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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 26. ágúst 2010

þar sem mælt er fyrir um fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir viðskipti innan Sambandsins 
með sæði, egg og fósturvísa úr dýrum af hestaætt, sauðfé og geitum, og með egg og fósturvísa úr 

svínum

(tilkynnt með númeri C(2010) 5779)

(2010/470/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 92/65/EBE frá 13. júlí 1992 
um dýraheilbrigðiskröfur varðandi viðskipti innan Banda-
lagsins og innflutning til Bandalagsins á dýrum, sæði, egg
frumum og fósturvísum sem dýraheilbrigðiskröfur í sérreglum 
Bandalagsins er um getur í I. hluta viðauka A við tilskipun 
90/425/EBE gilda ekki um (1), einkum fjórða undirlið 2. mgr. 
11. gr. og þriðja undirlið 3. mgr. 11.gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 92/65/EBE er mælt fyrir um dýraheilbrigðis-
kröfur sem gilda um viðskipti innan Sambandsins með dýr, 
sæði, eggfrumur og fósturvísa sem dýraheilbrigðiskröfur 
í sértækum gerðum Sambandsins gilda ekki um. Þar er 
að finna kröfur um viðskipti með sæði, egg og fósturvísa 
úr hestum, sauðfé og geitum og með egg og fósturvísa úr 
svínum („vörur“). Þar að auki er þar kveðið á um að koma 
skuli á heilbrigðisvottorðum vegna viðskipta með þessar 
vörur innan Sambandsins.

2) Í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE, eins og henni var 
breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 176/2010 (2), eru settar fram tilteknar nýjar kröfur 
varð andi vörurnar sem eiga að gilda frá 1. september 
2010.

3) Með viðauka D við tilskipun 92/65/EBE, eins og henni 
er breytt með þessum hætti með reglugerð (ESB)  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 228, 31.8.2010, bls. 15. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2011 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. 8.

(1) Stjtíð. EB L 268, 14.9.1992, bls. 54.
(2) Stjtíð. ESB L 52, 3.3.2010, bls. 14.

nr. 176/2010 eru innleiddar reglur varðandi sæðis-
geymslu stöðvar og ítarleg skilyrði varðandi samþykki 
þeirra og umsjón með þeim. Þar eru einnig sett fram 
ítarleg skilyrði um samþykki fyrir og umsjón með hópum 
sem safna og annast framleiðslu fósturvísa, um söfnun 
og meðhöndlun fósturvísa sem eiga uppruna sinn í lífi og 
framleiðslu og meðhöndlun fósturvísa sem eiga uppruna 
sinn í glasi og fósturvísa sem hafa verið meðhöndlaðir 
með smásjártækni. Með viðauka D, eins og honum var 
breytt með þessum hætti, var einnig breytt skilyrðunum 
sem gilda um dýr af hestaætt, sauðfé og geitur sem eru 
gjafadýr sæðis, eggja og fósturvísa og svín sem eru gjafa-
dýr eggja og fósturvísa.

4) Nauðsynlegt er að innleiða nýjar fyrirmyndir að heil-
brigðis vottorðum fyrir viðskipti með vörurnar innan 
Sam bandsins, með tilliti til dýraheilbrigðiskrafnanna sem 
settar eru fram í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE, eins 
og henni var breytt með reglugerð (ESB) nr. 176/2010.

5) Þar að auki ætti að setja ákvæði um fyrirliggjandi 
birgðir af vörunum í Sambandinu sem samræmast 
ákvæðum tilskipunar 92/65/EBE, sem tóku gildi á undan 
breytingunum sem innleiddar voru með reglugerð (ESB) 
nr. 176/2010. Til samræmis við það er nauðsynlegt að 
setja fram sérstakar fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum 
fyrir viðskipti innan Sambandsins með sæði, egg og 
fósturvísa úr dýrum af hestaætt, sauðfé og geitum og 
viðskipti með egg og fósturvísa úr svínum sem er safnað 
eða eru framleidd, meðhöndluð og geymd í samræmi við 
viðauka D við tilskipun 92/65/EBE fyrir 1. september 
2010.

6) Í ljósi þess hve lengi er hægt að geyma vörurnar er sem 
stendur ómögulegt að ákvarða þann dag þegar núverandi 
birgðir verða á þrotum. Því er ekki mögulegt að ákvarða 
þann dag þegar hætta á að nota viðkomandi fyrirmyndir 
að heilbrigðisvottorðum fyrir núverandi birgðir.
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7) Til að tryggja samræmi og til einföldunar á löggjöf 
Sambandsins ætti að setja fyrirmyndirnar að heilbrigðis-
vottorðum fram í einni ákvörðun þar sem tekið er tillit til 
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 599/2004 
frá 30. mars 2004 um að samþykkja samræmda fyrirmynd 
að vottorði og skoðunarskýrslu í tengslum við viðskipti 
innan Bandalagsins með dýr og afurðir úr dýraríkinu (3).

8) Til að tryggja fullan rekjanleika varanna ætti í þessari 
ákvörðun að setja fram fyrirmyndir að heilbrigðis-
vottorðum fyrir viðskipti innan Sambandsins með sæði úr 
dýrum af hestaætt, sauðfé og geitum, sem er safnað í sam-
þykktum sæðissöfnunarstöðvum og sent frá samþykktri 
sæðisgeymslustöð, óháð því hvort sú síðarnefnda er 
hluti af sæðissöfnunarstöð sem er samþykkt með öðru 
samþykkisnúmeri.

9) Til glöggvunar á löggjöf Sambandsins ætti að fella gerðir 
Sambandsins, þar sem settar eru fram fyrirmyndir að 
heilbrigðisvottorðum fyrir viðskipti innan Sambandsins 
með viðkomandi vörur, úr gildi með ótvíræðum hætti. 
Til samræmis við það ætti að fella úr gildi ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 95/294/EB frá 24. júlí 1995 
um fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði vegna viðskipta 
með egg og fósturvísa úr hófdýrum (4), ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 95/307/EB frá 24. júlí 1995 um 
fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði vegna viðskipta með 
sæði úr hófdýrum (5), ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
95/388/EB frá 19. september 1995 um fyrirmynd að 
vottorði vegna viðskipta innan Bandalagsins með sæði, 
egg og fósturvísa úr sauðfé og geitum (6) og ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 95/483/EB frá 9. nóvember 
1995 um fyrirmynd að vottorði vegna viðskipta innan 
Bandalagsins með egg og fósturvísa úr svínum (7).

10) 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.

Efni

Í þessari ákvörðun er mælt fyrir um fyrirmyndir að 
heilbrigðisvottorðum fyrir viðskipti innan Sambandsins með 
eftirfarandi vörur:

a) sæði dýra af hestaætt,

b) egg og fósturvísa úr dýrum af hestaætt,

c) sæði úr sauðfé og geitum,

d) egg og fósturvísa úr sauðfé og geitum,

(3) Stjtíð. ESB L 94, 31.3.2004, bls. 44.
(4) Stjtíð. EB L 182, 2.8.1995, bls. 27.
(5) Stjtíð. EB L 185, 4.8.1995, bls. 58.
(6) Stjtíð. EB L 234, 3.10.1995, bls. 30.
(7) Stjtíð. EB L 275, 18.11.1995, bls. 30.

e) egg og fósturvísa úr svínum.

2. gr.

Viðskipti með sæði dýra af hestaætt

Heilbrigðisvottorð, í samræmi við einhverja af eftirfarandi 
fyrirmyndum sem settar eru fram í I. viðauka, skal fylgja 
sendingum af sæði dýra af hestaætt meðan á flutningi stendur 
frá einu aðildarríki til annars:

a) fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IA, sem sett er fram 
í A-hluta, fyrir sendingar af sæði sem safnað er eftir 31. 
ágúst 2010 og sent frá samþykktri sæðissöfnunarstöð þar 
sem sæðið á uppruna sinn,

b) fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IB, sem sett er fram í 
B-hluta, fyrir sendingar af birgðum af sæði sem er safnað, 
meðhöndlað og geymt fyrir 1. september 2010 og sent eftir 
31. ágúst 2010 frá samþykktri sæðissöfnunarstöð þar sem 
sæðið á uppruna sinn,

c) fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IC, sem sett er fram í 
C-hluta, fyrir sendingar af sæði og birgðum af sæði, eins 
og um getur í a- og b-lið, sem eru sendar frá samþykktri 
sæðisgeymslustöð.

3. gr.

Viðskipti með egg og fósturvísa úr dýrum af hestaætt

Heilbrigðisvottorð, í samræmi við einhverja af eftirfarandi 
fyrirmyndum sem settar eru fram í II. viðauka, skal fylgja 
sendingum af eggjum og fósturvísum dýra af hestaætt meðan á 
flutningi stendur frá einu aðildarríki til annars:

a) fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IIA, sem sett er fram í 
A-hluta, fyrir sendingar af eggjum og fósturvísum, sem 
er safnað eða eru framleidd eftir 31. ágúst 2010, sem 
samþykktur hópur, sem safnar eða annast framleiðslu á 
eggjum eða fósturvísum, sendir og eggin eða fósturvísarnir 
eiga uppruna sinn hjá þeim hóp,

b) fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IIB, sem sett er fram 
í B-hluta, fyrir sendingar af birgðum af eggjum og 
fósturvísum, sem er safnað, eru meðhöndluð og geymd 
fyrir 1. september 2010 sem samþykktur hópur, sem safnar 
eggjunum eða fósturvísunum, sendir eftir 31. ágúst 2010 og 
eggin eða fósturvísarnir eiga uppruna sinn hjá þeim hóp.

4. gr.

Viðskipti með sæði úr sauðfé og geitum

Heilbrigðisvottorð, í samræmi við einhverja af eftirfarandi 
fyrirmyndum sem settar eru fram í III. viðauka, skal fylgja 
sendingum af sæði úr sauðfé og geitum meðan á flutningi 
stendur frá einu aðildarríki til annars:

a) fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IIIA, sem sett er fram 
í A-hluta, fyrir sendingar af sæði sem er safnað eftir 31. 
ágúst 2010 og sent frá samþykktri sæðissöfnunarstöð þar 
sem sæðið á uppruna sinn,
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b) fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IIIB, sem sett er fram í 
B-hluta, fyrir sendingar af birgðum af sæði sem er safnað, 
meðhöndlað og geymt fyrir 1. september 2010 og sent eftir 
31. ágúst 2010 frá samþykktri sæðissöfnunarstöð þar sem 
sæðið á uppruna sinn,

c) fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IIIC, sem sett er fram í 
C-hluta, fyrir sendingar af sæði og birgðum af sæði, sem 
um getur í a- og b-lið, sem eru sendar frá samþykktri 
sæðisgeymslustöð.

5. gr.

Viðskipti með egg og fósturvísa úr sauðfé og geitum

Heilbrigðisvottorð, í samræmi við einhverja af eftirfarandi 
fyrirmyndum sem settar eru fram í IV. viðauka, skal fylgja 
sendingum af eggjum og fósturvísum úr sauðfé og geitum 
meðan á flutningi stendur frá einu aðildarríki til annars:

a) fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IVA, sem sett er fram 
í A-hluta, fyrir sendingar af eggjum og fósturvísum sem 
er safnað eða eru framleidd eftir 31. ágúst 2010 sem 
samþykktur hópur, sem safnar eða annast framleiðslu á 
eggjum eða fósturvísum, sendir og eggin eða fósturvísarnir 
eiga uppruna sinn hjá þeim hóp,

b) fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IVB, sem sett er fram 
í B-hluta, fyrir sendingar af birgðum af eggjum og 
fósturvísum sem er safnað, eru meðhöndluð og geymd 
fyrir 1. september 2010 og samþykktur hópur, sem safnar 
eggjum eða fósturvísum, sendir eftir 31. ágúst 2010 og 
eggin eða fósturvísarnir eiga uppruna sinn hjá þeim hóp,

6. gr.

Viðskipti með egg og fósturvísa úr svínum

Heilbrigðisvottorð, í samræmi við einhverja af eftirfarandi 
fyrirmyndum sem settar eru fram í V. viðauka, skal fylgja 
sendingum af eggjum og fósturvísum svína meðan á flutningi 
stendur frá einu aðildarríki til annars:

a) fyrirmynd að heilbrigðisvottorði VA, sem sett er fram 
í A-hluta, fyrir sendingar af eggjum og fósturvísum sem 
er safnað eða eru framleidd eftir 31. ágúst 2010 sem sam-
þykktur hópur, sem safnar eða annast framleiðslu á eggjum 
eða fósturvísum, sendir og eggin eða fósturvísarnir eiga 
uppruna sinn hjá þeim hóp,

b) fyrirmynd að heilbrigðisvottorði VB, sem sett er fram í 
B-hluta, fyrir sendingar af birgðum af eggjum og fóstur-
vísum sem er safnað, eru meðhöndluð og geymd fyrir  
1. september 2010 og samþykktur hópur, sem safnar 
eggjum eða fósturvísum, sendir eftir 31. ágúst 2010 og 
eggin eða fósturvísarnir eiga uppruna sinn hjá þeim hóp.

7. gr.

Niðurfelling

Ákvarðanir 95/294/EB, 95/307/EB, 95/388/EB og 95/483/EB 
falli úr gildi.

8. gr.

Gildissvið

Ákvörðun þessi kemur til framkvæmda frá og með 1. september 
2010.

9. gr.

Viðtakendur

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 26. ágúst 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 John DALLI

 framkvæmdastjóri.

______
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I. VIÐAUKI

Fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir viðskipti innan Sambandsins með sendingar af sæði úr dýrum af 
hestaætt

A-HLUTI

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IA fyrir viðskipti innan Sambandsins með sendingar af sæði úr dýrum af hestaætt, sem 
er safnað í samræmi við tilskipun ráðsins 92/65/EBE eftir 31. ágúst 2010 og sent frá samþykktri sæðissöfnunarstöð þar 
sem sæðið á uppruna sinn

EVRÓPUSAMBANDIÐ Vottorð vegna viðskipta innan Sambandsins

I. 
hl

ut
i: 
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pp

lý
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ng
ar

 u
m

 se
nd
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gu

I.1. Sendandi
 Nafn
 Heimilisfang

  Póstnúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. Tilvísunarnúmer 
staðar

I.3. Lögbært stjórnvald

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

I.6. 

I.7.

I.8. Upprunaland ISO-kóði I.9. Uppruna-
svæði

Kóði I.10. Viðtökuland ISO-
kóði

I.11. 
Viðtökusvæði

Kóði

I.12. Upprunastaður
   Sæðisstöð □

I.13. Viðtökustaður
  Sæðisstöð □ Bújörð  □

 Nafn  Samþykkisnúmer
 Heimilisfang

 Póstnúmer 

 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

 Samþykkisnúmer

I.14. I.15. 

I.16.  Flutningatæki
 Flugvél  □  Skip  □            Járnbrautarvagn  □
 Ökutæki  □  Annað  □
 Sanngreining

I.17.

I.18. Lýsing á vöru I.19. Vörunúmer (ST-númer)
05 11 99 85

I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
 Við umhverfishita  □  Kæld  □   Fryst  □

I.22. Fjöldi pakkninga

I.23. Nr. innsiglis/gáms I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
 Til tæknifrjóvgunar   □
I.26.  Umflutningur um þriðja land: □
 Þriðja land                         ISO-kóði
 Brottfararstaður                 Kóði
  Komustaður                       Nr. skoðunarstöðvar á landamærum

I.27. Umflutningur gegnum aðildarríki □
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði

I.28.  Útflutningur □
 Þriðja land                         ISO-kóði
 Brottfararstaður                 Kóði

I.29.

I.30.

I.31. Auðkenning varanna 

Tegund
(Vísindaheiti)

Ræktunarkyn Auðkenni gjafa Dagsetning 
söfnunar

Samþykkisnúmer hóps Magn
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        EVRÓPUSAMBANDIÐ Sæði úr dýrum af hestaætt — A-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að:

II.1.   Sæðissöfnunarstöðin (2), þar sem sæðinu sem lýst er hér að framan var safnað, það meðhöndlað og geymt til viðskipta, er samþykkt 
af hálfu lögbæra yfirvaldsins og undir eftirliti þess í samræmi við 1. lið I. liðar í I. kafla og 1. lið II. liðar í I. kafla í viðauka D við 
tilskipun 92/65/EBE,

II.1.1.  sæðissöfnunarstöðin, á tímabili sem hófst 30 dögum fyrir þann dag áður en söfnun sæðisins, sem lýst er hér að framan, hófst og 
lauk þegar ferskt eða kælt sæði var sent eða þegar 30 daga geymslutímabilið fyrir frosið sæði rann út:

II.1.1.1.  var staðsett á yfirráðasvæði eða, ef um er að ræða svæðaskiptingu, hluta yfirráðasvæðis (1) aðildarríkis, sem ekki taldist sýkt af 
afríkuhrossapest í samræmi við a- og b-lið 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2009/156/EB (3),

II.1.1.2. uppfyllti skilyrðin fyrir bújörð sem mælt er fyrir um í 5. mgr. 4. gr. tilskipunar 2009/156/EB,

II.1.1.3. hýsti eingöngu dýr af hestaætt sem voru laus við klínísk einkenni slagæðabólgu í hestum og smitandi legbólgu í hestum.

II.2.  Eingöngu dýrum af hestaætt, sem uppfylla skilyrðin sem mælt er fyrir um í 4. og 5. gr. eða 12. til 16. gr. tilskipunar 2009/156/EB, 
var hleypt inn í stöðina.

II.3.  Sæðinu, sem lýst er hér að framan, var safnað úr gjafastóðhestum, sem:

II.3.1. sýndu engin klínísk einkenni smitandi sjúkdóms þegar þeir komu inn í stöðina né heldur þann dag sem sæðinu var safnað,

II.3.2. var haldið í 30 daga fyrir þann dag sem sæðissöfnun fór fram á bújörð þar sem ekkert dýr af hestaætt hefur sýnt klínísk einkenni 
um slagæðabólgu eða smitandi legbólgu á tímabilinu,

II.3.3. voru ekki notaðir til náttúrulegrar pörunar a.m.k. síðustu 30 dagana fyrir þann dag sem fyrsta sæðissöfnun fór fram og frá töku 
fyrstu sýnanna sem um getur í liðum II.3.5.1, II.3.5.2 eða II.3.5.3 þar til söfnunartímabilinu lauk,

II.3.4. gengust undir eftirfarandi prófanir, sem uppfylla a.m.k. kröfurnar í viðkomandi kafla handbókar Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunar
innar (OIE) um greiningarprófanir og bóluefni fyrir landdýr, sem gerðar voru á sýnum sem tekin voru í samræmi við einhverja af 
þeim áætlunum sem tilgreindar eru í lið II.3.5, á rannsóknarstofu sem lögbært yfirvald viðurkennir:

(1) annaðhvort [II.3.4.1.  felliprófun með agarhlaupi (Coggins-prófun) fyrir smitandi blóðleysi í hestum (EIA), með 
neikvæðum niðurstöðum,]

(1) eða [II.3.4.1.  ELISA-prófun fyrir smitandi blóðleysi í hestum (EIA), með neikvæðum niðurstöðum,]

og  (1) annaðhvort [II.3.4.2.  hlutleysandi sermisprófun fyrir slagæðabólgu í hestum (EVA) þar sem fékkst neikvæð niðurstaða 
með sermislausn með 1:4 þynningu,)

(1) eða [II.3.4.2.  veirueinangrunarprófun fyrir slagæðabólgu í hestum (EVA), sem gerð er á deiliskammti af öllu 
sæði úr gjafastóðhestinum, með neikvæðum niðurstöðum)

og [II.3.4.3.  efnasanngreiningaprófun fyrir smitandi legbólgu í hestum (CEM) sem gerð er tvisvar á sýnum 
sem tekin eru með sjö daga millibili með einangrun á Taylorella equigenitalis eftir 7 til 14 daga 
ræktun úr sýni af forsáðlátsvökva eða sæði og úr stroksýnum af kynfærum sem eru tekin a.m.k. af 
reðurslíðri, þvagrás og þvagrásargróf, í öllum tilvikum með neikvæðum niðurstöðum,

II.3.5.  hafa verið settir í a.m.k. eina af prófunaráætlununum (4) sem er lýst í liðum II.3.5.1, II.3.5.2 og II.3.5.3, með þeim niðurstöðum sem 
tilgreindar eru í lið II.3.4 í hverju tilviki, á eftirfarandi hátt:

II.3.5.1.  gjafastóðhesturinn var samfleytt á sæðissöfnunarstöðinni í a.m.k. 30 daga fyrir þann dag sem fyrsta söfnun fór fram og meðan 
sæðissöfnunartímabilið, sem lýst er hér að framan, stóð yfir og engin dýr af hestaætt í sæðissöfnunarstöðinni komust í beina snertingu 
við dýr af hestaætt með lakara heilbrigðisástand en gjafastóðhesturinn,

 prófanirnar sem lýst er í lið II.3.4 voru gerðar á sýnum sem voru tekin (5) áður en fyrsta sæðissöfnunin fór fram og a.m.k. 14 dögum 
eftir að dvalartímabilið, sem er a.m.k. 30 dagar, hófst,
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II.3.5.2.  gjafastóðhesturinn var á sæðissöfnunarstöðinni í a.m.k. 30 daga fyrir þann dag sem fyrsta söfnun fór fram og meðan sæðissöfnunartímabilið, 
sem lýst er hér að framan, stóð yfir en farið var með hann út af stöðinni á ábyrgð dýralæknis stöðvarinnar í styttri tíma samfleytt en  
14 daga og/eða önnur dýr af hestaætt á söfnunarstöðinni komust í beina snertingu við dýr af hestaætt með lakara heilbrigðisástand,

prófanirnar sem lýst er í lið II.3.4. voru gerðar á sýnum sem voru tekin (5) áður en fyrsta sæðissöfnun fengitímans eða söfnunartíma-
bilsins á árinu sem söfnun sæðisins, sem lýst er hér að framan, fór fram og a.m.k. 14 dögum eftir að dvalartímabilið, sem er a.m.k.  
30 dagar, hófst,

og  og prófunin sem lýst er í lið II.3.4.1 fyrir smitandi blóðleysi í hestum var síðast gerð á blóðsýni sem var tekið (5) í mesta lagi 90 dögum 
áður en sæðinu, sem lýst er hér að framan, var safnað,

og (1) annaðhvort (einhver prófananna sem lýst er í lið II.3.4.2 fyrir slagæðabólgu í hestum var síðast gerð á sýni sem var tekið (5) í mesta 
lagi 30 dögum áður en sæðinu, sem lýst er hér að framan, var safnað,)

(1) eða [eða (veirueinangrunarprófun fyrir slagæðabólgu í hestum var gerð á deiliskammti af öllu sæðinu úr gjafastóð-
hestinum með neikvæðum niðurstöðum, sem var tekið (5) í mesta lagi sex mánuðum áður en sæðinu, sem lýst er hér að 
framan, var safnað og blóðsýni sem tekið var á sama degi (5) sýndi jákvæða svörun í hlutleysandi sermisprófun fyrir 
slagæðabólgu í hestum með sermislausn með þynningu sem var meiri en 1:4,)

og  og prófunin sem lýst er í lið II.3.4.3 fyrir smitandi legbólgu í hestum var síðast gerð á sýnum sem voru tekin (5) í mesta 
lagi 60 dögum áður en sæðinu, sem lýst er hér að framan, var safnað.

II.3.5.3.  Prófanirnar, sem lýst er í lið II.3.4., voru gerðar á sýnum sem voru tekin (5) fyrir fyrstu sæðissöfnun fengitímans eða sæðissöfnunartímabils 
þess árs sem söfnun sæðisins, sem lýst er hér að framan, fór fram,

og og prófanirnar, sem lýst er í lið II.3.4, voru síðast gerðar á sýnum sem voru tekin (5) a.m.k. 14 dögum og í mesta lagi 90 dögum eftir að 

sæðinu, sem lýst er hér að framan, var safnað.
II.3.6. Gengust undir prófanirnar, sem kveðið er á um í lið II.3.5, á sýnum sem voru tekin á eftirfarandi dögum:  
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n Upphafsdagur (5) Dagsetning sýnatöku vegna heilbrigðisprófana (5)

Dvalarstaður gjafa Sæðissöfnun EIA
II.3.4.1

EVA
II.3.4.2.

CEM
II.3.4.3

Blóðsýni Sæðissýni 1. sýni 2. sýni

(1) annaðhvort [II.4 Engu sýkladrepandi efni var bætt í sæðið,]

(1) eða [II.4 eða (II.4 Eftirfarandi sýkladrepandi efni eða samsetningu sýkladrepandi efna var bætt við til að fá styrk endanlegs þynnts 
sæðis sem nemur a.m.k. (6):  ...........................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................... ;]

II.5. Sæðinu sem lýst er hér að framan var:

II.5.1. safnað, það unnið, geymt og flutt við skilyrði sem uppfylla kröfurnar í 1. lið I. liðar II. kafla og I. lið III. kafla í viðauka D við 
tilskipun 92/65/EBE,

II.5.2. það var sent á fermingarstað í lokuðum umbúðum í samræmi við lið 1.4 í I. lið III. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE og 
merkt með númerinu sem tilgreint er í reit I.23.
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II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

Athugasemdir

I. hluti:

Reitur I.12:  upprunastaður skal vera sæðissöfnunarstöðin þar sem sæðið á uppruna sinn.

Reitur I.13:  viðtökustaður skal vera sæðissöfnunarstöðin eða sæðisgeymslustöðin eða bújörðin sem er ákvörðunarstaður sæðisins.

Reitur I.23:  tilgreina skal auðkenningu umbúðanna og innsiglisnúmer þeirra.

Reitur I.31: auðkenni gjafans skal vera hið sama og opinber auðkenning dýrsins.

 söfnunardagur skal tilgreindur á eftirfarandi formi: dd/mm/áááá.

 samþykkisnúmer stöðvarinnar skal vera hið sama og samþykkisnúmer sæðissöfnunarstöðvarinnar, sem tilgreind er í reit I.12, þar 
sem sæðinu var safnað.

II. hluti:

Leiðbeiningar um útfyllingu töflunnar í lið II.3.6:

Skammstafanir:

EIA-1 Prófun á smitandi blóðleysi í hestum (EIA) — fyrsta skipti

EIA-2 Prófun á smitandi blóðleysi í hestum (EIA)— annað skipti

EVA-B1 Prófun á blóðsýni fyrir slagæðabólgu í hestum (EVA) — fyrsta skipti

EVA-B2 Prófun á blóðsýni fyrir slagæðabólgu í hestum (EVA) — annað skipti

EVA-S1 Prófun á sæðissýni fyrir slagæðabólgu í hestum (EVA) — fyrsta skipti

EVA-S2  Prófun á sæðissýni fyrir slagæðabólgu í hestum (EVA) — annað skipti

CEM-11 Prófun fyrir smitandi legbólgu í hestum (CEM) — fyrsta skipti — fyrsta sýni

CEM-12 Prófun fyrir smitandi legbólgu í hestum (CEM) — fyrsta skipti — annað sýni tekið 7 dögum eftir að CEM-11 var gerð

CEM-21 Prófun fyrir smitandi legbólgu í hestum (CEM) — annað skipti — fyrsta sýni

CEM-22 Prófun fyrir smitandi legbólgu í hestum (CEM) — annað skipti — annað sýni tekið 7 dögum eftir að CEM-21 var gerð

Leiðbeiningar

Fyrir hverja auðkenningu á sæði í A-dálki í dæminu hér á eftir skal lýsa prófunaráætluninni (II.3.5.1, II.3.5.2 og/eða II.3.5.3) í B-dálki og 
fylla út C- og D-dálk með viðkomandi dagsetningum.

Dagsetningar þegar sýni voru tekin til prófunar á rannsóknarstofu fyrir fyrstu söfnun sæðisins sem lýst er hér að framan, eins og krafist er í 
II.3.5.1, II.3.5.2 og II.3.5.3, eru færðar inn í efri línu 5. til 9. dálks í töflunni, þ.e. í reitina sem merktir eru EIA1, EVAB1 eða EVAS1 og 
CEM-11 og CEM-12 í dæminu hér á eftir.

Dagsetningar þegar sýni voru tekin til endurtekinnar prófunar á rannsóknarstofu, eins og krafist er í lið II.3.5.2 eða II.3.5.3, eru færðar inn í 
neðri línu 5. til 9. dálks í töflunni, þ.e. í reiti EIA2, EVAB2 eða EVAS2 og CEM21 og CEM22 í dæminu hér á eftir.
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II.  Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.
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n Upphafsdagur (5) Dagsetning sýnatöku vegna heilbrigðisprófana (5)

Dvalarstaður 
gjafa

Sæðissöfnun
Q-Ath-Kasta

EIA
II.3.4.1

EVA
II.3.4.2.

CEM
II.3.4.3

Blóðsýni Sæðissýni 1. sýni 2. sýni

A B C D EIA-1 EVA-B1 EVA-S1 CEM-11 CEM-12

EIA-2 EVA-B2 EVA-S2 CEM-21 CEM-22

(1) Strikið yfir það sem á ekki við.

(2) Einungis samþykktar sæðissöfnunarstöðvar sem skráðar eru í samræmi við 4. mgr. 11. gr. tilskipunar ráðsins 92/65/EBE á vefsetri 
framkvæmdastjórnarinnar: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3) Stjtíð. ESB L 192, 23.7.2010, bls. 1.

(4) Strikið yfir þá áætlun eða áætlanir sem eiga ekki við um sendinguna.

(5) Færið inn dagsetningu í töfluna í lið II.3.6 (fylgið leiðbeiningum í II. hluta athugasemdanna).

(6) Færið inn heiti og styrk.

Opinber dýralæknir (*)

Nafn (með hástöfum):

Staðbundin dýralæknaeining:

Dagsetning:

Stimpill:

Menntun, hæfi og titill:

Númer staðbundinnar dýralæknaeiningar:

Undirskrift:

______________

(*) Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.
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Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IB fyrir viðskipti innan Sambandsins með sendingar af birgðum af sæði úr dýrum af 
hestaætt, sem er safnað, meðhöndlað og geymt í samræmi við tilskipun ráðsins 92/65/EBE fyrir 1. september 2010 og 
sent eftir 31. ágúst 2010 frá samþykktri sæðissöfnunarstöð, þar sem sæðið á uppruna sinn

EVRÓPUSAMBANDIÐ Vottorð vegna viðskipta innan Sambandsins

I. 
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I.1. Sendandi
 Nafn
 Heimilisfang

  Póstnúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. Tilvísunarnúmer staðar

I.3. Lögbært stjórnvald

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

I.6. 

I.7.

I.8. Upprunaland ISO-kóði I.9. 
Upprunasvæði

Kóði I.10. Viðtökuland ISO-
kóði

I.11. Viðtökusvæði Kóði

I.12.  Upprunastaður
   Sæðisstöð □

I.13.  Viðtökustaður
   Sæðisstöð □  Bújörð □

 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer 

Samþykkisnúmer  Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

Samþykkisnúmer

I.14. I.15. 

I.16.  Flutningatæki
 Flugvél  □  Skip   □  Járnbrautarvagn   □
 Ökutæki   □ Annað   □
 Sanngreining 

I.17.

I.18. Lýsing á vöru I.19. Vörunúmer (ST-númer)
05 11 99 85

I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar

        Við umhverfishita  □ Kæld   □  Fryst   □
I.22. Fjöldi pakkninga

I.23. Nr. innsiglis/gáms I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
        Til tæknifrjóvgunar □
I.26. Umflutningur um þriðja land: □
 Þriðja land ISO-kóði
 Brottfararstaður Kóði
 Komustaður  Nr. skoðunarstöðvar á landamærum

I.27. Umflutningur gegnum aðildarríki  □
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði

I.28. Útflutningur  □
        Þriðja land ISO-kóði
        Brottfararstaður Kóði

I.29.

I.30.

I.31.  Auðkenning varanna 

Tegund
(Vísindaheiti)

Ræktunarkyn Auðkenni gjafa Dagsetning 
söfnunar

Samþykkisnúmer hóps Magn
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II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

 Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að:

II.1.  Sæðissöfnunarstöðin (2), þar sem sæðinu, sem lýst er hér að framan, var safnað, það meðhöndlað og geymt til viðskipta:

II.1.1.  er samþykkt af hálfu lögbæra yfirvaldsins og undir eftirliti þess í samræmi við skilyrðin í I. kafla í viðauka D við tilskipun  
92/65/EBE,

II.1.2.  er staðsett á yfirráðasvæði eða, ef um er að ræða svæðaskiptingu, hluta yfirráðasvæðis (1) aðildarríkis sem ekki taldist sýkt af 
afríkuhrossapest í samræmi við a- og b-lið 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2009/156/EB (3) þann dag sem sæðinu var safnað og fram til 
þess dags sem sæðið var sent sem ferskt/kælt sæði (1) eða þar til 30 daga lögboðinn geymslutími fyrir frosið sæði rann út (1),

II.1.3.  uppfyllti skilyrðin í 4. gr. tilskipunar 2009/156/EB á tímabili sem hófst 30 dögum áður en sæðinu var safnað og lauk á þeim degi 
sem sæðið var sent sem ferskt/kælt (1) sæði eða þegar 30 daga lögboðinn geymslutími fyrir frosið sæði rann út (1),

II.1.4.  hýsti eingöngu dýr af hestaætt, sem voru laus við klínísk einkenni slagæðabólgu og smitandi legbólgu í hestum, á tímabili sem 
hófst 30 dögum áður en sæðinu var safnað og lauk á þeim degi sem sæðið var sent sem ferskt/kælt (1) sæði eða þegar 30 daga 
lögboðinn geymslutími fyrir frosið sæði rann út (1),

II.2.  Öllum dýrum af hestaætt var hleypt inn í stöðina í samræmi við ákvæði 4. og 5. gr. tilskipunar 2009/156/EB.

II.3.  Sæðinu, sem lýst er hér að framan, var safnað úr gjafastóðhestum, sem:

II.3.1.  sýndu engin klínísk einkenni smitandi sjúkdóms þann dag sem sæðinu var safnað,

II.3.2.  voru ekki notaðir til náttúrulegrar pörunar í a.m.k. 30 daga áður en sæðinu var safnað,

II.3.3.  voru síðustu 30 dagana áður en sæðinu var safnað hýstir á bújörðum þar sem engin dýr af hestaætt sýndu klínísk einkenni 
slagæðabólgu í hestum,

II.3.4.  voru síðustu 60 dagana áður en sæðinu var safnað hýstir á bújörðum þar sem engin dýr af hestaætt sýndu klínísk einkenni smitandi 
legbólgu í hestum,

II.3.5.  samkvæmt minni bestu vitund og svo framarlega sem ég gat staðfest komust ekki í snertingu við dýr af hestaætt með smitandi 
sjúkdóm næstliðna 15 daga áður en söfnun sæðisins fór fram,

II.3.6.  gengust undir eftirfarandi heilbrigðisprófanir fyrir dýr, framkvæmdar á rannsóknarstofu sem lögbært yfirvald viðurkennir, í 
samræmi við prófunaráætlun eins og tilgreint er í lið II.3.7,

  [II.3.6.1.  ónæmisdreifiprófun með agarhlaupi (Cogginsprófun) fyrir smitandi blóðleysi í hestum, með 
neikvæðum niðurstöðum,]

og  (1) annaðhvort [II.3.6.2.  hlutleysandi sermisprófun fyrir slagæðabólgu í hestum (EVA) þar sem fékkst neikvæð niðurstaða 
með sermislausn með 1:4 þynningu, og]

 (1) eða [II.3.6.2.  veirueinangrunarprófun fyrir slagæðabólgu í hestum (EVA), sem gerð er á deiliskammti af öllu sæði 
úr gjafastóðhestinum, með neikvæðum niðurstöðum]

og  II.3.6.3.  efnasanngreiningaprófun fyrir smitandi legbólgu í hestum sem gerð er tvisvar á sýnum sem tekin 
eru úr gjafastóðhestinum með sjö daga millibili með einangrun á Taylorella equigenitalis úr sýni af 
forsáðlátsvökva eða sæði og úr stroksýnum af kynfærum sem eru tekin a.m.k. af reðurslíðri, þvagrás 
og þvagrásargróf, í öllum tilvikum með neikvæðum niðurstöðum,

II.3.7.  hafa gengist undir eina af eftirfarandi prófunaráætlunum (4):

II.3.7.1.  gjafastóðhesturinn var samfleytt á söfnunarstöðinni í a.m.k. 30 daga áður en sæðinu var safnað og meðan á söfnunartímabilinu stóð 
og á sama tímabili komust engin önnur dýr af hestaætt á söfnunarstöðinni í beina snertingu við dýr af hestaætt sem voru með lakara 
heilbrigðisástand en gjafastóðhesturinn,

 prófanirnar sem lýst er í lið II.3.6. voru gerðar á sýnum sem voru tekin  .................................................................  (5) og þegar um 
er að ræða smitandi legbólgu í hestum, á öðru sýni sem tekið var  ..................................................   (5), a.m.k. 14 dögum eftir að 
áðurnefndur dvalartími hófst og a.m.k. í upphafi fengitímans,
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18.12.2014 Nr. 76/225EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

EVRÓPUSAMBANDIÐ Sæði úr dýrum af hestaætt — B-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

II.3.7.2.  gjafastóðhesturinn var ekki samfellt á söfnunarstöðinni eða önnur dýr af hestaætt á söfnunarstöðinni komust í snertingu við dýr af 
hestaætt með lakara heilbrigðisástand en gjafastóðhesturinn,

  prófanirnar sem lýst er í lið II.3.6. voru gerðar á sýnum sem voru tekin … (5) og þegar um er að ræða smitandi legbólgu í hestum, á 
öðru sýni sem tekið var …  (5), innan 14 daga tímabilsins áður en fyrsta sæðissöfnun fór fram og a.m.k. í upphafi fengitímans,

og  og prófunin sem lýst er í lið II.3.6.1 fyrir smitandi blóðleysi í hestum var síðast gerð á blóðsýni sem var tekið …  (5) 
í mesta lagi 120 dögum áður en sæðinu, sem lýst er hér að framan, var safnað,

og  (1) annaðhvort (einhver prófananna sem lýst er í lið II.3.6.2 fyrir slagæðabólgu í hestum var síðast gerð á sýni sem var tekið …  (5)  
í mesta lagi 30 dögum áður en sæðinu, sem lýst er hér að framan, var safnað,)

 (1) eða (staðfest er að stóðhesturinn, sem reyndist sermijákvæður m.t.t. slagæðabólgu í hestum, skilur ekki út veiruna sam-
kvæmt veirueinangrunarprófun sem var gerð á deiliskammti af öllu sæði úr gjafastóðhestinum sem safnað var … (5) 
í mesta lagi einu ári áður en sæðinu, sem lýst er hér að framan, var safnað,)

II.3.7.3.  Prófanirnar sem lýst er í lið II.3.6 fóru fram á 30 daga lögboðna geymslutímanum fyrir frosið sæði og a.m.k. 14 dögum eftir söfnun 
sæðisins, á sýnum sem tekin voru …  (5) og þegar um er að ræða smitandi legbólgu í hestum, á öðru sýni sem tekið var … (5).

II.4.  Sæðinu, sem lýst er hér að framan, var safnað, það unnið, geymt og flutt við skilyrði sem uppfylla kröfurnar í II. og III. kafla í 
viðauka D við tilskipun 92/65/EBE.

Athugasemdir

I. hluti:

Reitur I.12:  upprunastaður skal vera sæðissöfnunarstöðin þar sem sæðið á uppruna sinn.

Reitur I.13:  viðtökustaður skal vera sæðissöfnunarstöðin eða sæðisgeymslustöðin eða bújörðin sem er ákvörðunarstaður sæðisins.

Reitur I.23:  tilgreina skal auðkenningu umbúðanna og innsiglisnúmer þeirra.

Reitur I.31:  auðkenni gjafans skal vera hið sama og opinber auðkenning dýrsins.

 söfnunardagur skal tilgreindur á eftirfarandi formi: dd/mm/áááá.

  samþykkisnúmer stöðvarinnar skal vera hið sama og samþykkisnúmer sæðissöfnunarstöðvarinnar, sem tilgreind er í reit I.12, þar sem 
sæðinu var safnað.

II. hluti:

(1)  Strikið yfir það sem á ekki við.

(2)  Einungis samþykktar sæðissöfnunarstöðvar sem skráðar eru í samræmi við 4. mgr. 11. gr. tilskipunar ráðsins 92/65/EBE á vefsetri 
framkvæmdastjórnarinnar: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3)  Stjtíð. ESB L 192, 23.7.2010, bls. 1.

(4)  Strikið yfir þá áætlun eða áætlanir sem eiga ekki við um sendinguna.

(5)  Setjið inn dagsetningu.

Opinber dýralæknir (*)

Nafn (með hástöfum):

Staðbundin dýralæknaeining:

Dagsetning:

Stimpill:

Menntun, hæfi og titill:

Númer staðbundinnar dýralæknaeiningar:

Undirskrift:

______________

(*) Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.



Nr. 76/226 18.12.2014EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

C-HLUTI

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IC fyrir viðskipti innan Sambandsins með sendingar af birgðum af sæði úr dýrum 
af hestaætt, sem er safnað, meðhöndlað og geymt í samræmi við tilskipun ráðsins 92/65/EBE eftir 31. ágúst 2010, og 
með sendingar af birgðum af sæði úr dýrum af hestaætt sem er safnað, unnið og geymt í samræmi við tilskipun ráðsins 
92/65/EBE fyrir 1. september 2010 og sent eftir 31. ágúst 2010 frá samþykktri sæðisgeymslustöð.

EVRÓPUSAMBANDIÐ Vottorð vegna viðskipta innan Sambandsins

I. 
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I.1. Sendandi
 Nafn
 Heimilisfang

Póstnúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. Tilvísunarnúmer 
staðar

I.3. Lögbært stjórnvald

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

I.6. Númer tilheyrandi, uppruna-
legra vottorða

Númer fylgiskjala

I.7.

I.8. Upprunaland ISO-kóði I.9. Uppruna-
svæði

Kóði I.10. Viðtökuland ISO-
kóði

I.11. Viðtöku-
svæði

Kóði

I.12.  Upprunastaður

Sæðisstöð  □
I.13.  Viðtökustaður

Sæðisstöð   □ Bújörð □
 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer 

Samþykkisnúmer  Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

Samþykkisnúmer

I.14. I.15. 

I.16.  Flutningatæki
Flugvél   □ Skip   □       Járnbrautarvagn   □
Ökutæki   □ Annað   □

 Sanngreining 

I.17.

I.18.   Lýsing á vöru I.19.  Vörunúmer (ST-númer)
05 11 99 85

I.20. Magn

I.21.  Hitastig afurðar
Við umhverfishita   □ Kæld    □ Fryst   □

I.22.  Fjöldi pakkninga

I.23.  Nr. innsiglis/gáms I.24.  Tegund umbúða

I.25.  Vörur sem eru vottaðar: 
Til tæknifrjóvgunar □

I.26.  Umflutningur um þriðja land: □
Þriðja land ISO-kóði
Brottfararstaður Kóði
Komustaður Nr. skoðunarstöðvar á landamærum

I.27. Umflutningur gegnum aðildarríki □
Aðildarríki ISO-kóði
Aðildarríki ISO-kóði
Aðildarríki ISO-kóði

I.28. Útflutningur □
Þriðja land ISO-kóði
Brottfararstaður Kóði

I.29.

I.30.

I.31.  Auðkenning varanna 

Tegund
(Vísindaheiti)

Ræktunarkyn Auðkenni gjafa Dagsetning 
söfnunar

Samþykkisnúmer hóps Magn



18.12.2014 Nr. 76/227EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

         EVRÓPUSAMBANDIÐ Sæði úr dýrum af hestaætt — C-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að sæðið sem er lýst hér að framan:

(1) annaðhvort    [II.1. II.1. var safnað, meðhöndlað og geymt í a.m.k. 30 daga strax eftir að söfnun fór fram í samþykktri sæðis-
söfnunarstöð (2) sem er staðsett í aðildarríkinu þar sem sæðið er upprunnið og er starfrækt og undir eftirliti í 
samræmi við 1. lið I. liðar í I. kafla og 1. lið II. liðar í I. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE og sæðið var 
flutt þaðan í sæðisgeymslustöðina sem tilgreind er í reit I.12 og er staðsett í sama aðildarríki þar sem sæðið er 
upprunnið, við skilyrði varðandi heilbrigði dýra og vottun fyrir dýr og dýraafurðir sem eru a.m.k. eins ströng 
og þau sem kveðið er á um í:

(1) annaðhvort (A-hluta I. viðauka við ákvörðun 2010/470/ESB),

(1) eða (B-hluta I. viðauka við ákvörðun 2010/470/ESB),

(1) eða (ákvörðun 95/307/EB,)

(1) eða [II.1. II.1. var safnað, meðhöndlað og geymt í a.m.k. 30 daga strax eftir að söfnun fór fram í samþykktri sæðissöfn-
unarstöð (2) sem er staðsett í Evrópusambandinu og starfrækt og undir eftirliti í samræmi við 1. lið I. liðar í  
I. kafla og 1. lið II. liðar í I. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE og var flutt í sæðisgeymslustöðina sem 
tilgreind er í reit I.12 í samræmi við:

(1) annaðhvort  (A-hluta I. viðauka við ákvörðun 2010/470/ESB),

(1) eða (B-hluta I. viðauka við ákvörðun 2010/470/ESB),

(1) eða (C-hluta I. viðauka við ákvörðun 2010/470/ESB),

(1) eða (ákvörðun 95/307/EB,)

(1) eða [II.1. II.1. var safnað, meðhöndlað og geymt í samþykktri sæðissöfnunarstöð (2) sem er staðsett í þriðja landi eða 
hluta eða hlutum þess eins og tilgreint er í 2. og 4. dálki I. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2004/211/EB, sem er starfrækt og undir eftirliti í samræmi við 1. lið I. liðar í I. kafla og 1. lið II. liðar í I. kafla í 
viðauka D við tilskipun 92/65/EBE og flutt inn til Evrópusambandsins í samræmi við skilyrði 4. gr. ákvörðunar 
2004/211/EB í samræmi við:

(1) annaðhvort (A-hluta I. viðauka við ákvörðun 2010/471/ESB),

(1) eða (B-hluta I. viðauka við ákvörðun 2010/471/ESB),

(1) eða (C-hluta I. viðauka við ákvörðun 2010/471/ESB),

(1) eða (ákvörðun 96/539/EB,)

II.2. var geymt í samþykktri sæðisgeymslustöð (2) sem tilgreind er í reit I.12, sem er starfrækt og undir eftirliti í 
samræmi við 2. lið I. liðar í I. kafla og 2. lið II. liðar í I. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,

II.3. var sent á fermingarstað í lokuðum umbúðum í samræmi við lið 1.4 í I. lið III. kafla í viðauka D við tilskipun 
92/65/EBE og merkt með númerinu sem tilgreint er í reit I.23.

Athugasemdir

I. hluti:

Reitur I.6:  skal vera hið sama og raðnúmer löggilta fylgiskjalsins eða -skjalanna eða heilbrigðisvottorðsins eða -vottorðanna (annaðhvort 
vottorð vegna viðskipta innan Bandalagsins eða dýraheilbrigðis og innflutningsvottorð) sem fylgdu sæðinu sem lýst er hér að 
framan frá samþykktri sæðissöfnunarstöð þar sem sæðið er upprunnið til sæðisgeymslustöðvarinnar sem lýst er hér að framan. 
Frumrit þessa skjals/skjala eða vottorðs/vottorða eða opinberlega viðurkennt/viðurkennd afrit þeirra skulu fylgja þessu vottorði.

Reitur I.12:  upprunastaður skal vera sæðisgeymslustöðin sem sæðið er sent frá.
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Nr. 76/228 18.12.2014EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

  EVRÓPUSAMBANDIÐ Sæði úr dýrum af hestaætt — C-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

Reitur I.13:  viðtökustaður skal vera sæðissöfnunarstöðin eða sæðisgeymslustöðin eða bújörðin sem er ákvörðunarstaður sæðisins.

Reitur I.23:  tilgreina skal auðkenningu umbúðanna og innsiglisnúmer þeirra.

Reitur I.31:  auðkenni gjafans skal vera hið sama og opinber auðkenning dýrsins.

 söfnunardagur skal tilgreindur á eftirfarandi formi: dd/mm/áááá.

 samþykkisnúmer stöðvarinnar skal vera hið sama og samþykkisnúmer sæðissöfnunarstöðvarinnar þar sem sæðið á uppruna sinn.

II. hluti:

(1)	 Strikið	yfir	það	sem	á	ekki	við.

(2) Einungis samþykktar sæðissöfnunarstöðvar eða sæðisgeymslustöðvar sem skráðar eru í samræmi við 4. mgr. 11. gr. eða b-lið 3. mgr.  
17. gr. tilskipunar ráðsins 92/65/EBE á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar: 

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm

Opinber dýralæknir (*)

Nafn (með hástöfum):

Staðbundin dýralæknaeining: 

Dagsetning:

Stimpill:

Menntun,	hæfi	og	titill:

Númer staðbundinnar dýralæknaeiningar:

Undirskrift:

______________
(*) Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.



18.12.2014 Nr. 76/229EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

II. VIÐAUKI

Fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir viðskipti innan Sambandsins með sendingar af eggjum og 
fósturvísum úr dýrum af hestaætt

A-HLUTI

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IIA fyrir viðskipti innan Sambandsins með sendingar af eggjum og fósturvísum 
úr dýrum af hestaætt, sem er safnað eða eru framleidd í samræmi við tilskipun ráðsins 92/65/EBE eftir 31. ágúst 
2010 sem samþykktur hópur, sem safnar eða annast framleiðslu á eggjum eða fósturvísum, sendir og eggin eða 
fósturvísarnir eiga uppruna sinn hjá þeim hóp

EVRÓPUSAMBANDIÐ Vottorð vegna viðskipta innan Sambandsins

I. 
hl
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I.1. Sendandi
 Nafn
 Heimilisfang

Póstnúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. Tilvísunarnúmer staðar

I.3. Lögbært stjórnvald

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

I.6. 

I.7.

I.8. Upprunaland ISO-kóði I.9. Uppruna-
svæði

Kóði I.10. Viðtökuland ISO-
kóði

I.11. Viðtöku-
svæði

Kóði

I.12. Upprunastaður
Fósturvísahópur   □

I.13. Viðtökustaður
Bújörð   □ Fósturvísahópur    □

 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer 

Samþykkisnúmer  Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

          Samþykkisnúmer

I.14. I.15. 

I.16.  Flutningatæki
Flugvél   □ Skip   □  Járnbrautarvagn   □
Ökutæki   □ Annað   □

 Sanngreining 

I.17.

I.18. Lýsing á vöru I.19. Vörunúmer (ST-númer)
05 11 99 85

I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
Við umhverfishita   □ Kæld   □ Fryst   □

I.22. Fjöldi pakkninga

I.23. Nr. innsiglis/gáms I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
Til tæknifrjóvgunar □

I.26. Umflutningur um þriðja land: □
Þriðja land ISO-kóði

 Brottfararstaður Kóði
Komustaður Nr. skoðunarstöðvar á landamærum

I.27. Umflutningur gegnum aðildarríki □
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði

I.28. Útflutningur □
Þriðja land ISO-kóði

 Brottfararstaður Kóði

I.29.

I.30.

I.31. Auðkenning varanna 

Tegund
(Vísindaheiti)

Ræktunarkyn Flokkur Auðkenni 
gjafa

Dagsetning 
söfnunar

Samþykkisnúmer 
hóps

Magn



Nr. 76/230 18.12.2014EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

EVRÓPUSAMBANDIÐ Egg og fósturvísar úr dýrum af hestaætt — A-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að:

(1) annaðhvort  [II.1.  var fósturvísum/eggjum, sem eiga uppruna sinn í lífi og er lýst hér að framan (1), safnað, þau meðhöndluð og geymd 
af hálfu hóps sem safnar fósturvísum (2) og er samþykktur og undir eftirliti í samræmi við 1. lið III. liðar í I. kafla í 
viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,]

(1) eða [II.1.  fósturvísum, sem eiga uppruna sinn í glasi /fósturvísum sem hafa verið meðhöndlaðir með smásjártækni og er lýst 
hér að framan (1), var safnað, þeir meðhöndlaðir og geymdir af hálfu hóps sem annast framleiðslu á fósturvísum (2) 
og er samþykktur og undir eftirliti í samræmi við 1. og 2. lið III. liðar í I. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,]

(1) annaðhvort  [II.2.  fósturvísarnir, sem eiga uppruna sinn í lífi og er lýst hér að framan, uppfylla kröfurnar í 1. lið II. liðar III. kafla í 
viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,]

(1) eða [II.2.  fósturvísarnir, sem eiga uppruna sinn í lífi og er lýst hér að framan, uppfylla kröfurnar í 2. lið II. liðar III. kafla í 
viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,]

(1) eða [II.2.  fósturvísarnir, sem eiga uppruna sinn í glasi og er lýst hér að framan, uppfylla kröfurnar í 3. lið II. liðar í III. kafla í 
viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,]

(1) eða [II.2.  fósturvísarnir, sem hafa verið meðhöndlaðir með smásjártækni og er lýst hér að framan, uppfylla kröfurnar í 4. lið  
II. liðar í III. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,]

II.3.  eggin eða fósturvísarnir sem er lýst hér að framan koma úr gjafamerum sem:

II.3.1.  koma frá bújörðum sem uppfylla skilyrðin sem mælt er fyrir um í 5. mgr. 4. gr. tilskipunar 2009/156/EB (4) og 
þar sem einungis dýrum af hestaætt, sem uppfylla skilyrðin sem mælt er fyrir um í 4. og 5. gr. eða 12. til 16. gr. 
tilskipunar 2009/156/EB, hefur verið hleypt inn,

II.3.2.  uppfylla viðbótarkröfurnar í 4. lið IV. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,

II.3.3.  voru ekki notaðar til náttúrulegrar pörunar a.m.k. síðustu 30 dagana fyrir söfnun eggja eða fósturvísa og frá þeim
degi þegar fyrsta sýnið, sem um getur í liðum II.3.4 og II.3.5, var tekið og til þess dags þegar eggjum og fósturvísum 
var safnað,

II.3.4.  hafa verið settar í felliprófun með agarhaupi (Coggins-prófun) eða ELISA-prófun fyrir smitandi blóðleysi í
hestum með neikvæðum niðurstöðum, framkvæmd á blóðsýni sem tekið var … (3), á næstliðnum 30 dögum fyrir 
dagsetningu fyrstu söfnunar eggja eða fósturvísa og síðasta prófunin var framkvæmd á blóðsýni sem tekið var  
… (3), í mesta lagi 90 dögum fyrir söfnun eggjanna og fósturvísanna,

II.3.5.  hafa verið settar í efnasanngreiningaprófun fyrir smitandi legbólgu í hestum með einangrun á Taylorella
equigenitalis eftir 7 til 14 daga ræktun, sem framkvæmd er með neikvæðum niðurstöðum í hverju tilviki fyrir sig, 
á sýnum sem tekin voru á næstliðnum 30 dögum áður en fyrsta söfnun eggja eða fósturvísa fór fram, af slímhúð á 
snípsgróf (e. fossa clitoridis) og snípsskútum (e. sinus clitoridis) á tveimur samfelldum gangmálatímabilum …  (3) 
og …  (3) og á viðbótarsýni sem er tekið til ræktunar á öðru gangmálatímabilinu úr leghálsslímhimnu …  (3),

(1) annaðhvort  [II.4  fósturvísarnir, sem er lýst hér að framan, eru til komnir vegna sæðingar gjafameranna með sæði sem var safnað, 
unnið, geymt og flutt við skilyrði sem uppfylla kröfurnar í I. lið I. kafla, I. lið II. kafla og I. lið III. kafla í viðauka D 
við tilskipun 92/65/EBE,]

(1) eða [II.4  fósturvísarnir, sem er lýst hér að framan, eru til komnir vegna glasafrjóvgunar eggja sem uppfylla skilyrðin í 2. lið 
II. liðar í III. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE, með sæði sem var safnað, unnið, geymt og flutt við skilyrði
sem uppfylla kröfurnar í I. lið I. kafla, I. lið II. kafla og I. lið III. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,]

(1) eða [II.4  eggin hafa ekki komist í snertingu við sæði úr dýrum af hestaætt,]

II.5.  eggin eða fósturvísarnir sem er lýst hér að framan voru sendir á fermingarstað í lokuðum umbúðum í samræmi við  
6. lið II. liðar í III. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE og merkt með númerinu sem tilgreint er í reit I.23.

Athugasemdir

I. hluti:

Reitur I.12:  Upprunastaður skal vera hópurinn sem safnar fósturvísum eða hópurinn sem annast söfnun/framleiðslu eggjanna/fósturvísanna.

Reitur I.13:  Viðtökustaður skal vera hópurinn sem safnar fósturvísum, hópurinn sem annast framleiðslu fósturvísa eða bújörðin sem er 
ákvörðunarstaður eggjanna/fósturvísanna.

Reitur I.23:  Tilgreina skal auðkenningu umbúðanna og innsiglisnúmer þeirra.
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18.12.2014 Nr. 76/231EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

   EVRÓPUSAMBANDIÐ Egg og fósturvísar úr dýrum af hestaætt — A-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

Reitur I.31:  Flokkur: tilgreina skal hvort um er að ræða fósturvísa sem eiga uppruna sinn í lífi, egg sem eiga uppruna sinn í lífi, fósturvísa 
sem eiga uppruna sinn í glasi eða fósturvísa sem hafa verið meðhöndlaðir með smásjártækni.

Auðkenni gjafans skal vera hið sama og opinber auðkenning dýrsins.

Söfnunardagur skal tilgreindur á eftirfarandi formi: dd/mm/áááá.

Samþykkisnúmer hópsins skal vera hið sama og samþykkisnúmer hópsins sem safnar fósturvísum eða hópsins sem annast 
söfnun/framleiðslu eggjanna/fósturvísanna.

II. hluti:

(1)  Strikið yfir það sem á ekki við.

(2)  Einungis samþykktir hópar sem safna eða annast framleiðslu á fósturvísum og eru skráðir í samræmi við 4. mgr. 11. gr. tilskipunar ráðsins 
92/65/EBE á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3) Setjið inn dagsetningu.

(4)  Stjtíð. ESB L 192, 23.7.2010, bls. 1.

Opinber dýralæknir (*)

Nafn (með hástöfum):

Staðbundin dýralæknaeining: 

Dagsetning:

Stimpill:

Menntun, hæfi og titill:

Númer staðbundinnar dýralæknaeiningar:

Undirskrift:

______________

(*) Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.



Nr. 76/232 18.12.2014EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

B-HLUTI

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IIB fyrir viðskipti innan Sambandsins með sendingar af birgðum af eggjum og 
fósturvísum úr dýrum af hestaætt, sem er safnað, þau meðhöndluð og geymd í samræmi við tilskipun ráðsins 92/65/
EBE fyrir 1. september 2010 sem samþykktur hópur, sem safnar fósturvísunum eða eggjunum, sendir eftir 31. ágúst 
2010 og eggin eða fósturvísarnir eiga uppruna sinn hjá þeim hóp

EVRÓPUSAMBANDIÐ Vottorð vegna viðskipta innan Sambandsins

I. 
hl

ut
i: 

U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 se
nd

in
gu

I.1. Sendandi
 Nafn
 Heimilisfang

  Póstnúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. Tilvísunarnúmer staðar

I.3. Lögbært stjórnvald

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

I.6. 

I.7.

I.8. Upprunaland ISO-kóði I.9. Uppruna-
svæði

Kóði I.10. Viðtöku-
land

ISO-kóði I.11. Viðtöku-
svæði

Kóði

I.12.  Upprunastaður
 Fósturvísahópur   □

I.13.  Viðtökustaður
  Bújörð   □ Fósturvísahópur   □

 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer 

Samþykkisnúmer  Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

         Samþykkisnúmer

I.14. I.15. 

I.16.  Flutningatæki
 Flugvél   □         Skip □       Járnbrautarvagn   □
 Ökutæki   □        Annað   □
 Sanngreining 

I.17.

I.18. Lýsing á vöru I.19. Vörunúmer (ST-númer)
05 11 99 85

I.20. Magn

I.21. Hitastig afurðar
        Við umhverfishita   □ Kæld   □ Fryst   □

I.22. Fjöldi pakkninga

I.23. Nr. innsiglis/gáms I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
        Til tæknifrjóvgunar   □
I.26.  Umflutningur um þriðja land:  □
 Þriðja land ISO-kóði
 Brottfararstaður Kóði
  Komustaður Nr. skoðunarstöðvar á landamærum

I.27.  Umflutningur gegnum aðildarríki  □
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði

I.28.  Útflutningur  □
 Þriðja land ISO-kóði
 Brottfararstaður Kóði

I.29.

I.30.

I.31. Auðkenning varanna 

Tegund
(Vísindaheiti)

Ræktunarkyn Flokkur Auðkenni gjafa Dagsetning 
söfnunar

Samþykkisnúmer 
hóps

Magn
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   EVRÓPUSAMBANDIÐ Egg og fósturvísar úr dýrum af hestaætt — B-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að:

II.1. Eggjunum/fósturvísunum (1) sem lýst er hér að framan var safnað af söfnunarhóp (2), sem lögbært yfirvald samþykkir, og 
meðhöndluð á viðeigandi rannsóknarstofu,

II.2. Eggjunum/fósturvísunum (1) var safnað úr gjafamerum sem:

II.2.1. voru, á þeim degi sem söfnun fór fram, á athafnasvæði sem er staðsett á yfirráðasvæði eða, ef um er að ræða svæðaskiptingu, 
hluta yfirráðasvæðis aðildarríkis, sem telst ekki sýkt af afríkuhrossapest í samræmi við a og blið 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 
2009/156/EB (3),

II.2.2. voru hýstar á bújörðum, undir eftirliti dýralæknis, sem uppfylltu skilyrði 4. gr. tilskipunar 2009/156/EB þann dag sem söfnunin 
fór fram,

II.2.3. voru, áður en söfnunin fór fram, hýstar á bújörðum sem voru lausar við klínísk einkenni um smitandi legbólgu í hestum í 60 
daga,

II.2.4. voru ekki notaðar til náttúrulegrar pörunar síðustu 30 dagana fyrir söfnun eggjanna/fósturvísanna (1),

II.2.5. samkvæmt minni bestu vitund og svo framarlega sem ég gat staðfest komust ekki í snertingu við dýr af hestaætt með smitandi 
sjúkdóm næstliðna 15 daga áður en söfnun eggja/fósturvísa (1) fór fram,

II.2.6. höfðu ekki sýnt nein klínísk einkenni smitandi sjúkdóms þann dag sem söfnunin fór fram,

II.3. Eggjunum/fósturvísunum (1) sem lýst er hér að framan var safnað, þeir meðhöndlaðir, geymdir og fluttir við skilyrði sem 
uppfylla kröfurnar í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,

II.4. Sæðið sem notað var til sæðingar gjafameranna uppfyllir kröfurnar í tilskipun 92/65/EBE (4) (1),

II.5. Eggin sem notuð voru til framleiðslu fósturvísa í lífi uppfylla kröfurnar í tilskipun 92/65/EBE (1).

Athugasemdir

I. hluti:

Reitur I.12:  Upprunastaður skal vera hópurinn sem safnar fósturvísunum sem annast söfnun eggjanna/fósturvísanna.

Reitur I.13:  Viðtökustaður skal vera hópurinn sem safnar fósturvísum, hópurinn sem annast framleiðslu fósturvísa eða bújörðin sem er 
ákvörðunarstaður eggjanna/fósturvísanna.

Reitur I.23:  Tilgreina skal auðkenningu umbúðanna og innsiglisnúmer þeirra.

Reitur I.31:  Flokkur: tilgreina skal hvort um er að ræða fósturvísa sem eiga uppruna sinn í lífi, egg sem eiga uppruna sinn í lífi, fósturvísa 
sem eiga uppruna sinn í glasi eða fósturvísa sem hafa verið meðhöndlaðir með smásjártækni.

Auðkenni gjafans skal vera hið sama og opinber auðkenning dýrsins.

Söfnunardagur skal tilgreindur á eftirfarandi formi: dd/mm/áááá.

Samþykkisnúmer hópsins skal vera hið sama og samþykkisnúmer hópsins sem safnar eggjunum/fósturvísunum.

II. hluti:

(1)  Strikið yfir það sem á ekki við.

(2)  Einungis viðurkenndir hópar sem safna fósturvísum, sem skráðir eru í samræmi við 4. mgr. 11. gr. tilskipunar ráðsins 92/65/EBE á 
vefsetri framkvæmdastjórnarinnar:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3)  Stjtíð. ESB L 192, 23.7.2010, bls. 1.

(4)  Gildir ekki um egg.
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   EVRÓPUSAMBANDIÐ Egg og fósturvísar úr dýrum af hestaætt — B-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

Opinber dýralæknir (*)

Nafn (með hástöfum):

Staðbundin dýralæknaeining: 

Dagsetning:

Stimpill:

Menntun, hæfi og titill:

Númer staðbundinnar dýralæknaeiningar:

Undirskrift:

______________
(*) Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.
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III. VIÐAUKI

Fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir viðskipti með sendingar af sæði úr sauðfé og geitum

A-HLUTI

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IIIA fyrir viðskipti innan Sambandsins með sendingar af sæði úr sauðfé og geitum, 
sem er safnað í samræmi við tilskipun ráðsins 92/65/EBE eftir 31. ágúst 2010 og sent frá samþykktri sæðissöfnunarstöð 
þar sem sæðið á uppruna sinn

EVRÓPUSAMBANDIÐ Vottorð vegna viðskipta innan Sambandsins
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I.1. Sendandi
 Nafn
 Heimilisfang

Póstnúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. Tilvísunarnúmer staðar

I.3. Lögbært stjórnvald

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

I.6. 

I.7.

I.8. Upprunaland ISO-kóði I.9. Uppruna-
svæði

Kóði I.10. Viðtökuland ISO-kóði I.11. Viðtöku-
svæði

Kóði

I.12. Upprunastaður

Sæðisstöð  □
I.13. Viðtökustaður

Sæðisstöð    □ Bújörð    □
 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer 

Samþykkisnúmer  Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

Samþykkisnúmer

I.14. I.15. 

I.16.  Flutningatæki
Flugvél   □ Skip   □       Járnbrautarvagn   □
Ökutæki   □ Annað   □

 Sanngreining 

I.17.

I.18. Lýsing á vöru I.19.  Vörunúmer (ST-númer)
05 11 99 85

I.20. Magn

I.21.  Hitastig afurðar
Við umhverfishita   □ Kæld   □ Fryst    □

I.22. Fjöldi pakkninga

I.23.  Nr. innsiglis/gáms I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
Til tæknifrjóvgunar □

I.26. Umflutningur um þriðja land: □
Þriðja land ISO-kóði

 Brottfararstaður Kóði
Komustaður Nr. skoðunarstöðvar á landamærum

I.27. Umflutningur gegnum aðildarríki □
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði

I.28. Útflutningur □
Þriðja land ISO-kóði

 Brottfararstaður Kóði

I.29.

I.30.

I.31. Auðkenning varanna 

Tegund
(Vísindaheiti)

Ræktunar kyn Auðkenni gjafa Dagsetning söfnunar Samþykkisnúmer 
hóps

Magn
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 EVRÓPUSAMBANDIÐ Sæði úr sauðfé og geitum — A-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að:

II.1. sæðinu sem lýst er hér að framan:

II.1.1.  var safnað, það meðhöndlað og geymt á sæðissöfnunarstöð (2) sem er samþykkt af hálfu lögbæra yfirvaldsins og 
undir eftirliti þess í samræmi við 1. lið I. liðar í I. kafla og 1. lið II. liðar í I. kafla í viðauka D við tilskipun  
92/65/EBE,

II.1.2.  kemur úr gjafadýrum sem uppfylla kröfurnar í II. lið II. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,

II.1.3.  var safnað, það meðhöndlað, geymt og flutt við skilyrði sem uppfylla kröfurnar í II. lið II. kafla og I. lið III. kafla í
viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,

(1) annaðhvort  [II.1.4.  uppfyllir kröfurnar í I. lið Akafla í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,]

(1) eða [II.1.4.  uppfyllir kröfurnar í I. lið Akafla í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 og á að fara til aðildarríkis sem 
nýtur góðs af, yfir allt landið eða á hluta yfirráðasvæðis þess, ákvæðunum, sem mælt er fyrir um í b eða clið 
I. liðar Akafla í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 og gjafadýrin uppfylla þær ábyrgðir varðandi 
riðuveiki sem kveðið er á um í áætlununum sem um getur í þeim lið og þær ábyrgðir (3) sem viðtökuaðildarríki fer 
fram á,]

II.1.5.  var sent á fermingarstað í lokuðum umbúðum í samræmi við lið 1.4 í I. lið III. kafla í viðauka D við tilskipun
92/65/EBE og merkt með númerinu sem tilgreint er í reit I.23.

(1) annaðhvort [II.2.  engu sýkladrepandi efni eða blöndu sýkladrepandi efna var bætt við sæðið,]

(1) eða [II.2.   Eftirfarandi sýkladrepandi efni eða samsetningu sýkladrepandi efna var bætt við til að fá styrk endanlegs þynnts 
sæðis sem nemur a.m.k. (4): ...…………………………………………………………………………………… ]

Athugasemdir

I. hluti:

Reitur I.12:  Upprunastaður skal vera sæðissöfnunarstöðin þar sem sæðið á uppruna sinn.

Reitur I.13:  Viðtökustaður skal vera sæðissöfnunarstöðin eða sæðisgeymslustöðin eða bújörðin sem er ákvörðunarstaður sæðisins.

Reitur I.23:  Tilgreina skal auðkenningu umbúðanna og innsiglisnúmer þeirra.

Reitur I.31:  Auðkenni gjafans skal vera hið sama og opinber auðkenning dýrsins.

Söfnunardagur skal tilgreindur á eftirfarandi formi: dd/mm/áááá.

Samþykkisnúmer stöðvarinnar skal vera hið sama og samþykkisnúmer sæðissöfnunarstöðvarinnar, sem tilgreind er í reit I.12, þar 
sem sæðinu var safnað.

II. hluti:

(1)  Strikið yfir það sem á ekki við.

(2)  Einungis samþykktar sæðissöfnunarstöðvar sem skráðar eru í samræmi við 4. mgr. 11. gr. tilskipunar ráðsins 92/65/EBE á vefsetri 
framkvæmdastjórnarinnar:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3)  Viðbótarábyrgðir eins og mælt er fyrir um í 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 546/2006 (Stjtíð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28).

(4)  Færið inn heiti og styrk.
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Opinber dýralæknir (*)

Nafn (með hástöfum): Menntun, hæfi og titill:

Staðbundin dýralæknaeining: Númer staðbundinnar dýralæknaeiningar:

Dagsetning: Undirskrift:

Stimpill:

(*) Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.
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B-HLUTI

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IIIB fyrir viðskipti innan Sambandsins með sendingar af birgðum af sæði úr sauðfé og geitum, 
sem er safnað, það meðhöndlað og geymt í samræmi við tilskipun ráðsins 92/65/EBE fyrir 1. september 2010 og sent eftir 31. 
ágúst 2010 frá samþykktri sæðissöfnunarstöð þar sem sæðið á uppruna sinn

EVRÓPUSAMBANDIÐ Vottorð vegna viðskipta innan Sambandsins
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I.1. Sendandi
 Nafn
 Heimilisfang

Póstnúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. Tilvísunarnúmer staðar

I.3. Lögbært stjórnvald

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

I.6. 

I.7.

I.8. Upprunaland ISO-kóði I.9. Uppruna-
svæði

Kóði I.10. Viðtökuland ISO-kóði I.11. Viðtöku-
svæði

Kóði

I.12. Upprunastaður
Sæðisstöð   □

I.13. Viðtökustaður
Sæðisstöð   □ Bújörð   □

 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer 

Samþykkisnúmer  Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

Samþykkisnúmer

I.14. I.15. 

I.16.  Flutningatæki
Flugvél   □ Skip   □     Járnbrautarvagn   □
Ökutæki   □ Annað   □

  Sanngreining 

I.17.

I.18.   Lýsing á vöru I.19.  Vörunúmer (ST-númer)
05 11 99 85

I.20. Magn

I.21.   Hitastig afurðar
Við umhverfishita   □ Kæld   □ Fryst   □

I.22. Fjöldi pakkninga

I.23. Nr. innsiglis/gáms I.24. Tegund umbúða

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 

         Til tæknifrjóvgunar □
I.26. Umflutningur um þriðja land: □

Þriðja land ISO-kóði
 Brottfararstaður Kóði

Komustaður Nr. skoðunarstöðvar á landamærum

I.27. Umflutningur gegnum aðildarríki □
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði

I.28. Útflutningur □
Þriðja land ISO-kóði

 Brottfararstaður Kóði

I.29.

I.30.

I.31. Auðkenning varanna 

Tegund
(Vísindaheiti)

Ræktunar kyn Auðkenni gjafa Dagsetning söfnunar Samþykkisnúmer 
hóps

Magn



Nr. 76/238 18.12.2014EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

EVRÓPUSAMBANDIÐ Sæði úr sauðfé og geitum — B-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að sæðinu sem lýst er hér að framan:

II.1.  var safnað, það meðhöndlað og geymt á sæðissöfnunarstöð (2) sem er samþykkt af hálfu lögbæra yfirvaldsins og 
undir eftirliti þess í samræmi við I. lið I. kafla og II. lið I. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,

II.2.  kemur úr gjafadýrum sem uppfylla kröfurnar í II. lið II. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,

II.3.  var safnað, það meðhöndlað, geymt og flutt við aðstæður sem uppfylla kröfurnar í II. lið II. kafla og III. kafla í 
viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,

(1) annaðhvort  [II.4  uppfyllir kröfurnar í I. lið Akafla í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,]

(1) eða [II.4  uppfyllir kröfurnar í I. lið Akafla í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 og á að fara til aðildarríkis sem 
nýtur góðs af, yfir allt landið eða á hluta yfirráðasvæðis þess, ákvæðunum, sem mælt er fyrir um í b eða clið I. liðar 
Akafla í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 og gjafadýrin uppfylla þær ábyrgðir varðandi riðuveiki sem 
kveðið er á um í áætlununum sem um getur í þeim lið og þær ábyrgðir (3) sem viðtökuaðildarríki fer fram á,]

Athugasemdir

I. hluti:

Reitur I.12:  Upprunastaður skal vera sæðissöfnunarstöðin þar sem sæðið á uppruna sinn.

Reitur I.13:  Viðtökustaður skal vera sæðissöfnunarstöðin eða sæðisgeymslustöðin eða bújörðin sem er ákvörðunarstaður sæðisins.

Reitur I.23:  Tilgreina skal auðkenningu umbúðanna og innsiglisnúmer þeirra.

Reitur I.31:  Auðkenni gjafans skal vera hið sama og opinber auðkenning dýrsins.

Söfnunardagur skal tilgreindur á eftirfarandi formi: dd/mm/áááá.

Samþykkisnúmer stöðvarinnar skal vera hið sama og samþykkisnúmer sæðissöfnunarstöðvarinnar, sem tilgreind er í reit I.12, þar 
sem sæðinu var safnað.

II. hluti:

(1)   Strikið yfir það sem á ekki við.

(2)   Einungis samþykktar sæðissöfnunarstöðvar sem skráðar eru í samræmi við 4. mgr. 11. gr. tilskipunar ráðsins 92/65/EBE á vefsetri 
framkvæmdastjórnarinnar:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3)   Viðbótarábyrgðir eins og mælt er fyrir um í 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 546/2006 (Stjtíð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28).
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Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður (*) 

Nafn (með hástöfum):  Menntun, hæfi og titill:

Staðbundin dýralæknaeining:  Númer staðbundinnar dýralæknaeiningar:

Dagsetning:  Undirskrift:

Stimpill:

______________
(*)  Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.



18.12.2014 Nr. 76/239EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

C-HLUTI

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IIIC fyrir viðskipti innan Sambandsins með sendingar af birgðum af sæði úr sauðfé 
og geitum, sem er safnað í samræmi við tilskipun ráðsins 92/65/EBE eftir 31. ágúst 2010, og með sendingar af birgðum 
af sæði úr sauðfé og geitum sem er safnað, það meðhöndlað og geymt í samræmi við tilskipun ráðsins 92/65/EBE fyrir 
1. september 2010 og sent eftir 31. ágúst 2010 frá samþykktri sæðissöfnunarstöð

EVRÓPUSAMBANDIÐ Vottorð vegna viðskipta innan Sambandsins

I. 
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I.1. Sendandi
 Nafn
 Heimilisfang

Póstnúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. Tilvísunarnúmer staðar

I.3. Lögbært stjórnvald

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

I.6. Númer tilheyrandi, 
upprunalegra vottorða

Númer fylgiskjala

I.7.

I.8.  Upprunaland ISO-kóði I.9. Uppruna-
svæði

Kóði I.10. Viðtökuland ISO-kóði I.11. Viðtöku-
svæði

Kóði

I.12.  Upprunastaður
Sæðisstöð   □

I.13.   Viðtökustaður
Sæðisstöð   □ Bújörð   □

 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer 

Samþykkisnúmer  Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

Samþykkisnúmer

I.14. I.15. 

I.16.  Flutningatæki
Flugvél   □ Skip   □  Járnbrautarvagn   □
Ökutæki   □ Annað   □

 Sanngreining 

I.17.

I.18.  Lýsing á vöru I.19.  Vörunúmer (ST-númer)
05 11 99 85

I.20.  Magn

I.21.  Hitastig afurðar
Við umhverfishita   □ Kæld   □ Fryst □

I.22.  Fjöldi pakkninga

I.23.  Nr. innsiglis/gáms I.24.  Tegund umbúða

I.25.  Vörur sem eru vottaðar: 
Til tæknifrjóvgunar □

I.26.  Umflutningur um þriðja land: □
Þriðja land ISO-kóði

 Brottfararstaður Kóði
Komustaður Nr. skoðunarstöðvar á landamærum

I.27.  Umflutningur gegnum aðildarríki □
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði

I.28.  Útflutningur □
Þriðja land ISO-kóði

 Brottfararstaður Kóði

I.29.

I.30.

I.31. Auðkenning varanna 

Tegund
(Vísindaheiti)

Ræktunar kyn Auðkenni gjafa Dagsetning söfnunar Samþykkisnúmer 
hóps

Magn



Nr. 76/240 18.12.2014EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

EVRÓPUSAMBANDIÐ Sæði úr sauðfé og geitum — C-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að sæðinu sem lýst er hér að framan:

(1) annaðhvort    (II.1. var safnað, meðhöndlað og geymt í a.m.k. 30 daga strax eftir að söfnun fór fram í samþykktri sæðissöfnunar-
stöð (2) sem er staðsett í aðildarríkinu þar sem sæðið er upprunnið og er starfrækt og undir eftirliti í samræmi við 
1. lið I. liðar í I. kafla og 1. lið II. liðar í I. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE og sæðið var flutt þaðan 
í sæðisgeymslustöðina sem tilgreind er í reit I.12 og er staðsett í sama aðildarríki þar sem sæðið er upprunnið, 
við skilyrði varðandi heilbrigði dýra og vottun fyrir dýr og dýraafurðir sem eru a.m.k. eins ströng og þau sem 
kveðið er á um í:

 (1) annaðhvort (A-hluta III. viðauka við ákvörðun 2010/470/ESB),

 (1) eða  (B-hluta III. viðauka við ákvörðun 2010/470/ESB),

 (1) eða (ákvörðun 95/388/EB,))

(1) eða  (II.1.  var safnað, meðhöndlað og geymt í a.m.k. 30 daga strax eftir að söfnun fór fram í samþykktri sæðissöfnunar-
stöð (2) sem er staðsett í Evrópusambandinu og starfrækt og undir eftirliti í samræmi við 1. lið I. liðar í I. kafla 
og 1. lið II. liðar í I. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE og var flutt í sæðisgeymslustöðina sem tilgreind 
er í reit I.12 í samræmi við:

 (1) annaðhvort (A-hluta III. viðauka við ákvörðun 2010/470/ESB),

 (1) eða (B-hluta III. viðauka við ákvörðun 2010/470/ESB),

 (1) eða (ákvörðun 95/388/EB,))

(1) eða [II.1.  var safnað, meðhöndlað og geymt í a.m.k. 30 daga strax eftir söfnun á samþykktri sæðissöfnunarstöð (2), sem er 
staðsett í þriðja landi eða hluta eða hlutum þess sem skráðir eru í I. viðauka við ákvörðun 2010/472/ESB, sem 
er rekin og undir eftirliti í samræmi við 1. lið I. liðar I. kafla og 1. lið II. liðar I. kafla í viðauka D við tilskipun 
92/65/EBE, og flutt inn til Evrópusambandsins samkvæmt skilyrðunum í 2. mgr. 17. gr. tilskipunar 92/65/EBE í 
samræmi við:

 (1) annaðhvort  (ákvæði A. þáttar 2. hluta II. viðauka við ákvörðun 2010/472/ESB,)

 (1) eða (ákvæði B. þáttar 2. hluta II. viðauka við ákvörðun 2010/472/ESB,)

 (1) eða (II. viðauka við ákvörðun 2008/635/EB,)

 II.2.  var geymt í samþykktu sæðisgeymslustöðinni (2) sem tilgreind er í reit I.12, sem er starfrækt og undir eftirliti í 
samræmi við 2. lið I. liðar I. kafla og 2. lið II. liðar I. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,

 II.3.  var sent á fermingarstað í lokuðum umbúðum í samræmi við lið 1.4 í I. lið III. kafla í viðauka D við tilskipun 
92/65/EBE og merkt með númerinu sem tilgreint er í reit I.23.

Athugasemdir

I. hluti:

Reitur I.6:  Skal vera hið sama og raðnúmer löggilda fylgiskjalsins eða -skjalanna eða heilbrigðisvottorðsins eða -vottorðanna (annaðhvort 
vottorð vegna viðskipta innan Bandalagsins eða dýraheilbrigðis og innflutningsvottorð) sem fylgdu sæðinu sem lýst er hér að 
framan frá samþykktri sæðissöfnunarstöð til sæðisgeymslustöðvarinnar sem lýst er hér að framan. Frumrit þessa skjals/skjala eða 
vottorðs/vottorða eða opinberlega viðurkennt/viðurkennd afrit þeirra skulu fylgja þessu skírteini.

Reitur I.12:  Upprunastaður skal vera sæðisgeymslustöðin sem sæðið er sent frá.

Reitur I.13:  Viðtökustaður skal vera sæðissöfnunarstöðin eða sæðisgeymslustöðin eða bújörðin sem er ákvörðunarstaður sæðisins.

Reitur I.23:  Tilgreina skal auðkenningu umbúðanna og innsiglisnúmer þeirra.

Reitur I.31:  Auðkenni gjafans skal vera hið sama og opinber auðkenning dýrsins.

 Söfnunardagur skal tilgreindur á eftirfarandi formi: dd/mm/áááá.

 Samþykkisnúmer stöðvarinnar skal vera hið sama og samþykkisnúmer sæðissöfnunarstöðvarinnar þar sem sæðið á uppruna sinn.
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18.12.2014 Nr. 76/241EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

        EVRÓPUSAMBANDIÐ Sæði úr sauðfé og geitum — C-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

II. hluti:

(1)  Strikið yfir það sem á ekki við.

(2)  Einungis samþykktar sæðissöfnunarstöðvar eða sæðisgeymslustöðvar sem skráðar eru í samræmi við 4. mgr. 11. gr. eða b-lið 3. mgr.  
17. gr. tilskipunar ráðsins 92/65/EBE á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar:

 http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

 http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm

Opinber dýralæknir (*)

Nafn (með hástöfum):

Staðbundin dýralæknaeining: 

Dagsetning:

Stimpill:

Menntun, hæfi og titill:

Númer staðbundinnar dýralæknaeiningar:

Undirskrift:

______________

(*) Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.



Nr. 76/242 18.12.2014EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

IV. VIÐAUKI

Fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir viðskipti innan Sambandsins með sendingar af eggjum/fósturvísum 
úr sauðfé og geitum

A-HLUTI

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IVA fyrir viðskipti innan Sambandsins með sendingar af eggjum og fósturvísum úr 
sauðfé og geitum, sem er safnað eða þau framleidd í samræmi við tilskipun ráðsins 92/65/EBE eftir 31. ágúst 2010 
sem samþykktur hópur, sem safnar eða annast framleiðslu eggja eða fósturvísa, sendir og eggin eða fósturvísarnir eiga 
uppruna sinn hjá þeim hóp

EVRÓPUSAMBANDIÐ Vottorð vegna viðskipta innan Sambandsins
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I.1. Sendandi
 Nafn
 Heimilisfang

  Póstnúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. Tilvísunarnúmer staðar

I.3. Lögbært stjórnvald

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

I.6. 

I.7.

I.8.  Upprunaland ISO-kóði I.9. Uppruna-
svæði

Kóði I.10. Viðtökuland ISO-kóði I.11. Viðtöku-
svæði

Kóði

I.12.  Upprunastaður
 Fósturvísahópur   □

I.13. Viðtökustaður
 Bújörð   □ Fósturvísahópur   □

 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer 

Samþykkisnúmer  Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

Samþykkisnúmer

I.14. I.15. 

I.16.  Flutningatæki
 Flugvél   □  Skip   □  Járnbrautarvagn   □
 Ökutæki   □  Annað   □
 Sanngreining 

I.17.

I.18.  Lýsing á vöru I.19.  Vörunúmer (ST-númer)
05 11 99 85

I.20.  Magn

I.21.  Hitastig afurðar
 Við umhverfishita   □  Kæld   □  Fryst   □

I.22.  Fjöldi pakkninga

I.23.  Nr. innsiglis/gáms I.24.  Tegund umbúða

I.25.   Vörur sem eru vottaðar: 

 Til tæknifrjóvgunar □
I.26.  Umflutningur um þriðja land:  □
 Þriðja land ISO-kóði
 Brottfararstaður Kóði
  Komustaður Nr. skoðunarstöðvar á landamærum

I.27.  Umflutningur gegnum aðildarríki  □
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði

I.28.  Útflutningur □
 Þriðja land ISO-kóði
 Brottfararstaður Kóði

I.29.

I.30.

I.31. Auðkenning varanna 

Tegund
(Vísindaheiti)

Ræktunar kyn Flokkur Auðkenni 
gjafa

Dagsetning 
söfnunar

Samþykkisnúmer 
hóps

Magn



18.12.2014 Nr. 76/243EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

EVRÓPUSAMBANDIÐ Egg/fósturvísar úr sauðfé og geitum — A-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að:

(1) annaðhvort  [II.1. var fósturvísum/eggjum, sem eiga uppruna sinn í lífi og er lýst hér að framan (1), safnað, þau meðhöndluð og 
geymd af hálfu hóps sem safnar fósturvísum (2) og er samþykktur og undir eftirliti í samræmi við 1. lið III. liðar 
í I. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,]

(1) eða [II.1. fósturvísum, sem eiga uppruna sinn í glasi /fósturvísum sem hafa verið meðhöndlaðir með smásjártækni og 
er lýst hér að framan (1), var safnað, þeir meðhöndlaðir og geymdir af hálfu hóps sem annast framleiðslu á 
fósturvísum (2) og er samþykktur og undir eftirliti í samræmi við 1. og 2. lið III. liðar í I. kafla í viðauka D við 
tilskipun 92/65/EBE,]

(1) annaðhvort  [II.2. fósturvísarnir, sem eiga uppruna sinn í lífi og er lýst hér að framan, uppfylla kröfurnar í 1. lið II. liðar III. kafla í 
viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,]

(1) eða [II.2. fósturvísarnir, sem eiga uppruna sinn í lífi og er lýst hér að framan, uppfylla kröfurnar í 2. lið II. liðar III. kafla í 
viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,]

(1) eða [II.2. fósturvísarnir, sem eiga uppruna sinn í glasi og er lýst hér að framan, uppfylla kröfurnar í 3. lið II. liðar í  
III. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,]

(1) eða [II.2. fósturvísarnir, sem hafa verið meðhöndlaðir með smásjártækni og er lýst hér að framan, uppfylla kröfurnar í  
4. lið II. liðar í III. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,]

II.3.  eggin eða fósturvísarnir sem lýst er hér að framan:

(1) annaðhvort  [II.3.1.  uppfyllir kröfurnar í I. lið Akafla í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001,]

(1) eða [II.3.1.  uppfyllir kröfurnar í I. lið Akafla í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 og á að fara til aðildarríkis 
sem nýtur góðs af, yfir allt landið eða á hluta yfirráðasvæðis þess, ákvæðunum, sem mælt er fyrir um í b eða 
clið I. liðar Akafla í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 og gjafadýrin uppfylla þær ábyrgðir 
varðandi riðuveiki sem kveðið er á um í áætlununum sem um getur í þeim lið og þær ábyrgðir (3) sem 
viðtökuaðildarríki fer fram á,]

II.3.2. koma úr gjafakvendýrum af sauðfjár- og geitaætt (1) sem uppfylla kröfurnar í 3. lið IV. kafla í viðauka D við 
tilskipun 92/65/EBE,

(1) annaðhvort  [II.4 fósturvísarnir, sem er lýst hér að framan, eru til komnir vegna sæðingar gjafakvendýranna með sæði sem var 
safnað, unnið, geymt og flutt við skilyrði sem uppfylla kröfurnar í I. lið I. kafla, I. lið II. kafla og I. lið III. kafla í 
viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,]

(1) eða [II.4 fósturvísarnir, sem er lýst hér að framan, eru til komnir vegna glasafrjóvgunar eggja sem uppfylla skilyrðin í  
2. lið II. liðar í III. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE, með sæði sem var safnað, unnið, geymt og flutt
við skilyrði sem uppfylla kröfurnar í I. lið I. kafla, I. lið II. kafla og I. lið III. kafla í viðauka D við tilskipun 
92/65/EBE,]

(1) eða [II.4 eggin hafa ekki komist í snertingu við sæði úr sauðfé og geitum,]

II.5. eggin eða fósturvísarnir sem er lýst hér að framan voru sendir á fermingarstað í lokuðum umbúðum í samræmi 
við 6. lið II. liðar í III. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE og merkt með númerinu sem tilgreint er í reit 
I.23.

Athugasemdir

I. hluti:

Reitur I.12:  Upprunastaður skal vera hópurinn sem safnar eða annast framleiðslu fósturvísa og sem hefur með höndum söfnun/framleiðslu 
fósturvísanna.

Reitur I.13:  Viðtökustaður skal vera hópurinn sem safnar fósturvísum, hópurinn sem annast framleiðslu fósturvísa eða bújörðin sem er 
ákvörðunarstaður eggjanna/fósturvísanna.

Reitur I.23:  Tilgreina skal auðkenningu umbúðanna og innsiglisnúmer þeirra.

Reitur I.31:  Flokkur: tilgreina skal hvort um er að ræða fósturvísa sem eiga uppruna sinn í lífi, egg sem eiga uppruna sinn í lífi, fósturvísa 
sem eiga uppruna sinn í glasi eða fósturvísa sem hafa verið meðhöndlaðir með smásjártækni.

Auðkenni gjafans skal vera hið sama og opinber auðkenning dýrsins.

Söfnunardagur skal tilgreindur á eftirfarandi formi: dd/mm/áááá.

Samþykkisnúmer hópsins skal vera hið sama og samþykkisnúmer hópsins sem safnar fósturvísum eða hópsins sem annast 
söfnun/framleiðslu eggjanna/fósturvísanna.
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EVRÓPUSAMBANDIÐ Egg/fósturvísar úr sauðfé og geitum — A-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

II. hluti:

(1)  Strikið yfir það sem á ekki við.

(2)  Einungis samþykktir hópar sem safna eða annast framleiðslu á fósturvísum og eru skráðir í samræmi við 4. mgr. 11. gr. tilskipunar ráðsins 
92/65/EBE á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3)  Viðbótarábyrgðir eins og mælt er fyrir um í 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 546/2006 (Stjtíð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28).

Opinber dýralæknir (*)

Nafn (með hástöfum):

Staðbundin dýralæknaeining: 

Dagsetning:

Stimpill:

Menntun, hæfi og titill:

Númer staðbundinnar dýralæknaeiningar:

Undirskrift:

______________
(*) Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.
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B-HLUTI

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði IVB fyrir viðskipti innan Sambandsins með sendingar af birgðum af eggjum og 
fósturvísum úr sauðfé og geitum, sem er safnað, þau meðhöndluð og geymd í samræmi við tilskipun ráðsins 92/65/
EBE fyrir 1. september 2010 sem samþykktur hópur, sem safnar eggjum eða fósturvísum, sendir eftir 31. ágúst 2010 og 
eggin eða fósturvísarnir eiga uppruna sinn hjá þeim hóp

EVRÓPUSAMBANDIÐ Vottorð vegna viðskipta innan Sambandsins

I. 
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I.1. Sendandi
 Nafn
 Heimilisfang

Póstnúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. Tilvísunarnúmer staðar

I.3. Lögbært stjórnvald

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

I.6. 

I.7.

I.8.  Upprunaland ISO-kóði I.9. Uppruna-
svæði

Kóði I.10. Viðtökuland ISO-kóði I.11. Viðtöku-
svæði

Kóði

I.12.  Upprunastaður
Fósturvísahópur   □

I.13. Viðtökustaður
Bújörð   □ Fósturvísahópur   □

 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer 

Samþykkisnúmer  Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

 Samþykkisnúmer

I.14. I.15. 

I.16.  Flutningatæki
Flugvél   □ Skip   □  Járnbrautarvagn   □
Ökutæki   □ Annað   □

 Sanngreining 

I.17.

I.18.  Lýsing á vöru I.19.  Vörunúmer (ST-númer)
05 11 99 85

I.20.  Magn

I.21.  Hitastig afurðar
Við umhverfishita   □ Kæld □ Fryst   □

I.22.  Fjöldi pakkninga

I.23.  Nr. innsiglis/gáms I.24.  Tegund umbúða

I.25.   Vörur sem eru vottaðar: 
Til tæknifrjóvgunar   □

I.26.  Umflutningur um þriðja land: □
Þriðja land ISO-kóði

 Brottfararstaður Kóði
Komustaður Nr. skoðunarstöðvar á landamærum

I.27.  Umflutningur gegnum aðildarríki  □
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði

I.28.  Útflutningur □
Þriðja land ISO-kóði

 Brottfararstaður Kóði

I.29.

I.30.

I.31. Auðkenning varanna 

Tegund
(Vísindaheiti)

Ræktunar kyn Flokkur Auðkenni 
gjafa

Dagsetning 
söfnunar

Samþykkisnúmer 
hóps

Magn
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EVRÓPUSAMBANDIÐ Egg/fósturvísar úr sauðfé og geitum — B-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að eggin/fósturvísarnir (1) sem lýst er hér að framan:

II.1.  var safnað, þeir meðhöndlaðir og geymdir við skilyrði sem uppfylla kröfurnar í tilskipun 92/65/EBE,

II.2.  koma úr gjafakvendýrum af sauðfjár- og geitaætt (1) sem uppfylla kröfurnar í IV. kafla viðauka D við tilskipun 
92/65/EBE,

(1) annaðhvort  [II.3.  uppfylla kröfurnar í III. kafla viðauka D við tilskipun 92/65/EBE og I. lið Akafla í VIII. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 999/2001,]

(1) eða [II.3.  uppfylla kröfurnar í III. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE og I. lið Akafla í VIII. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 999/2001 og eiga að fara til aðildarríkis sem nýtur góðs af, yfir allt landið eða á hluta yfirráðasvæðis þess, 
ákvæðunum sem mælt er fyrir um í b eða clið I. liðar Akafla í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 og 
gjafadýrin uppfylla þær ábyrgðir varðandi riðuveiki sem kveðið er á um í áætlununum sem um getur í þeim lið og 
þær ábyrgðir (2) sem viðtökuaðildarríkið fer fram á.]

(1) annaðhvort  [II.4  ef um er að ræða fósturvísa uppfyllir sæðið, sem er notað til frjóvgunar, kröfurnar í tilskipun 92/65/EBE og 
kröfurnar í I. lið Akafla í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001.]

(1) eða [II.4  ef um er að ræða fósturvísa uppfyllir sæðið, sem er notað til frjóvgunar, kröfurnar í tilskipun 92/65/EBE og 
kröfurnar í I. lið Akafla í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 og á að fara til aðildarríkis sem nýtur góðs 
af, yfir allt landið eða á hluta yfirráðasvæðis þess, ákvæðunum sem mælt er fyrir um í b eða clið I. liðar Akafla í 
VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 og gjafadýrin uppfylla þær ábyrgðir varðandi riðuveiki sem kveðið
er á um í áætlununum sem um getur í þeim lið og þær ábyrgðir (2) sem viðtökuaðildarríkið fer fram á.]

Athugasemdir

I. hluti:

Reitur I.12:  Upprunastaður skal vera hópurinn sem safnar fósturvísunum sem annast söfnun eggjanna/fósturvísanna.

Reitur I.13:  Viðtökustaður skal vera hópurinn sem safnar fósturvísum, hópurinn sem annast framleiðslu fósturvísa eða bújörðin sem er 
ákvörðunarstaður eggjanna/fósturvísanna.

Reitur I.23:  Tilgreina skal auðkenningu umbúðanna og innsiglisnúmer þeirra.

Reitur I.31:  Flokkur: tilgreina skal hvort um er að ræða fósturvísa sem eiga uppruna sinn í lífi, egg sem eiga uppruna sinn í lífi, fósturvísa 
sem eiga uppruna sinn í glasi eða fósturvísa sem hafa verið meðhöndlaðir með smásjártækni.

Auðkenni gjafans skal vera hið sama og opinber auðkenning dýrsins.

Söfnunardagur skal tilgreindur á eftirfarandi formi: dd/mm/áááá.

Samþykkisnúmer hópsins skal vera hið sama og samþykkisnúmer hópsins sem safnar fósturvísum og annast söfnun eggjanna/
fósturvísanna sem eru tilgreind í reit I.12.

II. hluti:

(1)  Strikið yfir það sem á ekki við.

(2)  Viðbótarábyrgðir eins og mælt er fyrir um í 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 546/2006 (Stjtíð. ESB L 94, 1.4.2006, bls. 28).
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Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður (*)

Nafn (með hástöfum):  Menntun, hæfi og titill:

Staðbundin dýralæknaeining: Númer staðbundinnar dýralæknaeiningar:

Dagsetning: Undirskrift:

Stimpill:

______________
(*) Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.
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V. VIÐAUKI

Fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir viðskipti innan Sambandsins með sendingar af eggjum/fósturvísum 
úr svínum

A-HLUTI

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði VA fyrir viðskipti innan Sambandsins með sendingar af eggjum og fósturvísum 
úr svínum, sem er safnað eða þau framleidd í samræmi við tilskipun ráðsins 92/65/EBE eftir 31. ágúst 2010 sem 
samþykktur hópur, sem safnar eða annast framleiðslu eggja eða fósturvísa, sendir og eggin eða fósturvísarnir eiga 
uppruna sinn hjá þeim hóp

EVRÓPUSAMBANDIÐ Vottorð vegna viðskipta innan Sambandsins

I. 
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ut
i: 
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I.1. Sendandi
 Nafn
 Heimilisfang

Póstnúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. Tilvísunarnúmer staðar

I.3. Lögbært stjórnvald

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

I.6. 

I.7.

I.8. Upprunaland ISO-kóði I.9. Uppruna-
svæði

Kóði I.10. Viðtökuland ISO-kóði I.11. Viðtöku-
svæði

Kóði

I.12.   Upprunastaður
Fósturvísahópur   □

I.13.  Viðtökustaður
Bújörð   □ Fósturvísahópur   □

 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer 

Samþykkisnúmer  Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

Samþykkisnúmer

I.14. I.15. 

I.16.   Flutningatæki
Flugvél   □ Skip   □  Járnbrautarvagn   □
Ökutæki   □ Annað   □

  Sanngreining 

I.17.

I.18.   Lýsing á vöru I.19.  Vörunúmer (ST-númer)
05 11 99 85

I.20. Magn

I.21.  Hitastig afurðar
Við umhverfishita   □ Kæld   □ Fryst   □

I.22. Fjöldi pakkninga

I.23.   Nr. innsiglis/gáms I.24. Tegund umbúða

I.25.   Vörur sem eru vottaðar: 

Til tæknifrjóvgunar   □
I.26.   Umflutningur um þriðja land: □

Þriðja land ISO-kóði
 Brottfararstaður Kóði

Komustaður Nr. skoðunarstöðvar á landamærum

I.27.  Umflutningur gegnum aðildarríki □
Aðildarríki ISO-kóði
Aðildarríki ISO-kóði
Aðildarríki ISO-kóði

I.28.   Útflutningur   □
Þriðja land ISO-kóði

 Brottfararstaður Kóði

I.29.

I.30.

I.31. Auðkenning varanna 

Tegund
(Vísindaheiti)

Ræktunar kyn Flokkur Auðkenni 
gjafa

Dagsetning 
söfnunar

Samþykkisnúmer 
hóps

Magn
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        EVRÓPUSAMBANDIÐ Egg/fósturvísar úr svínum — A-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að eggin/fósturvísarnir (1) sem lýst er hér að framan:

II.1. var safnað eða þeir framleiddir (1), meðhöndlaðir og geymdir af hálfu hóps (2) sem safnar eða annast fram-
leiðslu (1) fósturvísa og er viðurkenndur og undir eftirliti í samræmi við III. lið I. kafla í viðauka D við tilskipun 
92/65/EBE,

II.2. uppfylla kröfurnar í II. lið III. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,

II.3. koma úr gjafakvendýrum af svínakyni sem uppfylla kröfurnar í 2. lið IV. kafla í viðauka D við tilskipun  
92/65/EBE,

(1) annaðhvort  (II.4 eru fósturvísar, upprunnir í lífi, sem:

II.4.1. eru til komnir vegna sæðingar með sæði sem uppfyllir kröfurnar í tilskipun 90/429/EBE,

II.4.2. eiga uppruna sinn í aðildarríki eða svæði aðildarríkis:

(1) annaðhvort (er skráð í I. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og eru ætluð aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem er skráð í  
I. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB,)

(1) eða (er skráð í I. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og eru ætluð aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem er ekki 
skráð í I. eða II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB,)

(1) eða (er skráð í II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og eru ætlaðir aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem er skráð í 
I. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og hafa verið þvegnir með trýpsíni,)

(1) eða (er skráð í II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og eru ætluð aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem er skráð í 
II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB,)

(1) eða (er ekki skráð í I. eða II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og eru ætlaðir aðildarríki eða svæði aðildarríkis 
sem er skráð í I. eða II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og hafa verið þvegnir með trýpsíni,)

(1) eða (er ekki skráð í I. eða II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og eru ætluð aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem 
er ekki skráð í I. eða II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB,))

(1) eða (II.4 (II.4. eru fósturvísar sem eru upprunnir í glasi/meðhöndlaðir með smásjártækni (1) sem:

II.4.1. eru til komnir vegna glasafrjóvgunar með sæði sem uppfyllir kröfurnar í tilskipun 90/429/EBE,

II.4.2. eiga uppruna sinn í aðildarríki eða svæði aðildarríkis:

(1) annaðhvort (er skráð í I. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og eru ætluð aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem er skráð í  
I. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB,)

(1) eða (er skráð í I. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og eru ætluð aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem er ekki 
skráð í I. eða II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB,)

(1) eða (er skráð í II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og eru ætlaðir aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem er skráð í 
I. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og gjafakvendýrin sem eggin, sem eru notuð til framleiðslu þeirra, koma 
úr uppfylla skilyrðin í 1. gr. ákvörðunar 2008/185/EB,)

(1) eða (er skráð í II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og eru ætluð aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem er skráð í 
II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB,)

(1) eða (er ekki skráð í I. eða II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og ætlaðir aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem er 
skráð í I. eða II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og gjafakvendýrin sem eggin, sem eru notuð til framleiðslu 
þeirra, koma úr uppfylla skilyrðin í 1. gr. ákvörðunar 2008/185/EB,)

 (1) eða (er ekki skráð í I. eða II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og eru ætluð aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem 
er ekki skráð í I. eða II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB,))
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EVRÓPUSAMBANDIÐ Egg/fósturvísar úr svínum — A-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

(1) eða (II.4. eru egg sem eiga uppruna sinn í lífi og koma frá aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem:

(1) annaðhvort   (er skráð í I. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og eru ætluð aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem er skráð í  
I. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB,)

(1) eða (er skráð í I. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og eru ætluð aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem er ekki 
skráð í I. eða II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB,)

(1) eða (er skráð í II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og eru ætluð aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem er skráð 
í I. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og koma úr gjafakvendýrum sem uppfylla skilyrðin í 1. gr. ákvörðunar 
2008/185/EB,)

(1) eða (er skráð í II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og eru ætluð aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem er skráð í  
II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB,)

(1) eða (er ekki skráð í I. eða II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og eru ætluð aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem 
er skráð í I. eða II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og koma úr gjafakvendýrum sem uppfylla skilyrðin í  
1. gr. ákvörðunar 2008/185/EB,)

(1) eða (er ekki skráð í I. eða II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB og eru ætluð aðildarríki eða svæði aðildarríkis sem 
er ekki skráð í I. eða II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB,))

II.5. voru send á fermingarstað í lokuðum umbúðum við skilyrði sem eru í samræmi við 6. lið í II. lið III. kafla í 
viðauka D við tilskipun 92/65/EBE og merkt með númerinu sem tilgreint er í reit I.23.

Athugasemdir

I. hluti:

Reitur I.12:  upprunastaður skal vera hópurinn sem safnar fósturvísum eða hópurinn sem annast söfnun/framleiðslu eggjanna/fósturvísanna.

Reitur I.13:  viðtökustaður skal vera hópurinn sem safnar fósturvísum, hópurinn sem annast framleiðslu fósturvísanna eða bújörðin sem er 
ákvörðunarstaður eggjanna/fósturvísanna.

Reitur I.23:  tilgreina skal auðkenningu umbúðanna og innsiglisnúmer þeirra.

Reitur I.31:  Flokkur: tilgreina skal hvort um er að ræða fósturvísa sem eiga uppruna sinn í lífi, egg sem eiga uppruna sinn í lífi, fósturvísa 
sem eiga uppruna sinn í glasi eða fósturvísa sem hafa verið meðhöndlaðir með smásjártækni.

auðkenni gjafans skal vera hið sama og opinber auðkenning dýrsins.

söfnunardagur skal tilgreindur á eftirfarandi formi: dd/mm/áááá.

samþykkisnúmer hópsins skal vera hið sama og samþykkisnúmer hópsins sem safnar fósturvísum eða hópsins sem annast 
söfnun/framleiðslu eggjanna/fósturvísanna sem um getur í reit I.12.

II. hluti:

(1)  Strikið yfir það sem á ekki við.

(2)  Einungis samþykktir hópar sem safna eða annast framleiðslu á fósturvísum og eru skráðir í samræmi við 4. mgr. 11. gr. tilskipunar 
ráðsins 92/65/EBE á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður (*)

Nafn (með hástöfum):  Menntun, hæfi og titill:

Staðbundin dýralæknaeining:  Númer staðbundinnar dýralæknaeiningar:

Dagsetning:  Undirskrift:

Stimpill:

______________
(*) Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.
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B-HLUTI

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði VB fyrir viðskipti innan Sambandsins með sendingar af birgðum af eggjum og 
fósturvísum úr svínum, sem er safnað, þau meðhöndluð og geymd í samræmi við tilskipun ráðsins 92/65/EBE fyrir 1. 
september 2010 sem samþykktur hópur, sem safnar eggjum eða fósturvísum, sendir eftir 31. ágúst 2010 og eggin eða 
fósturvísarnir eiga uppruna sinn hjá þeim hóp

EVRÓPUSAMBANDIÐ Vottorð vegna viðskipta innan Sambandsins

I. 
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I.1. Sendandi
 Nafn
 Heimilisfang

Póstnúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a. Tilvísunarnúmer staðar

I.3. Lögbært stjórnvald

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

I.6. 

I.7.

I.8.  Upprunaland ISO-kóði I.9. Uppruna-
svæði

Kóði I.10. Viðtökuland ISO-kóði I.11. Viðtöku-
svæði

Kóði

I.12.  Upprunastaður
Fósturvísahópur   □

I.13.  Viðtökustaður
Bújörð   □ Fósturvísahópur   □

 Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer 

Samþykkisnúmer  Nafn
 Heimilisfang

 Póstnúmer

Samþykkisnúmer

I.14. I.15. 

I.16.  Flutningatæki
Flugvél   □ Skip   □  Járnbrautarvagn   □
Ökutæki   □ Annað   □

 Sanngreining 

I.17.

I.18.  Lýsing á vöru I.19.  Vörunúmer (ST-númer)
05 11 99 85

I.20.  Magn

I.21.  Hitastig afurðar
Við umhverfishita   □ Kæld   □ Fryst   □

I.22.  Fjöldi pakkninga

I.23.  Nr. innsiglis/gáms I.24.  Tegund umbúða

I.25.   Vörur sem eru vottaðar: 
Til tæknifrjóvgunar   □

I.26.   Umflutningur um þriðja land: □
Þriðja land ISO-kóði

 Brottfararstaður Kóði
Komustaður Nr. skoðunarstöðvar á landamærum

I.27.   Umflutningur gegnum aðildarríki  □
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði

I.28.   Útflutningur □
Þriðja land ISO-kóði

 Brottfararstaður Kóði

I.29.

I.30.

I.31. Auðkenning varanna 

Tegund
(Vísindaheiti)

Ræktunar kyn Flokkur Auðkenni 
gjafa

Dagsetning 
söfnunar

Samþykkisnúmer 
hóps

Magn
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        EVRÓPUSAMBANDIÐ Egg/fósturvísar úr svínum — B-hluti

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b.

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að:

II.1.  Eggin/fósturvísarnir (1) sem lýst er hér að framan:

II.1.1.  var safnað, þeir meðhöndlaðir og geymdir við skilyrði sem uppfylla kröfurnar í tilskipun 92/65/EBE,

II.1.2.  koma úr gjafakvendýrum af svínakyni sem uppfylla kröfurnar í IV. kafla í viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,

II.1.3.  uppfylla kröfurnar í III. kafla viðauka D við tilskipun 92/65/EBE,

(1) annaðhvort  [II.2.  Þegar um er að ræða fósturvísa,

II.2.1.  uppfyllir sæðið sem notað er til frjóvgunar kröfurnar í tilskipun 90/429/EBE,

II.2.2.  hafa fósturvísarnir verið þvegnir með trýpsíni (2).]

(1) eða [II.2.  ef um er að ræða egg koma þau úr gjafakvendýri af svínakyni sem uppfyllir skilyrðin í 1. gr. ákvörðunar 
2008/185/EB (2).]

Athugasemdir

I. hluti:

Reitur I.12:  upprunastaður skal vera hópurinn sem safnar fósturvísum sem annast söfnun eggjanna/fósturvísanna.

Reitur I.13:  viðtökustaður skal vera hópurinn sem safnar fósturvísum, hópurinn sem annast framleiðslu fósturvísanna eða bújörðin sem er 
ákvörðunarstaður eggjanna/fósturvísanna.

Reitur I.23:  tilgreina skal auðkenningu umbúðanna og innsiglisnúmer þeirra.

Reitur I.31:  Flokkur: tilgreina skal hvort um er að ræða fósturvísa sem eiga uppruna sinn í lífi, egg sem eiga uppruna sinn í lífi, fósturvísa 
sem eiga uppruna sinn í glasi eða fósturvísa sem hafa verið meðhöndlaðir með smásjártækni.

auðkenni gjafans skal vera hið sama og opinber auðkenning dýrsins.

söfnunardagur skal tilgreindur á eftirfarandi formi: dd/mm/áááá.

samþykkisnúmer hópsins skal vera hið sama og samþykkisnúmer hópsins sem safnar fósturvísum sem annast söfnun eggjanna/
fósturvísanna sem um getur í reit I.12.

II. hluti:

(1)  Strikið yfir það sem á ekki við.

(2)  Þetta skilyrði gildir eingöngu um egg og fósturvísa sem eiga uppruna sinn í aðildarríkjum eða svæðum aðildarríkja sem eru ekki skráð í 
I. og II. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB (Stjtíð. ESB L 59, 4.3.2008, bls. 19) og eru ætlaðir aðildarríkjum eða svæðum aðildarríkja 
sem þar eru skráð. Það skal einnig gilda um flutning frá aðildarríkjum eða svæðum aðildarríkja sem eru skráð í II. viðauka við ákvörðun 
2008/185/EB til aðildarríkja eða svæða aðildarríkja sem eru skráð í I. viðauka við ákvörðun 2008/185/EB.
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Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður (*)

Nafn (með hástöfum):  Menntun, hæfi og titill:

Staðbundin dýralæknaeining:  Númer staðbundinnar dýralæknaeiningar:

Dagsetning:  Undirskrift:

Stimpill:

______________
(*) Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.


