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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 20. september 2011

um breytingu á viðauka D við tilskipun ráðsins 88/407/EBE að því er varðar viðskipti innan 
Sambandsins með sæði húsdýra af nautgripakyni sem er sent frá sæðissöfnunarstöðvum  

og sæðisgeymslustöðvum (*)

(tilkynnt með númeri C(2011) 6425)

(2011/629/ESB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 88/407/EBE frá 14. júní 1988 
um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem eiga við um viðskipti 
innan Bandalagsins og innflutning á djúpfrystu sæði húsdýra af 
nautgripakyni (1), einkum annarri málsgrein 17. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 88/407/EBE er mælt fyrir um heilbrigðis-
skilyrði fyrir dýr, sem gilda m.a. um viðskipti innan
Sambandsins með sæði húsdýra af nautgripakyni, og
settar fram fyrirmyndir að dýraheilbrigðisvottorðum
fyrir slík viðskipti með þessa verslunarvöru.

2) Með tilskipun 88/407/EBE, eins og henni var breytt með
tilskipun ráðsins 2008/73/EB (2), var innleidd ein földuð
málsmeðferð við skráningar sæðissöfnunar stöðva og
sæðisgeymslustöðva í aðildarríkjunum.

3) Í tilskipun 88/407/EBE er þar að auki kveðið á um að
aðildarríkin skuli skilyrða viðtöku sæðis með því að
binda hana við framlagningu dýraheilbrigðisvottorðs
sem opinber dýralæknir í aðildarríkinu þar sem sæðinu
er safnað hefur fyllt út í samræmi við viðauka D. Í þeim
viðauka eru settar fram þrjár mismunandi fyrirmyndir
að dýraheilbrigðisvottorðum, D1, D2 og D3, vegna
viðskipta innan Sambandsins með sæði húsdýra af
nautgripakyni.

4) Því skal breyta viðauka D við tilskipun 88/407/EBE með
hliðsjón af einfölduðu málsmeðferðinni við skrán ingu
á sæðissöfnunarstöðvum og sæðisgeymslustöðvum í
aðildarríkjunum.

5) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/470/ESB (3)
er mælt 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. Þeirri ákvörðun var

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 247, 24.9.2011, bls. 22. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 103/2012 frá 15. 
júní 2012 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 56, 4.10.2012, bls. 1.

(1) Stjtíð. EB L 194, 22.7.1988, bls. 10.
(2) Stjtíð. ESB L 219, 14.8.2008, bls. 40.
(3) Stjtíð. ESB L 228, 31.8.2010, bls. 15.

ætlað að tryggja fullan rekjanleika viðkomandi versl-
unarvöru sem safnað var í sæðissöfnunarstöð og send 
frá sæðisgeymslustöð, hvort sem hin síðarnefnda er 
hluti af sæðissöfnunarstöð sem er samþykkt með öðru 
samþykkisnúmeri eða ekki.

6) Til að tryggja samræmi í löggjöf Sambandsins skal taka
mið af uppsetningu fyrirmynda að heilbrigðisvottorðum
sem settar eru fram í ákvörðun 2010/470/ESB í fyrir-
myndunum að dýraheilbrigðisvottorðunum vegna við-
skipta innan Sambandsins með sæði húsdýra af naut-
gripakyni.

7) Einkum varðar fyrirmyndin að dýraheilbrigðis vottorð inu 
í viðauka D3 viðskipti innan Sambandsins með sæði og
birgðir af sæði húsdýra af nautgripakyni sem sent er frá
sæðissöfnunarstöðvum og sæðis geymslustöðvum.

8) Til að tryggja fullan rekjanleika sæðisins skal bæta
við bótarvottunarkröfum við fyrirmyndina að dýraheil-
brigðisvottorðinu í viðauka D3 og einungis nota það
fyrir viðskipti með sæði sem safnað hefur verið á
sæðissöfnunarstöð og sent frá sæðisgeymslustöð, hvort
sem hin síðarnefnda er hluti af sæðissöfnunarstöð sem er
samþykkt með öðru samþykkisnúmeri eða ekki.

9) Einnig er nauðsynlegt að aðlaga dagsetningarnar í titlum
vottorðanna í viðauka D2 og D3 sem tengjast birgðum
af sæði sem var safnað, meðhöndlað og geymt fyrir
31. desember 2004, til að endurspegla ákvæði 1. og
2. mgr. 2. gr. tilskipunar ráðsins 2003/43/EB frá 26. maí
2003 um breytingu á tilskipun 88/407/EBE um skil-
yrði á sviði heilbrigðis dýra sem eiga við um viðskipti 
innan Bandalagsins og innflutning á sæði húsdýra af 
nautgripakyni (4).

10) Því til viðbótar skal aðlaga fyrirmyndirnar að dýraheil-
brigðisvottorðunum í viðauka D1 og D2 að upp byggingu 
fyrirmynda að heilbrigðisvottorðum sem settar eru fram
í ákvörðun 2010/470/ESB.

(4) Stjtíð. ESB L 143, 11.6.2003, bls. 23.
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11) Því ber að breyta viðauka D við tilskipun 88/407/EBE
til samræmis við það.

12) Til að komast hjá röskun á viðskiptum skal heimila
notkun á dýraheilbrigðisvottorðum, sem gefin eru út í
samræmi við viðauka D í tilskipun 88/407/EBE og gilda
til 31. október 2011, á umbreytingartímabili með til-
teknum skilyrðum.

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.

Í stað viðauka D við tilskipun 88/407/EBE komi textinn í 
viðaukanum við þessa ákvörðun. 

2. gr.

Á umbreytingartímabili sem lýkur 31. desember 2011 geta 
aðildarríkin heimilað viðskipti með sæði og birgðir af sæði 
húsdýra af nautgripakyni sem hafa meðfylgjandi dýraheil-

brigðisvottorð sem er gefið út eigi síðar en 31. október 2011, í 
samræmi við fyrirmyndirnar sem settar eru fram í viðauka D 
við tilskipun 88/407/EBE, og gildir til 31. október 2011. 

3. gr.

Ákvörðun þessi gildir frá 1. nóvember 2011. 

4. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 20. september 2011. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

John DALLI 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

„VIÐAUKI D 

FYRIRMYNDIR AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐUM VEGNA VIÐSKIPTA INNAN SAMBANDSINS 

VIÐAUKI D1 

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði sem gildir fyrir viðskipti innan Sambandsins með sæði húsdýra af 
nautgripakyni sem var safnað, meðhöndlað og geymt í samræmi við tilskipun ráðsins 88/407/EBE, eins og henni var 

breytt með tilskipun 2003/43/EB, sem sent er frá sæðissöfnunarstöð þar sem sæðinu var safnað 

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 
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. 

I.7. 

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

I.12. Upprunastaður 
Sæðisstöð □ 
Nafn Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 
Póstnúmer 

I.13. Viðtökustaður 
Sæðisstöð □ Bújörð □ 
Nafn Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 
Póstnúmer 

I.14. 1.15. 

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

I.17. 

I.18. Lýsing á vöru I.19.  Vörunúmer (ST-númer) 
05 11 10 

I.20.  Magn 

I.21. Hitastig afurðar 
Umhverfishiti □ 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 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. 

I.30. 

I.31.  Auðkenning varanna  
Tegund   Kyn Auðkenni gjafa Dagsetning söfnunar Samþykkisnúmer stöðvarinnar Magn 

(vísindaheiti) 
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EVRÓPUSAMBANDIÐ Nautgripasæði — D1

II
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II.  Heilsufarsupplýsingar II.a  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b

II.1  Dýraheilbrigðisvottun

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

II.1.  Framangreindu sæði:

II.1.1.  var safnað, meðhöndlað og geymt á sæðissöfnunarstöð (2) sem er samþykkt af lögbæru yfirvaldi og undir eftirliti 
þess í samræmi við 1. lið I. kafla og 1. lið II. kafla í viðauka A við tilskipun 88/407/EBE,

II.1.2.  var safnað úr nautum sem:

II.1.2.1.  uppfylla skilyrðin í I. og II. kafla viðauka B við tilskipun 88/407/EBE,

(1) annaðhvort  II.1.2.2.  [hafa ekki verið bólusett gegn gin- og klaufaveiki næstliðna 12 mánuði fyrir söfnun,]

(1) eða  II.1.2.2.  [voru bólusett gegn gin- og klaufaveiki fyrir minna en 12 mánuðum síðan og meira en 30 dögum fyrir söfnun og 
5% sæðisskammta úr hverri söfnun, a.m.k. fimm strá, voru sett í veirueinangrunarpróf á rannsóknarstofu fyrir gin- 
og klaufaveiki með neikvæðum niðurstöðum, (...) (3) sem er staðsett í eða tilnefnd af viðtökuaðildarríkinu,]

II.1.3.  var safnað, meðhöndlað, geymt og sent við skilyrði sem eru í samræmi við staðlana sem mælt er fyrir um í viðauka 
C við tilskipun 88/407/EBE,

II.1.4.  var geymt við samþykkt skilyrði í a.m.k. 30 daga strax eftir söfnun (4).

Athugasemdir

I. hluti:

Reitur I.12:  upprunastaður skal vera sæðissöfnunarstöðin (eins og skilgreint er í 1. undirlið b-liðar 2. mgr. í tilskipun 88/407/EBE) þar sem 
sæðinu var safnað.

Reitur I.13.:  viðtökustaður skal vera sæðissöfnunarstöðin eða sæðisgeymslustöðin (eins og skilgreint er í b-lið 2. gr. tilskipunar 88/407/EBE) 
eða bújörðin sem er áfangastaður 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 tilgreint er í reit I.12, 
þar sem sæðinu var safnað.

II. hluti:

(1) Strikið yfir það sem á ekki við.

(2) Einungis sæðissöfnunarstöðvar sem skráðar eru í samræmi við 2. mgr. 5. gr. tilskipunar ráðsins 88/407/EBE á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar:

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

(3) Heiti rannsóknarstofunnar.

(4) Má strika yfir þegar um ferskt sæði er að ræða.

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

Opinber dýralæknir 

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

Staðbundin dýralæknaeining:  Númer dýralæknaeiningar:

Dagsetning: Undirskrift:

Stimpill: 
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VIÐAUKI D2 

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði sem gildir frá 1. janúar 2005 í viðskiptum innan Sambandsins með birgðir af 
sæði sem var safnað, meðhöndlað og geymt fyrir 31. desember 2004 í samræmi við ákvæði tilskipunar ráðsins 

88/407/EBE, sem voru í gildi til 1. júlí 2004, og stunduð voru viðskipti með eftir þá dagsetningu í samræmi við 2. mgr. 
2. gr. tilskipunar 2003/43/EB, sem sent var frá sæðissöfnunarstöð þar sem sæðinu var safnað

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. 

I.7. 

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

I.12. Upprunastaður 
Sæðisstöð □ 
Nafn Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 
Póstnúmer 

I.13. Viðtökustaður 
Sæðisstöð □ Bújörð □ 
Nafn Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 
Póstnúmer 

I.14. 1.15. 

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

I.17. 

I.18. Lýsing á vöru I.19.  Vörunúmer (ST-númer) 
05 11 10 

I.20.  Magn 

I.21. Hitastig afurðar 
Umhverfishiti □ 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 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. 

I.30. 

I.31.  Auðkenning varanna  
Tegund   Kyn Auðkenni gjafa Dagsetning söfnunar Samþykkisnúmer stöðvarinnar Magn 

(vísindaheiti) 
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EVRÓPUSAMBANDIÐ Nautgripasæði — D2 

II
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ti:
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II. Heilsufarsupplýsingar II.a  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b

II.1 Dýraheilbrigðisvottun 

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

II.1.1  Framangreindu sæði var safnað fyrir 31. desember 2004 á sæðissöfnunarstöð sem:

a) var samþykkt samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í I. kafla viðauka A við tilskipun 88/407/EBE,

b) var rekin og höfð undir eftirliti samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í II. kafla viðauka A við tilskipun 88/407/EBE.

II.1.2  Þegar framangreindu sæði var safnað átti eftirfarandi við um alla nautgripi á sæðissöfnunarstöðinni:

a) þeir komu úr hjörðum og/eða voru komnir af kvendýrum sem uppfylla skilyrðin í b- og c-lið 1. liðar I. kafla í viðauka B við
tilskipun 88/407/EBE, 

b) á þeim voru gerð(ar), með neikvæðum niðurstöðum, innan 30 daga fyrir einangrunartímabilið í sóttkvínni:

– prófanirnar sem um getur í i., ii. og iii. lið d-liðar 1. liðar í I. kafla viðauka B við tilskipun 88/407/EBE og

– hlutleysandi mótefnapróf (e. serum neutralisation test) eða ELISA-prófun fyrir smitandi nef- og barkabólgu/smitandi
skeiðarútbrotum og

– veirueinangrunarprófun (flúrskinsmótefnaprófun eða ónæmisprófun með peroxídasa) fyrir smitandi slímhúðarpest, sem, ef um
er að ræða dýr yngra en 6 mánaða, var frestað þar til þeim aldri var náð,

c) þeir voru í einangrunarsóttkví í 30 daga og gerðar voru á þeim eftirfarandi heilsufarsprófanir, með neikvæðum niðurstöðum:

– sermiprófun fyrir öldusótt, sem er gerð í samræmi við aðferðina sem lýst er í viðauka C við tilskipun 64/432/EBE,

– annað hvort flúrskímumótefnapróf eða ræktunarprófun fyrir sýkingu af völdum Campylobacter fetus á sýni úr forhúð eða úr
skolvatni frá gerviskeiðum eða, ef um kvendýr er að ræða, kekkjunarpróf á leggangaslími,

– smásjárrannsókn og ræktunarprófun fyrir Trichomonas foetus á sýni úr forhúð eða úr skolvatni frá gerviskeiðum eða, ef um
kvendýr er að ræða, kekkjunarpróf á leggangaslími,

d) hafa verið settir í, a.m.k. einu sinni á ári og með neikvæðum niðurstöðum, venjubundnar prófanir sem um getur í a, b, og c-lið 1.
liðar í II. kafla viðauka B við tilskipun 88/407/EBE. 

II.1.3  Þegar framangreindu sæði var safnað:

a) hafði verið gerð prófun á öllum kvendýrum á stöðinni, a.m.k. einu sinni á ári og með neikvæðum niðurstöðum, fyrir sýkingu af
völdum Campylobacter fetus með kekkjunarpróf á leggangaslími og

b) hafði verið gerð, með neikvæðum niðurstöðum, á öllum nautum sem notuð eru til sæðisframleiðslu, annaðhvort flúrskímu-
mótefnapróf eða ræktunarprófun fyrir sýkingu af völdum Campylobacter fetus á sýni úr forhúð eða úr skolvatni frá gerviskeiðum,
innan 12 mánaða fyrir söfnun. 

II.1.4  Framangreindu sæði var safnað úr nautum á sæðissöfnunarstöð þar sem:

(1) annaðhvort  [nautgripirnir hafa ekki verið bólusettir gegn smitandi nef- og barkabólgu og gerð hefur verið á þeim, a.m.k. einu sinni á ári 
og með neikvæðum niðurstöðum, hlutleysandi mótefnapróf eða ELISA-prófun fyrir smitandi nef- og barkabólgu/smitandi 
skeiðarútbrotum,] 

(1) eða [gerð hefur verið, á nautgripum sem eru ekki bólusettir gegn smitandi nef- og barkabólgu, a.m.k. einu sinni á ári og með 
neikvæðum niðurstöðum, hlutleysandi mótefnapróf eða ELISA-prófun fyrir smitandi nef- og barkabólgu/smitandi 
skeiðarútbrotum og prófun fyrir smitandi nef- og barkabólgu er ekki gerð á nautum sem fengið hafa frumbólusetningu gegn 
smitandi nef- og barkabólgu í sæðingarstöðinni eftir að þau hafa verið prófuð, með neikvæðum niðurstöðum, með 
hlutleysandi mótefnaprófi eða ELISA-prófun fyrir smitandi nef- og barkabólgu/smitandi skeiðarútbrotum og þau hafa, frá 
frumbólusetningunni, verið reglulega endurbólusett með innan við 6 mánaða millibili,]  
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II.1.5. Framangreint sæði var fengið úr nautum sem: 

II.1.5.1.

1) annaðhvort  [hafa ekki verið bólusett gegn gin- og klaufaveiki næstliðna 12 mánuði fyrir söfnun,]

1) eða [voru bólusett gegn gin- og klaufaveiki fyrir minna en 12 mánuðum síðan og meira en 30 dögum fyrir söfnun og 5% 
sæðisskammta úr hverri söfnun, a.m.k. fimm strá, voru sett í veirueinangrunarpróf á rannsóknarstofu fyrir gin- og klaufaveiki 
með neikvæðum niðurstöðum (...) (2) sem er staðsett í eða tilnefnd af viðtökuaðildarríkinu,] 

II.1.5.2.

(1) annaðhvort  [hafa ekki verið bólusett gegn smitandi nef- og barkabólgu,] 

(1) eða [voru bólusett gegn smitandi nef- og barkabólgu í samræmi við lið II.1.4,]. 

II.1.6. Framangreint sæði var geymt við samþykkt skilyrði í a.m.k. 30 daga strax eftir söfnun (3). 

II.1.7. Framangreint sæði var sent á fermingarstað í innsigluðum umbúðum og bar númerið sem tilgreint er í reit I.23. 

Athugasemdir 

I. hluti: 

Reitur I.12: upprunastaður skal vera sæðissöfnunarstöðin (eins og skilgreint er í 1. undirlið b-liðar 2. mgr. í tilskipun 88/407/EBE) þar sem 
sæðinu var safnað. 

Reitur I.13.: viðtökustaður skal vera sæðissöfnunarstöðin eða sæðisgeymslustöðin (eins og skilgreint er í b-lið 2. gr. tilskipunar 
88/407/EBE) eða bújörðin sem er áfangastaður 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, og skal vera fyrir 31. desember 2004. 

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

II. hluti:

(1) Strikið yfir það sem á ekki við. 

(2) Heiti rannsóknarstofunnar. 

(3) Má strika yfir þegar um ferskt sæði er að ræða. 

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

Opinber dýralæknir  

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

Staðbundin dýralæknaeining: Númer dýralæknaeiningar: 

Stimpill: 
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VIÐAUKI D3 

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði sem gildir í viðskiptum innan Sambandsins með sæði húsdýra af nautgripakyni 
sem var safnað, meðhöndlað og geymt í samræmi við tilskipun ráðsins 88/407/EBE, eins og henni var breytt með 

tilskipun 2003/43/EB, og birgðir af sæði sem var safnað, meðhöndlað og geymt fyrir 31. desember 2004 í samræmi við 
ákvæði tilskipunar ráðsins 88/407/EBE, sem voru í gildi til 1. júlí 2004, og stunduð voru viðskipti með eftir þá 

dagsetningu í samræmi við 2. mgr. 2. gr. tilskipunar 2003/43/EB, sem sent var frá sæðisgeymslustöð 

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. Númer tilheyrandi, 
upprunalegra vottorða 

Númer fylgiskjala 

I.7. 

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

I.12. Upprunastaður 
Sæðisstöð □ 
Nafn Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 
Póstnúmer 

I.13. Viðtökustaður 
Sæðisstöð □ Bújörð □ 
Nafn Samþykkisnúmer 
Heimilisfang 
Póstnúmer 

I.14. 1.15. 

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

I.17. 

I.18. Lýsing á vöru I.19.  Vörunúmer (ST-númer) 
05 11 10 

I.20.  Magn 

I.21. Hitastig afurðar 
Umhverfishiti □ 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 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. 

I.30. 

I.31.  Auðkenning varanna  
Tegund   Kyn Auðkenni gjafa Dagsetning söfnunar Samþykkisnúmer stöðvarinnar Magn 

(vísindaheiti) 
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II.  Heilsufarsupplýsingar II.a  Tilvísunarnúmer vottorðs II.b

II.1  Dýraheilbrigðisvottun

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

(1) annaðhvort  (II.1.  var safnað, meðhöndlað og geymt í a.m.k. 30 daga strax eftir söfnun á sæðissöfnunarstöð (2) sem er 
staðsett í upprunaaðildarríki sæðisins og er rekin og undir eftirliti í samræmi við 1. lið I. kafla og 1. lið II. 
kafla í viðauka A við tilskipun 88/407/EBE, þaðan sem tekið var við sæðinu inn á sæðisgeymslustöðina 
sem tilgreind er í reit I.12. og er staðsett í sama upprunaaðildarríki sæðisins og fylgir skilyrðum varðandi 
heilbrigði dýra og útgáfu heilbrigðisvottorðs fyrir dýr og dýraafurðir sem eru a.m.k. jafn strangar og þær 
sem kveðið er á um í:

(1) annaðhvort  [viðauka D1 við tilskipun 88/407/EBE (3),]]

(1) og/eða  [viðauka D2 við tilskipun 88/407/EBE (4),]]

(1) og/eða  [viðauka D3 við tilskipun 88/407/EBE (3) (4),]]

(1) og/eða  [til 31. október 2011: viðauka D3 við tilskipun 88/407/EBE (3) (4) (5),]]

(1) og/eða  (II.1.  var safnað, meðhöndlað og geymt í a.m.k. 30 daga strax eftir söfnun á sæðissöfnunarstöð (2) sem er staðsett 
í Evrópusambandinu og er rekin og undir eftirliti í samræmi við 1. lið I. kafla og 1. lið II. kafla í viðauka 
A við tilskipun 88/407/EBE og tekið var við því inn á sæðisgeymslustöðina sem tilgreind er í reit I.12 í 
samræmi við:

(1) annaðhvort  [viðauka D1 við tilskipun 88/407/EBE (3),]]

(1) og/eða  [viðauka D2 við tilskipun 88/407/EBE (4),]]

(1) og/eða  [viðauka D3 við tilskipun 88/407/EBE (3) (4),]]

(1) og/eða  [til 31. október 2011: viðauka D3 við tilskipun 88/407/EBE (3) (4) (5),]]

(1) og/eða  (II.1.  var safnað, meðhöndlað og geymt í a.m.k. 30 daga strax eftir söfnun á sæðissöfnunarstöð, (2) sem er staðsett 
í þriðja landi eða -landshluta eða -hlutum sem skráðir eru í I. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2011/630/ESB, sem er rekin og undir eftirliti í samræmi við 1. lið I. kafla og 1. lið II. kafla í viðauka A við 
tilskipun 88/407/EBE, og það var flutt inn til Evrópusambandsins samkvæmt skilyrðunum í 8. til 12. gr. 
tilskipunar 88/407/EBE í samræmi við:

(1) annaðhvort  [ákvæði A. þáttar 2. hluta II. viðauka við ákvörðun 2011/630/ESB (3),]]

(1) og/eða  [til 31. október 2011: 1. hluta II. viðauka við ákvörðun 2004/639/EB (3),]]

(1) og/eða  [ákvæði B. þáttar 2. hluta II. viðauka við ákvörðun 2011/630/ESB (4),]]

(1) og/eða  [til 31. október 2011: 2. hluta II. viðauka við ákvörðun 2004/639/EB (4),]]

(1) og/eða  [ákvæði C. þáttar 2. hluta II. viðauka við ákvörðun 2011/630/ESB (4),]]

(1) og/eða  [til 31. október 2011: 3. hluta II. viðauka við ákvörðun 2004/639/EB (3),]]

II.2.  var safnað, meðhöndlað og geymt á sæðissöfnunarstöð (2), sem er tilgreind í reit I.12., sem er rekin og undir eftirliti í 
samræmi við 2. lið I. kafla og 2. lið II. kafla í viðauka A við tilskipun 88/407/EBE.

Athugasemdir

I. hluti:

Reitur I.6.:  
Númer tilheyrandi upprunalegra vottorða skulu vera þau sömu og raðnúmer þeirra einstöku opinberu landsbundnu skjala, 
INTRA-heilbrigðisvottorða eða samræmdra dýraheilbrigðis- og innflutningsvottorða sem fylgdu framangreindu sæði frá 
sæðissöfnunarstöðinni þar sem það er upprunnið, til framangreindrar sæðisgeymslustöðvar.

Reitur I.12:  upprunastaður skal vera sæðisgeymslustöðin (eins og skilgreint er í b-lið 2. gr. tilskipunar 88/407/EBE) þaðan sem sæðið var 
sent.

Reitur I.13:  viðtökustaður skal vera sæðissöfnunarstöðin eða sæðisgeymslustöðin (eins og skilgreint er í b-lið 2. gr. tilskipunar  
88/407/EBE) eða bújörðin sem er áfangastaður 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 sæðinu var safnað.
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II. hluti: 

(1) Strikið yfir það sem á ekki við 

(2) Einungis sæðissöfnunarstöðvar eða sæðisgeymslustöðvar sem skráðar eru í samræmi við 2. mgr. 5. gr. eða 1. mgr. 9. gr. tilskipunar 
88/407/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/bovine/index_en.htm 

(3) Að því er varðar sæði sem var safnað, meðhöndlað og geymt í samræmi við ákvæði tilskipunar 88/407/EBE, eins og henni var breytt með 
tilskipun 2003/43/EB. 

(4) Að því er varðar sæði sem var safnað, meðhöndlað og geymt fyrir 31. desember 2004 í samræmi við ákvæði tilskipunar 88/407/EBE sem 
giltu til 1. júlí 2004. 

(5) Viðauki D3 við tilskipun 88/407/EBE eins og hann var innleiddur með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/120/EB. 

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

Opinber dýralæknir  

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

Staðbundin dýralæknaeining: Númer dýralæknaeiningar: 

Stimpill:  

 

 

 

 

 


