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Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
frá 18. september 2009

um framkvæmd á tilskipun ráðsins 2008/73/EB að því er varðar upplýsingasíður á Netinu þar 
sem eru skrár yfir starfsstöðvar og rannsóknarstofur sem aðildarríki hafa samþykkt í samræmi 

við dýraheilbrigðis- og dýraræktarlöggjöf Bandalagsins
(tilkynnt með númeri C(2009) 6950)

(2009/712/EB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 64/432/EBE frá 26. júní 1964 
um vanda á sviði heilbrigðis dýra sem hefur áhrif á viðskipti 
innan Bandalagsins með nautgripi og svín (1), einkum 6. gr. a 
(þriðju málsgrein), 11. gr. (6. mgr.) og 13. gr. (6. mgr.),

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 77/504/EBE frá 25. júlí 1977 
um hreinræktuð kynbótadýr af nautgripakyni (2), einkum  
2. mgr. 4. gr. a,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 88/407/EBE frá 14. júní 1988 
um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem eiga við um viðskipti 
innan Bandalagsins og innflutning á djúpfrystu sæði húsdýra af 
nautgripakyni (3), einkum 3. mgr. 5. gr. og 3. mgr. 9. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 88/661/EBE frá 19. desember 
1988 um staðla á sviði dýraræktar sem gilda um kynbóta - 
svín (4), einkum 2. mgr. 4. gr. a,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/361/EBE frá 30. maí 
1989 um hreinræktað kynbótafé og -geitur (5), einkum annarri 
málsgrein 5. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/556/EBE frá 25. september 
1989 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á 

(*)  Þessi EBgerð birtist í Stjtíð. ESB L 247, 19.9.2009, bls. 13. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2011 frá 1. júlí 2011 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, 
bls. 1. 

(1) Stjtíð. EB L 121, 29.7.1964, bls. 1977/64.
(2) Stjtíð. EB L 206, 12.8.1977, bls. 8.
(3) Stjtíð. EB L 194, 22.7.1988, bls. 10.
(4) Stjtíð. EB L 382, 31.12.1988, bls. 36.
(5) Stjtíð. EB L 153, 6.6.1989, bls. 30.

viðskipti innan Bandalagsins og innflutning frá þriðju löndum 
á fósturvísum húsdýra af nautgripakyni (6), einkum 3. mgr.  
5. gr. og 3. mgr. 8. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/427/EBE frá 26. júní 1990 
um ræktunar- og erfðafræðiskilyrði sem hafa áhrif á viðskipti 
með hófdýr innan Bandalagsins (7), einkum annarri málsgrein 
5. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/428/EBE frá 26. júní 1990 
um viðskipti með hófdýr sem eiga að taka þátt í keppni og um 
skilyrði fyrir þátttöku í keppni (8), einkum 3. mgr. 4. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/429/EBE frá 26. júní 1990 
um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem eiga við um viðskipti 
innan Bandalagsins og innflutning á djúpfrystu sæði húsdýra af 
svínakyni (9), einkum 3. mgr. 5. gr. og 3. mgr. 8. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/539/EBE frá 15. október 
1990 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á 
viðskipti innan Bandalagsins og innflutning á alifuglum 
og útungunareggjum frá þriðju löndum (10), einkum þriðju 
málsgrein 4. gr. og annarri málsgrein 6. gr. a,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/68/EBE frá 28. janúar 1991 
um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti 
innan Bandalagsins með sauðfé og geitur (11), einkum 6. mgr. 
8. gr. a og annarri undirgrein 5. mgr. 8. gr. b,

(6) Stjtíð. EB L 302, 19.10.1989, bls. 1.
(7) Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 55.
(8) Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 60.
(9) Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 62.
(10) Stjtíð. EB L 303, 31.10.1990, bls. 6.
(11) Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 19.
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með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/496/EBE frá 15. júlí 1991 
um setningu meginreglna um fyrirkomulag heilbrigðiseftirlits 
með dýrum sem eru flutt til bandalagsins frá þriðju löndum 
og breytingu á tilskipunum 89/662/EBE, 90/425/EBE og  
90/675/EBE (12), einkum b-lið 4. mgr. 10. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 92/35/EBE frá 29. apríl 
1992 varðandi reglur um eftirlit með og ráðstafanir gegn 
Afríkuhrossapest (13), einkum 1. mgr. 14. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 92/65/EBE frá 13. júlí 
1992 um dýraheilbrigðiskröfur varðandi viðskipti innan 
Bandalagsins og innflutning til Bandalagsins á dýrum, sæði, 
eggfrumum og fósturvísum sem dýraheilbrigðiskröfur í 
sérreglum Bandalagsins er um getur í I. hluta viðauka A við 
tilskipun 90/425/EBE gilda ekki um (14), einkum 11. gr. (þriðju 
undirgrein 4. mgr. ), 13. gr. (þriðju undirgrein d-liðar 2. mgr.) 
og 17. gr. (fimmtu undirgrein bliðar 3. mgr.),

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 92/66/EBE frá 14. júlí 1992 
um ráðstafanir Bandalagsins vegna eftirlits með Newcastle
veiki (15), einkum annarrar undirgreinar 5. mgr. 14. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 92/119/EBE frá 17. desember 
1992 um almennar ráðstafanir Bandalagsins vegna eftirlits með 
tilteknum dýrasjúkdómum og sérstakar ráðstafanir í tengslum 
við blöðruveiki í svínum (16), einkum 7. mgr. 17. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2000/75/EB frá 20. nóvember 
2000 um sérstök ákvæði um eftirlit með og útrýmingu  
blátungu (17), einkum annarrar undirgreinar 1. mgr. 15. gr.,

með hliðsjón af ákvörðun ráðsins 2000/258/EB frá 20. mars 
2000 um tilnefningu á sérstakri stofnun sem sér um að ákveða 
nauðsynlegar viðmiðanir við stöðlun sermiprófana til að 
fylgjast með árangri af notkun bóluefnis við hundaæði (18), 
einkum 3. mgr. 3. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2001/89/EB frá 23. október 
2001 um ráðstafanir Bandalagsins til að hafa eftirlit með 
svínapest (19), einkum annarri undirgrein b-liðar 1. mgr. 17. gr.,

(12) Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 56.
(13) Stjtíð. EB L 157, 10.6.1992, bls. 19.
(14) Stjtíð. EB L 268, 14.9.1992, bls. 54.
(15) Stjtíð. EB L 260, 5.9.1992, bls. 1.
(16) Stjtíð. EB L 62, 15.3.1993, bls. 69.
(17) Stjtíð. EB L 327, 22.12.2000, bls. 74.
(18) Stjtíð. EB L 79, 30.3.2000, bls. 40.
(19) Stjtíð. EB L 316, 1.12.2001, bls. 5.

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/60/EB frá 27. júní 2002 
um sérákvæði um eftirlit með Afríkusvínapest og um breytingu 
á tilskipun 92/119/EBE að því er varðar lömunarveiki í svínum 
og Afríkusvínapest (20), einkum annarri undirgrein b-liðar 1. 
mgr. 18. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2005/94/EB frá 20. des-
ember 2005 um ráðstafanir Bandalagsins um varnir gegn 
fuglainflúensu og niðurfellingu tilskipunar 92/40/EBE (21), 
einkum 2. mgr. 51. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Viðskipti innan Bandalagsins með tiltekin lifandi dýr
og afurðir þeirra eru einungis leyfð ef þau koma frá
starfsstöðvum sem uppfylla viðeigandi ákvæði í lögum
Bandalagsins og eru samþykktar í þeim tilgangi af
lögbæru yfirvaldi þess aðildarríkis þar sem þær eru
staðsettar.

2) Í tilskipun ráðsins 2008/73/EB frá 15. júlí 2008 um að
einfalda málsmeðferð að því er varðar skráningu og
birtingu upplýsinga á sviði heilbrigðis dýra og dýraafurða 
og dýraræktar (22) er kveðið á um að aðildarríki skuli
taka saman skrár yfir samþykktar starfsstöðvar á sviði
heilbrigðis dýra og dýraafurða og dýraræktar, halda
þeim uppfærðum og gera þær aðgengilegar öðrum
aðildarríkjum og almenningi.

3) Þar að auki er í tilskipun 2008/73/EB mælt fyrir um að
aðildarríki beri ábyrgð á að veita öðrum aðildarríkjum
og almenningi uppfærðar upplýsingar varðandi
landsbundnar tilvísunarrannsóknarstofur og tilteknar
aðrar rannsóknarstofur sem þau hafa tilnefnt í samræmi
við viðeigandi ákvæði í lögum Bandalagsins.

4) Í því skyni að veita öðrum aðildarríkjum og almenningi
greiðari aðgang að skrám yfir samþykktar starfsstöðvar og
rannsóknarstofur skulu aðildarríki gera skrárnar tiltækar á 
rafrænu formi í gegnum upplýsingasíður á Netinu.

5) Framkvæmdastjórnin skal aðstoða aðildarríkin við að gera 
þessar upplýsingar aðgengilegar öðrum aðildarríkjum og
almenningi með því að leggja fram veffang vefseturs
þar sem birta skal landstengla á upplýsingasíður
aðildarríkjanna á Netinu.

6) Til að greiða fyrir rafrænum upplýsingaskiptum milli
aðildarríkja og til að tryggja gagnsæi og skiljanleika
er mikilvægt að skrárnar séu settar fram á samræmdan
hátt í gervöllu Bandalaginu. Fyrirmyndir að útfærslu
þessara upplýsingasíðna á Netinu skulu því settar fram í
viðaukunum við þessa ákvörðun.

(20) Stjtíð. EB L 192, 20.7.2002, bls. 27.
(21) Stjtíð. ESB L 10, 14.1.2006, bls. 16.
(22) Stjtíð. ESB L 219, 14.8.2008, bls. 40.
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7) Ef um er að ræða dýr af hestaætt skal, á sniðinu sem
er notað fyrir skrána yfir samþykkta eða viðurkennda
aðila sem halda eða stofna ættbækur, sem skal samin
í samræmi við 5. gr. tilskipunar 90/427/EBE, einnig
veita upplýsingar sem krafist er í samræmi við 22. gr.
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 504/2008
frá 6. júní 2008 um framkvæmd tilskipana ráðsins
90/426/EBE og 90/427/EBE að því er varðar aðferðir til
að auðkenna dýr af hestaætt (23) og það á að vera auðvelt
að aðlaga sniðið að skráningu annarra aðila sem gefa út
auðkennisskírteini fyrir skráð dýr af hestaætt eða dýr af
hestaætt til undaneldis og framleiðslu.

8) Með vísun til o-liðar 2. mgr. 2. gr. tilskipunar 64/432/
EBE, felur 1. mgr. 7. gr. tilskipunar ráðsins 90/426/EBE
frá 26. júní 1990 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem
hafa áhrif á flutninga og innflutning hófdýra frá þriðju
löndum (24) í sér þá skyldu að skrá söfnunarstöðvar sem
eru samþykktar vegna viðskipta með dýr af hestaætt,
þ.m.t. markaði eða söfnunarstaði.

9) Aðildarríkin skulu lögleiða tilskipun 2008/73/EB eigi
síðar en 1. janúar 2010. Til samræmis við það skal gera
upplýsingasíðurnar á Netinu tiltækar eigi síðar en þann
dag.

10) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/846/EB
frá 6. desember 2007 um fyrirmynd að skrám yfir
stofnanir sem aðildarríki hafa samþykkt í samræmi við
ýmis ákvæði heilbrigðislöggjafar um dýr og dýraafurðir
í Bandalaginu og reglur sem gilda um sendingu þessara
skráa til framkvæmdastjórnarinnar (25) er sett fram
sameiginleg fyrirmynd að skrám yfir tilteknar stofnanir
sem aðildarríkin viðurkenna og settar reglur um sendingu
þessara skráa.

11) Til glöggvunar á löggjöf Bandalagsins skal ákvörðun
2007/846/EB felld úr gildi og í stað hennar komi þessi
ákvörðun.

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Upplýsingasíður á Netinu

1. Aðildarríki skulu, eigi síðar en 1. janúar 2010, koma á
fót upplýsingasíðum á Netinu til að gera öðrum aðildarríkjum 

(23) Stjtíð. ESB L 149, 7.6.2008, bls. 3.
(24) Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 42.
(25) Stjtíð. EB L 333, 19.12.2007, bls. 72.

og almenningi tiltækar á rafrænu formi skrár yfir eftirfarandi 
starfsstöðvar og rannsóknarstofur sem eru samþykktar, 
viðurkenndar eða á annan hátt auðkenndar í samræmi við 
tilskipanirnar sem eru skráðar í I. viðauka (viðurkenning): 

a) starfsstöðvar á sviði heilbrigðis dýra og dýraafurða eins og
sett er fram í 1. kafla II. viðauka;

b) starfsstöðvar á sviði dýraræktar eins og sett er fram í
2. kafla II. viðauka og

c) rannsóknarstofur eins og sett er fram í 3. kafla II. viðauka.

2. Aðildarríki skulu útfæra upplýsingasíðurnar á Netinu í
samræmi við fyrirmyndirnar sem settar eru fram í II. viðauka 
og viðbótarkröfurnar sem settar eru fram í III. viðauka.

3. Aðildarríkin skulu halda upplýsingasíðunum á Netinu
uppfærðum til að þar komi fram upplýsingar um ný samþykki 
fyrir starfsstöðvum eða rannsóknarstofum og um tímabundnar 
niðurfellingar eða afturkallanir á samþykki fyrir þeim þegar þær 
eru ekki lengur í samræmi við viðeigandi ákvæði Bandalagsins.

4. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um
veffang upplýsingasíðna sinna á Netinu.

2. gr.

Niðurfelling

Ákvörðun 2007/846/EB fellur úr gildi frá og með 1. janúar 
2010.

3. gr.

Viðtakendur

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 18. september 2009.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Androulla VASSILIOU

framkvæmdastjóri
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I. VIÐAUKI

1. KAFLI

Heilbrigðislöggjöf um dýr og dýraafurðir

Tilskipun ráðsins 64/432/EBE frá 26. júní 1964 um vanda á sviði heilbrigðis dýra sem hefur áhrif á viðskipti innan 
Bandalagsins með nautgripi og svín

Tilskipun ráðsins 88/407/EBE frá 14. júní 1988 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem eiga við um viðskipti innan 
Bandalagsins og innflutning á djúpfrystu sæði húsdýra af nautgripakyni

Tilskipun ráðsins 89/556/EBE frá 25. september 1989 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti 
innan Bandalagsins og innflutning frá þriðju löndum á fósturvísum húsdýra af nautgripakyni

Tilskipun ráðsins 90/426/EBE frá 26. júní 1990 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á flutninga og 
innflutning hófdýra frá þriðju löndum

Tilskipun ráðsins 90/429/EBE frá 26. júní 1990 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem eiga við um viðskipti innan 
Bandalagsins og innflutning á djúpfrystu sæði húsdýra af svínakyni

Tilskipun ráðsins 90/539/EBE frá 15. október 1990 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti innan 
Bandalagsins og innflutning á alifuglum og útungunareggjum frá þriðju löndum

Tilskipun ráðsins 91/68/EBE frá 28. janúar 1991 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti innan 
Bandalagsins með sauðfé og geitur

Tilskipun ráðsins 91/496/EBE frá 15. júlí 1991 um setningu meginreglna um fyrirkomulag heilbrigðiseftirlits með 
dýrum sem eru flutt til Bandalagsins frá þriðju löndum og breytingu á tilskipunum 89/662/EBE, 90/425/EBE og 
90/675/EBE

Tilskipun ráðsins 92/35/EBE frá 29. apríl 1992 varðandi reglur um eftirlit með og ráðstafanir gegn Afríkuhrossapest

Tilskipun ráðsins 92/65/EBE frá 13. júlí 1992 um dýraheilbrigðiskröfur varðandi viðskipti innan Bandalagsins og 
innflutning til Bandalagsins á dýrum, sæði, eggfrumum og fósturvísum sem dýraheilbrigðiskröfur í sérreglum 
Bandalagsins er um getur í I. hluta viðauka A við tilskipun 90/425/EBE gilda ekki um

Tilskipun ráðsins 92/66/EBE frá 14. júlí 1992 um ráðstafanir Bandalagsins vegna eftirlits með Newcastle-veiki

Tilskipun ráðsins 92/119/EBE frá 17. desember 1992 um almennar ráðstafanir Bandalagsins vegna eftirlits með 
tilteknum dýrasjúkdómum og sérstakar ráðstafanir í tengslum við blöðruveiki í svínum

Tilskipun ráðsins 2000/75/EB frá 20. nóvember 2000 um sérstök ákvæði um eftirlit með og útrýmingu blátungu

Ákvörðun ráðsins 2000/258/EB frá 20. mars 2000 um tilnefningu á sérstakri stofnun sem sér um að ákveða nauðsynlegar 
viðmiðanir við stöðlun sermiprófana til að fylgjast með árangri af notkun bóluefnis við hundaæði

Tilskipun ráðsins 2001/89/EB frá 23. október 2001 um ráðstafanir Bandalagsins til að hafa eftirlit með svínapest

Tilskipun ráðsins 2002/60/EB frá 27. júní 2002 um sérákvæði um eftirlit með Afríkusvínapest og um breytingu á 
tilskipun 92/119/EBE að því er varðar lömunarveiki í svínum og Afríkusvínapest

Tilskipun ráðsins 2005/94/EB frá 20. desember 2005 um ráðstafanir Bandalagsins um varnir gegn fuglainflúensu og 
niðurfellingu tilskipunar 92/40/EBE
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2. KAFLI

Dýraræktarlöggjöf

Tilskipun ráðsins 77/504/EBE frá 25. júlí 1977 um hreinræktuð kynbótadýr af nautgripakyni

Tilskipun ráðsins 88/661/EBE frá 19. desember 1988 um staðla á sviði dýraræktar sem gilda um kynbótasvín

Tilskipun ráðsins 89/361/EBE frá 30. maí 1989 um hreinræktað kynbótafé og -geitur

Tilskipun ráðsins 90/427/EBE frá 26. júní 1990 um ræktunar- og erfðafræðiskilyrði sem hafa áhrif á viðskipti með 
hófdýr innan Bandalagsins

Tilskipun ráðsins 90/428/EBE frá 26. júní 1990 um viðskipti með hófdýr sem eiga að taka þátt í keppni og um skilyrði 
fyrir þátttöku í keppni

______
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II. VIÐAUKI

1.  KAFLI

STARFSSTÖÐVAR Á SVIÐI HEILBRIGÐIS DÝRA OG DÝRAAFURÐA

I. Söfnunarstöðvar

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir söfnunarstöðvar sem eru samþykktar vegna viðskipta 
innan Bandalagsins með nautgripi og svín (tilskipun 64/432/

EBE), dýr af hestaætt (tilskipun 90/426/EBE), sauðfé og geitur 
(tilskipun 91/68/EBE)

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Samþykkisnúmer

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Heiti

…
Samskiptaupplýsingar

…
Tegundir

…
Athugasemdir

@
www

II. Söluaðilar

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir samþykkta söluaðila og skráð athafnasvæði sem 

söluaðilar nota í tengslum við viðskipti sín (tilskipanir 64/432/
EBE og 91/68/EBE)

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Samþykkisnúmer

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Heiti

…
Samskiptaupplýsingar

…
Tegundir

…
Athugasemdir

@
www

III. Sæðissöfnunar- og sæðisgeymslustöðvar

a) Söfnunarstöðvar fyrir nautgripasæði

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir samþykktar sæðissöfnunarstöðvar vegna viðskipta 
innan Bandalagsins með sæði úr húsdýrum af nautgripaætt 

(tilskipun 88/407/EBE)

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Samþykkisnúmer

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Heiti

…
Samskiptaupplýsingar

…
Athugasemdir

@
www
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b) Sæðisgeymslustöðvar fyrir nautgripasæði

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir samþykktar sæðisgeymslustöðvar vegna viðskipta innan 

Bandalagsins með sæði úr húsdýrum af nautgripaætt (tilskipun 
88/407/EBE)

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Samþykkisnúmer

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Heiti

…
Samskiptaupplýsingar

…
Athugasemdir

@
www

c) Sæðissöfnunarstöðvar fyrir svínasæði

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir samþykktar sæðissöfnunarstöðvar vegna viðskipta 

innan Bandalagsins með sæði úr húsdýrum af svínaætt (tilskipun 
90/429/EBE)

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Samþykkisnúmer

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Heiti

…
Samskiptaupplýsingar

…
Athugasemdir

@
www

d) Sæðissöfnunarstöðvar fyrir sauðfjár- og geitasæði

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir samþykktar sæðissöfnunarstöðvar vegna viðskipta 

innan Bandalagsins með sæði úr húsdýrum af sauðfjárkyni og 
geitakyni (tilskipun 92/65/EBE)

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Samþykkisnúmer

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Heiti

…
Samskiptaupplýsingar

…
Athugasemdir

@
www

e) Sæðisgeymslustöðvar fyrir sauðfjár- og geitasæði

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir samþykktar sæðisgeymslustöðvar vegna viðskipta innan 
Bandalagsins með sæði úr húsdýrum af sauðfjárkyni og geitakyni 

(tilskipun 92/65/EBE)

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Samþykkisnúmer

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Heiti

…
Samskiptaupplýsingar

…
Athugasemdir

@
www
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f) Sæðissöfnunarstöðvar fyrir hrossasæði

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir samþykktar sæðissöfnunarstöðvar vegna viðskipta 

innan Bandalagsins með sæði úr húsdýrum af hestaætt (tilskipun 
92/65/EBE)

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Samþykkisnúmer

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Heiti

…
Samskiptaupplýsingar

…
Athugasemdir

@
www

g) Sæðisgeymslustöðvar fyrir hrossasæði

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir samþykktar sæðisgeymslustöðvar vegna viðskipta innan 
Bandalagsins með sæði úr húsdýrum af hestaætt (tilskipun 92/65/

EBE)

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Samþykkisnúmer

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Heiti

…
Samskiptaupplýsingar

…
Athugasemdir

@
www

IV. Teymi sem annast söfnun og framleiðslu á fósturvísum

a) Teymi sem annast söfnun og framleiðslu á fósturvísum úr nautgripum

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir samþykkt teymi sem annast söfnun og/eða framleiðslu á 

fósturvísum (merkið við á viðeigandi hátt) til viðskipta innan Bandalagsins 
með fósturvísa og egg úr húsdýrum af nautgripaætt (tilskipun 89/556/EBE)

…
Útgáfa

(setjið inn 
dagsetningu)

…
Samþykkisnúmer

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Heiti

…
Samskiptaupplýsingar

…
Söfnun

…
Framleiðsla

…
Athugasemdir

@
www

□ □

b) Teymi sem annast söfnun og framleiðslu á fósturvísum úr dýrum af hestaætt

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir samþykkt teymi sem annast söfnun og/eða framleiðslu á 

fósturvísum (merkið við á viðeigandi hátt) til viðskipta innan Bandalagsins 
með fósturvísa og egg úr húsdýrum af hestaætt (tilskipun 92/65/EBE)

…
Útgáfa

(setjið inn 
dagsetningu)

…
Samþykkisnúmer

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Heiti

…
Samskiptaupplýsingar

…
Söfnun

…
Framleiðsla

…
Athugasemdir

@
www

□ □
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c) Teymi sem annast söfnun og framleiðslu á fósturvísum úr sauðfé og geitum

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir samþykkt teymi sem annast söfnun og/eða framleiðslu á 

fósturvísum (merkið við á viðeigandi hátt) til viðskipta innan Bandalagsins 
með fósturvísa og egg úr húsdýrum af sauðfjárkyni og geitakyni (tilskipun 

92/65/EBE)

…
Útgáfa

(setjið inn 
dagsetningu)

…
Samþykkisnúmer

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Heiti

…
Samskiptaupplýsingar

…
Söfnun

…
Framleiðsla

…
Athugasemdir

@
www

□ □

d) Teymi sem annast söfnun og framleiðslu á fósturvísum úr svínum

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir samþykkt teymi sem annast söfnun og/eða framleiðslu á 
fósturvísum (merkið við á viðeigandi hátt) vegna viðskipta innan 

Bandalagsins með fósturvísa og egg úr húsdýrum af svínakyni (tilskipun 
92/65/EBE)

…
Útgáfa

(setjið inn 
dagsetningu)

…
Samþykkisnúmer

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Heiti

…
Samskiptaupplýsingar

…
Söfnun

…
Framleiðsla

…
Athugasemdir

@
www

□ □

V. Sóttvarnaraðstaða eða sóttvarnarstöðvar

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir samþykkta sóttvarnaraðstöðu eða samþykktar sóttvarnarstöðvar 

vegna innflutnings á fuglum öðrum en alifuglum (tilskipanir 92/65/EBE og 
91/496/EBE)

…
Útgáfa

(setjið inn 
dagsetningu)

…
Samþykkisnúmer

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Heiti lögbærrar 
staðbundinnar 

dýralæknaeiningar

…
Tracesnúmer 

staðbundnu dýra-
læknaeiningarinnar

…
Samskiptaupplýsingar 

staðbundnu dýra-
læknaeiningarinnar

…
Athugasemdir

@
www
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VI. Starfsstöðvar þar sem alifuglar eru meðhöndlaðir

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…

Skrá yfir starfsstöðvar þar sem alifuglar eru meðhöndlaðir 
(merkið við á viðeigandi hátt) (tilskipun 90/539/EBE)

…
Útgáfa

(setjið inn 
dagsetningu)

…
Samþykkisnúmer

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Heiti

…
Samskipta-
upplýsingar

…
Klakstöð

…
Undaneldi

…
Eldi

…
Athugasemdir

@
www

□ □ □

VII. Aðilar, stofnanir og stöðvar

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir aðila, stofnanir og stöðvar sem eru samþykkt vegna 

viðskipta innan Bandalagsins með dýr eins og er skilgreint í clið 
1. mgr. 2. gr.  tilskipunar 92/65/EBE.

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Samþykkisnúmer

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Heiti

…
Samskiptaupplýsingar

…
Athugasemdir

@
www

2. KAFLI

STARFSSTÖÐVAR Á SVIÐI DÝRARÆKTAR

I. Aðilar sem eru samþykktir eða viðurkenndir til að halda eða stofna ættbækur

a) Nautgripir

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir aðila, sem um getur í blið 1. gr. tilskipunar 77/504/EBE, sem eru 

opinberlega viðurkenndir í þeim tilgangi að halda eða stofna ættbækur

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Heiti

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Samskiptaupplýsingar

…
Heiti kyns/kynja

…
Athugasemdir

@
www

b) Svín (hreinræktuð undaneldissvín)

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir aðila, sem um getur í clið 1. gr. tilskipunar 88/661/EBE, sem eru 

opinberlega viðurkenndir til að halda eða stofna ættbækur

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Heiti

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Samskiptaupplýsingar

…
Heiti kyns/kynja

…
Athugasemdir

@
www
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c) Svín (kynblönduð undaneldissvín)

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir aðila, sem um getur í dlið 1. gr. tilskipunar 88/661/EBE, sem eru 

opinberlega viðurkenndir til að halda skrár

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Heiti

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Samskiptaupplýsingar

…
Athugasemdir

@
www

d) Sauðfé

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir aðila, sem um getur í blið 2. gr. tilskipunar 89/361/EBE, sem eru 

opinberlega samþykktir í þeim tilgangi að halda eða stofna ættbækur

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Heiti

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Samskiptaupplýsingar

…
Heiti kyns/kynja

…
Athugasemdir

@
www

e) Geitur

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir aðila, sem um getur í blið 2. gr. tilskipunar 89/361/EBE, sem eru 

opinberlega samþykktir í þeim tilgangi að halda eða stofna ættbækur

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Heiti

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Samskiptaupplýsingar

…
Heiti kyns/kynja

…
Athugasemdir

@
www

f) Dýr af hestaætt

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir aðila, sem um getur í clið 2. gr. tilskipunar 90/427/EBE, sem eru 

opinberlega viðurkenndir til að halda eða stofna ættbækur

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Sex tölustafa  

auðkenniskóði 
gagnasafnsins 
sem samrýmist 
UELNkerfinu

…
Heiti

…
Dagsetning 
samþykkis

…
Samskiptaupplýsingar

…
Heiti kyns/

kynja

…
Ættbók yfir 

uppruna 
kynsins

…
Athugasemdir

@
www
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II. Viðmiðanir fyrir úthlutun fjármagns til að vernda, þróa og bæta ræktun

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Viðmiðanir fyrir úthlutun fjármagns til að vernda, þróa og bæta ræktun (tilskipun 

90/428/EBE)

…
Útgáfa

(setjið inn 
dagsetningu)

III. Keppni dýra af hestaætt sem falla undir undanþáguna frá meginreglunni um bann við mismunun

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Grein reiðmennsku

…
Fjöldi keppna sem falla undir undanþáguna samkvæmt fyrsta 

undirlið 2. mgr. 4. gr. tilskipunar ráðsins 90/428/EBE

…
ár

(setjið inn 
dagsetningu)

3. KAFLI

RANNSÓKNARSTOFUR

I. Landsbundnar tilvísunarrannsóknarstofur

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir landsbundnar tilvísunarrannsóknarstofur (tilskipanir 64/432/EBE, 90/539/
EBE, 92/35/EBE, 92/66/EBE, 92/119/EBE, 2000/75/EB, 2001/89/EB, 2002/60/EB 

og 2005/94/EB)

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Heiti

…
Samskiptaupplýsingar

…
Tilskipun

…
Sjúkdómur

@
www

II. Aðrar rannsóknarstofur

…
Aðildarríki

(setjið inn heiti)

…
Skrá yfir rannsóknarstofur sem eru samþykktar til að framkvæma sermiprófanir til 
að fylgjast með árangri af notkun bóluefnis við hundaæði (ákvörðun 2000/258/EB)

…
Útgáfa

(setjið inn dagsetningu)

…
Heiti

…
Samskiptaupplýsingar

…
Dagsetning samþykkis

…
Athugasemdir

@
www
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III. VIÐAUKI

1. Í yfirskrift hverrar upplýsingasíðu á Netinu skal koma fram heiti aðildarríkisins og dagsetning útgáfu skrárinnar
með eftirfarandi sniði dd/mm/áááá.

2. Yfirskrift hverrar upplýsingasíðu á Netinu skal vera á enskri tungu ásamt opinberu tungumáli eða opinberum
tungumálum aðildarríkisins.

3. Þegar gefa skal út samþykkis eða skráningarnúmer, skal það vera einstakt innan flokksins og allar stofnanir skulu 
skráðar í rökréttri röð eftir því sem unnt er.

4. Allar upplýsingar varðandi starfsstöð eða rannsóknarstofu (t.d. tímabundin niðurfelling, afturköllun... o.s.frv.) sem 
aðildarríki veita öðrum aðildarríkjum og almenningi skulu settar í dálkinn „athugasemdir“.

______________________


