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                                                              ÁKVÖR UN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                     2009/EES/71/11 

frá 14. nóvember 2006 

um lágmarkskröfur var andi söfnun uppl singa vi  sko anir á framlei slustö um ar sem 
tiltekin d r eru haldin í landbúna i (*) 

(tilkynnt me  númeri C(2006) 5384) 

 (2006/778/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 91/629/EBE frá 19. nóvember 
1991 ar sem mælt er fyrir um lágmarksd raverndarkröfur fyrir 
kálfa°(1), einkum 2. mgr. 7. gr., 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 91/630/EBE frá 19. nóvember 
1991 ar sem mælt er fyrir um lágmarksd raverndarkröfur fyrir 
svín°(2), einkum 2. mgr. 7. gr., 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 98/58/EB frá 20. júlí 1998 um 
vernd d ra sem notu  eru í landbúna i (3), einkum 3. mgr. 
6. gr., 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 1999/74/EB frá 19. júlí 1999 
ar sem mælt er fyrir um lágmarksd raverndarkröfur fyrir 

varphænur°(4), einkum 3. mgr. 8. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 91/629/EBE er mælt fyrir um lágmarkskröfur 
um vernd kálfa til undaneldis og eldiskálfa. ar er kve i  
á um a  a ildarríki skuli sjá til ess a  sko anir til a  
ganga úr skugga um a  fari  sé a  ákvæ um umræddrar 
tilskipunar séu á ábyrg  lögbæra yfirvaldsins. 

2) Í tilskipun 91/630/EBE er mælt fyrir um lágmarkskröfur 
um vernd svína til undaneldis og eldissvína. 

________________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 314, 15.11.2006, bls. 39. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2007 frá 6. júlí 2007 
um breytingu á I. vi auka (Heilbrig i d ra og plantna) vi  EES-samninginn, 
sjá EES-vi bæti vi   Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 60, 13.12.2007, 
p. 1. 

(1) Stjtí . EB L 340, 11.12.1991, bls. 28. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
regluger  (EB) nr. 806/2003 (Stjtí . ESB L 122, 16.5.2003, bls. 1). 

(2) Stjtí . EB L 340, 11.12.1991, bls. 33. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
regluger  (EB) nr. 806/2003. 

(3) Stjtí . EB L 221, 8.8.1998, bls. 23. Tilskipuninni var breytt me  regluger  
(EB) nr. 806/2003. 

(4) Stjtí . EB L 203, 3.8.1999, bls. 53. Tilskipuninni var breytt me  regluger  
(EB) nr. 806/2003. 

ar er kve i  á um a  a ildarríki skuli sjá til ess a  
sko anir til a  ganga úr skugga um a  fari  sé a  
ákvæ um umræddrar tilskipunar fari fram á ábyrg  
lögbæra yfirvaldsins. 

3) Í tilskipun 98/58/EB er mælt fyrir um lágmarkskröfur um 
vernd d ra sem eru ræktu  e a haldin í landbúna i. ar 
er kve i  á um a  a ildarríkin skuli sjá til ess a  
sko anir til a  ganga úr skugga um a  fari  sé a  
ákvæ um umræddrar tilskipunar fari fram á ábyrg  
lögbæra yfirvaldsins og a  a ildarríkin skuli leggja 
sk rslur um slíkar sko anir fyrir framkvæmdastjórnina. 

4) Í ákvör un framkvæmdastjórnarinnar 2000/50/EB frá 
17. desember 1999 um lágmarkskröfur vi  sko un á 
bújör um ar sem stundu  er kvikfjárrækt (5) er kve i  á 
um a  sk rslurnar, sem a ildarríkin eiga a  skila til 
framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt tilskipun 
98/58/EB, skuli taka til kálfa, svína og varphæna. ar 
voru einnig tilgreindar ær uppl singar sem 
a ildarríkjunum er skylt a  leggja fram um hverja tegund 
og hvern flokk d ra. 

5) Sko anir á d rum, sem eru haldin í landbúna i og fara 
fram í a ildarríkjunum, skulu ekki einungis taka til 
krafna, sem mælt er fyrir um í sértækum ger um á bor  
vi  ær sem var a kálfa, svín e a varphænur, heldur 
einnig til almennrar velfer ar eins og mælt er fyrir um í 
tilskipun 98/58/EB. ví skal sú skylda til sk rslugjafar, 
sem hvílir á a ildarríkjunum gagnvart 
framkvæmdastjórninni, taka bæ i til almennra og 
sértækra krafna samkvæmt löggjöf Bandalagsins. 

6) Sko anir á d rum, sem eru haldin í landbúna i, sem fara 
fram í a ildarríkjunum, skulu einnig taka til allra annarra 
alinna d rategunda sem falla undir gildissvi  tilskipunar 
98/58/EB. ví ber a  auka á skyldu til sk rslugjafar 
sem hvílir á a ildarríkjunum gagnvart 
framkvæmdastjórninni til samræmis vi  a . 

7) Í tilskipun 1999/74/EB er mælt fyrir um lágmarkskröfur 
um vernd varphæna. ar er kve i  á um a  a ildarríki 
skulu tryggja a  sko anir til a  ganga úr skugga um a  
fari  sé a  ákvæ um umræddrar tilskipunar fari fram á 
ábyrg  lögbæra yfirvaldsins.  

________________  

(5) Stjtí . EB L 19, 25.1.2000, bls. 51. Ákvör uninni var sí ast breytt me  
a ildarlögunum frá 2003. 
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8) Sú reynsla, sem fengist hefur samkvæmt tilskipunum 
91/629/EBE, 91/630/EBE, 98/58/EB og 1999/74/EB, 
bendir til misræmis milli a ildarríkjanna í skipulagningu, 
framkvæmd, skráningu og sk rslugjöf vi víkjandi 
sko ununum sem lögbær yfirvöld hafa láti  fara fram 
samkvæmt umræddum tilskipunum. 

9) Söfnun gagna um sko anir sem var a velfer  d ra eru 
mikilvægar til ess a  Bandalagi  geti meti  áhrifin af 
stefnu sinni á essu svi i. Einnig er br nt a  reglum um 
velfer  d ra sé beitt me  samræmdum hætti, einkum 
vegna ess a  umræddar reglur geta haft áhrif á 
samkeppnishæfni sumrar landbúna arstarfsemi. ví er 
nau synlegt a  uppfæra lágmarkskröfur vi  sko anir á 
framlei slustö um ar sem d r eru haldin í landbúna i. 

10) Í V. bálki regluger ar Evrópu ingsins og rá sins (EB) 
nr. 882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til a  
tryggja sannprófun ess a  lög um fó ur og matvæli og 
reglur um heilbrig i og velfer  d ra séu virt (1) er kve i  
á um eftirlitsáætlanir, .m.t. árlegar sk rslur. Núverandi 
skyldu a ildarríkjanna til sk rslugjafar samkvæmt 
ákvör un 2000/50/EB ber a  laga a  umræddri 
regluger , einkum a  ví er var ar tí ni og frest til a  
leggja sk rslur fyrir framkvæmdastjórnina. 

11) Búskapara fer ir hafa áhrif á velfer  d ra. ví eru 
búskapara fer ir nytsamleg undirsta a uppl singa-
söfnunar. egar um er a  ræ a varphænur ber a  vísa 
sérstaklega til regluger ar framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 2295/2003 frá 23. desember 2003 um a  koma á 
nákvæmum reglum um framkvæmd regluger ar (EBE) 
nr. 1907/90 um tiltekna marka ssta la fyrir egg°(2) ar 
sem ar eru skilgreindar vi bótarkröfur fyrir önnur kerfi. 

12) Núverandi kerfi til a  safna og greina uppl singar frá 
a ildarríkjunum hefur í för me  sér stjórns slubyr i, 
bæ i fyrir framkvæmdastjórnina og a ildarríkin. Kerfi  
skapar einnig hættu á gagnabreytingum. ví er 
nau synlegt a  gera hagkvæmniathugun á nútímalegu 
uppl singakerfi á vettvangi Bandalagsins til a  bæta og 
grei a fyrir söfnun og greiningu eirra gagna sem ger  er 
krafa um í essu sambandi. 

13) Ákvör un 2000/50/EB skal ví felld úr gildi og essi 
ákvör un koma í hennar sta . 

________________  

(1) Stjtí . ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1; lei rétt í (Stjtí . ESB L 191, 28.5.2004, 
bls. 1). Regluger inni var breytt me  regluger  framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 776/2006 (Stjtí . ESB L 136, 24.5.2006, bls. 3). 

(2) Stjtí . ESB L 340, 24.12.2003, bls. 16. Regluger inni var sí ast breytt me  
regluger  (EB) nr. 89/2006 (Stjtí . ESB L 15, 20.1.2006, bls. 30). 

14) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari ákvör un, 
eru í samræmi vi  álit fastanefndarinnar um mat-
vælaferli  og heilbrig i d ra. 

SAM YKKT ÁKVÖR UN ESSA: 

1. gr. 

Vi fangsefni 

Í essari ákvör un er mælt fyrir um reglur um samræmingu á: 

a) söfnun uppl singa vi  sko anir sem lögbært yfirvald lætur 
fara fram í samræmi vi  tilskipanir 91/629/EBE, 
91/630/EBE, 98/58/EB and 1999/74/EB og 

b) sk rslugjöf til framkvæmdastjórnarinnar a  ví er var ar 
slíkar uppl singar. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í essari ákvör un gilda skilgreiningarnar í tilskipununum sem 
um getur í a-li  1. gr. Jafnframt gilda eftirfarandi 
skilgreiningar: 

a) „sko un“: eftirlit lögbærs yfirvalds á framlei slustö um 
ar sem d r eru haldin egar eftirliti  á sér sta , í samræmi 

vi  einhverja af eim tilskipunum sem um getur í a-li  1. 
gr., 

b) „vanefndir“: egar ekki er fari  a  einhverri af eim 
tilskipunum sem um getur í a-li  1 mgr. og: 

i. komi  hafa í ljós vi  sko un lögbærs yfirvalds, 

ii. vi komandi yfirvald hefur tilkynnt eiganda e a 
umsjónarmanni d ranna, sem haldin eru á 
framlei slusta num, me  opinberu skjali. 

3. gr. 

Uppl singar sem á a  safna og skrá vi  hverja sko un 

Vi  hverja sko un skal lögbært yfirvald safna og skrá skriflega 
e a í rafrænt skjal uppl singar sem var a: 

a) dagsetningu og au kenni framlei slusta arins, 

b) flokka búskapara fer a og samsvarandi ákvæ i í löggjöf 
Bandalagsins eins og tilgreint er í I. vi auka, 
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c) flokka vanefnda og samsvarandi ákvæði í löggjöf 
Bandalagsins, eins og tilgreint er í II. viðauka, 

d) stjórnsýsluflokka vanefnda og þær ráðstafanir sem lögbæra 
yfirvaldið hefur gripið til, eins og um getur í III. viðauka. 

4. gr. 

Lágmarkskröfur um sannprófun og skráningu í tengslum 
við skoðanir sem fara fram samkvæmt tilskipun 

91/629/EBE 

Við hverja skoðun, sem fer fram samkvæmt tilskipun 
91/629/EBE, skal lögbært yfirvald kanna a.m.k. fimm af þeim 
flokkum sem um getur í I. kafla í II. viðauka við þessa 
ákvörðun og samsvarandi ákvæði í tilskipun 91/629/EBE eins 
og tilgreint er í umræddum kafla. Lögbært yfirvald skal skrá 
hvers kyns vanefndir sem koma í ljós. 

5. gr. 

Lágmarkskröfur um sannprófun og skráningu í tengslum 
við skoðanir sem eru framkvæmdar samkvæmt tilskipun 

91/630/EBE 

Við hverja skoðun, sem fer fram samkvæmt tilskipun 
91/630/EBE, skal lögbært yfirvald kanna a.m.k. fjóra af þeim 
flokkum sem um getur í II. kafla í II. viðauka við þessa 
ákvörðun og samsvarandi ákvæði í tilskipun 91/630/EBE eins 
og tilgreint er í umræddum kafla. Lögbært yfirvald skal skrá 
hvers kyns vanefndir sem koma í ljós. 

6. gr. 

Lágmarkskröfur um sannprófun og skráningu í tengslum 
við skoðanir sem fara fram samkvæmt tilskipun 98/58/EB 

Við hverja skoðun, sem fer fram samkvæmt tilskipun 
98/58/EB, skal lögbært yfirvald kanna a.m.k. fimm af þeim 
flokkum sem um getur í III. kafla í II. viðauka við þessa 
ákvörðun og samsvarandi ákvæði í tilskipun 98/58/EB eins og 
tilgreint er í umræddum kafla. Lögbært yfirvald skal skrá hvers 
kyns vanefndir sem koma í ljós. 

7. gr. 

Lágmarkskröfur um sannprófun og skráningu í tengslum 
við skoðanir sem fara fram samkvæmt tilskipun 

1999/74/EB 

Við hverja skoðun, sem fer fram samkvæmt tilskipun 
1999/74/EB, skal lögbært yfirvald kanna a.m.k. þrjá af þeim 
flokkum sem um getur í IV. kafla í II. viðauka við þessa 
ákvörðun og samsvarandi ákvæði í tilskipun 1999/74/EB, eins 
og tilgreint er í umræddum kafla. 

Lögbært yfirvald skal skrá hvers kyns vanefndir sem koma í 
ljós. 

8. gr. 

Skýrslur 

1. Eigi síðar en 30. júní 2009 og eigi síðar en 30. júní ár hvert 
eftir það skulu aðildarríkin leggja skýrslu fyrir 
framkvæmdastjórnina með rafrænum hætti varðandi þær 
upplýsingar sem safnað var og skráðar voru í samræmi við 
þessa ákvörðun um þær skoðanir sem fóru fram á undangengnu 
almanaksári. 

2. Skýrslan, sem kveðið er á um í 1. mgr., skal: 

a) innihalda þær upplýsingar sem um getur í IV. viðauka, 

b) hafa sem fylgiskjal greiningu á alvarlegustu 
vanefndatilvikum sem komu í ljós og aðgerðaráætlun í 
hverju aðildarríki fyrir sig til að koma í veg fyrir eða draga 
úr slíkum tilvikum næstu ár. 

9. gr. 

Niðurfelling 

Ákvörðun 2000/50/EB er felld úr gildi. 

10. gr. 

Gildissvið 

Ákvörðun þessi gildir frá 1. janúar 2008. 

11. gr. 

Viðtakendur 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 14. nóvember 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
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I. VI AUKI 

sem um getur í b-li  3. gr. 

FLOKKAR BÚSKAPARA FER A 

Flokkar búskapara fer a fyrir varphænur og samsvarandi ákvæ i í tilskipun 1999/74/EB og regluger  (EB) nr. 
2295/2003 

Flokkur búskapara fer ar Samsvarandi löggjöf Bandalagsins 

Útihænur III. vi auki vi  regluger  (EB) nr. 2295/2003 

Gólfhænur III. vi auki vi  regluger  (EB) nr. 2295/2003 

Kerfi me  innréttu um búrum 6. gr. tilskipunar 1999/74/EB 

Kerfi me  óinnréttu um búrum 5. gr. tilskipunar 1999/74/EB 
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II. VI AUKI 

sem um getur í c-li  3. gr. og 4., 5. og 6. gr. 

I. KAFLI 

Flokkar vanefnda a  ví er var ar kálfa og samsvarandi ákvæ i í tilskipun 91/629/EBE 

Flokkur vanefndar Samsvarandi ákvæ i í tilskipun 91/629/EBE 

Sko un 6. li ur í vi auka 

Frelsi til hreyfingar 7. og 8. li ur í vi auka 

R mi 3. gr. 

Byggingar og vistarverur 1., 2., 3., 9., 14. og 10. li ur í vi auka 

Lágmarksbirta 5. li ur í vi auka 

Sjálfvirkur og vélrænn búna ur 4. li ur í vi auka 

Fó ur, vatn og önnur efni 12., 13. og 15. li ur í vi auka 

Magn bló rau a 11. li ur í vi auka 

Trefjaríkt fó ur 11. li ur í vi auka 
 

 

II. KAFLI 

Flokkar vanefnda a  ví er var ar svín og samsvarandi ákvæ i í tilskipun 91/630/EBE 

 

Flokkur vanefndar Samsvarandi ákvæ i í tilskipun 91/630/EBE 

Starfsmannahald 5. gr. a 

Sko un 8. mgr. 3. gr. 
2. li ur B- áttar II. kafla í vi auka 
3. li ur C- áttar II. kafla í vi auka 
D- áttur II. kafla í vi auka 

Frelsi til hreyfingar 3. mgr. 3. gr. 
1., 4. og 5. li ur B- áttar II. kafla í vi auka 
1. og 2. li ur C- áttar II. kafla í vi auka 

R mi 1. mgr. 3. gr., 4. mgr. 3. gr. 

Byggingar og vistarverur 1., 2. og 3. li ur I. kafla í vi auka 

Lágmarksbirta 2. li ur I. kafla í vi auka 

Yfirbor sefni á gólfum 2. mgr. 3. gr., 
5. li ur I. kafla í vi auka 
A- áttur II. kafla í vi auka 

Efni til a  róta í 5. mgr. 3. gr. 
4. li ur I. kafla í vi auka 
3. li ur B- áttar II. kafla í vi auka 
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Flokkur vanefndar Samsvarandi ákvæ i í tilskipun 91/630/EBE 

Fó ur, vatn og önnur efni 6. mgr. 3. gr. 
6. og 7. li ur I. kafla í vi auka 

Trefjaríkt fó ur 7. mgr. 3. gr. 

Lemstrun 8. li ur I. kafla í vi auka 

A fer ir vi  undaneldi 3. li ur C- áttar II. kafla í vi auka 
 

 

III. KAFLI 

Flokkar vanefnda a  ví er var ar alla framlei slusta i og samsvarandi ákvæ i í vi aukanum vi  tilskipun 98/58/EB 

 

Flokkur vanefndar Samsvarandi li ir í vi aukanum vi  tilskipun 98/58/EB 

Starfsmannahald 1. li ur  

Sko un 2., 3. og 4. li ur  

Skráahald 5. og 6. li ur  

Frelsi til hreyfingar 7. li ur 

Byggingar og húsnæ i 8.–12. li ur 

Sjálfvirkur e a vélrænn búna ur 13. li ur 

Fó ur, vatn og önnur efni 14.–18. li ur 

Lemstrun 19. li ur 

A fer ir vi  undaneldi 20. og 21. li ur  
 

 

IV. KAFLI 

Flokkar vanefnda a  ví er var ar varphænur og samsvarandi ákvæ i í tilskipun 1999/74/EBE 

 

Flokkur vanefndar Samsvarandi li ir í vi aukanum vi  tilskipun 98/58/EB 

Sko un 1. og 8. li ur í vi auka 

R mi 4. li ur 1. mgr. 4. gr. 
1. li ur 1. mgr. 5. gr. 
a-li ur 1. mgr. 6. gr. 

Byggingar og vistarverur 4. gr. a  undanskilinni 4. mgr. 1. gr. 
5. gr. a  undanskilinni 1. mgr. 1. gr. 
6. gr. a  undanskildum a-li  1. li ar 
4. 5. og 7. li ur í vi auka 

Lágmarksbirta 3. li ur í vi auka 

Sjálfvirkur og vélrænn búna ur 2. li ur í vi auka 

Lemstrun 8. li ur í vi auka 
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III. VI AUKI 

sem um getur í d-li  3. gr. 

Stjórns sluflokkar vanefnda 

Stjórns sluflokkur  vanefndar A ger ir sem lögbært yfirvald hefur gripi  til 

A Tilmæli um a  rá a bót á vanefndum innan riggja mána a 
 
Engar tafarlausar a ger ir sem felast í stjórns slu- e a refsivi urlögum 

B Tilmæli um a  rá a bót á vanefndum innan riggja mána a 
 
Engar tafarlausar a ger ir sem felast í stjórns slu- e a refsivi urlögum 

C Tafarlausar a ger ir sem felast í stjórns slu- e a refsivi urlögum 
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IV. VI AUKI 

Uppl singar sem leggja skal fyrir framkvæmdastjórnina skv. 8. gr. 

Uppl singar, sem leggja skal fyrir framkvæmdastjórnina skv. 8. gr., skal leggja fram í samræmi vi  töflur 1 og 2 í essum 
vi auka. 

Í uppl singunum skal koma fram fjöldi: 

— framlei slusta a, sem ber a  sko a, í línu 1 í töflum 1 og 2, 

— framlei slusta a, sem hafa veri  sko a ir, í línu 2 í töflum 1 og 2, byggt á fjölda sko ana sem uppfylla kröfurnar í 4. 7. 
gr., 

— framlei slusta a ar sem engar vanefndir eru, í línu 3 í töflum 1 og 2, byggt á ni urstö um sko ana sem eru skrá ar í 
línu 2 í töflu 1 annars vegar og töflu 2 hins vegar, 

— vanefnda samkvæmt flokkunum sem um getur í línum 4 til 18 í töflu 1 í II. vi auka og í línum 4 til 12 í töflu 2 í essum 
vi auka, 

— vanefnda samkvæmt flokkunum sem um getur í línum 19 til 21 í töflu 1 í III. vi auka og í línum 13 til 15 í töflu 2 í 
essum vi auka.  

Tafla 1 

D raflokkur Varphænur 
 

 
Búskapara fer  
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r 

G
ól

fh
æ

nu
r 

In
nr

ét
tu

 b
úr
 

Ó
in

nr
ét

tu
 b

úr
 

K
ál

fa
r 

S
ví

n 

1 Framlei slusta ir sem ber a  sko a    

2 Framlei slusta ir sem hafa veri  sko a ir    

3 Framlei slusta ir ar sem engar vanefndir 
eru 

   

Fjöldi ar sem vanefndir eru a  ví er var ar 
4 Starfsmannahald    

5 Sko un    

6 Skráahald    

7 Frelsi til hreyfingar    

8 R mi    

9 Byggingar og vistarverur    

10 Lágmarksbirtu    

11 Yfirbor sefni á gólfum (fyrir svín)    

12 Efni til a  róta í    

13 Sjálfvirkan og vélrænan búna     

14 Fó ur, vatn og önnur efni    

15 Bló rau a (kálfar)    

16 Trefjaríkt fó ur (kálfar og gyltur)    

17 Lemstrun    

18 A fer ir vi  undaneldi    

19 Vanefndir A    

20 Vanefndir B    

21 Vanefndir C    
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Tafla 2 

 
 

 
D raflokkur 

 
Fjöldi 
 
 

N
au

tg
ri

pi
r 

a
 u

nd
an

sk
il

du
m

 
ká

lf
um

 

S
au

fé
 

G
ei

tu
r 

A
li

hæ
ns

ni
 

S
tr

út
fu

gl
ar
 

E
nd

ur
 

G
æ

si
r 

L
o

d
r 

K
al

kú
na

r 

1 Framlei slusta ir sem ber a  sko a        

2 Framlei slusta ir sem hafa veri  sko a ir        

3 Framlei slusta ir ar sem engar vanefndir eru        

Fjöldi ar sem engar vanefndir eru a  ví er var ar 
4 Starfsmannahald        

5 Sko un        

6 Skráahald        

7 Frelsi til hreyfingar        

8 Byggingar og vistarverur        

9 Sjálfvirkan og vélrænan búna         

10 Fó ur, vatn og önnur efni        

11 Lemstrun        

12 A fer ir vi  undaneldi        

13 Vanefndir A        

14 Vanefndir B        

15 Vanefndir C        

(*) Alifuglar af tegundinni Gallus gallus, a  undanskildum varphænum 
 
 
 
 
 


