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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR   2013/EES/4/100 

frá 11. desember 2007 

um að samþykkja áætlanir um varnir gegn salmonellu í hópum undaneldisfugla af tegundinni 
Gallus gallus í tilteknum þriðju löndum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 2160/2003 og um breytingu á ákvörðun 2006/696/EB að því er varðar tilteknar kröfur á sviði 

lýðheilsu við innflutning á alifuglum og útungunareggjum (*) 

(tilkynnt með númeri C(2007) 6094) 

 

(2007/843/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
2160/2003 frá 17. nóvember 2003 um varnir gegn salmonellu 
og öðrum tilteknum smitvöldum mannsmitanlegra dýrasjúk-
dóma sem berast með matvælum (1), einkum 2. mgr. 10. gr., 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um hollustu-
hætti sem varða matvæli úr dýraríkinu (2), einkum 9. gr., 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 854/2004 frá 29. apríl 2004 um sértækar reglur um skipulag 
opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til 
manneldis°(3), einkum 1. mgr. 11. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 2160/2003 er mælt fyrir um kröfur 
um varnir gegn salmonellu í mismunandi alifugla-
stofnum í aðildarríkjunum. Kröfurnar gilda fyrir aðildar-
ríkin frá þeim dagsetningum sem settar eru fram í I. 
viðauka við þá reglugerð, einkum 18 mánuðum eftir að 
markmið um að draga úr algengi salmonellu hefur verið 
fastsett. 

2) Markmið um slíka minnkun gildir um hópa 
undaneldisfugla af tegundinni Gallus gallus frá 1. júlí 
2005 í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1003/2005 (4), um varphænur frá 1. ágúst 2006 í 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 332, 18.12.2007, bls. 81. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 41/2009 frá 24. apríl 
2009 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 33, 
25.6.2009, bls. 1. 

(1) Stjtíð. ESB L 325, 12.12.2003, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1237/2007 (Stjtíð. ESB L 280, 
24.10.2007, bls. 5). 

(2) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55; leiðrétt útgáfa í Stjtíð. ESB L 226, 
25.6.2004, bls. 22. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1243/2007 (Stjtíð. ESB L 281, 
25.10.2007, bls. 8). 

(3) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206; leiðrétt útgáfa í Stjtíð. ESB L 226, 
25.6.2004, bls. 83. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð ráðsins 
(EB) nr. 1791/2006 (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 1). 

(4) Stjtíð. ESB L 170, 1.7.2005, bls. 12. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 1168/2006 (Stjtíð. ESB L 211, 1.8.2006, bls. 4). 

samræmi við reglugerð (EB) nr. 1168/2006 og fyrir 
holdakjúklinga frá 1. júlí 2007 í samræmi við reglugerð 
(EB) nr. 646/2007 (5). 

3) Kanada, Ísrael, Túnis og Bandaríkin hafa sent 
framkvæmdastjórninni áætlanir sínar um varnir gegn 
salmonellu í alifuglum til undaneldis af tegundinni 
Gallus gallus, útungunareggjum þeirra og dagsgömlum 
ungum af tegundinni Gallus gallus sem ætlaðir eru til 
undaneldis. Í ljós hefur komið að með þessum áætlunum 
eru veittar sambærilegar ábyrgðir og þær sem kveðið er á 
um í reglugerð (EB) nr. 2160/2003 og því ber að 
samþykkja áætlanirnar. 

4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/696/EB frá 
28. ágúst 2006 um skrá yfir þriðju lönd þaðan sem leyft 
er að flytja inn í Bandalagið og flytja í umflutningi 
gegnum Bandalagið alifugla, útungunaregg, dagsgamla 
unga, kjöt af alifuglum, strútfugla og villta veiðifugla, 
egg og eggjaafurðir og tiltekin egg, sem eru laus við 
sjúkdómsvalda, og um skilyrði sem gilda um 
heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir og um 
breytingu á ákvörðunum 93/342/EBE, 2000/585/EB og 
2003/812/EB (6) tekur til innflutnings inn í Bandalagið 
og umflutnings um það, einkum á alifuglum til 
undaneldis og framleiðslu, útungunareggjum og dags-
gömlum ungum og sett er fram skrá yfir þriðju lönd sem 
aðildarríkjunum er heimilt að flytja þessi dýr og 
útungunaregg frá. 

5) Til að þriðju lönd komist á skrá eða þau haldist á 
skránni, sem kveðið er á um í löggjöf Bandalagsins, yfir 
þriðju lönd sem aðildarríkjunum er heimilt að flytja þessi 
dýr og útungunaregg frá og falla undir þá reglugerð, 
skulu þau samkvæmt reglugerð (EB) nr. 2160/2003 
leggja áætlun fyrir framkvæmdastjórnina er jafngildir 
landsáætlunum um varnir gegn salmonellu sem 
aðildarríkin eiga að koma á og sem framkvæmdastjórnin 
skal samþykkja. 

 ________________  

(5) Stjtíð. ESB L 151, 13.6.2007, bls. 21. 
(6) Stjtíð. ESB L 295, 25.10.2006, bls. 1. Ákvörðuninni var breytt með 

reglugerð (EB) nr. 1237/2007. 
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(6) Í kjölfar þess að áætlanirnar hafa verið samþykktar skulu 
Kanada, Ísrael, Túnis og Bandaríkin vera áfram á 
skránni, sem sett er fram í ákvörðun 2006/696/EB, yfir 
þriðju lönd sem aðildarríkjunum er heimilt að flytja ali-
fugla til undaneldis af tegundinni Gallus gallus, útung-
unaregg þeirra og dagsgamla unga af tegundinni Gallus 
gallus, sem ætlaðir eru til undaneldis, frá. 

7) Tiltekin önnur þriðju lönd, sem eins og sakir standa eru 
tilgreind í ákvörðun 2006/696/EB, hafa enn ekki lagt 
neina áætlun fyrir framkvæmdastjórnina um varnir gegn 
salmonellu. Þar eð kröfur um alifugla til undaneldis af 
tegundinni Gallus gallus, útungunaregg þeirra og dags-
gamla unga af tegundinni Gallus gallus, sem ætlaðir eru 
til undaneldis, eru þegar í gildi innan Bandalagsins skal 
því ekki lengur leyfa innflutning á slíkum alifuglum og 
eggjum frá þessum þriðju löndum. Því ber að breyta 
skránni yfir þriðju lönd eða hluta þeirra, sem sett er fram 
í 1. hluta I. viðauka við ákvörðun 2006/696/EB, til sam-
ræmis við það. 

8) Í því skyni að veita ábyrgðir, sem eru sambærilegar 
kröfum sem gilda innan Bandalagsins, skulu þriðju lönd, 
sem aðildarríkjunum er heimilt að flytja inn alifugla til 
undaneldis og framleiðslu af tegundinni Gallus gallus, 
útungunaregg þeirra og dagsgamla unga af tegundinni 
Gallus gallus frá, staðfesta að varnaráætlun gegn 
salmonellu hafi verið beitt í upprunahópnum og að 
hópurinn hafi verið prófaður með tilliti til þess hvort 
sermigerðir salmonellu, sem hafa þýðingu fyrir lýð-
heilsu, eru fyrir hendi um leið og kröfurnar taka gildi 
fyrir mismunandi alifuglastofna í Bandalaginu. 

9) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 2160/2003 má auk þess 
hvorki nota hópa af tegundinni Gallus gallus til undan-
eldis né egg þeirra sem útungunaregg í Bandalaginu frá 
1. janúar 2007 ef þau eru smituð af Salmonella 
enteritidis og/eða Salmonella typhimurium. Því skal 
eingöngu leyfa innflutning á alifuglum til undaneldis, 
dagsgömlum ungum, sem ætlaðir eru til undaneldis, og 
útungunareggjum inn í Bandalagið ef upprunahóparnir 
hafa verið prófaðir og reynst lausir við Salmonella enter-
itidis og Salmonella typhimurium. 

10) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1177/2006 frá 1. ágúst 2006 um framkvæmd reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 að því er 
varðar kröfur varðandi beitingu sértækra varnarráð-
stafana á grundvelli innlendra áætlana um varnir gegn 

salmonellu í alifuglum°(1) er mælt fyrir um tilteknar 
reglur um notkun sýkingalyfja og bóluefna innan ramma 
landsáætlana um varnir sem framkvæmdastjórnin 
samþykkti í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2160/2003. 

 
11) Þriðju lönd, sem aðildarríkjunum er heimilt að flytja inn 

alifugla til undaneldis og framleiðslu af tegundinni 
Gallus gallus, útungunaregg og dagsgamla unga af 
tegundinni Gallus gallus frá, skulu staðfesta að 
sértækum kröfum um notkun sýkingalyfja og bóluefna, 
sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 1177/2006, hafi 
verið beitt um leið og kröfurnar taka gildi um 
mismunandi alifuglastofna í Bandalaginu. Ef sýkingalyf 
hafa verið notuð í tengslum við dagsgamla unga í öðrum 
tilgangi en til að verjast salmonellu skal einnig tilgreina 
það í vottorðinu, þar eð slík notkun kann að hafa áhrif á 
prófanir vegna salmonellu við innflutning. 

12) Breyta ber fyrirmynd að heilbrigðisvottorðum fyrir dýr 
og dýraafurðir vegna innflutnings á alifuglum til 
undaneldis og framleiðslu, dagsgömlum ungum og 
útungunareggjum í ákvörðun 2006/696/EB til samræmis 
við það. Til þess að komast hjá síðari breytingum á 
fyrirmynd að heilbrigðisvottorðum fyrir dýr og 
dýraafurðir, þegar ákvæðin í reglugerð (EB) nr. 
2160/2003 um innflutning taka gildi um alifugla til 
framleiðslu og dagsgamla unga, aðra en til undaneldis, 
skal einnig breyta fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum 
fyrir dýr og dýraafurðir vegna innflutnings á þeim dýrum 
og tilgreina á skýran hátt þegar þessar breytingar gilda 
fyrir mismunandi stofna. 

13) Búlgaría og Rúmenía gerðust aðilar að 
Evrópusambandinu 1. janúar 2007. Frá þeim degi gilda 
ákvæði um viðskipti innan Bandalagsins, sem mælt er 
fyrir um í ákvörðun 2006/696/EB, um þessi nýju 
aðildarríki. Því ber að fella Búlgaríu og Rúmeníu brott úr 
skrám yfir þriðju ríki, sem aðildarríkjunum er heimilt að 
flytja inn frá, sem settar eru fram í 1. hluta I. og II. 
viðauka við ákvörðun 2006/696/EB. 

14) Til að komast hjá röskun á viðskiptum skal leyfa notkun 
heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir, sem gefin 
eru út í samræmi við ákvörðun 2006/696/EB, eins og þau 
eru nú orðuð, í 60 daga eftir gildistökudag þessarar 
ákvörðunar. 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 212, 2.8.2006, bls. 3. 
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15) Til þess að komast hjá síðari breytingum á fyrirmynd að 
heilbrigðisvottorðum fyrir dýr og dýraafurðir, þegar 
ákvæðin í reglugerð (EB) nr. 2160/2003 um innflutning 
taka gildi um varphænur og holdakjúklinga af tegundinni 
Gallus gallus, skal þó einnig breyta fyrirmyndum að 
heilbrigðisvottorðum fyrir dýr og dýraafurðir vegna 
innflutnings á þeim dýrum og tilgreina á skýran hátt 
þegar þessar breytingar gilda fyrir mismunandi stofna. 
Því ber að fresta gildistökudegi þessara breytinga, eins 
og við á. 

16) Því ber að breyta ákvörðun 2006/696/EB til samræmis 
við það. 

17) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Varnaráætlanirnar, sem Kanada, Ísrael, Túnis og Bandaríkin 
lögðu fram í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 
2160/2003, eru hér með samþykktar að því er varðar 
salmonellu í hópum undaneldishæna. 

2. gr. 

Ákvæðum I. og II. viðauka við ákvörðun 2006/696/EB er 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa ákvörðun. 

3. gr. 

Heimilt er að flytja sendingar af alifuglum til undaneldis eða 
framleiðslu, aðra en strútfugla, dagsgamla unga, aðra en unga 
strútfugla og útungunaregg alifugla, önnur en egg strútfugla, 
sem heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir hafa verið gefin 
út fyrir, í samræmi við ákvörðun 2006/696/EB í þeirri útgáfu, 
sem var í gildi áður en beiting þessarar ákvörðunar hófst, inn í 
Bandalagið í 60 daga eftir gildistökudag þessarar ákvörðunar. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi gildir frá og með 15. febrúar 2008. 

Liður II.2.5. í fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir alifugla til 
undaneldis eða framleiðslu, aðra en strútfugla, og liður II. 2.4 í 
fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir dagsgamla unga, aðra en 
unga strútfugla, í I. viðauka við ákvörðun 2006/696/EB, eins 
og henni var breytt með þessari ákvörðun, skulu þó gilda frá 1. 
janúar 2009 ef alifuglar til framleiðslu eða dagsgamlir ungar 
eru eingöngu ætlaðir til kjötframleiðslu. 

5. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 11. desember 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU  

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

1) Ákvæðum I. viðauka við ákvörðun 2006/696/EB er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi komi í stað 1. hluta: 

„1. hluti 

Skrá yfir þriðju lönd eða hluta þeirra (*) 

Land Kóði 
yfirráðasvæðis 

Lýsing á yfirráðasvæði Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og 
dýraafurðir Sérstök skilyrði 

Fyrirmynd(ir) Viðbótarábyrgðir 

1 2 3 4 5 6 

AR — Argentína AR-0  SPF   

AU — Ástralía AU-0  BPP, DOC, 
HEP, SPF, 

SRP 

 A 

 
BPR I  

 
DOR II  

 
HER III  

BR — Brasilía BR-0  SPF   

BR-1 Fylkin Mato Grosso, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina og 
São Paulo 

BPP, DOC, 
HEP, SRP 

 A 

BR-2 Fylkin Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo og 
Mato Grosso do Sul 

BPR, DOR, 
HER, SRA 

  

BW — Botsvana BW-0  SPF   

 
BPR I  

 
DOR II  

 
HER III  

CA — Kanada CA-0  BPR, BPP, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRA, SPF, 

SRP 

IV  

CH — Sviss CH-0  (**)   

CL — Síle CL-0  BPR, BPP, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SPF, SRA, 

SRP 

 A 

HR — Króatía HR-0  BPR, BPP, 
DOR, DOC, 
HEP, HER, 
SPF, SRA, 

SRP 

 A 
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1 2 3 4 5 6 

GL — Grænland GL-0  SPF   

IL — Ísrael IL-0  BPR, BPP, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SPF, SRP 

IV  

IS — Ísland IS-0  SPF   

MG — Madagaskar MG-0  SPF   

MX — Mexíkó MX-0  SPF   

NA — Namibía NA-0  SPF   

 
BPR I  

 
DOR II  

 
HER III  

NZ — Nýja-Sjáland NZ-0  BPR, BPP, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SPF, SRA, 

SRP 

 A 

PM — Sankti Pierre og 
Miquelon 

PM-0  SPF   

TH — Taíland TH-0  SPF   

TN — Túnis TN-0  DOR, BPR, 
BPP, HER, 

SPF 

IV  

TR — Tyrkland TR-0  SPF   

US — Bandaríkin US-0  BPR, BPP, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SPF, SRA, 

SRP 

IV  

UY — Úrúgvæ UY-0  SPF   

ZA — Suður-Afríka ZA-0  SPF   

 
BPR I  

 
DOR II  

 
HER III  

(*) Með fyrirvara um sérstakar vottunarkröfur sem kveðið er á um í samningum Bandalagsins við þriðju lönd. 
(**) Vottorð í samræmi við samkomulagið milli Evrópubandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um viðskipti með 

landbúnaðarafurðir, Stjtíð EB L 114, 30.4.2002, bls. 132.“ 
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b) Ákvæðum 2. hluta er breytt sem hér segir: 

i. Í þættinum með undirfyrirsögninni „viðbótarábyrgðir“ bætist eftirfarandi við: 

„IV: Viðeigandi ábyrgðir fyrir alifugla til undaneldis af tegundinni Gallus gallus, dagsgamla unga af 
tegundinni Gallus gallus, sem ætlaðir eru til undaneldis, og útungunaregg af tegundinni Gallus gallus í 
samræmi við ákvæði ESB um varnir gegn salmonellu hafa verið lagðar fram og skulu vottaðar í 
samræmi við fyrirmynd BPP (fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir alifugla til undaneldis eða 
framleiðslu, aðra en strútfugla), DOC (fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir dagsgamla unga, aðra en 
unga strútfugla) og HEP (fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir útungunaregg alifugla, annarra en 
strútfugla), eftir því sem við á.“ 

ii. Á eftir þættinum með undirfyrirsögninni „viðbótarábyrgðir“ bætist eftirfarandi þáttur við: 

„Sérstök skilyrði: 

„A“:  Bann við því að flytja alifugla til undaneldis af tegundinni Gallus gallus, dagsgamla unga af tegundinni 
Gallus gallus, sem ætlaðir eru til undaneldis, og útungunaregg af tegundinni Gallus gallus inn í 
Bandalagið vegna áætlunar um varnir gegn salmonellu, í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2160/2003, 
hefur hvorki verið lagt fyrir framkvæmdastjórnina né hefur framkvæmdastjórnin samþykkt það.“ 
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iii Í stað fyrirmyndar að heilbrigðisvottorði fyrir alifugla til undaneldis eða framleiðslu, aðra en strútfugla (BPP), 
komi eftirfarandi: 

„Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir alifugla til undaneldis eða framleiðslu, aðra en strútfugla (BPP) 

LAND Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt 
inn í ESB

I. 
hl

ut
i: 

N
án

ar
i u

pp
lý
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ng

ar
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LAND Alifuglar til undaneldis eða framleiðslu, aðrir en strútfuglar 
(BPP) 

II
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II. Upplýsingar um heilbrigði 
□ 

II.1. Upplýsingar um heilbrigði dýra 

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b 

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

11.1.1. eru í samræmi við tilskipun 90/539/EBE, 

11.1.2. voru á yfirráðasvæði með kóðanr. ............................................(2) í a.m.k. þrjá mánuði eða frá útungun ef þeir eru yngri en þriggja mánaða; ef þeir voru 
fluttir inn í upprunalandið fór það fram í samræmi við skilyrði á sviði heilbrigðis dýra og dýraafurða sem eru a.m.k. jafnströng og þær kröfur tilskipunar 
90/539/EBE, sem máli skipta, og allra tilheyrandi ákvarðana, 

11.1.3. eru frá yfirráðasvæði með kóðanr. ............................................(2), sem var, þann dag sem vottorðið var gefið út, laust við fuglainflúensu og Newcastle-
veiki eins og skilgreint er í ákvörðun 93/342/EBE, 

 

11.1.4. voru skoðaðir þann dag sem vottorðið var gefið út og sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóma eða gáfu engar ástæður til að ætla að um sjúkdóma væri 
að ræða, 

11.1.5. hefur verið haldið frá útungun eða í a.m.k. síðustu sex vikurnar fyrir útflutning í starfsstöðinni eða starfsstöðvunum, sem eru skilgreindar í reit 1.11 í I. 
hluta og voru opinberlega samþykktar í samræmi við kröfur sem eru a.m.k. jafngildar þeim kröfum sem mælt er fyrir um í II. viðauka við tilskipun 
90/539/EBE, og  

(a) samþykkið hefur hvorki verið fellt úr gildi tímabundið né afturkallað, 

(b) sem fellur/falla ekki undir neins konar takmarkanir í tengslum við dýraheilbrigði, 

(c) innan 25 km radíuss, þ.m.t., ef við á, á yfirráðasvæði nágrannalands, hefur hvorki komið upp fuglainflúensa né Newcastle-veiki í a.m.k. 30 daga, 

 

11.1.6. á tímabilinu, sem um getur í II.1.5, hafa þeir hvorki komist í snertingu við alifugla, sem uppfylla ekki kröfurnar sem mælt er fyrir um í þessu vottorði, né 
villta fugla, 

11.1.7. eru úr hópi sem:  

(a) var skoðaður innan sólarhrings fyrir fermingu og sýndi engin klínísk einkenni um sjúkdóma eða gaf ekki neinar ástæður til að ætla að um sjúkdóma 
væri að ræða, 

(b) féll undir eftirlitsáætlun vegna sjúkdóma vegna:  

(3) annaðhvort [(i) Salmonella pullorum, S. gallinarum og Mycoplasma gallisepticum (hænsni),]  

(3) og/eða [(ii) Salmonella arizonae, S. pullorum og S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis og M. gallisepticum (kalkúnar),] 

(3) og/eða [(iii) Salmonella pullorum og S. gallinarum (perluhænsn, kornhænur, fasanar, akurhænur og endur)]  

í samræmi við III. kafla II. viðauka við tilskipun 90/539/EBE og reyndist hvorki sýktur né var ástæða til að ætla að um sýkingu af völdum þessara 
sjúkdómsvalda væri að ræða, 

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

(3) eða [var bólusettur gegn Newcastle-veiki með,  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

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

aldur: ............................................vikna]  

(3) [(d) var bólusettur með bóluefni, sem hefur verið opinberlega samþykkt, hinn............................................gegn 
............................................(endurtakið eftir þörfum)]  
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II.2. Viðbótarábyrgðir 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta enn fremur að:  

(5) [11.2.1. ef sendingin er ætluð til aðildarríkis eða svæðis með fastsetta stöðu skv. 2. mgr. 12. gr. tilskipunar 90/539/EBE hafa alifuglarnir, sem lýst er í 
þessu vottorði:  

(a) ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki, 

(b) verið haldið í einangrun í 14 daga fyrir sendingu, annaðhvort á bújörðinni eða í sóttkví undir eftirliti opinbers dýralæknis. Í því samhengi voru engir 
alifuglar á upprunabújörðinni eða í sóttkvínni, eftir því sem við á, bólusettir gegn Newcastle-veiki í 21 dag fyrir sendingu og enginn fugl, sem ekki 
var ætlaður til sendingar, kom inn á bújörðina eða í sóttkvína á því tímabili; og ekki fóru heldur neinar bólusetningar fram í sóttkvínni, 

(c) settir í sermiprófun síðustu 14 dagana fyrir sendingu, til að kanna hvort mótefni Newcastle-veikinnar væru fyrir hendi, og niðurstöðurnar reyndust 
neikvæðar,] 

II.2.2. eftirfarandi viðbótarábyrgðir, sem viðtökuaðildarríkið mælti fyrir um í samræmi við 13. og/eða 14. gr. tilskipunar 90/539/EBE, eru veittar:  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

(4) II.2.3. [ef Finnland eða Svíþjóð er viðtökuaðildarríkið hafa niðurstöður prófunar á alifuglum til undaneldis reynst neikvæðar í samræmi við reglurnar sem 
mælt er fyrir um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/644/EB,] 

(4) II.2.4. [ef Finnland eða Svíþjóð er viðtökuaðildarríkið hafa niðurstöður prófunar á varphænum (alifuglar til framleiðslu sem eru aldir í því skyni að framleiða 
egg til neyslu) reynst neikvæðar í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/235/EB,]  

(6) II.2.5. [Áætlun um varnir gegn salmonellu, sem um getur í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 2160/2003, og sértækum kröfum um notkun sýkingalyfja og bóluefna í 
reglugerð (EB) nr. 1177/2006 hefur verið beitt í upprunahópnum og hópurinn hefur verið prófaður með tilliti til þess hvort sermigerðir salmonellu, sem 
hafa hafa þýðingu fyrir lýðheilsu, væru fyrir hendi.  

Dagsetning síðustu sýnatöku í hópnum þar sem niðurstöður prófunar eru kunnar:  ...........................................................................................................  

Niðurstöður allra prófana í hópnum:  

(3) (7) annaðhvort [jákvæðar,] 

(3) (7) eða [neikvæðar] 

Af öðrum ástæðum en vegna áætlunar um varnir gegn salmonellu, innan þriggja vikna fyrir innflutning, 

(3) annaðhvort voru sýkingalyf ekki gefin alifuglum til undaneldis og framleiðslu, öðrum en strútfuglum 

(3) (4) eða eftirfarandi sýkingalyf voru gefin alifuglum til undaneldis og framleiðslu, öðrum en strútfuglum: ........................] 

(6) II.2.6. [Ef um er að ræða alifugla til undaneldis greindust hvorki Salmonella enteritidis né Salmonella typhimurium í tengslum við varnaráætlunina sem um 
getur í lið 11.2.5.]  

(8) [II.3. Frekari heilbrigðiskröfur 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta enn fremur, jafnvel þótt notkun bóluefna gegn Newcastle-veiki, sem uppfylla ekki sértækar kröfur í 2. lið 
viðauka B við ákvörðun 93/342/EBE, sé ekki bönnuð í ..................................... (2), að alifuglarnir, sem lýst er í þessu vottorði:  

(a) hafa ekki verið bólusettir með slíku bóluefni í a.m.k. 12 mánuði, 

(b) eru úr hópi sem var settur í veirueinangrunarpróf með tilliti til Newcastle-veiki, sem fór fram á opinberri rannsóknarstofu að hámarki 14 dögum fyrir 
sendingu, á slembisýni úr stroksýnum úr þarfagangi úr a.m.k. 60 fuglum í hverjum hópi og þar sem ekki fundust paramyxóveirusýkingar með 
smithæfnistuðli í heila (ICPI) hærri en 0,4, 

(c) komust ekki í snertingu við alifugla, sem uppfylla ekki skilyrðin í a- og b-lið, næstliðna 60 daga fyrir sendingu, 

(d) voru hafðir í einangrun undir opinberu eftirliti á upprunabújörðinni þá 14 daga sem um getur í b-lið.]  
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II.4. Dýraflutningsvottun 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að alifuglarnir (1) verða fluttir í kössum eða búrum sem  

(a) innihalda einungis alifugla sem eru allir af sömu tegund, flokki og stofni og eru frá sömu starfsstöð, 

(b) bera samþykkisnúmer upprunastarfsstöðvarinnar, 

(c) eru lokuð í samræmi við fyrirmæli lögbærs yfirvalds til að koma í veg fyrir að mögulegt sé að skipta um innihald í þeim, 

(d) eru, auk ökutækjanna, sem eiga að flytja þau, hönnuð til að:  

(i) koma í veg fyrir að skítur sleppi út og halda fjaðratapi í lágmarki meðan á flutningi stendur, 

(ii) unnt sé að skoða alifuglana sjónrænt, 

(iii) unnt sé að hreinsa þau og sótthreinsa, 

(e) hafa verið hreinsuð og sótthreinsuð, eins og ökutækin, sem þau verða flutt í, fyrir fermingu í samræmi við fyrirmæli lögbærs yfirvalds.  

Athugasemdir 

I. hluti:  

— Reitur I.8: Tilgreinið kóðann fyrir upprunasvæði, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er undir kóða upprunasvæðis í dálki 2, 1. hluta I. viðauka við 
ákvörðun 2006/696/EB [eins og henni var síðast breytt].  

— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer ræktunar- og eldisstöðvarinnar.  

— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skips og flugnúmer flugvélar, ef þau eru þekkt. 
Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra, skráningarnúmer og innsiglisnúmer, eftir því sem við á, í reit I.23.  

— Reitur I.19: Nota skal viðeigandi ST-kóða: 01.05 eða 01.06.39. 

— Reitur I.28. (flokkur): Velja skal eitt af eftirfarandi: Hrein lína/afar og ömmur/foreldrar/ungar varphænur/annað.  

II. hluti:  

(1) Alifuglar til undaneldis og alifuglar til framleiðslu eins og þeir eru skilgreindir í ákvörðun 2006/696/EB [eins og henni var síðast breytt].  

(2) Kóði yfirráðasvæðis, eins og hann kemur fram í dálki 2, 1. hluta I. viðauka við ákvörðun 2006/696/EB [eins og henni var síðast breytt].  

(3) Strikið út það sem á ekki við.  

(4) Útfyllist ef við á.  

(5) Ef sendingin er ekki ætluð til þessara aðildarríkja eða svæða (eins og sakir standa eru það Finnland og Svíþjóð) skal strika út ábyrgðirnar í lið II.2.1.   

(6) Ábyrgðirnar, sem eru veittar skv. liðum II.2.5 og II.26, gilda einungis um alifugla af tegundinni Gallus gallus og gilda aðeins frá 1. janúar 2009 ef 
alifuglarnir eru eingöngu aldir til kjötframleiðslu.  

(7) Ef einhverjar niðurstöður voru jákvæðar að því er varðar eftirtaldar sermigerðir á líftíma hópsins skal merkja þær sem jákvæðar niðurstöður..  

— Hópar alifugla til undaneldis: Salmonella hadar, Salmonella virchow og Salmonella infantis. 

— Hópar alifugla til framleiðslu: Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium. 

(8) Einungis er gerð krafa um þessa ábyrgð vegna alifugla frá löndum eða hlutum þeirra þar sem 4. mgr. 4. gr. ákvörðunar 93/342/EBE gildir. Hér skal strika 
yfir ef um er að ræða alifugla frá öðrum löndum.  

— Þetta vottorð gildir í 10 daga.  

 
Opinber dýralæknir 
 

Nafn (með hástöfum):  
Lögbært staðaryfirvald:  
Dagsetning:  
Stimpill:“ 
 
 

 
 
 
Menntun, hæfi og titill 
 
Undirskrift: 
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iv) Í stað fyrirmyndar að heilbrigðisvottorði fyrir dagsgamla unga, aðra en unga strútfugla (DOC), komi eftirfarandi: 

„Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir dagsgamla unga, aðra en unga strútfugla (DOC) 
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I.3. Lögbært stjórnvald 
 

I.4. Lögbært staðaryfirvald 
 

I.5. Viðtakandi 
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Póstnúmer 

I.6 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10.
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Samþykkisnúmer 

I.14. Brottfarardagur Brottfarartími 

 

I.15. Flutningatæki 
Flugvél  □ 

Ökutæki  □ 
 

Auðkenning:: 
Tilvísun í skjöl: 

 
Skip □ 

Annað □ 
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I.18. Lýsing á vöru I.19. Vörunúmer (ST-kóði) 
 

  I.20. Fjöldi/magn 
 

I.21. 
 

I.22. Fjöldi pakkninga 
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I.28. Auðkenning varanna 
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LAND Dagsgamlir ungar, aðrir en ungar strútfugla (DOC) 
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II. Upplýsingar um heilbrigði 
□ 

II.1. Dýraheilbrigðisvottun 

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b 

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

II.1.1. eru í samræmi við tilskipun 90/539/EBE, 

II.1.2. komu úr útungunareggjum á yfirráðasvæði með kóðanr. ...........................................(2). Ef hóparnir, sem útungunareggin koma úr, voru fluttir inn í 
upprunalandið fór það fram í samræmi við skilyrði á sviði heilbrigðis dýra og dýraafurða sem eru a.m.k. jafnströng og viðkomandi kröfur tilskipunar 
90/539/EBE og allra tilheyrandi ákvarðana, 

II.1.3. eru frá yfirráðasvæði með kóðanr. ............................................(2), sem var, þann dag sem vottorðið var gefið út, laust við fuglainflúensu og Newcastle-
veiki eins og skilgreint er í ákvörðun 93/342/EBE, 

11.1.4. voru skoðaðir þann dag sem vottorðið var gefið út og sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóma eða gáfu ástæður til að ætla að um sjúkdóma væri að 
ræða, 

11.1.5. eru úr útungunareggjum í starfstöðinni eða starfstöðvunum, sem eru skilgreindar í reit 1.11 í I. hluta og voru opinberlega samþykktar í samræmi við 
kröfur sem eru a.m.k. jafngildar þeim kröfum sem mælt er fyrir um í II. viðauka við tilskipun 90/539/EBE og:  

(a) samþykkið hefur hvorki verið fellt úr gildi tímabundið né afturkallað, 

(b) sem við sendingu falla/féllu ekki undir neins konar takmarkanir í tengslum við dýraheilbrigði, 

(c) innan 25 km radíuss, þ.m.t., ef við á, yfirráðasvæði nágrannalands, hefur hvorki komið upp fuglainflúensa né Newcastle-veiki í a.m.k. 30 daga, 

 

II.1.6. hafa hvorki komist í snertingu við alifugla, sem uppfylla ekki kröfurnar sem mælt er fyrir um í þessu vottorði, né villta fugla, 

II.1.7. eru úr útungunareggjum úr hópum sem:  

(a) hefur verið haldið a.m.k. síðustu sex vikurnar fyrir útflutning í opinberlega samþykktum starfsstöðvum og þegar útungunareggin voru send í 
útungunarstöðina hafði samþykkið fyrir starfsstöðvunum hvorki verið fellt úr gildi tímabundið né afturkallað, 

(b) eru ekki staðsettir á svæðum sem hvorki eru laus við fuglainflúensu né Newcastle-veiki, 

(c) sýndu, þann dag sem vottorðið var gefið út, engin klínísk einkenni um sjúkdóma eða gáfu ástæður til að ætla að um sjúkdóma væri að ræða, 

(d) féllu undir eftirlitsáætlun vegna sjúkdóma vegna:  

(3) annaðhvort [Salmonella pullorum, S. gallinarum og Mycoplasma gallisepticum (hænsni)], 

(3) og/eða [Salmonella arizonae, S. pullorum og S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis og M. gallisepticum (kalkúnar)], 

(3) og/eða [Salmonella pullorum og S. gallinarum (perluhænsn, kornhænur, fasanar, akurhænur og endur)]  

í samræmi við III. kafla II. viðauka við tilskipun 90/539/EBE og reyndist hvorki sýktur né var ástæða til að ætla að um sýkingu af völdum þessara 
sjúkdómsvalda væri að ræða,] 

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

(3) eða [hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með:  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

(heiti og tegund (lifandi eða óvirkjað) veirustofns Newcastle-veikinnar sem er notaður í bóluefni) 

aldur: ............................................vikna]  

(3) [(f) hafa verið bólusettir með bóluefni, sem hefur verið opinberlega samþykkt 

hinn............................................gegn ............................................(endurtakið eftir þörfum)]  
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II.1.8. eru úr eggjum sem:  

(a) höfðu verið merkt fyrir sendingu til útungunarstöðvarinnar í samræmi við leiðbeiningar lögbærs yfirvalds, 

(b) höfðu verið sótthreinsuð í samræmi við leiðbeiningar lögbærs yfirvalds,  

II.1.9. var ungað út hinn ............................................ (dagsetningar).  

II.1.10. höfðu verið bólusettir með bóluefni, sem er opinberlega samþykkt, hinn............................................gegn ............................................(endurtakið eftir 
þörfum).  

II.2. Viðbótarábyrgðir 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:  

(5) [II.2.1. ef sendingin er ætluð til aðildarríkis eða svæðis með fastsetta stöðu skv. 2. mgr. 12. gr. tilskipunar 90/539/EBE eru dagsgömlu ungarnir, sem lýst er í 
þessu vottorði, úr útungunareggjum úr hópum sem:  

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

(3) eða [(ii) hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með óvirkjuðu bóluefni,] 

(3) eða [(iii) voru bólusettir gegn Newcastle-veiki með lifandi bóluefni eigi síðar en 60 dögum fyrir þann dag sem eggin voru tekin,]  

II.2.2. eftirfarandi viðbótarábyrgðir, sem viðtökuaðildarríkið mælir fyrir um skv. 13. og/eða 14. gr. tilskipunar 90/539/EBE, eru veittar:  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

(4) II.2.3. ef Finnland eða Svíþjóð er viðtökuaðildarríkið eru dagsgömlu ungarnir, sem á að bæta við í hópa alifugla til undaneldis eða hópa alifugla til 
framleiðslu, úr hópum sem hafa reynst neikvæðir í prófunum í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2003/644/EB.  

(6) II.2.4. [Áætluninni um varnir gegn Salmonella, sem um getur í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 2160/2003, og sértæku kröfunum um notkun sýkingalyfja og 
bóluefna í reglugerð (EB) nr. 1177/2006 hefur verið beitt í upprunaforeldrahópnum og þessi foreldrahópur var prófaður með tilliti til þess hvort 
sermigerðir salmonellu, sem hafa þýðingu fyrir lýðheilsu, væru fyrir hendi.  

Dagsetning síðustu sýnatöku í foreldrahópnum þar sem niðurstöður prófunar eru kunnar ............................................ 

Niðurstöður allra prófana í foreldrahópnum:  

(3) (7) annaðhvort [jákvæðar,] 

(3) (7) eða [neikvæðar] 

Sértæku kröfunum um notkun sýkingalyfja og bóluefna í reglugerð (EB) nr. 1177/2006 hefur verið beitt að því er varðar dagsgömlu ungana.  

Af öðrum ástæðum en vegna áætlunar um varnir gegn Salmonella: 

(3) annaðhvort fengu dagsgömlu ungarnir ekki sýkingalyf (þ.m.t. inndæling í egg) 

(3) (4) eða dagsgömlu ungarnir fengu eftirfarandi sýkingalyf (þ.m.t. inndæling í egg). 

(6) II.2.5. [Ef dagsgömlu ungarnir eru ætlaðir til undaneldis greindust hvorki Salmonella enteritidis né Salmonella typhimurium í tengslum við varnaráætluninar 
sem um getur í lið II.2.4.]  

(8) [II.3. Frekari heilbrigðiskröfur 

Ég, undirritaður opinber dýralæknir, votta enn fremur, þótt notkun bóluefna gegn Newcastle-veiki, sem uppfylla ekki sértækar kröfur í 2. lið viðauka B 
við ákvörðun 93/342/EBE, sé ekki bönnuð í ............................................](2) að:  
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II.3.1  alifuglar til undaneldis sem dagsgömlu ungarnir eru fengnir úr:  

(a) hafa ekki verið bólusettir með slíkum bóluefnum í a.m.k. 12 mánuði, 

(b) eru úr hópi sem var settur í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem fór fram á opinberri rannsóknarstofu í fyrsta lagi 14 dögum 
fyrir sendingu, á slembisýni úr stroksýnum úr þarfagangi úr a.m.k. 60 fuglum í hverjum hópi og þar sem ekki fundust paramyxóveirusýkingar með 
smithæfnistuðli í heila (ICPI) hærri en 0,4, 

(c) komust ekki í snertingu við alifugla, sem uppfylla ekki skilyrðin í a- og b-lið, næstliðna 60 daga fyrir sendingu, 

(d) voru hafðir í einangrun undir opinberu eftirliti á upprunabújörðinni þá 14 daga sem um getur í b-lið og 

II.3.2. útungunareggin sem þeir klöktust úr komust hvorki í snertingu við egg né alifugla, sem uppfylla ekki framangreindar kröfur, á útungunarstöðinni eða 
meðan á flutningi stóð.]  

II.4. Dýraflutningsvottun 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta ennfremur að:  

II.4.1. dagsgömlu ungarnir, sem lýst er í þessu vottorði, verða fluttir í einnota kössum, sem eru notaðir í fyrsta sinn, og:  

(a) innihalda einungis dagsgamla unga sem eru allir af sömu tegund, flokki og stofni og eru frá sömu starfsstöð, og 

(b) á kössunum koma fram eftirfarandi upplýsingar:  

— heiti sendingarlandsins, 

— alifuglategundirnar sem eiga í hlut, 

— fjöldi unga, 

— flokkur og tegund framleiðslu sem þeir eru ætlaðir í, 

— heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer framleiðslustöðvarinnar, 

— samþykkisnúmer upprunastarfsstöðvarinnar, 

— viðtökuaðildarríkið, 

(c) eru lokaðir í samræmi við fyrirmæli lögbærs yfirvalds til að koma í veg fyrir að mögulegt sé að skipta um innihald í þeim, 

II.4.2 gámarnir og ökutækin, sem kassarnir, sem um getur í 11.4.1., voru fluttir í, voru hreinsuð og sótthreinsuð fyrir fermingu í samræmi við fyrirmæli lögbærs 
yfirvalds.  

Athugasemdir 

I. hluti:  

Reitur I.8: Tilgreinið kóðann fyrir upprunasvæði, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er undir kóða upprunasvæðis í dálki 2, 1. hluta I. viðauka við ákvörðun 
2006/696/EB [eins og henni var síðast breytt].  

Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer útungunarstöðva og ræktunarstöðvar.  

Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skips og flugnúmer flugvélar, ef það er þekkt. Ef um er að ræða flutning 
í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra, skráningarnúmer og innsiglisnúmer, eftir því sem við á, í reit I.23.  

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi ST-kóða: 01.05 eða 01.06.39. 

Reitur I.28: (Flokkur): Velja skal eitt af eftirfarandi: Hrein lína/afar og ömmur/foreldrar/varphænur/holdakjúklingar/annað.  
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II. hluti:  

(1) „Dagsgamlir ungar“ eins og þeir eru skilgreindir í ákvörðun 2006/696/EB [eins og henni var síðast breytt].  

(2) Kóði yfirráðasvæðis, eins og hann kemur fram í dálki 2, 1. hluta I. viðauka við ákvörðun 2006/696/EB [eins og henni var síðast breytt].  

(3) Strikið út það sem á ekki við.  

(4) Útfyllist ef við á.  

(5) Ef sendingin er ekki ætluð til þessara aðildarríkja eða svæða (eins og sakir standa eru það Finnland og Svíþjóð) skal strika út ábyrgðirnar í lið II.2.1.   

(6) Ábyrgðirnar, sem eru veittar skv. liðum II.2.4 og II.2.5, gilda einungis ef dagsgömlu ungarnir tilheyra tegundinni Gallus gallus og gilda aðeins frá 1. janúar 
2009 ef dagsgömlu ungarnir eru eingöngu ætlaðir til kjötframleiðslu.  

(7) Ef einhverjar niðurstöður voru jákvæðar að því er varðar eftirtaldar sermigerðir á líftíma foreldrahópsins skal merkja þær sem jákvæðar niðurstöður: 
Salmonella infantis, Salmonella virchow og Salmonella hadar.  

(8) Einungis er gerð krafa um þessa ábyrgð vegna alifugla sem eru frá löndum eða hlutum þeirra þar sem 4. mgr. 4. gr. ákvörðunar 93/342/EBE gildir. Hér skal 
strika yfir ef um er að ræða alifugla frá öðrum löndum.  

— Þetta vottorð gildir í 10 daga.  

 
Opinber dýralæknir 
 

Nafn (með hástöfum)  
Lögbært staðaryfirvald:  
Dagsetning:  
Stimpill:“ 
 
 

 
 
 
Menntun, hæfi og titill 
 
Undirskrift: 
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(v) Í stað fyrirmyndar að heilbrigðisvottorði fyrir útungunaregg alifugla, annarra en strútfugla (HEP), komi eftirfarandi: 

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

LAND Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt 
inn í ESB

I. 
hl

ut
i: 

N
án

ar
i u

pp
lý

si
ng

ar
 u

m
 se

nd
in

gu
na

 

I.1. Sendandi 
 

□   Heiti 
 
Heimilisfang 
Póstnúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs 
 

I.2.a 

I.3. Lögbært stjórnvald 
 

I.4. Lögbært staðaryfirvald 
 

I.5. Viðtakandi 
 
Nafn 
 
Heimilisfang 
Póstnúmer 

I.6 

I.7. Upprunaland ISO-kóði I.8. Upprunasvæði Kóði I.9. Viðtökuland ISO-kóði I.10. 
      
I.11 Upprunastaður 
 

 I.12.  

Heiti 
Heimilisfang 

 

Samþykkisnúmer 

Heiti 
Heimilisfang 

Samþykkisnúmer 

Heiti 
Heimilisfang 

Samþykkisnúmer 

I.13. Fermingarstaður 
Póstnúmer 

 

 
Samþykkisnúmer 

I.14. Brottfarardagur Brottfarartími 

 

I.15. Flutningatæki 
Flugvél  □ 

Ökutæki  □ 
 

Auðkenning: 
Tilvísun í skjöl: 

 
Skip □ 

Annað □ 

 
Járnbrautarvagn  □ 

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning inn í ESB 

I.17.  CITES-nr. 

I.18. Lýsing á vöru I.19. Vörunúmer (ST-kóði) 
 

  I.20. Fjöldi/magn 
 

I.21. 
 

I.22. Fjöldi pakkninga 

I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer 
 

I.24. 

I.25. Vörur sem eru vottaðar    

Til undaneldis  □   

I.26.  I.27. Til innflutnings eða inntöku í Evrópusambandið □ 

I.28. Auðkenning dýranna 
 

Tegund (vísindaheiti) 
 
 

 
 

Kyn/Flokkur 

 
 

Auðkenningarkerfi 

 
 

Kenninúmer 

 
 

Fjöldi/magn 
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LAND (HEP) Útungunaregg alifugla, annarra en strútfugla 
II

. h
lu

ti:
 V

ot
to

rð
 

II. Upplýsingar um heilbrigði 
□ 

II.1. Heilbrigðisvottun 

II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b 

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

II.1.1. eru í samræmi við tilskipun 90/539/EBE, 

II.1.2. eru úr hópum sem voru á yfirráðasvæði með kóðanr. ................................(2) í a.m.k. þrjá mánuði. Ef hóparnir voru fluttir inn í upprunalandið fór það fram 
í samræmi við skilyrði á sviði heilbrigðis dýra og dýraafurða sem eru a.m.k. jafnströng og viðkomandi kröfur tilskipunar 90/539/EBE, sem máli skipta, 
og allr tilheyrandi ákvarðana, 

II.1.3. eru frá yfirráðasvæði með kóðanr. ................................(2), sem var, þann dag sem vottorðið var gefið út, laust við fuglainflúensu og Newcastle-veiki eins 
og skilgreint er í ákvörðun 93/342/EBE, 

II.1.4. eru úr hópum sem:  

(a) voru skoðaðir þann dag sem vottorðið var gefið út og sýndu engin klínísk einkenni um sjúkdóma eða gáfu engar ástæður til að ætla að um sjúkdóma 
væri að ræða, 

(b) hefur verið haldið, a.m.k. síðustu sex vikurnar fyrir útflutning, í starfstöðinni eða starfstöðvunum, sem eru skilgreindar í reit 1.11 í I. hluta og voru 
opinberlega samþykktar í samræmi við kröfur sem eru a.m.k. jafngildar þeim sem kröfum sem mælt er fyrir um í II. viðauka við tilskipun 
90/539/EBE, og:  

— samþykkið hefur hvorki verið fellt úr gildi tímabundið né afturkallað, 

— sem fellur/falla ekki undir neins konar takmarkanir í tengslum við dýraheilbrigði:  

innan 25 km radíuss, þ.m.t., ef við á, á yfirráðasvæði nágrannalands, hefur hvorki komið upp fuglainflúensa né Newcastle-veiki í 
a.m.k. 30 daga, 

 

(c) á tímabilinu, sem um getur í b-lið, hafa hvorki komist í snertingu við alifugla, sem uppfylla ekki kröfurnar sem mælt er fyrir um í þessu vottorði, né 
villta fugla, 

(d) féllu undir eftirlitsáætlun vegna sjúkdóma vegna:  

(3) annaðhvort [Salmonella pullorum, S. gallinarum og Mycoplasma gallisepticum (hænsni)], 

(3) og/eða [Salmonella arizonae, S. pullorum og S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis og M. gallisepticum (kalkúnar)], 

(3) og/eða [Salmonella pullorum og S. gallinarum (perluhænsn, kornhænur, fasanar, akurhænur og endur)],  

í samræmi við III. kafla I. viðauka við tilskipun 90/539/EBE og reyndust hvorki sýktir né var ástæða til að ætla að um sýkingu af völdum þessara 
sjúkdómsvalda væri að ræða, 

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

(3) eða [hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með:  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

(heiti og tegund (lifandi eða óvirkjað) veirustofns Newcastle-veikinnar sem er notaður í bóluefni) 

aldur: .....................................vikna]  

(3) [(f) hafa verið bólusettir með bóluefni, sem hefur verið opinberlega samþykkt 

hinn.....................................gegn .....................................(endurtakið eftir þörfum)]  

11.1.5. hafa verið merktir, eins og tilgreint er í lið I.28 í vottorðinu, með .....................................(lituðu bleki) 

11.1.6. hafa verið sótthreinsaðir í samræmi við leiðbeiningar mínar með .....................................(heiti vöru og virks efnis) í ..................................... (tími í 
mínútum),  

11.1.7 voru tekin á tímabilinu frá.....................................til .....................................(dagsetningar).  
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II.2. Viðbótarábyrgðir 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta enn fremur að:  

(4) [11.2.1. ef sendingin er ætluð til aðildarríkis eða svæðis með fastsetta stöðu í samræmi við. 2. mgr. 12. gr. tilskipunar 90/539/EBE eru útungunareggin, sem 
lýst er í þessu vottorði, úr alifuglum sem:  

(3) annaðhvort (a) hafa ekki verið bólusettir gegn Newcastle-veiki, 

(3) eða (b) hafa verið bólusettir gegn Newcastle-veiki með óvirkjuðu bóluefni, 

(3) eða (c) voru bólusettir gegn Newcastle-veiki með lifandi bóluefni eigi síðar en 60 dögum fyrir fyrri dagsetninguna sem tilgreind er í lið II.1.7 hér 
að ofan.]  

II.2.2. eftirfarandi viðbótarábyrgðir, sem viðtökuaðildarríkið mælti fyrir um í samræmi við 13. og/eða 14. gr. tilskipunar 90/539/EBE, eru veittar:  

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

(3) II.2.3. ef Finnland eða Svíþjóð er viðtökuaðildarríkið eru útungunareggin úr hópum sem reyndust neikvæðir í prófunum í samræmi við reglurnar sem mælt 
er fyrir um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/644/EB.  

(5) II.2.4. [Áætluninni um varnir gegn Salmonella, sem um getur í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 2160/2003, og sértækum kröfum um notkun sýkingalyfja og 
bóluefna í reglugerð (EB) nr. 1177/2006 hefur verið beitt í upprunaforeldrahópnum og þessi foreldrahópur var prófaður með tilliti til þess hvort 
sermigerðir salmonellu, sem hafa þýðingu fyrir lýðheilsu, væru fyrir hendi.  

Dagsetning síðustu sýnatöku í foreldrahópnum þar sem niðurstöður prófunar eru kunnar ............................................  

Niðurstöður allra prófana í foreldrahópnum:  

(3) (6) annaðhvort [jákvæðar,] 

(3) (6) eða [neikvæðar.]  

(5) II.2.5. Hvorki Salmonella enteritidis né Salmonella typhimurium greindust í tengslum við varnaráætlunina sem um getur í lið 11.2.4. 

(7) [II.3. Frekari heilbrigðiskröfur fyrir lönd sem ekki eru laus við Newcastle-veiki 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta enn fremur, þótt notkun bóluefna gegn Newcastle-veiki, sem uppfylla ekki sértækar kröfur í 2. lið viðauka 
B við ákvörðun 93/342/EBE, sé ekki bönnuð í ....................................., að alifuglarnir, sem útungunareggin eru fengin úr:  

(a) hafa ekki verið bólusettir með slíkum bóluefnum í a.m.k. 12 mánuði, 

(b) eru úr hópi sem var settur í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem fór fram á opinberri rannsóknarstofu í fyrsta lagi 14 
dögum fyrir sendingu, á slembisýni úr stroksýnum úr þarfagangi úr a.m.k. 60 fuglum í hverjum hópi og þar sem ekki fundust 
paramyxóveirusýkingar með smithæfnistuðli í heila (ICPI) hærri en 0,4, 

(c) komust ekki í snertingu við alifugla, sem uppfylla ekki skilyrðin í a- og b-lið, næstliðna 60 daga fyrir sendingu, 

(d) voru hafðir í einangrun undir opinberu eftirliti á upprunabújörðinni þá 14 daga sem um getur í b-lið.]  

II.4. Dýraflutningsvottun 

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta enn fremur að:  
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II.4.1 útungunareggin verða flutt í tandurhreinum, einnota kössum, sem eru notaðir í fyrsta sinn og sem:  

(a) innihalda einungis útungunaregg sem eru öll af sömu tegund, flokki og stofni og eru frá sömu starfsstöð, og 

(b) á kössunum koma fram eftirfarandi upplýsingar:  

— heiti sendingarlandsins, 

— alifuglategundirnar sem eiga í hlut, 

— fjöldi eggja, 

— flokkur og tegund framleiðslu sem þau eru ætluð í, 

— heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer framleiðslustöðvarinnar, 

— samþykkisnúmer upprunastarfsstöðvarinnar, 

— viðtökuaðildarríkið, 

(c) eru lokaðir í samræmi við fyrirmæli lögbærs yfirvalds til að koma í veg fyrir að mögulegt sé að skipta um innihald í þeim, 

II.4.2. gámarnir og ökutækin, sem kassarnir, sem um getur í II.4.1, voru fluttir í, voru hreinsuð og sótthreinsuð fyrir fermingu í samræmi við fyrirmæli lögbærs 
yfirvalds.  

Athugasemdir 

I. hluti:  

— Reitur I.8: Tilgreinið kóðann fyrir upprunasvæði, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er undir kóða upprunasvæðis í dálki 2, 1. hluta I. viðauka við 
ákvörðun 2006/696/EB [eins og henni var síðast breytt].  

— Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer ræktunarstöðvarinnar.  

— Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skips og flugnúmer flugvélar, ef það er þekkt. Ef um er að ræða 
flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra, skráningarnúmer og innsiglisnúmer, eftir því sem við á, í reit I.23.  

— Reitur I.28. (flokkur): Velja skal eitt af eftirfarandi: Hrein lína/afar og ömmur/foreldrar/ungar varphænur/kalkúnaegg til neyslu/annað, (auðkenningarkerfi 
og kenninúmer): tilgreinið merkinguna á egginu.  

II. hluti:  

(1) Fyrir útungunaregg úr alifuglum eins og þau eru skilgreind í ákvörðun 2006/696/EB [eins og henni var síðast breytt], að útungunareggjum strútfugla 
undanskildum.  

(2) Kóði yfirráðasvæðis, eins og hann kemur fram í dálki 2, 1. hluta I. viðauka við ákvörðun 2006/696/EB [eins og henni var síðast breytt].  

(3) Strikið út það sem á ekki við.  

(4) Ef sendingin er ekki ætluð til þessara aðildarríkja eða svæða (eins og sakir standa eru það Finnland og Svíþjóð) skal strika út ábyrgðirnar í lið II.2.1.  

(5) Ábyrgðirnar, sem veittar eru samkvæmt liðum II.2.4 og II.2.5, gilda einungis um alifugla af tegundinni Gallus gallus.  

(6) Ef einhverjar niðurstöður voru jákvæðar að því er varðar eftirtaldar sermigerðir á líftíma foreldrahópsins skal merkja þær sem jákvæðar niðurstöður. 
Salmonella infantis, Salmonella virchow og Salmonella hadar.  

(7) Einungis er gerð krafa um þessa ábyrgð vegna alifugla frá löndum eða hlutum þeirra þar sem 4. mgr. 4. gr. ákvörðunar 93/342/EBE gildir. Hér skal strika 
yfir ef um er að ræða alifugla frá öðrum löndum.  

— Þetta vottorð gildir í 10 daga.  

 
Opinber dýralæknir 
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2) Færslurnar fyrir Búlgaríu og Rúmeníu í I. hluta II. viðauka við ákvörðun 2006/696/EB falli brott. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


