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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins  
  

Nr. 70/41 

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2013/EES/70/10 

frá 10. nóvember 2010 

um breytingu á 1. hluta viðauka E við tilskipun ráðsins 92/65/EBE varðandi fyrirmynd 
að heilbrigðisvottorði fyrir dýr frá bújörðum 

(tilkynnt með númeri C(2010) 7640) 

(2010/684/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 fyrstu málsgrein 
22. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 10. gr. tilskipunar 92/65/EBE er mælt fyrir um
dýraheilbrigðiskröfur sem gilda um viðskipti með
hunda, ketti og frettur.

2) Í 1. hluta viðauka E við tilskipun 92/65/EBE er sett
fram fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir viðskipti
með dýr frá bújörðum, þ.m.t. hunda, ketti og frettur.

3) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 998/2003 (2) er mælt fyrir um dýraheilbrigðiskröfur
sem gilda um gæludýraflutninga, sem ekki eru
viðskiptalegs eðlis, og reglur um eftirlit með slíkum
flutningum. Reglugerðin gildir um tilflutning milli
aðildarríkjanna eða frá þriðju löndum á gæludýrum af
þeim tegundum sem skráðar eru í I. viðauka við hana.
Hundar, kettir og frettur eru skráð í A- og B-hluta þess
viðauka.

4) Kröfurnar sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr.
998/2003 eru breytilegar eftir því hvort gæludýrin eru
flutt á milli aðildarríkja eða frá þriðju löndum til
aðildarríkja. Því til viðbótar eru kröfurnar sem varða
slíkan tilflutning frá þriðju löndum aðgreindar enn
frekar á milli þeirra þriðju landa sem eru skráð í 2. lið
B-hluta II. viðauka við þá reglugerð og þeirra þriðju
landa sem eru skráð í C-hluta þess viðauka.

 ________________ 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 293, 11.11.2010, bls. 62. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2011 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. 18. 

(1) Stjtíð. EB L 268, 14.9.1992, bls. 54. 
(2) Stjtíð. ESB L 146, 13.6.2003, bls. 1. 

5) Til að koma í veg fyrir að viðskiptalegir tilflutningar
séu með sviksamlegum hætti dulbúnir sem tilflutningar
á gæludýrum, sem ekki eru viðskiptalegs eðlis, í
skilningi reglugerðar (EB) nr. 998/2003, er í 12. gr.
þeirrar reglugerðar kveðið á um að kröfurnar og
eftirlitið sem mælt er fyrir um í tilskipun 92/65/EBE
skuli gilda um tilflutning fleiri en fimm gæludýra þegar
komið er með dýrin til Sambandsins frá þriðja landi sem
ekki er skráð í 2. lið B-hluta II. viðauka við reglu-
gerðina.

6) Til að koma í veg fyrir slíkt háttalag og tryggja
samræmda beitingu ákvæða reglugerðar (EB) nr.
998/2003 er í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 388/2010 frá 6. maí 2010 um framkvæmd
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 998/2003 að því er varðar hámarksfjölda gæludýra
af tilteknum tegundum, sem kunna að sæta flutningum
sem ekki eru viðskiptalegs eðlis (3) kveðið á um að
sömu reglur gildi þegar fleiri en fimm hundar, kettir eða
frettur, sem eru gæludýr, eru flutt til aðildarríkis frá
öðru aðildarríki eða frá þriðja landi sem er skráð í
2. þætti B-hluta II. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 998/2003. 

7) Í vottorðinu sem sett er fram í 1. hluta viðauka E við
tilskipun 92/65/EBE, eins og henni var breytt með
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/270/ESB)
(4), er tekið tillit til ákvæða reglugerðar (ESB)

nr. 388/2010.

8) Reynslan af beitingu reglugerðar (ESB) nr. 388/2010
hefur sýnt að í ákveðnum tilvikum hafa ákvæði þeirrar
reglugerðar óhófleg áhrif á tilflutninga á takmörkuðum
hópi hunda, katta og fretta, sem eru gæludýr, sem eru
oft flutt fleiri en fimm saman, í tilgangi sem er ekki
viðskiptalegs eðlis, til að taka þátt í tilteknum íþrótta-
viðburðum og sýningum.

9) Að því er þessi tilvik varðar þykir viðeigandi að
innleiða gildistíma fyrir heilbrigðisvottorðið sem er
lengri en gildistími fyrir heilbrigðisvottorð sem eru
gefin út fyrir aðrar tegundir sem falla undir vottorðið
sem sett er fram í 1. hluta viðauka E við tilskipun
92/65/EBE.

 ________________  

(3) Stjtíð. ESB L 114, 7.5.2010, bls. 3. 
(4) Stjtíð. ESB L 118, 12.5.2010, bls. 56. 
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10) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/824/EB frá
1. desember 2004 um fyrirmynd að heilbrigðisvottorði
fyrir flutninga, sem ekki eru viðskiptalegs eðlis, á 
hundum, köttum og frettum frá þriðju löndum til 
Bandalagsins (1) er kveðið á um að vottorðið, sem sett 
er fram í viðaukanum við ákvörðunina, gildi fyrir 
tilflutninga innan Sambandsins í fjóra mánuð frá 
útgáfudegi eða þangað til gildistími bólusetningar gegn 
hundaæði rennur út, eftir því hvort er á undan. 

11) Til að tryggja samræmi í löggjöf Sambandsins er rétt að
gildistími vottorða fyrir hunda, ketti og frettur, sem eru
gæludýr, sem sett eru fram í 1. hluta viðauka E við
tilskipun 92/65/EBE sé sá sami og mælt er fyrir um
fyrir vottorðið sem sett er fram í viðaukanum við
ákvörðun 2004/824/EB.

12) Því ber að breyta tilskipun 92/65/EBE til samræmis við
það.

13) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla-
ferlið og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr.

Texti viðaukans við þessa ákvörðun kemur í stað 1. hluta 
viðauka E við tilskipun 92/65/EBE. 

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 10. nóvember 2010. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

John DALLI 

framkvæmdastjóri. 

(1) Stjtíð. ESB L 358, 3.12.2004, bls. 12. 
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VIÐAUKI 

„1. hluti — Heilbrigðisvottorð fyrir viðskipti með dýr frá bújörðum (hóf- og klaufdýr, fugla, nartara, hunda, ketti og frettur) 

92/65 EI 

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

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, Númer fylgiskjala 
upprunalegra vottorða 

I.7. 

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

I.12. Upprunastaður 
Bújörð □ 
Heiti Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 
Póstnúmer 

I.13. Viðtökustaður 
Bújörð □ Starfsstöð □ Samþykktur aðili □ 
Sæðisstöð □ Fósturvísahópur □ Annað □ 
Heiti Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 
Póstnúmer 

I.14. Fermingarstaður 
Póstnúmer 

1.15.  Brottfarardagur og -tími 

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

I.17.  Flutningsaðili 
Heiti Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 
Póstnúmer 

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

I.20.  Magn 

I.21. I.22.  Fjöldi pakkninga 

I.23.  Nr. innsiglis/gáms I.24. 

I.25.  Vörur sem eru vottaðar:  
Til undaneldis □ Til eldis □ Til tæknifrjóvgunar □ Til slátrunar □ Sem gæludýr □ Samþykktur aðili □ 

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

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

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

I.29. Áætlaður ferðatími 

I.30. Leiðaráætlun Já □ Nei □ 

I.31.  Auðkenning varanna  
Tegund   Auðkenningarkerfi Auðkennisnúmer Kyn Aldur Magn 

(vísindaheiti) 
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EVRÓPUSAMBANDIÐ 92/65 EI Dýr frá bújörðum (hóf- og klaufdýr, fuglar, nartarar, hundar, kettir og frettur) 
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II. Heilsufarsupplýsingar II.a  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b

Ég undirritaður opinber dýralæknir (1)/dýralæknir sem er ábyrgur fyrir upprunastarfsstöðinni og samþykktur af lögbæru 
yfirvaldi (1), votta að: 

annaðhvort (1) [II.1 þegar skoðun fór fram voru ofangreind dýr talin hæf til flutnings í fyrirhugaðri ferð í samræmi við ákvæði 
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2005.] 

eða (1) [II.1 þegar skoðun fór fram voru hundarnir (1)/kettirnir (1)/fretturnar (1), sem eru gæludýr, talin hæf til flutnings,] 

II.2. skilyrðin í 4. gr. tilskipunar ráðsins 92/65/EBE (2) eru uppfyllt. 

annaðhvort (1) [II.3 jórturdýr(in) (1)/dýr(in) af svínaætt (1) annað/önnur en það/þau sem falla undir tilskipun ráðsins 64/432/EBE (1) 
eða tilskipun ráðsins 91/68/EBE (1): 

a) tilheyrir/tilheyra tegundinni ..., 

b) sýnir/sýna ekki við rannsókn nein klínísk einkenni neins sjúkdóms sem það er/þau eru smitnæm(t) fyrir,

c) er/eru úr hjörð (1)/frá bújörð (1) sem opinberlega er staðfest að sé laus við berkla (1)/sem opinberlega er
staðfest að sé laus við öldusótt (1) eða er laus við öldusótt (1), sem er ekki háð takmörkunum vegna svínapestar
eða frá bújörð þar sem dýrið var/dýrin voru sett í prófun/prófanir, sem mælt er fyrir um í b-lið 2. mgr. 6. gr.
tilskipunar ráðsins 92/65/EBE., með neikvæðum niðurstöðum.]

eða (1) [II.3  fuglarnir, aðrir en þeir sem um getur í tilskipun ráðsins 2009/158/EB: 

a) uppfylla skilyrðin sem mælt er fyrir um í 7. gr. tilskipunar ráðsins 92/65/EBE og

b) sýnir/sýna ekki við rannsókn nein klínísk einkenni neins sjúkdóms sem hann er smitnæmur/þeir eru
smitnæmir fyrir.]

eða (1) [II.3  nartararnir 

a) uppfylla skilyrðin sem mælt er fyrir um í 9. gr. tilskipunar ráðsins 92/65/EBE og

b) sýna ekki við rannsókn nein klínísk einkenni sjúkdóms.]

eða (1) [II.3  hundarnir (1)/kettirnir (1)fretturnar (1) fóru í klíníska skoðun, innan 24 klukkustunda fyrir sendingu hjá dýralækni 
sem lögbært yfirvald hefur samþykkt, og skoðunin sýndi að dýrin voru við góða heilsu.] 

og annaðhvort (1)  [uppfylla, í samræmi við 2. mgr. 10. gr. tilskipunar ráðsins 92/65/EBE, kröfurnar sem mælt er fyrir um í 5. og 16. 
gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 998/2003.] 

eða (1)  [uppfylla, í samræmi við 3. mgr. 10. gr. tilskipunar ráðsins 92/65/EBE, kröfurnar sem mælt er fyrir um í 6. og 16. 
gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 998/2003.] 

eða (1)  [uppfylla, í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 388/2010, kröfurnar sem mælt er fyrir 
um í 2. mgr. 10. gr. tilskipunar ráðsins 92/65/EBE þegar heildarfjöldi gæludýra, sem er fluttur í tilgangi sem ekki 
er viðskiptalegs eðlis, fer yfir fimm.] 

eða (1) [uppfylla, í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 388/2010, kröfurnar sem mælt er fyrir 
um í 3. mgr. 10. gr. tilskipunar ráðsins 92/65/EBE þegar heildarfjöldi gæludýra, sem er fluttur í tilgangi sem ekki 
er viðskiptalegs eðlis, til Írlands, Möltu, Svíþjóðar eða Bretlands, fer yfir fimm.] 

II.4 Viðbótarábyrgðir varðandi sjúkdómana sem skráðir eru í 3. lið viðauka B við tilskipun ráðsins 92/65/EBE eru 
sem hér segir: (1) 

Sjúkdómur Ákvörðun 

Sjúkdómur Ákvörðun 

Sjúkdómur Ákvörðun 

II.5 Þetta vottorð gildir til … (4) 

Athugasemdir: 

I. hluti: 

– Reitir I.1 til I.4, I.8, I.20, I.25 og I.31: Krafist vegna tilflutnings, í tilgangi sem ekki er viðskiptalegs eðlis, fleiri en fimm hunda, katta eða
fretta, sem eru gæludýr.

– Reitur I.6: Númer fylgiskjala: CITES-númer, ef við á.

– Reitur I.19: Nota skal viðeigandi ST-númer: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.

– Reitur I.31: Auðkenning: nota skal einstaklingsbundna auðkenningu þegar það er mögulegt en ef um er að ræða lítil dýr má nota
hópauðkenningu.
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EVRÓPUSAMBANDIÐ 92/65 EI Dýr frá bújörðum (hóf- og klaufdýr, fuglar, nartarar, hundar, kettir og frettur) 

II. Heilsufarsupplýsingar II.a  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b

II. hluti:

(1) Strikið út það sem á ekki við. 

(2) Á ekki við um hunda, ketti og frettur, sem eru gæludýr. 

(3) Samkvæmt ósk aðildarríkis sem nýtur góðs af viðbótarábyrgðum samkvæmt löggjöf Sambandsins. 

(4) Gildistímabil þessa vottorðs er 10 dagar frá útgáfudegi þess, nema fyrir hunda, ketti og frettur, sem eru gæludýr, en þá gildir 
vottorðið í 4 mánuði eða fram að þeim degi þegar bólusetningin gegn hundaæði, sem tilgreind er í IV. hluta vegabréfsins, rennur út, 
eftir því hvort er á undan. 

– Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður 

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

Staðbundin dýralæknaeining: Númer staðbundinnar dýralæknaeiningar: 

Dagsetning: Undirritun: 

Stimpill: 


