úr prófunum á strútfuglum til undaneldis, í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um
í ákvörðun 2003/644/EB,]
(3) eða

[neikvæðar niðurstöður úr prófunum á kvenfuglum til varps (strútfuglum til framleiðslu sem eru aldir til þess að
framleiða egg til neyslu), í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í ákvörðun 2004/235/EB,]]
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LAND:
II.

BPP (alifuglar til undaneldis eða framleiðslu, aðrir en strútfuglar)
Upplýsingar um heilbrigði

II.3.
(5)

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

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

(8)II.4.

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

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

ii. gera það kleift að framkvæma sjónræna skoðun á strútfuglunum,
iii. hægt sé að hreinsa þau og sótthreinsa,
e) hafa, ásamt farartækjum sem þau eru flutt í, verið hreinsuð og sótthreinsuð fyrir fermingu, í samræmi við fyrirmæli
lögbæra yfirvaldsins.
Athugasemdir:
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1.
hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer ræktunar- eða eldisstöðvarinnar.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk
raðnúmers innsiglisins, ef við á.
— Reitur I.28 (Flokkur): Veljið eitt af eftirfarandi: Hrein lína/afar og ömmur/foreldrar/annað, (Auðkenningarkerfi og
auðkennisnúmer): Hálsmerki og örflögur skulu innihalda ISO-kóða upprunalandsins; örflögur skulu uppfylla ISO-staðla.
II. hluti:
(1) „Strútfuglar“: fuglar af ættbálknum Struthioniformes (Casuariidae, Rheidae, Struthionidae) sem eru aldir eða haldnir til
undaneldis og framleiðslu.
(2) Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(3) Strikið út það sem á ekki við.
(4) Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
(5) Þetta á einungis við um lönd með færsluna „I“ í 5. dálki I. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008. Þetta á hins vegar
ekki við um strútfugla til undaneldis og framleiðslu sem koma frá hólfum.
(6) Strikið út það sem á ekki við.
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Upplýsingar um heilbrigði

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(7) Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.
(8) Vinsamlegast athugið að samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1/2005 munu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skoða hvort dýrin eru í
ástandi til að halda áfram ferð sinni eftir innkomu til Sambandsins. Ef kröfurnar eru ekki uppfylltar þarf að afferma dýrin og gera
frekari ráðstafanir.
(9) Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008,
einungis fyrir strútfugla til undaneldis og framleiðslu (BPR), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur upp, eins og skilgreint er í
reglugerð (EB) nr. 798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll svæði sem, á
útgáfudegi þessa vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar Newcastle-veiki.
Þetta vottorð gildir í 10 daga.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir dagsgamla unga, aðra en strútfugla (DOC)

LAND:

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

II.

L5.

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

I.2.
I.3.

Tilvísunarnúmer
vottorðs
Lögbært stjórnvald

Land
Sími
Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Land
Sími
I.7. Upprunaland

I.6.

ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.11. Upprunastaður

ISO-kóði

I.10.

Samþykkisnúmer
Samþykkisnúmer
Samþykkisnúmer
I.14.

Brottfarardagur

Brottfarartími

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

CITES-nr.

Samþykkisnúmer

I.15. Flutningatæki
Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Skjal:

I.9. Viðtökuland

I.12

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13. Fermingarstaður
Heimilisfang

I.18.

I.2.a

Skip Ƒ
Annað Ƒ

Járnbrautarvagn Ƒ

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 Ƒ
I.26.

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESBƑ

I.28. Auðkenning varanna
Tegund
(Vísindaheiti)

Kyn/flokkur

Magn
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II.1.

Dýraheilbrigðisvottun

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að dagsgömlu ungarnir (1) sem lýst er í þessu vottorði:
II.1.1.

uppfylla ákvæði tilskipunar 2009/158/EB,

II.1.2.

klöktust:

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

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

II.1.3.

koma frá:

(2)(3)(12) annaðhvort [á yfirráðasvæði með kóðann ................................... ,]
(3)(4) eða

II.1.4.
2

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

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

b)

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

koma frá:

3

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

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

(3) annaðhvort

[II.1.4,1 sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega og væga fuglainflúensu eins og
skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]

(3) eða

[II.1.4,1 sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega fuglainflúensu eins og skilgreint er
í reglugerð (EB) nr. 798/2008 og komu úr foreldrahópum sem hafa verið haldnir á stöð:
a) þar sem væg fuglainflúensa hefur ekki verið fyrir hendi næstliðna 30 daga fyrir söfnun eggjanna
sem dagsgömlu ungarnir klöktust úr,
b) sem er staðsett á svæði sem lögbært yfirvald hefur ekki sett opinberar takmarkanir um er varða
heilbrigði dýra og dýraafurða í tengslum við uppkomu vægrar fuglainflúensu og í öllum tilvikum
svæði með a.m.k. 1 km radíus umhverfis þar sem væg fuglainflúensa hefur ekki verið fyrir hendi
á neinni stöð næstliðna 30 daga fyrir söfnun eggjanna sem dagsgömlu ungarnir klöktust úr,
c) þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við stöð þar sem væg fuglainflúensa hefur
verið fyrir hendi næstliðna 30 daga fyrir söfnun eggjanna sem dagsgömlu ungarnir klöktust úr,]

II.1.5.

a) hafa ekki verið bólusettir gegn fuglainflúensu,
b) komu úr foreldrahópum sem:
(3)annaðhvort [hafa ekki verið bólusettir gegn fuglainflúensu,]
(3)eða

[hafa verið bólusettir gegn fuglainflúensu í samræmi við bólusetningaráætlun samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 798/2008 með:

..........................................................................................................................................
(heiti og tegund bóluefnis eða -efna sem eru notuð)
við ......................................... vikna aldur,]
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II.1.6.

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

var ungað út á stöð eða stöðvum sem eru skilgreindar í reit I.11 í I. hluta, sem eru opinberlega samþykktar í samræmi við
kröfur sem eru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II. viðauka við tilskipun 2009/158/EB og
a) samþykki fyrir þeim hefur ekki verið fellt tímabundið úr gildi eða afturkallað,
b) sem ekki féll/féllu undir neinar takmarkanir á sviði dýraheilbrigðis þegar sendingin fór af stað,
c) þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem eftir atvikum nær
til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,

II.1.7.

klöktust úr eggjum sem komu úr hópum sem:
a) voru haldnir í a.m.k. sex vikur fram að innflutningi til Sambandsins á opinberlega samþykktum stöðvum sem
samþykki fyrir hafði ekki, þegar útungunareggin voru send til útungunarstöðvarinnar, verið fellt niður tímabundið eða
afturkallað,
b) sem ekki féllu undir neinar takmarkanir á sviði dýraheilbrigðis þegar sendingin fór af stað,
c) sættu eftirlitsáætlun vegna sjúkdóma varðandi:

(3) annaðhvort [Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og Mycoplasma gallisepticum (hænsn),]
(3) eða

[Salmonella arizonae (sermihópur 0:18(K)), S. Pullorum og S. Gallinarum, Mycoplasma meleagridis og M.
gallisepticum (kalkúnar),]

3

( ) eða

[Salmonella Pullorum og S. Gallinarum (perluhænsn, kornhænur, fasanar, akurhænur og endur),]
í samræmi við III. kafla II. viðauka við tilskipun 2009/158/EB og hvorki fannst í honum sýking né var ástæða til
gruns um sýkingu af völdum þessara sjúkdómsvalda,

(3) annaðhvort [(d) [hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]
(3) eða

[(d) hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki:

Auðkenning
hópsins

Aldur
fuglanna

Dagsetning
bólusetningar
[dd/mm/áááá]

Heiti og tegund (lifandi eða
óvirkjaðs) veirustofns
Newcastle-veikinnar sem er
notaður í bóluefni

Númer
framleiðslulotu

Heiti og
framleiðandi
bóluefnisins
]

(5) og/eða
Auðkenning
hópsins

[(e)

hefur verið bólusettur með opinberlega samþykktum bóluefnum:
Aldur
fuglanna

Dagsetning
bólusetningar
[dd/mm/áááá]

Bólusettir
gegn

Númer
framleiðslulotu

Heiti, framleiðandi og
tegund opinberlega
samþykktra bóluefna
]

[II.1.8

var ungað út úr eggjum sem:
a) voru, áður en þau voru send til útungunarstöðvarinnar, merkt í samræmi við fyrirmæli lögbærs yfirvalds,
b) voru sótthreinsuð í samræmi við fyrirmæli lögbærs yfirvalds,

(5)[II.1.9

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

II.2.

Viðbótarábyrgðir vegna lýðheilsu

(6)[II.2.1

Varnaráætluninni vegna salmonellu, sem um getur í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 2160/2003, og sértækum kröfum vegna
notkunar á sýkingalyfjum og bóluefnum í reglugerð (EB) nr. 1177/2006 hefur verið beitt í foreldrahópnum, sem er
upprunahópurinn, og þessi hópur hefur verið prófaður með tilliti til sermigerða salmonellu sem hafa áhrif á lýðheilsu:

Auðkenning
hópsins

Aldur
fuglanna

Dagsetning síðustu
sýnatöku úr hópnum þar
sem niðurstöður eru
kunnar [dd/mm/áááá]

Heiti, framleiðandi og tegund
opinberlega samþykktra bóluefna
Jákvæðar

Neikvæðar

Sértæku kröfunum um notkun á sýkingalyfjum og bóluefnum í reglugerð (EB) nr. 1177/2006 hefur verið beitt að því er
varðar dagsgamla unga.
Af öðrum ástæðum en vegna varnaráætlunar gegn salmonellu:
(3) annaðhvort [voru dagsgömlu ungunum ekki gefin sýkingalyf (þ.m.t. ídæling í egg),]
(3)(8) eða
6

( )[II.2.2

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

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

II.3.

Viðbótarábyrgðir vegna heilbrigðis dýra

(9)[II.3.1

eigi sendingin að fara til aðildarríkis með stöðu, sem hefur verið ákvörðuð í samræmi við 2. mgr. 15. gr. tilskipunar

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
2009/158/EBE, að dagsgömlu ungarnir sem lýst er í þessu vottorði koma úr útungunareggjum frá hópum sem:
(3) annaðhvort [hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]
(3) eða

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

(3) eða

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

(5)[II.3.2

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

(9)[II.3.3

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

II.4.

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

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

4

( )( ) eða

[á yfirráðasvæði með kóðann ................................... ,]
[í hólfi eða hólfum.................................................... ,]
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II.b.

alifuglarnir sem dagsgömlu ungarnir koma úr:
a) hafa ekki verið bólusettir á a.m.k. síðustu 12 mánuðum með slíkum bóluefnum,
b) koma úr hóp eða hópum sem settir voru í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem framkvæmd var á
opinberri rannsóknarstofu að hámarki 14 dögum fyrir sendingu, á slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi a.m.k. 60
fugla í hverjum hópi og þar sem ekki fundust paramyxóveirusýkingar með smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4,
c) voru ekki, í 60 daga fram að sendingu, í snertingu við alifugla sem ekki uppfylla skilyrðin í a- og b-lið,
d) voru hafðir í einangrun undir opinberu eftirliti á upprunastöðinni í þá 14 daga sem um getur í b-lið,
(10)[II.4.2 útungunareggin sem dagsgömlu ungarnir klöktust úr voru ekki, á útungunarstöðinni eða á meðan á flutningi stóð, í
snertingu við egg eða alifugla sem ekki uppfylla ofangreindar kröfur.]
(11)II.5

Vottorð vegna flutninga á dýrum

II.5.1

dagsgömlu ungarnir sem lýst er í þessu vottorði eru fluttir í algerlega hreinum, einnota kössum sem eru notaðir í fyrsta

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
skipti og:
a) innihalda einungis dagsgamla unga af sömu tegund, í sama flokki og af sömu gerð, frá sömu stöð,
b) bera eftirfarandi upplýsingar:
— heiti lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs þaðan sem þeir eru sendir,
— hvaða alifuglategund um er að ræða,
— fjölda unga,
— flokk og gerð framleiðslu sem þeir eru ætlaðir fyrir,
— heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer framleiðslustöðvarinnar,
— samþykkisnúmer upprunastöðvarinnar.
— viðtökuaðildarríkið,
c) er lokað í samræmi við fyrirmæli lögbæra yfirvaldsins til að koma í veg fyrir að hægt sé að skipta um innihald í þeim.
Gámar og farartæki sem ofangreindir kassar voru fluttir í hafa verið þrifnir og sótthreinsaðir fyrir fermingu í samræmi við
fyrirmæli lögbærs yfirvalds.
Athugasemdir:
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1. hluta
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer útungunarstöðva og ræktunarstöðvar.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk
raðnúmers innsiglisins, ef við á.
— Reitur I.19: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 01.05 eða 01.06.39.
— Reitur I.28: (Flokkur): Veljið eitt af eftirfarandi: Hrein lína/afar og ömmur/foreldrar/varphænur/holdakjúklingar/annað.
II. hluti:
(1) „Dagsgamlir ungar“ eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(2) Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(3) Strikið út það sem á ekki við.
(4) Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
(5) Strikið út það sem á ekki við.
(6) Þessi ábyrgð gildir einungis um dagsgamla unga af tegundinni Gallus gallus og um kalkúna
(7) Ef einhverjar niðurstöður voru jákvæðar að því er varðar eftirtaldar sermigerðir á líftíma hópsins skal merkja við „jákvætt“.
— Hópar alifugla til undaneldis: Salmonella hadar, Salmonella virchow og Salmonella infantis,
— Hópar alifugla til framleiðslu: Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium.
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LAND:
II.

DOC (dagsgamlir ungar, aðrir en strútfuglar)
Upplýsingar um heilbrigði

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(8) Fyllið út ef við á: færið inn heiti og virkt efni sýkingalyfja sem voru notuð.
(9) Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.
(10) Þessarar ábyrgðar er einungis krafist fyrir alifugla sem koma frá löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum sem ákvæði 1.
mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008 gilda um.
(11) Vinsamlegast athugið að samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1/2005 munu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skoða hvort dýrin eru í
ástandi til að halda áfram ferð sinni eftir innkomu til Sambandsins. Ef kröfurnar eru ekki uppfylltar þarf að afferma dýrin og gera
frekari ráðstafanir.
(12) Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008,
einungis fyrir dagsgamla unga aðra en strútfugla (DOC), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur upp, eins og skilgreint er í
reglugerð (EB) nr. 798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll svæði sem, á
útgáfudegi þessa vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar Newcastle-veiki.
Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
(13)III.

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

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

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

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

(13)Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir dagsgamla unga strútfugla (DOR)

LAND:

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

II.

L5.

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

I.2.

Land
Sími
Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

Land
Sími
I.7. Upprunaland

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.2.a

I.6.

ISO
kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.11. Upprunastaður

ISO-kóði

I.10.

Samþykkisnúmer
Samþykkisnúmer
Samþykkisnúmer
I.14.

Brottfarardagur

Brottfarartími

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

CITES-nr.

Samþykkisnúmer

I.15. Flutningatæki
Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Skjal:

I.9. Viðtökuland

I.12

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13. Fermingarstaður
Heimilisfang

I.18.

I.3.

Tilvísunarnúmer
vottorðs
Lögbært stjórnvald

Skip Ƒ
Annað Ƒ

Járnbrautarvagn Ƒ

Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
01.06.39
I.20. Magn

I.21.

I.22 Fjöldi pakkninga

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til undaneldis Ƒ
I.26.

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB Ƒ

I.28. Auðkenning varanna
Tegund
(Vísindaheiti)

Kyn/flokkur

Magn
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LAND:

DOR (dagsgamlir ungar strútfugla)

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

Dýraheilbrigðisvottun

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að dagsgömlu ungarnir (1) sem lýst er í þessu vottorði:
II.1.1.

uppfylla ákvæði tilskipunar 2009/158/EB,

II.1.2.

klöktust:

(2)(3) annaðhvort

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

(3)(4) eða

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

II.1.3.

koma frá:

(2)(3)(9) annaðhvort
3

4

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

( )( ) eða

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

(3) annaðhvort

[(a) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð
(EB) nr. 798/2008,

(3)(4) eða

[(b) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, voru ekki lausir við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð
(EB) nr. 798/2008,
b) þar sem eftirlitsáætlun vegna fuglainflúensu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er í
framkvæmd,

II.1.4.

koma frá:

(2)(3) annaðhvort

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

(3)(4) eða

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

(3) annaðhvort

[II.1.4,1 sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega og væga fuglainflúensu eins og
skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]

(3) eða

[II.1.4,1 sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega fuglainflúensu eins og skilgreint
er í reglugerð (EB) nr. 798/2008 og komu úr foreldrahópum sem hafa verið haldnir á stöð:
[a)þar sem væg fuglainflúensa hefur ekki verið fyrir hendi næstliðna 30 daga fyrir söfnun
eggjanna sem dagsgömlu ungarnir klöktust úr,
b) sem er staðsett á svæði sem lögbært yfirvald hefur ekki sett opinberar takmarkanir um er varða
heilbrigði dýra og dýraafurða í tengslum við uppkomu vægrar fuglainflúensu og í öllum
tilvikum svæði með a.m.k. 1 km radíus umhverfis þar sem væg fuglainflúensa hefur ekki verið
fyrir hendi á neinni stöð næstliðna 30 daga fyrir söfnun eggjanna sem dagsgömlu ungarnir
klöktust úr,
c) þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við stöð þar sem væg fuglainflúensa hefur
verið fyrir hendi næstliðna 30 daga fyrir söfnun eggjanna sem dagsgömlu ungarnir klöktust
úr,]

II.1.5.

a) hafa ekki verið bólusettir gegn fuglainflúensu,
b) komu úr foreldrahópum sem:
(3) annaðhvort

[hafa ekki verið bólusettir gegn fuglainflúensu,]

(3) eða

[hafa verið bólusettir gegn fuglainflúensu í samræmi við bólusetningaráætlun samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 798/2008 með:

.................................................................................................................................
(heiti og tegund bóluefnis eða -efna sem eru notuð)
við ................................ vikna aldur,]
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LAND:
II.

DOR (dagsgamlir ungar strútfugla)
Upplýsingar um heilbrigði

II.1.6.

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

var ungað út á stöð eða stöðvum sem eru skilgreindar í reit I.11 í I. hluta, sem eru opinberlega samþykktar í samræmi
við kröfur sem eru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II. viðauka við tilskipun 2009/158/EB:
a) samþykki fyrir þeim hefur ekki verið fellt tímabundið úr gildi eða afturkallað,
b) sem ekki féll/féllu undir neinar takmarkanir á sviði dýraheilbrigðis þegar sendingin fór af stað,
c) þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem eftir atvikum
nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,

II.1.7.

klöktust úr eggjum sem komu úr hópum sem:
a) voru haldnir, a.m.k. næstliðnar sex vikur, á opinberlega samþykktum stöðvum sem samþykki fyrir hafði ekki,
þegar útungunareggin voru send til útungunarstöðvarinnar, verið fellt niður tímabundið eða afturkallað,

(3) annaðhvort [(b) voru haldnir á stöðvum sem eru staðsettar í landi, á yfirráðasvæði, svæði eða í hólfi sem er laust við
Newcastle-veiki,]
(3)(5) eða

[(b) voru haldnir á stöðvum sem eru staðsettar í landi, á yfirráðasvæði, svæði eða í hólfi sem er ekki laust við
Newcastle-veiki,]
c) sem ekki féll/féllu undir neinar takmarkanir á sviði dýraheilbrigðis þegar sendingin fór af stað,

(3)annaðhvort [(d) [hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]
(3)eða

[(d) hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki:

Auðkenning
hópsins

Aldur
fuglanna

Dagsetning
bólusetningar
[dd/mm/áááá]

Heiti og tegund (lifandi eða
óvirkjaðs) veirustofns
Newcastle-veikinnar sem er
notaður í bóluefni

Númer
framleiðslulotu

Heiti og
framleiðandi
bóluefnisins
]

(7) og/eða

[(e)

Auðkenning
hópsins

hefur verið bólusettur með opinberlega samþykktum bóluefnum:
Aldur
fuglanna

Dagsetning
bólusetningar
[dd/mm/áááá]

Bólusettir
gegn

Númer
framleiðslulotu

Heiti, framleiðandi og
tegund opinberlega
samþykktra bóluefna
]

II.1.8

var ungað út úr eggjum sem:
a) voru, áður en þau voru send til útungunarstöðvarinnar, merkt í samræmi við fyrirmæli lögbærs yfirvalds,
b) voru sótthreinsuð í samræmi við fyrirmæli lögbærs yfirvalds,

II.1.9

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

(7)[II.1.10

hafa verið bólusettir með opinberlega samþykktum bóluefnum hinn .................... gegn ..............................................

II.1.11

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

II.1.12

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

(endurtakið eftir þörfum),]

þessu vottorði.
II.2.

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

(8)[II.2.1

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

(3)annaðhvort [hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]
(3)eða
3

( )eða

[hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með óvirkjuðu bóluefni,]
[hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með lifandi bóluefni í síðasta lagi 60 dögum fyrir daginn þegar eggjunum
var safnað,]
frá útungunarstöð þar sem starfsvenjur tryggja að slíkum eggjum sé ungað út á algerlega aðskildum tímum og á öðrum
stöðum en eggjum sem ekki uppfylla kröfurnar í a-lið,]
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LAND:
II.
(7)[II.2.2

DOR (dagsgamlir ungar strútfugla)
Upplýsingar um heilbrigði

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

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

(6)[II.2.3

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

II.3.

Viðbótarheilbrigðiskröfur fyrir lönd sem ekki eru laus við Newcastle-veiki
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:

(6)[II.3.1

strútfuglarnir til undaneldis sem dagsgömlu ungarnir koma úr:
a) voru settir í einangrun undir opinberri vöktun a.m.k. 30 dögum áður en útungunareggjunum var verpt sem

dagsgömlu ungarnir, sem flytja á inn til Sambandsins, komu úr,
b) voru settir í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem framkvæmd var á opinberri
rannsóknarstofu 7 til 10 dögum eftir að þeir voru settir í einangrun, annað hvort á stroksýnum úr þarfagangi
eða á saursýnum úr hverjum fugli og þar sem ekki fundust nein einangur paramyxóveirusýkingar af gerð 1
með smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4. Hagkvæmar niðurstöður lágu fyrir varðandi allar prófanir sem
gerðar voru áður en dagsgömlu ungarnir voru teknir út af útungunarstöðinni til innflutnings til Sambandsins,
c) voru ekki, í 30 daga fram að varpi útungunareggjanna, sem dagsgömlu ungarnir til innflutnings til

Sambandsins komu úr, og meðan á því stóð, í snertingu við alifugla (þ.m.t. strútfugla) sem ekki uppfylla
ábyrgðirnar sem fjallað er um í a-, b- og d-lið,
koma úr hópum þar sem eftirlit vegna Newcastle-veiki hefur farið fram samkvæmt tölfræðilega grundvallaðri
sýnatökuáætlun sem skilaði neikvæðum niðurstöðum í a.m.k. sex mánuði fyrir innflutning til Sambandsins,]
5

( )[II.3.2

útungunareggin, sem dagsgömlu ungarnir klöktust úr, og dagsgömlu ungarnir voru ekki, á útungunarstöðinni eða
á meðan á flutningi stóð, í snertingu við egg eða alifugla, þ.m.t. strútfugla, sem ekki uppfylla ofangreindar
kröfur.]

(8)II.4.

Vottorð vegna flutninga á dýrum
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að dagsgömlu ungarnir eru fluttir í algerlega hreinum,
einnota kössum sem eru notaðir í fyrsta skipti og sem:
a) innihalda einungis dagsgamla unga af sömu tegund, í sama flokki og af sömu gerð, frá sömu stöð,

b) bera eftirfarandi upplýsingar, með læsilegu letri og á a.m.k. einu tungumáli Sambandsins:
— heiti lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs þaðan sem þeir eru sendir,
— hvaða tegund strútfugla er um að ræða,
— fjölda unga,
— flokk og gerð framleiðslu sem þeir eru ætlaðir fyrir,
— heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer ræktunarstöðvarinnar,
— heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer upprunastöðvarinnar,
— sendingardag,
— viðtökuaðildarríkið,

c) er lokað í samræmi við fyrirmæli lögbæra yfirvaldsins til að koma í veg fyrir að hægt sé að skipta um
innihald í þeim.
Gámar og farartæki sem ofangreindir kassar voru fluttir í hafa verið þrifnir og sótthreinsaðir fyrir fermingu í
samræmi við fyrirmæli lögbærs yfirvalds.
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LAND:
II.

DOR (dagsgamlir ungar strútfugla)
Upplýsingar um heilbrigði

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Athugasemdir
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1. hluta
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer útungunarstöðva og ræktunarstöðvar.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk
raðnúmers innsiglisins, ef við á.
— Reitur I.28 (Flokkur): Veljið eitt af eftirfarandi: Hrein lína/afar og ömmur/foreldrar/annað.
II. hluti:
(1) „Dagsgamlir ungar“: strútfuglar sem eru innan við 72 klukkustunda gamlir.
(2) Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(3) Strikið út það sem á ekki við.
(4) Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
(5) Þetta á einungis við um lönd með færsluna „II“ í 5. dálki I. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008. Þetta á hins vegar
ekki við um dagsgamla unga strútfugla sem koma frá hólfum.
(6) Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.
(7) Strikið út það sem á ekki við.
(8) Vinsamlegast athugið að samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1/2005 munu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skoða hvort dýrin eru í
ástandi til að halda áfram ferð sinni eftir innkomu til Sambandsins. Ef kröfurnar eru ekki uppfylltar þarf að afferma dýrin og gera
frekari ráðstafanir.
(9) Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008,
einungis fyrir dagsgamla unga strútfugla (DOR), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur upp, eins og skilgreint er í reglugerð
(EB) nr. 798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll svæði sem, á útgáfudegi
þessa vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar Newcastle-veiki.
Þetta vottorð gildir í 10 daga.
Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir útungunaregg alifugla, annarra en strútfugla (HEP)

LAND:

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

II.

L5.

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

I.2.
I.3.

Tilvísunarnúmer
vottorðs
Lögbært stjórnvald

Land
Sími
Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Land
Sími
I.7. Upprunaland

I.6.

ISO-kóði

I.8.
Upprunasvæði

Kóði

I.11. Upprunastaður

ISO-kóði

I.10.

Samþykkisnúmer
Samþykkisnúmer
Samþykkisnúmer
I.14. Brottfarardagur

Brottfarartími

Samþykkisnúmer

I.15. Flutningatæki
Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Skjal:

I.9. Viðtökuland

I.12

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13. Fermingarstaður
Heimilisfang

I.18.

I.2.a

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

Járnbrautarvagn Ƒ

Lýsing á vöru

I.17. CITES-nr.

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
04.07
I.20. Magn

I.21.

I.22 Fjöldi pakkninga

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til undaneldis Ƒ
I.26.

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

I.28. Auðkenning varanna
Tegund
(Vísindaheiti)

Kyn/flokkur

Auðkenningarkerfi Auðkennisnúmer

Magn

Ƒ
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LAND:

HEP (útungunaregg alifugla, annarra en strútfugla)

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

Dýraheilbrigðisvottun

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að útungunareggin (1) sem lýst er í þessu vottorði:
II.1.1.

uppfylla ákvæði tilskipunar 2009/158/EB,

II.1.2.

koma úr hópum sem hafa verið haldnir eingöngu:

(2)(3) annaðhvort

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

(3)(4) eða

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

II.1.3.

koma frá:

(2)(3)(10) annaðhvort

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

(3)(4) eða

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

II.1.4.

a)

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

b)

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

koma frá:

(2)(3) annaðhvort

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

(3)(4) eða

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

(3) annaðhvort

[II.1.4,1 sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega og væga fuglainflúensu eins og
skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]

(3) eða

[II.1.4,1 sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega fuglainflúensu eins og skilgreint
er í reglugerð (EB) nr. 798/2008 og komu úr foreldrahópum sem hafa verið haldnir á stöð:
[a)þar sem væg fuglainflúensa hefur ekki verið fyrir hendi næstliðna 30 daga fyrir söfnun
eggjanna
b) sem er staðsett á svæði sem lögbært yfirvald hefur ekki sett opinberar takmarkanir um er varða
heilbrigði dýra og dýraafurða í tengslum við uppkomu vægrar fuglainflúensu og í öllum
tilvikum svæði með a.m.k. 1 km radíus umhverfis þar sem væg fuglainflúensa hefur ekki verið
fyrir hendi á neinni stöð næstliðna 30 daga fyrir söfnun eggjanna,
c) þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við stöð þar sem væg fuglainflúensa hefur
verið fyrir hendi næstliðna 30 daga fyrir söfnun eggjanna,]

II.1.5. komu úr foreldrahópum sem:
(3) annaðhvort

[hafa ekki verið bólusettir gegn fuglainflúensu,]

(3) eða

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

II.1.6

eru úr hópum sem:
a) voru skoðaðir á útgáfudegi þessa vottorðs og sýndu engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gáfu tilefni til gruns um slíkt,
b) voru haldnir, í a.m.k. 6 vikur fram að innflutningi til Sambandsins, á stöð eða stöðvum sem eru skilgreindar í reit I.11 í
I. hluta, sem eru opinberlega samþykktar í samræmi við kröfur sem eru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II.
viðauka við tilskipun 2009/158/EB:
— samþykki fyrir þeim hefur ekki verið fellt tímabundið úr gildi eða afturkallað,
— sem ekki sæta neinum takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis,
— þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem eftir atvikum
nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,
c) höfðu ekki, á tímabilinu sem um getur í b-lið, komist í neina snertingu við alifugla, sem ekki uppfylltu kröfurnar sem
mælt er fyrir um í þessu vottorði, eða við villta fugla,
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LAND:
II.

HEP (útungunaregg alifugla, annarra en strútfugla)
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

d) sættu eftirlitsáætlun vegna sjúkdóma varðandi:
(3) annaðhvort [Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og Mycoplasma gallisepticum (hænsn),]
(3) eða

[Salmonella arizonae (sermihópur 0:18(K)), S. Pullorum og S. Gallinarum, Mycoplasma meleagridis og M.
gallisepticum (kalkúnar),]

(3) eða

[Salmonella Pullorum og S. Gallinarum (perluhænsn, kornhænur, fasanar, akurhænur og endur),]
í samræmi við III. kafla II. viðauka við tilskipun 2009/158/EB og hvorki fannst í þeim sýking né var ástæða
til gruns um sýkingu af völdum þessara sjúkdómsvalda,

(3) annaðhvort

[(e) [hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]

(3) eða

[(e) hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki:

Auðkenning
hópsins

Dagsetning
bólusetningar
[dd/mm/áááá]

Aldur
fuglanna

Heiti og tegund (lifandi eða
óvirkjaðs) veirustofns
Newcastle-veikinnar sem er
notaður í bóluefni

Númer
framleiðslulotu

Heiti og
framleiðandi
bóluefnisins
]

(8) og/eða

[(f)

Auðkenning
hópsins

hefur verið bólusettur með opinberlega samþykktum bóluefnum:
Dagsetning
bólusetningar
[dd/mm/áááá]

Aldur
fuglanna

Bólusettir
gegn

Númer
framleiðslulotu

Heiti, framleiðandi og
tegund opinberlega
samþykktra bóluefna
]

(9)11.1.7

hafa verið merkt eins og tilgreint er í lið I.28 í vottorðinu, með ................................................................................

II.1.8

hafa verið sótthreinsuð í samræmi við fyrirmæli mín með .........................................................................................

(litur bleks)
(heiti vörunnar og virka efnisins) í ......................................... (tími í mínútum),
II.1.9

var safnað á bilinu .................................................. (dd/mm/áááá) til .................................................. (dd/mm/áááá),

II.1.10

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

II.2.

Viðbótarábyrgðir vegna lýðheilsu

(5)[II.2.1

Varnaráætluninni vegna salmonellu, sem um getur í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 2160/2003, og sértækum kröfum
vegna notkunar á sýkingalyfjum og bóluefnum í reglugerð (EB) nr. 1177/2006 hefur verið beitt í upprunahópnum og
hópurinn hefur verið prófaður með tilliti til sermigerða salmonellu sem hafa áhrif á lýðheilsu.

Auðkenning
hópsins

(5)[II.2.2

Aldur
fuglanna

Dagsetning síðustu
sýnatöku úr hópnum þar
sem niðurstöður eru
kunnar [dd/mm/áááá]

Niðurstöður allra prófana í hópnum(6)
Jákvæðar

Neikvæðar

Hvorki Salmonella enteritidis né Salmonella typhimurium fannst við framkvæmd varnaráætlunarinnar sem um getur í
lið II.2.1.]

II.3.

Viðbótarábyrgðir vegna heilbrigðis dýra

(5)[II.3.1

eigi sendingin að fara til aðildarríkis með stöðu, sem hefur verið ákvörðuð í samræmi við 2. mgr. 15. gr. tilskipunar

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
2009/158/EB, að útungunareggin sem lýst er í þessu vottorði koma úr alifuglum sem:
(5)annaðhvort [hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]
(5)eða

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

(5)eða

[voru bólusettir gegn Newcastle-veiki með lifandi bóluefni í síðasta lagi 60 dögum fyrir upphafsdagsetninguna sem
fram kemur í lið II.1.9,]]
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LAND:
II.
(8)[II.3.2

HEP (útungunaregg alifugla, annarra en strútfugla)
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

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

(7)[II.3.3

ef viðtökuaðildarríkið er Finnland eða Svíþjóð koma útungunareggin úr hópum sem hafa verið prófaðir með neikvæðum
niðurstöðum í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í ákvörðun 2003/644/EB.]

II.4.

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

8

( )[II.4.1

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

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

[í hólfi eða hólfum .........................................................,]
að alifuglarnir sem útungunareggin koma úr:
a) hafa ekki verið bólusettir á a.m.k. síðustu 12 mánuðum með slíkum bóluefnum,
b) koma úr hóp eða hópum sem settir voru í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem framkvæmd var á
opinberri rannsóknarstofu að hámarki 14 dögum fyrir sendingu, á slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi a.m.k. 60
fugla í hverjum hópi sem um er að ræða og þar sem ekki fundust paramyxóveirusýkingar með smithæfnistuðli í heila
hærri en 0,4,
c) voru ekki, í 60 daga fram að sendingu, í snertingu við alifugla sem ekki uppfylla skilyrðin í a- og b-lið,
d) voru hafðir í einangrun undir opinberu eftirliti á upprunastöðinni í þá 14 daga sem um getur í b-lið,]

II.5

Vottorð vegna flutninga á dýrum

II.5.1

útungunareggin sem lýst er í þessu vottorði eru flutt í algerlega hreinum, einnota kössum sem eru notaðir í fyrsta skipti og:

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
a) innihalda einungis útungunaregg af sömu tegund, í sama flokki og af sömu gerð, frá sömu stöð,
b) eru merktir með eftirfarandi upplýsingum:
— orðunum „til útungunar“,
— heiti lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs þaðan sem þeir eru sendir,
— hvaða alifuglategund um er að ræða,
— fjölda eggja,
— flokk og gerð framleiðslu sem þeir eru ætlaðir fyrir,
— heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer framleiðslustöðvarinnar,
— samþykkisnúmer upprunastöðvarinnar.
— viðtökuaðildarríkið,
c) er lokað í samræmi við fyrirmæli lögbæra yfirvaldsins til að koma í veg fyrir að hægt sé að skipta um innihald í þeim,
II.5.2

Gámar og farartæki sem ofangreindir kassar voru fluttir í hafa verið þrifnir og sótthreinsaðir fyrir fermingu í samræmi við
fyrirmæli lögbærs yfirvalds.
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LAND:
II.

HEP (útungunaregg alifugla, annarra en strútfugla)
Upplýsingar um heilbrigði

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Athugasemdir:
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1. hluta
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer ræktunarstöðvarinnar.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk
raðnúmers innsiglisins, ef við á.
— Reitur I.28 (Flokkur): Veljið eitt af eftirfarandi: Hrein lína/afar og ömmur/foreldrar/ungar varphænur/kalkúnaegg til neyslu/annað;
(auðkenniskerfi og auðkenningarnúmer): færið inn eggjamerkinguna.
II. hluti:
(1 )

Fyrir útungunaregg alifugla eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008, að undanteknum strútfuglum.

(2) Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(3) Strikið út það sem á ekki við.
(4) Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
(5) Þessi ábyrgð gildir einungis um alifugla af tegundinni Gallus gallus og um kalkúna.
(6 )

Ef einhverjar niðurstöður voru jákvæðar að því er varðar eftirtaldar sermigerðir á líftíma foreldrahópsins skal merkja við
„jákvætt“: Salmonella infantis, Salmonella virchow og Salmonella hadar.

(7 )

Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.

(8) Strikið út það sem á ekki við.
(9) Þegar eggin eru send af stað skal hvert egg fyrir sig merkt í samræmi við reglugerð (EB) nr. 617/2008, þ.m.t. með
samþykkisnúmeri ræktunarstöðvarinnar, með óafmáanlegu svörtu bleki; slíkar merkingar skulu vera með læsilegu letri og á
a.m.k. einu tungumáli Sambandsins.
(10) Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008,
einungis fyrir útungunaregg alifugla, önnur en egg strútfugla (HEP), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur upp, eins og
skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll
svæði sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar
Newcastle-veiki.
Þetta vottorð gildir í 10 daga.
Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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10. september 2015
Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir útungunaregg strútfugla (HER)

LAND:

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

II.

L5.

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

I.2.

Land
Sími
Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

Land
Sími
I.7. Upprunaland

I.3.

Tilvísunarnúmer
vottorðs
Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.2.a

I.6.

ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

I.11. Upprunastaður

I.9.

Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

I.12

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13. Fermingarstaður
Heimilisfang

Samþykkisnúmer
Samþykkisnúmer
Samþykkisnúmer
I.14. Brottfarardagur

Brottfarartími

Samþykkisnúmer

I.15. Flutningatæki
Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Skjal:

Kóði

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

Járnbrautarvagn Ƒ
I.17. CITES-nr.

I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
04.07
I.20. Magn

I.21.

I.22 Fjöldi pakkninga

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til undaneldis Ƒ
I.26.

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

I.28. Auðkenning varanna
Tegund
(Vísindaheiti)

Kyn/flokkur

Auðkenningarkerfi

Auðkennisnúmer

Magn

Ƒ
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LAND:

HER (útungunaregg strútfugla)

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

Dýraheilbrigðisvottun

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að útungunareggin (1) sem lýst er í þessu vottorði:
II.1.1.

uppfylla ákvæði tilskipunar 2009/158/EB,

II.1.2.

koma úr hópum sem hafa verið haldnir eingöngu:

(2)(3) annaðhvort

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

(3)(4) eða

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

II.1.3.

koma frá:

(2)(3)(9) annaðhvort

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

(3)(4) eða

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

(3) annaðhvort

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

(3)(5) eða

[(a) sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru ekki laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í
reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
b) þar sem eftirlitsáætlun vegna fuglainflúensu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er í
framkvæmd,

II.1.4.

koma frá:

(2)(3) annaðhvort
3

4

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

( )( ) eða

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

(3) annaðhvort

[II.1.4,1 sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega og væga fuglainflúensu eins og
skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]

(3) eða

[II.1.4,1 sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega fuglainflúensu eins og skilgreint
er í reglugerð (EB) nr. 798/2008 og komu úr foreldrahópum sem hafa verið haldnir á stöð:
[a)þar sem væg fuglainflúensa hefur ekki verið fyrir hendi næstliðna 30 daga fyrir söfnun
eggjanna,
b) sem er staðsett á svæði sem lögbært yfirvald hefur ekki sett opinberar takmarkanir um er varða
heilbrigði dýra og dýraafurða í tengslum við uppkomu vægrar fuglainflúensu og í öllum
tilvikum svæði með a.m.k. 1 km radíus umhverfis þar sem væg fuglainflúensa hefur ekki verið
fyrir hendi á neinni stöð næstliðna 30 daga fyrir söfnun eggjanna,
c) þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við stöð þar sem væg fuglainflúensa hefur
verið fyrir hendi næstliðna 30 daga fyrir söfnun eggjanna,]

II.1.5. komu úr foreldrahópum sem:
(3) annaðhvort

[hafa ekki verið bólusettir gegn fuglainflúensu,]

(3) eða

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

II.1.6

eru úr hópum sem:
a) voru skoðaðir á útgáfudegi þessa vottorðs og sýndu engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gáfu tilefni til gruns um slíkt,
b) voru haldnir, í a.m.k. 6 vikur fram að innflutningi til Sambandsins, á stöð eða stöðvum sem eru skilgreindar í reit I.11 í
I. hluta, sem eru opinberlega samþykktar í samræmi við kröfur sem eru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II.
viðauka við tilskipun 2009/158/EB:
— samþykki fyrir þeim hefur ekki verið fellt tímabundið úr gildi eða afturkallað,
— sem ekki sæta neinum takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis,
— þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem eftir atvikum
nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,
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LAND:
II.

HER (útungunaregg strútfugla)
Upplýsingar um heilbrigði

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

c) hafa, á tímabilinu sem um getur í b-lið, ekki komist í neina snertingu við alifugla eða aðra strútfugla, sem ekki
uppfylltu kröfurnar sem mælt er fyrir um í þessu vottorði,
(3) annaðhvort [(d) [hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]
(3) eða

[(d) hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki:

Auðkenning
hópsins

Aldur
fuglanna

Dagsetning
bólusetningar
[dd/mm/áááá]

Heiti og tegund (lifandi eða
óvirkjaðs) veirustofns
Newcastle-veikinnar sem er
notaður í bóluefni

Númer
framleiðslulotu

Heiti og
framleiðandi
bóluefnisins
]

8

( ) og/eða [(f)

hefur verið bólusettur með opinberlega samþykktum bóluefnum:

Auðkenning
hópsins

Aldur
fuglanna

Dagsetning
bólusetningar
[dd/mm/áááá]

Bólusettir
gegn

Númer
framleiðslulotu

Heiti, framleiðandi og
tegund opinberlega
samþykktra bóluefna
]

6

( )11.1.7

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

II.1.8

hafa verið sótthreinsuð í samræmi við fyrirmæli mín með ..................................................................... (heiti

II.1.9

var safnað á bilinu ........................................

II.1.10

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

vörunnar og virka efnisins) í ......................................... (tími í mínútum),
(dd/mm/áááá) til........................................ (dd/mm/áááá),

slíkt.
II.2.

Viðbótarábyrgðir

(7)[II.2.1

eigi sendingin að fara til aðildarríkis með stöðu, sem hefur verið ákvörðuð í samræmi við 2. mgr. 15. gr. tilskipunar

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
2009/158/EB, að útungunareggin sem lýst er í þessu vottorði koma úr strútfuglum sem:
(3) annaðhvort [hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]
(3) eða

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

(3) eða

[voru bólusettir gegn Newcastle-veiki með lifandi bóluefni í síðasta lagi 60 dögum fyrir upphafsdagsetninguna sem
fram kemur í lið II.1.9,]]

(8)(II.2.2

veittar eru eftirfarandi viðbótarábyrgðir sem viðtökuaðildarríkið mælir fyrir um í samræmi við

(7)[II.2.3

ef viðtökuaðildarríkið er Finnland eða Svíþjóð koma útungunareggin úr hópum sem hafa verið prófaðir með

16. og/eða 17. gr. tilskipunar 2009/158/EB:
neikvæðum niðurstöðum í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í ákvörðun 2003/644/EB.]
II.3.

Viðbótarheilbrigðiskröfur fyrir lönd sem ekki eru laus við Newcastle-veiki
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
(5)[Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta enn fremur að undaneldisstrútfuglarnir sem útungunareggin koma frá:
a) voru settir í einangrun undir opinberri vöktun a.m.k. 30 dögum áður en útungunareggjunum, sem flytja á til
Sambandsins, var verpt,
b) voru settir í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem framkvæmd var á opinberri
rannsóknarstofu 7 til 10 dögum eftir að þeir voru settir í einangrun, annað hvort á stroksýnum úr þarfagangi eða
á saursýnum úr hverjum fugli og þar sem ekki fundust nein einangur paramyxóveirusýkingar af gerð 1 með
smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4. Hagkvæmar niðurstöður lágu fyrir varðandi alla fuglana áður en eggin voru
tekin úr einangrun til innflutnings til Sambandsins,
c) voru ekki, í 30 daga áður en útungunareggjunum var verpt sem flytja á til Sambandsins, og meðan á því stóð, í
snertingu við alifugla (þ.m.t. strútfugla) sem ekki uppfylla skilyrðin í a-, b- og d-lið,
d) koma úr hópum þar sem eftirlit vegna Newcastle-veiki hefur farið fram samkvæmt tölfræðilega grundvallaðri
sýnatökuáætlun sem skilaði neikvæðum niðurstöðum í a.m.k. sex mánuði fyrir innflutning til Sambandsins,]
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LAND:

HER (útungunaregg strútfugla)

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.4.

Vottorð vegna flutninga á dýrum

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að útungunareggin eru flutt í algerlega hreinum, einnota
kössum sem eru notaðir í fyrsta skipti og sem:
a) innihalda einungis útungunaregg af sömu tegund, í sama flokki og af sömu gerð, frá sömu stöð,
b) bera eftirfarandi upplýsingar, með læsilegu letri og á a.m.k. einu tungumáli Sambandsins:
— orðunum „til útungunar“,
— heiti lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs þaðan sem þeir eru sendir,
— hvaða tegund strútfugla er um að ræða,
— fjölda eggja,
— flokk og gerð framleiðslu sem þeir eru ætlaðir fyrir,
— heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer ræktunarstöðvarinnar,
— heiti og heimilisfang upprunastöðvarinnar,
— sendingardag,
— viðtökuaðildarríkið,
c) er lokað í samræmi við fyrirmæli lögbæra yfirvaldsins til að koma í veg fyrir að hægt sé að skipta um innihald í
þeim.
Gámar og farartæki sem ofangreindir kassar voru fluttir í hafa verið þrifnir og sótthreinsaðir fyrir fermingu í
samræmi við fyrirmæli lögbærs yfirvalds.
Athugasemdir
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1.
hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer ræktunarstöðvarinnar.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk
raðnúmers innsiglisins, ef við á.
— Reitur I.28 (Flokkur): Veljið eitt af eftirfarandi: Hrein lína/afar og ömmur/foreldrar/annað (Auðkenningarkerfi og
auðkennisnúmer): Færið inn eggjamerkinguna.
II. hluti:
(1) Fyrir útungunaregg fugla af ættbálknum Struthioniformes (Casuariidae, Rheidae, Struthionidae).
(2) Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(3) Strikið út það sem á ekki við.
(4) Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
(5) Þetta á einungis við um lönd með færsluna „III“ í 5. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008. Þetta á hins vegar
ekki við um útungunaregg strútfugla sem koma frá hólfum.
(6) Þegar eggin eru send af stað skal hvert egg fyrir sig merkt í samræmi við reglugerð (EB) nr. 617/2008, þ.m.t. með
samþykkisnúmeri ræktunarstöðvarinnar, með óafmáanlegu svörtu bleki; slíkar merkingar skulu vera með læsilegu letri og á
a.m.k. einu tungumáli Sambandsins.
(7) Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.
(8) Útfyllist ef við á.
(9) Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008,
einungis fyrir útungunaregg strútfugla (HER), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur upp, eins og skilgreint er í reglugerð
(EB) nr. 798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll svæði sem, á útgáfudegi
þessa vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar Newcastle-veiki.
Þetta vottorð gildir í 10 daga
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LAND:
II.

HEP (útungunaregg alifugla, annarra en strútfugla)
Upplýsingar um heilbrigði

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:

II.b.
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c) Í stað fyrirmynda að heilbrigðisvottorðum SRP, SRA og POU fyrir dýr og dýraafurðir komi eftirfarandi:

„Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir alifugla til slátrunar og alifugla
til endurnýjunar veiðistofna, aðra en strútfugla (SRP)
LAND:

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

II.

L5.

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

I.2.
I.3.

Tilvísunarnúmer
vottorðs
Lögbært stjórnvald

Land
Sími
Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Land
Sími
I.7. Upprunaland

I.6.

ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13. Fermingarstaður
Heimilisfang

I.9. Viðtökuland

ISO-kóði

I.10.

Samþykkisnúmer
Samþykkisnúmer
Samþykkisnúmer
I.14.

Brottfarardagur

Brottfarartími

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

CITES-nr.

Samþykkisnúmer

I.15. Flutningatæki
Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Skjal:

Kóði

I.12

I.11. Upprunastaður

I.18.

I.2.a

Skip Ƒ
Annað Ƒ

Lýsing á vöru

Járnbrautarvagn Ƒ

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 slátrunar Ƒ

Til endurnýjunar veiðidýrastofns Ƒ

I.26.

I.28.

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB Ƒ

Auðkenning varanna
Tegund
(Vísindaheiti)

Magn
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LAND:

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

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

Dýraheilbrigðisvottun

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að alifuglarnir (1) sem lýst er í þessu vottorði:
II.1.1.

uppfylla ákvæði tilskipunar 2009/158/EB,

II.1.2.

hafa verið haldnir eingöngu:

(2)(3) annaðhvort

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

(3)(4) eða

[í hólfi eða hólfum. ...............................................,]
í a.m.k. sex vikur, eða frá klaki ef þeir eru yngri en sex vikna, fram að innflutningi til Sambandsins. Ef þeir
voru fluttir inn til lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs, þar sem þeir eru upprunnir, átti það sér stað í
samræmi við dýraheilbrigðiskröfur sem eru a.m.k. jafn strangar og viðeigandi kröfur í tilskipun
2009/158/EB og öllum ákvörðunum sem tengjast henni,

II.1.3.

koma frá:

(2)(3)(12) annaðhvort

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

(3)(4) eða

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

II.1.4.

a)

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

b)

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

koma frá:

(2)(3) annaðhvort

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

(3)(4) eða

[í hólfi eða hólfum. ...............................................,]
(3) annaðhvort [II.1.4,1sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega og væga
fuglainflúensu eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
(3) eða

[II.1.4,1sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega fuglainflúensu
eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008 og alifuglarnir koma frá stöð:
[a) þar sem væg fuglainflúensa hefur ekki verið fyrir hendi næstliðna 30 daga
fyrir innflutning til Sambandsins,
b) sem er staðsett á svæði sem lögbært yfirvald hefur ekki sett opinberar
takmarkanir um er varða heilbrigði dýra og dýraafurða í tengslum við
uppkomu vægrar fuglainflúensu og í öllum tilvikum svæði með a.m.k. 1 km
radíus umhverfis þar sem væg fuglainflúensa hefur ekki verið fyrir hendi á
neinni stöð næstliðna 30 daga fyrir innflutning til Sambandsins,
c) þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við stöð þar sem væg
fuglainflúensa hefur verið fyrir hendi næstliðna 30 daga fyrir innflutning til
Sambandsins,]

II.1.5. koma úr hóp þar sem bólusetning gegn fuglainflúensu hefur ekki farið fram,
II.1.6. koma úr hóp þar sem bólusetning gegn fuglainflúensu hefur ekki farið fram,
a) sem ekki sæta neinum takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis,
b) þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem
eftir atvikum nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,
II.1.7. eru úr hópum sem:
a) voru skoðaðir á útgáfudegi þessa vottorðs og sýndu engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gáfu tilefni til
gruns um slíkt,
(3) annaðhvort

[(b) [hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]

(3) eða

[(b) [hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]

Auðkenning
hópsins

Aldur
fuglanna

Dagsetning
bólusetningar
[dd/mm/áááá]

Heiti og tegund (lifandi eða
óvirkjaðs) veirustofns
Newcastle-veikinnar sem er
notaður í bóluefni

Númer
framleiðslulotu

Heiti og
framleiðandi
bóluefnisins
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LAND:
II.

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

(6) og/eða

[(c)

Auðkenning
hópsins

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

hefur verið bólusettur með opinberlega samþykktum bóluefnum:
Dagsetning
bólusetningar
[dd/mm/áááá]

Aldur
fuglanna

Bólusettir
gegn

Númer
framleiðslulotu

Heiti, framleiðandi og
tegund opinberlega
samþykktra bóluefna
]

II.1.8

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

II.2.

Viðbótarábyrgðir vegna lýðheilsu
(6)[Varnaráætluninni vegna salmonellu, sem um getur í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 2160/2003, og sértækum kröfum vegna
notkunar á sýkingalyfjum og bóluefnum í reglugerð (EB) nr. 1177/2006 hefur verið beitt í upprunahópnum og þessi hópur
hefur verið prófaður með tilliti til sermigerða salmonellu sem hafa þýðingu fyrir lýðheilsu:

Auðkenning
hópsins

Aldur
fuglanna

Dagsetning síðustu
sýnatöku úr hópnum þar
sem niðurstöður eru
kunnar [dd/mm/áááá]

Niðurstöður allra prófana í hópnum(7)
Jákvæðar

Neikvæðar

Af öðrum ástæðum en vegna varnaráætlunar vegna salmonellu: innan þriggja vikna fram að innflutningi voru:
(3)annaðhvort

[alifuglunum, sem eru ætlaðir til slátrunar, ekki gefin sýkingalyf,]

(3)(8) eða

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

II.3.

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

9

( )[II.3.1

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

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

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

(5)[II.3.2

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

(9)[II.3.3

alifuglarnir, ef viðtökuaðildarríkið er Finnland eða Svíþjóð:

(3) annaðhvort [voru settir í örverufræðilega prófun með sýnatöku á upprunabújörðinni, með neikvæðum prófunarniðurstöðum í
samræmi við ákvörðun 95/410/EB,]
(3) eða

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

Nr. 811

10. september 2015

LAND:
II.

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

II.4.

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

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

(10)

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

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

að alifuglarnir sem lýst er í þessu vottorði:
a) hafa ekki verið bólusettir á a.m.k. síðustu 12 mánuðum með slíkum bóluefnum,
b) koma úr hóp sem settur var í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem framkvæmd var á opinberri
rannsóknarstofu að hámarki 14 dögum fyrir sendingu, á slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi a.m.k. 60 fugla í
hverjum hópi og þar sem ekki fundust paramyxóveirusýkingar með smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4,
c) voru ekki, í 60 daga fram að sendingu, í snertingu við alifugla sem ekki uppfylla skilyrðin í a- og b-lið,
d) voru hafðir í einangrun undir opinberu eftirliti á upprunastöðinni í þá 14 daga sem um getur í b-lið.]
(11)II.5.

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

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

ii. gera það kleift að framkvæma sjónræna skoðun á alifuglunum,
iii. hægt sé að hreinsa þau og sótthreinsa,
d) hafa , ásamt farartækjunum sem þau eru flutt í, verið hreinsuð og sótthreinsuð fyrir fermingu í samræmi við fyrirmæli
lögbærs yfirvalds.
Athugasemdir:
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1.
hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk
raðnúmers innsiglisins, ef við á.
— Reitur I.19: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 01.05 eða 01.06.39.
II. hluti:
(1) Alifuglar eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008, að undanteknum strútfuglum.
(2) Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(3) Strikið út það sem á ekki við.
(4) Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
(5) Útfyllist ef við á.
(6) Þessi ábyrgð gildir einungis um alifugla af tegundinni Gallus gallus og um kalkúna.
(7) Ef einhverjar niðurstöður voru jákvæðar að því er varðar eftirtaldar sermigerðir á líftíma hópsins skal merkja við „jákvætt“:
Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium.
(8) Fyllið út ef við á: færið inn heiti og virkt efni sýkingalyfja sem voru notuð.
(9) Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.
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Upplýsingar um heilbrigði

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(10) Þessarar ábyrgðar er einungis krafist fyrir alifugla sem koma frá löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum sem ákvæði 1.
mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008 gilda um.
(11) Vinsamlegast athugið að samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1/2005 munu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skoða hvort dýrin eru í
ástandi til að halda áfram ferð sinni eftir innkomu til Sambandsins. Ef kröfurnar eru ekki uppfylltar þarf að afferma dýrin og gera
frekari ráðstafanir.
(12) Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008,
einungis fyrir alifugla til slátrunar og alifugla til endurnýjunar stofna veiðifugla, aðra en strútfugla (SRP), merkir þetta að ef
Newcastle-veiki kemur upp, eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða
yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll svæði sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu
hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar Newcastle-veiki.
Þetta vottorð gildir í 10 daga.
Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir strútfugla til slátrunar (SRA)

LAND:

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

II.

L5.

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

I.2.
I.3.

Tilvísunarnúmer
vottorðs
Lögbært stjórnvald

Land
Sími
Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Land
Sími
I.7. Upprunaland

I.2.a

I.6.

ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

ISO-kóði

I.10.

I.12

I.11. Upprunastaður
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
Heiti
Heimilisfang
I.13. Fermingarstaður
Heimilisfang

Samþykkisnúmer
Samþykkisnúmer
Samþykkisnúmer
I.14. Brottfarardagur

Brottfarartími

Samþykkisnúmer

I.15. Flutningatæki
Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Skjal:

I.9. Viðtökuland

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

Járnbrautarvagn Ƒ
I.17. CITES-nr.

I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
01.06.39
I.20. Magn

I.21.

I.22. Fjöldi pakkninga

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24

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

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

I.28. Auðkenning varanna
Tegund
(Vísindaheiti)

Kyn/flokkur

Auðkenningarkerfi

Auðkennisnúmer

Magn

Ƒ
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LAND:

SRA (strútfuglar til slátrunar)

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

Dýraheilbrigðisvottun

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með í samræmi við tilskipun 2009/158/EB að strútfuglarnir (1), sem lýst er
í þessu vottorði:
II.1.1.

koma frá:

(2)(3) annaðhvort

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

(3)(4) eða

[í hólfi eða hólfum.......................................................,]
þar sem þeir hafa verið í a.m.k. sex vikur, eða frá klaki ef þeir eru yngri en sex vikna, fram að innflutningi til
Sambandsins. Ef þeir voru fluttir inn til lands, yfirráðasvæðis, svæðis eða hólfs, þar sem þeir eru upprunnir, átti
það sér stað í samræmi við dýraheilbrigðiskröfur sem eru a.m.k. jafn strangar og viðeigandi kröfur í tilskipun
2009/158/EB og öllum ákvörðunum sem tengjast henni,

II.1.2.

koma frá:

(2)(3)(9) annaðhvort [á yfirráðasvæði með kóðann ......................................,]
(3)(4) eða

[í hólfi eða hólfum.......................................................,]
(3) annaðhvort [(a) sem var eða voru laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr.
798/2008,]
(3)(5) eða

[(a) sem voru ekki laus við Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr.
798/2008,]
b) þar sem eftirlitsáætlun vegna fuglainflúensu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er
í framkvæmd,

II.1.3.
2

koma frá:

3

( )( ) annaðhvort

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

(3)(4) eða

[í hólfi eða hólfum.......................................................,]
(3) annaðhvort [II.1.3.1 sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega og væga
fuglainflúensu eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]
(3) eða

[II.1.3.1 sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega fuglainflúensu eins
og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008 og alifuglarnir hafa verið haldnir á
stöð:
a)

þar sem væg fuglainflúensa hefur ekki verið fyrir hendi næstliðna 30 daga fyrir
innflutning til Sambandsins,

b)

sem er staðsett á svæði sem lögbært yfirvald hefur ekki sett opinberar takmarkanir
um er varða heilbrigði dýra og dýraafurða í tengslum við uppkomu vægrar
fuglainflúensu og í öllum tilvikum svæði með a.m.k. 1 km radíus umhverfis þar sem
væg fuglainflúensa hefur ekki verið fyrir hendi á neinni stöð næstliðna 30 daga fyrir
innflutning til Sambandsins,

c)

þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við stöð þar sem væg
fuglainflúensa hefur verið fyrir hendi næstliðna 30 daga fyrir innflutning til
Sambandsins,]

II.1.4.

koma úr hóp þar sem bólusetning gegn fuglainflúensu hefur ekki farið fram,

II.1.5.

hafa verið haldnir frá útungun eða í a.m.k. undanfarna 30 daga á stöðinni eða stöðvunum þar sem þeir eru upprunnir,
a) sem ekki sæta neinum takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis,
b) þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem eftir atvikum nær
til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,

II.1.6.

eru úr hópum sem:
a) voru skoðaðir á útgáfudegi þessa vottorðs og sýndu engin klínísk einkenni sjúkdóms eða gáfu tilefni til gruns um slíkt,
(3) annaðhvort [(b) [hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]
(3) eða

Auðkenning
hópsins

[(b) [hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki,]
Aldur
fuglanna

Dagsetning
bólusetningar
[dd/mm/áááá]

Heiti og tegund (lifandi eða
óvirkjaðs) veirustofns
Newcastle-veikinnar sem er
notaður í bóluefni

Númer
framleiðslulotu

Heiti og
framleiðandi
bóluefnisins
]
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( ) og/eða
Auðkenning
hópsins

II.a.

[(c)
Aldur
fuglanna

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

hefur verið bólusettur með opinberlega samþykktum bóluefnum:
Dagsetning
bólusetningar
[dd/mm/áááá]

Bólusettir
gegn

Númer
framleiðslulotu

Heiti, framleiðandi og
tegund opinberlega
samþykktra bóluefna
]

II.1.7.
II.1.8

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

II.2.

Viðbótarábyrgðir

(6)[II.2.1

eigi sendingin að fara til aðildarríkis með stöðu, sem hefur verið ákvörðuð í samræmi við 2. mgr. 15. gr. tilskipunar

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:
2009/58/EB, að strútfuglarnir:
(3)annaðhvort

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

(3)eða

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

(7)[II.2.2

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

(6)[II.2.3

Strútfuglarnir, ef viðtökuaðildarríkið er Finnland eða Svíþjóð:

(3)annaðhvort

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

(3)eða

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

II.3.
(5 )

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

II.4
(8)

Vottorð vegna flutninga á dýrum
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að strútfuglarnir eru fluttir í kössum eða búrum sem:
a) innihalda einungis strútfugla af sömu tegund, í sama flokki og af sömu gerð, frá sömu stöð,
b) er lokað í samræmi við fyrirmæli lögbæra yfirvaldsins til að koma í veg fyrir að hægt sé að skipta um innihald í þeim,
c) ásamt farartækjunum sem þau eru flutt í, eru hönnuð til þess að:
i. koma í veg fyrir að skítur geti lekið úr þeim og til að minnka eins og mögulegt er fjaðramissi í flutningi,
ii. gera það kleift að framkvæma sjónræna skoðun á strútfuglunum,
iii. hægt sé að hreinsa þau og sótthreinsa,
d) hafa, ásamt farartækjunum sem þau eru flutt í, verið hreinsuð og sótthreinsuð fyrir fermingu í samræmi við fyrirmæli
lögbærs yfirvalds
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LAND:
II.

SRA (strútfuglar til slátrunar)
Upplýsingar um heilbrigði

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

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

innsiglisins, ef við á.

— Reitur I.28: (Auðkenningarkerfi og auðkennisnúmer): Hálsmerki og örflögur skulu innihalda ISO-kóða upprunalandsins; örflögur
skulu uppfylla ISO-staðla.
II. hluti:
(1) „Strútfuglar“: fuglar af ættbálknum Struthioniformes (Casuariidae, Rheidae, Struthionidae). Eftir innflutning skal senda
strútfuglana tafarlaust til viðtökusláturhúss í samræmi við aðra undirgrein 5. mgr. 18. gr. tilskipunar 2009/158/EB.
(2) Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(3) Strikið út það sem á ekki við.
(4) Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
(5) Þetta á einungis við um lönd með færsluna „V“ í 5. dálki I. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008. Þetta á hins vegar
ekki við um strútfugla til slátrunar sem koma frá hólfum.
(6) Strikið út ef sendingin á ekki að fara til Finnlands eða Svíþjóðar.
(7) Útfyllist ef við á.
(8) Vinsamlegast athugið að samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1/2005 munu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skoða hvort dýrin eru í
ástandi til að halda áfram ferð sinni eftir innkomu til Sambandsins. Ef kröfurnar eru ekki uppfylltar þarf að afferma dýrin og gera
frekari ráðstafanir.
(9) Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008,
einungis fyrir strútfugla til slátrunar (SRA), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur upp, eins og skilgreint er í reglugerð (EB)
nr. 798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll svæði sem, á útgáfudegi þessa
vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar Newcastle-veiki.
Þetta vottorð gildir í 10 daga.
Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir kjöt af alifuglum (POU)

LAND:

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

II.

L5.

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

I.2.

Land
Sími
Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

Land
Sími
I.7. Upprunaland

I.3.

Tilvísunarnúmer
vottorðs
Lögbært stjórnvald

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

I.2.a

I.6.

ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

ISO-kóði

I.10.

I.12

I.11. Upprunastaður
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður
Heimilisfang

I.14. Brottfarardagur

Brottfarartími

Samþykkisnúmer

I.15. Flutningatæki
Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Skjal:

I.9. Viðtökuland

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

Járnbrautarvagn Ƒ
I.17. CITES-nr.

I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita Ƒ
I.23. Nr. innsiglis/gáms
I.25.

I.22. Fjöldi pakkninga
Kældar Ƒ

Frystar Ƒ
I.24

Vörur sem eru vottaðar:
Til manneldis Ƒ

I.26.

I.28.

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

Auðkenning varanna
Tegund
(Vísindaheiti)

Sláturhús

Kæligeymsla

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Ƒ
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LAND:

POU (kjöt af alifuglum)

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

Lýðheilsuvottun

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að mér er kunnugt um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB)
nr. 852/2004, (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 sem skipta máli og votta að alifuglakjötið (1), sem lýst er í þessu
vottorði, er fengið í samræmi við kröfurnar í þeim, og einkum að:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

það er merkt með auðkennismerki í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

e)

það uppfyllir viðeigandi viðmiðanir sem settar eru fram í reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar
viðmiðanir fyrir matvæli,

f)

þær ábyrgðir, sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar sem lagðar
eru fram í samræmi við tilskipun 98/23/EB, einkum 29. gr., eru uppfylltar,

(2)[g) það uppfyllir kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 1688/2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu vegna sendinga af tilteknum tegundum kjöts og
eggja til Finnlands og Svíþjóðar,]]
II.2.

Dýraheilbrigðisvottun

II.2.1.

kemur frá:

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að alifuglakjötið sem lýst er í þessu vottorði:
(3)(4)(6) annaðhvort
4

5

( )( ) eða

[á yfirráðasvæði með kóðann ................................,]
[í hólfi eða hólfum.................................................,]

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

er af alifuglum sem:

(4) annaðhvort
4

( ) eða

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

II.2.3.
3

4

er af alifuglum sem hafa verið haldnir:
9

( )( )( ) annaðhvort [á yfirráðasvæði með kóðann ......................................,]
(4)(5)(9) eða

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

II.2.4.

II.2.5.

er af alifuglum sem koma frá stöðvum:
a)

sem ekki sæta neinum takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis,

b)

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

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

POU (kjöt af alifuglum)
Upplýsingar um heilbrigði

II.2.6.

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

a) kemur frá samþykktum sláturhúsum sem, þegar slátrunin fór fram, sættu ekki takmörkunum vegna gruns um eða
staðfestrar uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu eða Newcastle-veiki og ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa
eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss í a.m.k. undanfarna 30 daga,
b) hefur ekki, á meðan á slátrun, stykkjun, geymslu eða flutningi stóð, verið í snertingu við alifugla eða kjöt með lakara
heilbrigðisástand,

(4)(II.2.7

er af alifuglum til slátrunar sem:
a) hafa ekki verið bólusettir með bóluefnum sem eru tilreidd úr frumsáningarstofni Newcastle-veikiveirunnar sem sýnir
meiri smithæfni en hægsmitandi stofnar veirunnar,
b) voru settir í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem framkvæmd var á opinberri rannsóknarstofu
þegar slátrun fór fram, á slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi a.m.k. 60 fugla í hverju hópi og þar sem ekki
fundust paramyxóveirusýkingar með smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4,
c) voru ekki, í 30 daga fram að slátrun, í snertingu við alifugla sem ekki uppfylla skilyrðin í a- og b-lið.]

II.3.

Vottorð vegna velferðar dýra
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að nýtt kjöt, sem lýst er í I. hluta þessa vottorðs, kemur af dýrum sem
hafa verið meðhöndluð í sláturhúsinu, fyrir og við slátrun eða aflífun, í samræmi við viðeigandi ákvæði í löggjöf
Sambandsins og uppfyllir kröfur sem voru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II. og III. kafla reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 1099/2009.

Athugasemdir
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í 2. dálki 1.
hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk
raðnúmers innsiglisins, ef við á.
— Reitur I.19: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 02.07, 02.08 eða 05.04.
II. hluti:
(1)

„Alifuglakjöt“: ætir hlutar alinna fugla, þ.m.t. fuglar sem ekki er litið á sem húsdýr en eru aldir sem slíkir, að strútfuglum
undanteknum, sem ekki hefur fengið aðra meðhöndlun en kælingu til að tryggja geymsluþol; með kjöti í lofttæmdum umbúðum
eða sem er pakkað við stýrðar loftaðstæður skal einnig fylgja vottorð í samræmi við þessa fyrirmynd.
Þar undir fellur einnig kjöt af öldum, villtum veiðifuglum eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008.

2

( ) Strikið út ef vörusendingin er ekki ætluð til innflutnings til Svíþjóðar eða Finnlands.
(3) Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(4) Strikið út það sem á ekki við.
(5) Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
(6) Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með „N“ merkingu í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008,
einungis fyrir alifuglakjöt (POU), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur upp, eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr.
798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta mun útiloka öll svæði sem, á útgáfudegi þessa
vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi þriðja lands að því er varðar Newcastle-veiki.
(7) Tilgreinið dagsetningu eða dagsetningar slátrunar. Innflutningur á þessu kjöti skal ekki heimilaður þegar það er fengið af
alifuglum sem er slátrað á yfirráðasvæðinu eða í hólfinu eða hólfunum sem um getur í lið II.2.1 á tímabili þegar í gildi eru
ráðstafanir sem Evrópusambandið hefur samþykkt til að takmarka innflutning á þessu kjöti frá þessu yfirráðasvæði eða hólfi eða
hólfum.
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LAND:
II.

POU (kjöt af alifuglum)
Upplýsingar um heilbrigði

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

(8) Þetta á einungis við um lönd með færsluna „VI“ í 5. dálki I. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
(9) Ef kjötið er af alifuglum til slátrunar sem eru upprunnir í öðru þriðja landi eða löndum sem skráð eru í 1. hluta I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 798/2008 til innflutnings á þeirri vöru til Sambandsins, skal tilgreina kóða landsins eða landanna eða
yfirráðasvæðisins eða -svæðanna í landinu eða löndunum og kóða þriðja landsins þar sem slátrunin fór fram.
Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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d) Í stað fyrirmyndar að heilbrigðisvottorði RAT fyrir dýr og dýraafurðir komi eftirfarandi:

„Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir kjöt af öldum strútfuglum til manneldis (RAT)
LAND:

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

II.

L5.

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

I.2.
I.3.

Tilvísunarnúmer
vottorðs
Lögbært stjórnvald

Land
Sími
Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Land
Sími
I.7. Upprunaland

I.2.a

I.6.

ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

ISO-kóði

I.10.

I.12

I.11. Upprunastaður
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður
Heimilisfang

I.14.

Brottfarardagur

Brottfarartími

I.16.

Skoðunarstöð á landamærum við komu til ESB

I.17.

CITES-nr.

Samþykkisnúmer

I.15. Flutningatæki
Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Skjal:

I.9. Viðtökuland

Skip Ƒ
Annað Ƒ

Járnbrautarvagn Ƒ

I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
02.08.90
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita Ƒ
I.23.
Nr. innsiglis/gáms

I.22. Fjöldi pakkninga
Kældar Ƒ

Frystar Ƒ
I.24

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til manneldis Ƒ
I.26.

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB

I.28. Auðkenning varanna
Tegund
(Vísindaheiti)

Sláturhús

Stykkjunarstöð

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd

Ƒ
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LAND:

RAT (kjöt af öldum strútfuglum til manneldis)

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

Lýðheilsuvottun

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að mér er kunnugt um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB) nr.
852/2004, (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 sem skipta máli og votta að strútfuglakjötið (1), sem lýst er í þessu
vottorði, er fengið í samræmi við kröfurnar í þeim, og einkum að:
a) það er frá stöð eða stöðvum sem eru með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum GáHMSS-kerfisins í
samræmi við reglugerð (EB) nr. 852/2004,
b) það var framleitt í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í III. og V. þætti III. viðauka við reglugerð (EB) nr.
853/2004,
c) það hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun fyrir og eftir slátrun í samræmi við VII. kafla IV. þáttar I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 854/2004 (2),
d) það er merkt með auðkennismerki í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
e) þær ábyrgðir, sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar sem lagðar eru
fram í samræmi við tilskipun 98/23/EB, einkum 29. gr., eru uppfylltar.
II.2.

Dýraheilbrigðisvottun

II.2.1

kemur frá:

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að strútfuglakjötið sem lýst er í þessu vottorði:
(2)(3)(5) annaðhvort [á yfirráðasvæði með kóðann ......................................,]
(2)(4) eða

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

sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við alvarlega fuglainflúensu eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr.
798/2008 og
(6)[Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008],
2
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( )( ) eða

II.2.2.

[skráðri, lokaðri strútfuglabújörð eða skráðum lokuðum strútfuglabújörðum, sem eru samþykktar af lögbæru
yfirvaldi og þar sem ekki hefur komið upp væg eða alvarleg fuglainflúensa innan 100 km radíuss sem, eftir
atvikum nær til yfirráðasvæðisins nágrannalands, a.m.k. næstliðna 24 mánuði, og þar sem ekki hafa verið nein
faraldsfræðileg tengsl við strútfugla- eða alifuglabújörð þar sem væg eða alvarleg fuglainflúensa hefur verið fyrir
hendi a.m.k. næstliðna 24 mánuði og sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, var eða voru laus við væga og alvarlega
fuglainflúensu og Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 798/2008,]

er af strútfuglum sem:

2

( ) annaðhvort [hafa ekki verið bólusettir gegn fuglainflúensu,]
(2) eða

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

II.2.3.

er:

(2)(6) annaðhvort[II.2.3.1

af öldum strútfuglum sem hafa verið haldnir óslitið í a.m.k. þrjá mánuði fyrir slátrun eða frá klaki:
(2)(3) annaðhvort [á yfirráðasvæði með kóðann ............................................ ,]
(2)(4) eða

2
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( )( ) eða

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

[II.2.3.1 er fengið af öldum strútfuglum, sem hafa verið haldnir óslitið frá klaki eða frá því að komið var með þá
sem dagsgamla unga, á skráðri, lokaðri strútfuglabújörð eða skráðum lokuðum strútfuglabújörðum, sem
samþykktar af lögbæru yfirvaldi og þar sem ekki hefur komið upp væg eða alvarleg fuglainflúensa
innan 100 km radíuss sem, eftir atvikum nær til yfirráðasvæðisins nágrannalands, a.m.k. næstliðna 24
mánuði, og þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við strútfugla- eða alifuglabújörð þar
sem væg eða alvarleg fuglainflúensa hefur verið fyrir hendi a.m.k. næstliðna 24 mánuði,]
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LAND:
II.

RAT (kjöt af öldum strútfuglum til manneldis)
Upplýsingar um heilbrigði

(2)(8) eða

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

[II.2.3.1 úrbeinað og húðflett og er fengið af öldum strútfuglum sem hafa verið haldnir óslitið í a.m.k. þrjá
mánuði fyrir slátrun eða frá klaki:

(2)(11) eða

(2)(3) annaðhvort

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

(2)(4) eða

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

[II.2.3.1 er fengið af öldum strútfuglum, sem hafa verið haldnir óslitið frá klaki eða frá því að komið var með
þá sem dagsgamla unga, á skráðri, lokaðri strútfuglabújörð eða skráðum lokuðum strútfuglabújörðum,
sem eru samþykktar af lögbæru yfirvaldi og þar sem ekki hefur komið upp væg eða alvarleg
fuglainflúensa innan 100 km radíuss sem, eftir atvikum nær til yfirráðasvæðisins nágrannalands,
a.m.k. næstliðna 24 mánuði, og þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við strútfugla- eða
alifuglabújörð þar sem væg eða alvarleg fuglainflúensa hefur verið fyrir hendi a.m.k. næstliðna 24
mánuði,]

II.2.4. er:
(2)(6)(12) annaðhvort [II.2.4.1 fengið af strútfuglum frá stöð eða stöðvum:
a) þar sem fram fara reglulegar heimsóknir til að athuga heilbrigði dýra til að greina sjúkdóma sem
geta borist í menn eða dýr,
b) sem sætir/sæta ekki takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis í tengslum við sjúkdóma sem strútfuglar
og/eða aðrir alifuglar eru smitnæmir fyrir,
c) þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss
sem, eftir atvikum, nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,]
(8)(2)(12) eða

[II.2.4.1. úrbeinað og húðflett og er af strútfuglum sem voru aldir/haldnir í a.m.k. þrjá mánuði fram að slátrun á
stöðvum:
a) þar sem fram fara reglulegar heimsóknir til að athuga heilbrigði dýra til að greina sjúkdóma sem
geta borist í menn eða dýr,
b) sem sæta ekki takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis í tengslum við sjúkdóma sem strútfuglar
og/eða aðrir alifuglar eru smitnæmir fyrir,
c) þar sem ekki hefur komið upp Newcastle-veiki eða alvarleg fuglainflúensa undanfarna sex mánuði
og ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki í innan við 10 km fjarlægð
frá þeim hluta ytri marka stöðvarinnar þar sem strútfuglarnir voru haldnir, sem eftir atvikum nær
til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna þrjá mánuði,]

(2) eða

[II.2.4.1. úrbeinað og húðflett og er af strútfuglum frá löndum í Asíu eða Afríku sem:
a) voru settir í einangrun í umhverfi sem var varið gegn blóðmítlum innan opinberlega samþykktar
áætlunar um varnir gegn nagdýrum í a.m.k. 14 daga fram að slátrun,]
b) voru, áður en þeir voru fluttir í umhverfið sem var varið gegn blóðmítlum:
(2) annaðhvort

[rannsakaðir til að staðfesta að þeir væri lausir við blóðmítla,]

(2) eða

[fengu meðhöndlun til að tryggja að öllum blóðmítlum á þeim væri eytt, með
(tilgreinið meðhöndlunina)...............................................................................
og þessi meðhöndlun hefur ekki skilið eftir sig neinar greinanlegar leifar í
strútfuglakjötinu,]

c) voru skoðaðir til að leita að blóðmítlum við komu í sláturhúsið (hver hópur), með neikvæðum
niðurstöðum,]
II.2.5.

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

II.2.6.

er af strútfuglum:

(2)(6)(9) annaðhvort

[II.2.6.1. sem hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með lifandi bóluefni innan 30 daga fyrir slátrun,]

(2)(6) eða

[II.2.6.1. sem hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með lifandi bóluefni innan 30 daga fyrir
slátrun,]

(2)(8) annaðhvort

[II.2.6.1. hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki;]

(2)(8) eða

[II.2.6.1. hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með lifandi bóluefni sem uppfyllir ekki kröfur VI.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 en voru ekki bólusettir innan 30 daga fyrir slátrun,]

(2)(8) eða

[II.2.6.1. hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með óvirkjuðu bóluefni sem uppfyllir kröfur VI.
viðauka reglugerðar (EB) nr. 798/2008,]

(2)(8)[11.2.7

er af strútfuglum frá stöðvum þar sem eftirlit vegna Newcastle-veiki hefur farið fram samkvæmt tölfræðilega
grundvallaðri sýnatökuáætlun sem skilaði neikvæðum niðurstöðum í a.m.k. sex mánuði fyrir innflutning til
Sambandsins,]
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LAND:
II.

RAT (kjöt af öldum strútfuglum til manneldis)
Upplýsingar um heilbrigði

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II.2.8.

er af strútfuglum sem komust ekki, á meðan á flutningi til sláturhússins stóð, í snertingu við alifugla og/eða strútfugla
sem voru sýktir af alvarlegri fuglainflúensu eða Newcastle-veiki,

II.2.9.

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

II.3.

Vottorð vegna velferðar dýra
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að nýtt kjöt, sem lýst er í I. hluta þessa vottorðs, kemur af dýrum
sem hafa verið meðhöndluð í sláturhúsinu, fyrir og við slátrun eða aflífun, í samræmi við viðeigandi ákvæði í löggjöf
Sambandsins og uppfyllir kröfur sem voru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II. og III. kafla reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 1099/2009.

Athugasemdir:
I. hluti:
—

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

—

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

—

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

II. hluti:
(1 )

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

(2 )

Strikið út það sem á ekki við.

(3 )

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

(4 )

Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.

(5 )

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

(6 )

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

(7 )

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

(8 )

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

(9 )

Slíkar sendingar mega ekki fara til Svíþjóðar eða Finnlands.

(10) Í óbólusettum hópum fer þetta eftirlit fram með sermifræðilegri rannsókn og í bólusettum hópum með stroksýnum úr barka
strútfugla.
(11) Fyrir kjöt af öldum strútfuglum til manneldis (RAT) eingöngu frá löndum eða yfirráðasvæðum þessa lands með færslunni „H“
í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008. Ábyrgðir hafa verið lagðar fram fyrir því að kjöt af öldum
strútfuglum til manneldis (RAT) sé fengið af strútfuglum frá skráðri, lokaðri strútfuglabújörð sem er samþykkt af lögbæru
yfirvaldi þriðja landsins. Ef alvarleg fuglainflúensa kemur upp má samt halda áfram að leyfa innflutning á slíku kjöti ef það er
fengið af strútfuglum frá skráðri, lokaðri strútfuglabújörð, sem er laus við væga fuglainflúensu og alvarlega fuglainflúensu og
þar sem ekki hefur komið upp væg fuglainflúensa eða alvarleg fuglainflúensa innan 100 km radíuss sem, eftir atvikum, nær til
yfirráðasvæðis nágrannalands, a.m.k. undanfarna 24 mánuði og þar sem ekki hafa verið nein faraldsfræðileg tengsl við
strútfugla- eða alifuglabújörð þar sem væg fuglainflúensa eða alvarleg fuglainflúensa hefur verið fyrir hendi a.m.k. næstliðna
24 mánuði.
(12) Á ekki við um skráðar, lokaðar strútfuglabújarðir.
Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:
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e) Í stað fyrirmyndar að heilbrigðisvottorði E komi eftirfarandi:

„Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir egg (E)
LAND:

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

II.

L5.

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

I.2.
I.3.

Tilvísunarnúmer
vottorðs
Lögbært stjórnvald

Land
Sími
Viðtakandi
Heiti
Heimilisfang

I.4.

Lögbært staðaryfirvald

Land
Sími
I.7. Upprunaland

I.2.a

I.6.

ISO-kóði

I.8. Upprunasvæði

Kóði

I.9. Viðtökuland

I.10.

I.12

I.11. Upprunastaður
Heiti
Heimilisfang

Samþykkisnúmer

I.13. Fermingarstaður
Heimilisfang

I.14. Brottfarardagur

Brottfarartími

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

I.15. Flutningatæki
Flugvél Ƒ
Ökutæki Ƒ
Auðkenning:
Skjal:

ISO-kóði

Skip Ƒ
Annað Ƒ

Járnbrautarvagn Ƒ
I.17. CITES-nr.

I.18. Lýsing á vöru

I.21. Hitastig afurða
Við umhverfishita Ƒ
I.23.
Nr. innsiglis/gáms

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
04.07
I.20. Magn
I.22. Fjöldi pakkninga
Kældar Ƒ

Frystar Ƒ
I.24

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til manneldis Ƒ
I.26.

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB Ƒ

I.28. Auðkenning varanna
Tegund
(Vísindaheiti)

Pökkunarstöð

Kæligeymsla

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd
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LAND:

E (Egg)

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

Dýraheilbrigðisvottun

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að eggin, sem lýst er í þessu vottorði, koma frá stöð sem er, á
útgáfudegi vottorðsins, laus við alvarlega fuglainflúensu og Newcastle-veiki eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr.
798/2008.
II.2.

Lýðheilsuvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að mér er kunnugt um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB)
nr. 852/2004, (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 2160/2003, sem skipta máli, og votta að egg, sem lýst er í þessu vottorði, hafa
verið framleidd í samræmi við kröfurnar í þeim, og einkum að:

II.2.1.

þau koma frá stöð eða stöðvum sem beita áætlun sem byggist á meginreglum GáHMSS-kerfisins í samræmi við reglugerð

II.2.2.

þau hafa verið geymd, flutt og afgreidd í samræmi við viðeigandi skilyrði sem mælt er fyrir um í X. þætti I. kafla III.

(EB) nr.852/2004,
viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,
(1)[II.2.2.1 þau uppfylla kröfurnar í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1688/2005 um framkvæmd reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu vegna sendinga af
tilteknum tegundum kjöts og eggja til Finnlands og Svíþjóðar eða kröfurnar í framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 427/2012 um rýmkun á sérstökum ábyrgðum varðandi salmonellu sem mælt er fyrir
um í reglugerð (EB) nr. 853/2004 svo að þær nái til eggja sem á að flytja til Danmerkur,]
II.2.3.

þær ábyrgðir, sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar sem lagðar eru

II.2.4.

þau uppfylla kröfurnar í 6. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 2160/2003. Einkum:

fram í samræmi við tilskipun 96/23/EB, einkum 29. gr., eru uppfylltar,
i. má ekki flytja inn egg úr hópum varphæna þar sem Salmonella spp. hefur greinst við faraldsfræðilegar rannsóknir á
matarbornum uppkomum eða ef engar sambærilegar ábyrgðir hafa verið veittar, nema ef eggin eru merkt sem egg í B
flokki,
ii. má ekki flytja inn egg úr hópum varphæna með óþekkt heilbrigðisástand og sem grunur leikur á að séu sýktir eða úr
hópum sem eru sýktir af Salmonella enteritidis og/eða Salmonella typhimurium, en markmið hafa verið sett í löggjöf
Sambandsins um að draga úr algengi þeirra, og þar sem ekki er viðhöfð vöktun sem er sambærileg þeirri sem mælt er
fyrir um í ákvæðum viðaukans við reglugerð (EB) nr. 517/2011, eða ef engar sambærilegar ábyrgðir hafa verið veittar,
nema ef eggin eru merkt sem egg í B-flokki.
Athugasemdir
I. hluti:
— Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða heiti upprunahólfsins, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann í
2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.
— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer flugvéla, ef það er
þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og skráningarnúmer í reit I.23, auk
raðnúmers innsiglisins, ef við á.
— Reitur I.18:Tilgreinið í hvaða flokki eggin eru, í samræmi við VI. hluta VII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013.
II. hluti:
(1) Strikið út ef vörusendingin er ekki ætluð til innflutnings til Svíþjóðar, Finnlands eða Danmerkur.
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