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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)  
nr. 1012/2012 

frá 5. nóvember 2012 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 og reglugerð (EB) nr. 1251/2008 að því er varðar 
skrá yfir smitferjur, heilbrigðiskröfur og vottunarkröfur varðandi húðsveppadrep og færsluna 
fyrir Taíland í skránni yfir þriðju lönd þaðan sem innflutningur á tilteknum fiskitegundum og 

lagarafurðum til Sambandsins er leyfður (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
853/2004 frá 29. apríl 2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti 
sem varða matvæli úr dýraríkinu (1), einkum annarri málsgrein 
9. gr.,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
854/2004 frá 29. apríl 2004 um sértækar reglur um skipulag 
opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til 
manneldis (2), einkum annarri málsgrein 16. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2006/88/EB frá 24. október 
2006 um heilbrigðiskröfur að því er varðar lagareldisdýr 
og afurðir þeirra og um forvarnir og varnir gegn tilteknum 
sjúkdómum í lagardýrum (3), einkum 17. gr. (2. mgr.), 22. og 
25. gr. og 61. gr. (3. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 
frá 5. desember 2005 um framkvæmdarráðstafanir, er varða 
tilteknar afurðir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 853/2004 og er varða skipulag opinbers 
eftirlits samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 854/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 882/2004, um undanþágu frá reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 og breytingu 
á reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 (4) 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 306, 6.11.2012, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 154/2013 frá 4. október 2013 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, 
bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 55.
(2) Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206.
(3) Stjtíð. ESB L 328, 24.11.2006, bls. 14.
(4) Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 27.

er mælt fyrir um fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorðum 
vegna innflutnings inn í Sambandið á tilteknum 
lagardýrum og afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til 
manneldis.

2) Fyrirmyndin að heilbrigðisvottorðinu vegna innflutnings 
á lagarafurðum sem eru ætlaðar til manneldis, sem er sett 
fram í IV. viðbæti við VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
2074/2005, inniheldur dýraheilbrigðisvottun sem varðar 
kröfur í tengslum við tegundir sem eru smitnæmar fyrir 
tilteknum sjúkdómum sem eru tilgreindir í II. hluta IV. 
viðauka við tilskipun 2006/88/EB, þ.m.t. húðsveppadrep.

3) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1251/2008 
frá 12. desember 2008 um framkvæmd tilskipunar ráðs-
ins 2006/88/EB að því er varðar skilyrði og kröfur um 
útgáfu heilbrigðisvottorða við setningu lagareldisdýra 
og afurða þeirra á markað og innflutning þeirra í Banda-
lagið og um skrá yfir tegundir smitferja (5) er mælt fyrir 
um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra og kröfur um útgáfu 
heilbrigðisvottorðs fyrir innflutning á tilteknum lagar-
eldisdýrum og tilteknum afurðum þeirra inn í Sambandið.

4) Í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1251/2008 er skrá yfir 
tegundir smitferja fyrir sjúkdómana sem eru tilgreindir í 
II. hluta IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB. Tegundir 
smitferja fyrir húðsveppadrep eru sem stendur tilgreindar 
í þeirri skrá.

5) Í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1251/2008 er m.a. sett 
fram skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf 
þaðan sem innflutningur inn í Sambandið á skrautfiskum, 
sem eru smitnæmir fyrir einum eða fleiri þeirra sjúkdóma 
sem eru tilgreindir í IV. viðauka við tilskipun 2006/88/
EB og ætlaðir í lokaða aðstöðu fyrir skrautlagardýr, er 
leyfður.

6) Indland og Víetnam eru á skrá í þeim viðauka til þess 
að innflutningur á fisktegundum, sem eru smitnæmar 
fyrir húðsveppadrepi, sé háður sértækum ákvæðum um 
heilbrigði dýra til að útiloka áhættu á þeim sjúkdómi.

(5) Stjtíð. ESB L 337, 16.12.2008, bls. 41.
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7) Auk þess innihalda fyrirmyndir að dýraheilbrigðis-
vottorðum, sem eru settar fram í A- og B-hluta IV. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 1251/2008, dýraheilbrigðisvottanir 
sem varða kröfur í tengslum við tegundir sem eru 
smitnæmar fyrir tilteknum sjúkdómum, sem eru til-
greindir í II. hluta IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB, 
og smitferjum þeirra, þ.m.t. húðsveppadrep.

8) Húðsveppadrep er ekki lengur skráð sem framandi sjúk-
dómur í II. hluta IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB, 
eins og henni var breytt með framkvæmdartilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2012/31/ESB (6).

9) Til að tryggja samræmi og gagnsæi í löggjöf Sambandsins 
skal breyta reglugerðum (EB) nr. 2074/2005 og (EB) nr. 
1251/2008 í því skyni að fjarlægja ákvæði í þeim þar sem 
vísað er til húðsveppadreps.

10) Í kjölfar þess að húðsveppadrep verður fjarlægt úr skránni 
í II. hluta IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB verða 
samsvarandi ákvæði um dýraheilbrigði, sem gilda 
um Indland og Víetnam, óþörf og því skal fella þessi 
lönd brott úr skránni yfir lönd sem er skylt að beita 
sjúkdómssértækum ráðstöfunum í tengslum við heilbrigði 
lagardýra sem ætlunin er að flytja út til Sambandsins.

11) Taíland er skráð í III. viðauka við reglugerð (EB)  
nr. 1251/2008 sem þriðja land þaðan sem innflutningur 
inn í Sambandið á vatnakarpa, sem ætlaður er til eldis, 
á umlagningarsvæði, í sleppivötn og opna eða lokaða 
aðstöðu fyrir skrautlagardýr, er leyfður. Taíland hefur farið 
þess á leit að vera skráð þannig í III. viðauka að einnig sé 
hægt að heimila útflutning á öðrum fisktegundum frá því 
þriðja landi inn í Sambandið.

12) Skoðun á vegum Matvæla- og dýraheilbrigðis skrif-
stofunnar, sem varðaði heilbrigði lagardýra, fór fram í 
Taílandi í nóvember 2009. Lögbært yfirvald í Taílandi 
hefur framfylgt tilmælum Matvæla- og dýraheilbrigðis-
skrif stofunnar í kjölfar skoðunarinnar á fullnægjandi hátt. 
Því er rétt að leyfa einnig innflutning inn í Sambandið á 
öðrum fisktegundum frá þessu þriðja landi. Því ber að 

(6) Stjtíð. ESB L 297, 26.10.2012, bls. 26.

 breyta færslunni fyrir Taíland í III. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 1251/2008 til samræmis við það.

13) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 2074/2005 og 
reglugerð (EB) nr. 1251/2008 til samræmis við það.

14) Rétt er að kveða á um umbreytingarráðstafanir til að gera 
aðildarríkjunum og iðnaðinum kleift að gera nauðsynlegar 
ráðstafanir til að uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um 
í þessari reglugerð.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað IV. viðbætis VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2074/2005 
komi I. viðauki við þessa reglugerð.

2. gr.

Ákvæðum I., III. og IV. viðauka við reglugerð (EB)  
nr. 1251/2008 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa 
reglu gerð.

3. gr.

Á umbreytingartímabili, sem varir til 1. mars 2013, er 
heimilt að setja sendingar lagardýra, sem hafa meðfylgjandi 
dýraheilbrigðisvottorð sem er gefið út í samræmi við 
fyrirmyndirnar í A- eða B-hluta IV. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 1251/2008, og lagarafurða, sem hafa meðfylgjandi 
dýraheilbrigðisvottorð sem er gefið út í samræmi við 
fyrirmyndina í IV. viðbæti VI. viðauka við reglugerð (EB)  
nr. 2074/2005 í þeirri útgáfu sem var í gildi fyrir breytingarnar 
sem eru innleiddar með þessari reglugerð, á markað í Sam-
bandinu eða flytja þær inn í Sambandið að því tilskildu að send-
ingarnar verði komnar á lokaviðtökustað fyrir þá dagsetningu.

4. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 5. nóvember 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______
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I. VIÐAUKI

„IV. viðbætir við VI. viðauka

Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði vegna innflutnings á lagarafurðum sem eru ætlaðar til manneldis

 Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

I. 
hl
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I.1. Sendandi
 Heiti
 Heimilisfang
  Símanr.

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

I.3.  Lögbært stjórnvald

I.4.  Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Heiti
 Heimilisfang
 Póstnúmer
 Símanr.

I.6.  

I.7.  Upprunaland ISO-kóði I.8. Uppruna-
svæði

Kóði I.9.  Viðtökuland ISO-kóði I.10.  

I.11.  Upprunastaður

 Heiti Samþykkisnúmer
 Heimilisfang
 
  

I.12. 

I.13.  Fermingarstaður I.14.  Brottfarardagur

I.15.  Flutningatæki

 Flugvél □  Skip □  Járnbrautarvagn □
 Ökutæki □  Annað □
 Auðkenning
 Tilvísun í skjöl

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

I.17.  

I.18. Dýrategund/afurð I.19. Vörunúmer (ST-númer)

I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða

 Við umhverfishita  □   Kældar  □   
Frystar  □

I.22. Fjöldi pakkninga

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

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 

 Til manneldis  □   
   

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

I.28.  Auðkenning vörunnar

  Dýrategundir Tegund Tegund meðhöndlunar Samþykkisnúmer Framleiðslustöð Fjöldi pakkninga Eigin þyngd
 (Vísindaheiti) vöru í starfsstöð 
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 LAND:  Lagarafurðir

II. Upplýsingar um heilbrigði II. a. Tilvísunarnúmer 
vottorðs

II. b. 

II.1. (1) Lýðheilsuvottun

 Ég, undirritaður, lýsi því yfir að ég hef vitneskju um þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 178/2002, (EB) nr. 852/2004 og (EB) 
nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 sem skipta máli og votta að lagarafurðirnar, sem lýst er hér að framan, voru framleiddar í 
samræmi við kröfurnar í þeim, einkum að:

 — þær eru frá starfsstöð/starfsstöðvum sem koma til framkvæmdar áætlun sem byggist á meginreglum GáHMSS-
kerfisins í samræmi við reglugerð (EB) nr. 852/2004,

 — þær voru veiddar og meðhöndlaðar um borð í skipum, þeim landað, þær meðhöndlaðar og eftir því sem við á, 
tilreiddar, unnar, frystar og afþíddar samkvæmt reglum um hollustuhætti í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í 
I. til IV. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

 — þær uppfylla heilbrigðiskröfur sem mælt er fyrir um í V. kafla VIII. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004 
og viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli,

 — þeim hefur verið pakkað, þær geymdar og fluttar í samræmi við VI. til VIII. kafla VIII. þáttar III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 853/2004,

 — þær voru merktar í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

 — ábyrgðum, sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, ef þær eru úr lagareldisdýrum, sem kveðið er á um í áætlunum 
varðandi leifar, sem lagðar eru fram í samræmi við tilskipun 96/23/EB, einkum 29. gr., hefur verið fullnægt og

 — þær hafa staðist opinbert eftirlit sem mælt er fyrir um í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 854/2004.

II.2. (2)(4)Dýraheilbrigðisvottun fyrir fisk og krabbadýr úr lagareldi

II.2.1. (3)(4)[Kröfur vegna tegunda sem eru smitnæmar fyrir blóðmyndandi drepi, rauðhala og gulhöfðaveiki

 Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að lagareldisdýrin eða afurðirnar sem um getur í I. hluta þessa 
vottorðs:

 (5) eiga uppruna sinn í landi/á yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem lögbært yfirvald í heimalandi mínu hefur lýst yfir að sé laust 
við (4)[blóðmyndandi drep] (4)[rauðhala] (4)[gulhöfðaveiki] í samræmi við VII. kafla tilskipunar 2006/88/EB eða viðeigandi 
staðal Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar,

i. þar sem tilkynna ber lögbæra yfirvaldinu um viðkomandi sjúkdóma og lögbært yfirvald skal rannsaka tafarlaust 
tilkynningar um grun um smit af völdum viðkomandi sjúkdóms,

ii. allur aðflutningur tegunda sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómum kemur frá svæði sem lýst hefur verið laust 
við sjúkdóminn og

iii. tegundir sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómum hafa ekki verið bólusettar gegn viðkomandi sjúkdómum]

II.2.2. (3)(4) [Kröfur vegna tegunda sem eru smitnæmar fyrir veirublæði, iðradrepi, blóðþorra, skjónakarpaherpesveiki og 
hvítblettaveiki, sem ætlaðar eru fyrir aðildarríki, svæði eða hólf sem lýst hefur verið sjúkdómalaust eða fellur undir 
áætlun um eftirlit eða útrýmingu á viðkomandi sjúkdómi

 Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að lagareldisdýrin eða afurðirnar sem um getur í I. hluta þessa 
vottorðs:

 (6) eiga uppruna sinn í landi/á yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem lögbært yfirvald í heimalandi mínu hefur lýst yfir að sé 
laust við (4)[veirublæði] (4)[iðradrep] (4)[blóðþorra] (4)[skjónakarpaherpesveiki] (4)[hvítblettaveiki] í samræmi við VII. kafla 
tilskipunar 2006/88/EB eða viðeigandi staðal Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar,

i. þar sem tilkynna ber lögbæra yfirvaldinu um viðkomandi sjúkdóma og lögbært yfirvald skal rannsaka tafarlaust 
tilkynningar um grun um smit af völdum viðkomandi sjúkdóms,

ii. allur aðflutningur tegunda sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómum kemur frá svæði sem lýst hefur verið laust 
við sjúkdóminn og

iii. tegundir sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómum hafa ekki verið bólusettar gegn viðkomandi sjúkdómum]

II.2.3. Kröfur um flutning og merkingar

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

II.2.3.1. lagareldisdýrin sem um getur hér að ofan eru geymd við aðstæður, þ.á m. í tengslum við vatnsgæði, sem breyta ekki 
heilbrigðisástandi þeirra,

II.2.3.2. flutningagámurinn eða brunnbáturinn er hreinn og sótthreinsaður eða hefur ekki verið notaður áður og

II
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 LAND:  Lagarafurðir

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

II.2.3.3. sendingin er auðkennd með læsilegum merkimiða utan á gáminum, eða, ef sendingin er flutt með brunnbát, í farmskrá skipsins, 
með viðeigandi upplýsingum sem um getur í reitum I.7 til I.11 í I. hluta þessa vottorðs, og með eftirfarandi yfirlýsingu:

 „(4)[Fiskur](4)[krabbadýr] til manneldis í Sambandinu“.

Athugasemdir   

I. hluti:   

— Reitur I.8: Upprunasvæði: Fyrir frystar eða unnar samlokur, tilgreinið framleiðslusvæðið.

— Reitur I.11: Upprunastaður: nafn og heimilisfang afgreiðslustöðvar.

— Reitur I.15: Skráningarnúmer (járnbrautarvagnar eða gámar og vöruflutningabifreiðar), flugnúmer (loftfar) eða heiti (skip). Ef til af- 
og endurfermingar kemur skal veita aðgreindar upplýsingar.

— Reitur I.19: Nota skal viðeigandi samræmt flokkunarkerfi (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar fyrir eftirfarandi liði: 0301, 0302, 
0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 05.11, 15.04, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 eða 2106.

— Reitur I.23: Auðkenni gáms/innsiglisnúmer: Ef raðnúmer er á innsiglinu þarf að tilgreina það.

— Reitur I.28: Tegund vöru: Tilgreinið hvort um lagareldi eða villt dýr er að ræða.

  Tegund meðhöndlunar: Tilgreinið hvort þau eru lifandi, kæld, fryst eða unnin.

  Framleiðslustöð: þ.m.t. verksmiðjuskip, frystiskip, kæligeymsla, vinnslustöð.

II. hluti:   

(1) Liður II.1 í þessu vottorði á ekki við um lönd með sérstakar kröfur um lýðheilsuvottorð sem mælt er fyrir um í jafngildissamningum 
eða annarri löggjöf Sambandsins.

(2) Liður II.2 í þessu vottorði á ekki við um:

a) ólífvænleg krabbadýr, þ.e. krabbadýr sem eru ófær um að lifa af ef þau eru sett aftur í það umhverfi sem þau voru tekin úr,

b) fiska sem hefur verið slátrað og þeir slægðir fyrir brottsendingu,

c) lagareldisdýr eða afurðir úr þeim, sem eru settar á markað til manneldis án frekari vinnslu, að því tilskildu að þeim sé pakkað í 
smásölupakkningar sem samrýmast ákvæðum um slíka pökkun í reglugerð (EB) nr. 853/2004,

d) krabbadýr, sem eiga að fara í vinnslustöðvar, sem fengið hafa leyfi í samræmi við 2. mgr. 4. gr. tilskipunar 2006/88/EB, eða 
í afgreiðslustöðvar, hreinsunarstöðvar eða svipuð fyrirtæki sem eru búin frárennslishreinsunarkerfi sem gerir viðkomandi 
sjúkdómsvalda óvirka eða þar sem frárennslið er meðhöndlað á einhvern annan hátt sem dregur svo mikið úr áhættu á að 
sjúkdómar berist í náttúrulegt vatn að viðunandi teljist,

e) krabbadýr, sem ætluð eru til frekari vinnslu áður en þau eru notuð til manneldis, án tímabundinnar geymslu á vinnslustað og er 
pakkað og þau merkt í þeim tilgangi í samræmi við reglugerð (EB) nr. 853/2004.

(3) Liðir II.2.1 og II.2.2 í þessu vottorði eiga eingöngu við um tegundir sem smitnæmar eru fyrir einum eða fleiri af sjúkdómunum sem 
um getur í yfirskrift viðkomandi liðar. Smitnæmar tegundir eru taldar upp í IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB.

(4) Strikið út það sem á ekki við.

(5) Ef um er að ræða sendingar með tegundum sem eru smitnæmar fyrir blóðmyndandi drepi, rauðhala og/eða gulhöfðaveiki verður að 
vera hægt að framvísa þessari yfirlýsingu til að leyfi fáist fyrir flutningi á sendingunni inn í einhvern hluta Sambandsins.
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 LAND:  Lagarafurðir

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

(6) Til að leyfi fáist fyrir flutningi inn í aðildarríki, svæði eða hólf (reitir I.9 og I.10 í I. hluta vottorðsins) sem lýst hefur verið laust við 
veirublæði, iðradrep, blóðþorra, skjónakarpaherpesveiki eða hvítblettaveiki, eða er með eftirlitsáætlun eða áætlun um útrýmingu sem 
var gerð í samræmi við 1. eða 2. mgr. 44. gr. tilskipunar 2006/88/EB, verður að vera hægt að framvísa einni af þessum yfirlýsingum 
ef sendingin inniheldur tegundir sem eru smitnæmar fyrir sjúkdómi/sjúkdómum sem sjúkdómaleysið eða áætlunin/áætlanirnar gildir/
gilda um. Gögn um sjúkdómastöðu hverrar eldisstöðvar og lindýraeldissvæðis í Sambandinu eru aðgengileg á vefslóðinni http://
ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm.

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

Opinber skoðunarmaður 

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

 Dagsetning: Undirskrift:“

 Stimpill:
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II. VIÐAUKI

Ákvæðum I., III. og IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1251/2008 er breytt sem hér segir:

1)  Í I. viðauka falli færslan um húðsveppadrep brott.

2)  Í stað III. viðauka komi eftirfarandi:

„III. VIÐAUKI

Skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf (7)

(sem um getur í 1. mgr. 10. gr. og 11. gr.)

Land/yfirráðasvæði Lagareldistegund Svæði/hólf

ISO-kóði Heiti Fiskur Lindýr Krabbadýr Kóði Lýsing

AU Ástralía X (A)

BR Brasilía X (B)

CA Kanada X CA 0 (C) Allt yfirráðasvæðið

CA 1 (D) Breska Kólumbía

CA 2 (D) Alberta:

CA 3 (D) Saskatchewan

CA 4 (D) Manitóba

CA 5 (D) Nýja-Brúnsvík

CA 6 (D) Nóvaskótía

CA 7 (D) Prince Edward-eyja

CA 8 (D) Nýfundnaland og Labrador

CA 9 (D) Júkon

CA 10 (D) Norðvesturlandsvæðin

CA 11 (D) Nunavut

CL Síle X (A) Landið allt

CN Kína X (B) Landið allt

CO Kólumbía X (B) Landið allt

CG Kongó X (B) Landið allt

CK Cookseyjar X (F) X (F) X (F) Landið allt

HR Króatía X (A) Landið allt

(7) Samkvæmt 11. gr. má einnig flytja skrautfiska af tegundum sem eru ekki smitnæmar fyrir neinum þeirra sjúkdóma sem eru 
tilgreindir í II. hluta IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB og skrautlindýr og skrautkrabbadýr, sem ætluð eru í lokaða aðstöðu fyrir 
skrautlagardýr, inn í Sambandið frá þriðju löndum eða yfirráðasvæðum sem eru aðilar að Alþjóðadýraheilbrigðisstofnuninni.
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Land/yfirráðasvæði Lagareldistegund Svæði/hólf

ISO-kóði Heiti Fiskur Lindýr Krabbadýr Kóði Lýsing

HK Hong Kong X (B) Landið allt

ID Indónesía X (A) Landið allt

IL Ísrael X (A) Landið allt

JM Jamaíka X (B) Landið allt

JP Japan X (B) Landið allt

KI Kíribatí X (F) X (F) X (F) Landið allt

LK Srí Lanka X (B) Landið allt

MH Marshall-
eyjar

X (F) X (F) X (F) Landið allt

MK35 Makedónía 
(fyrrverandi 
lýðveldi 
Júgóslavíu)

X (B) Landið allt

MY Malasía X (B) Vesturmalasíuskagi

NR Nárú X (F) X (F) X (F) Landið allt

NU Niue X (F) X (F) X (F) Landið allt

NZ Nýja-Sjáland X (B) Landið allt

PF Franska 
Pólýnesía

X (F) X (F) X (F) Landið allt

PG Papúa Nýja-
Gínea

X (F) X (F) X (F) Landið allt

PN Pitcairn X (F) X (F) X (F) Landið allt

PW Palá X (F) X (F) X (F) Landið allt

RU Rússland X (A) Landið allt

SB Salómons-
eyjar

X (F) X (F) X (F) Landið allt

SG Singapúr X (B) Landið allt

ZA Suður-Afríka X (A) Landið allt

TW Taívan X (B) Landið allt

TH Taíland X (A) Landið allt

TR Tyrkland X (A) Landið allt

TK Tókelá X (F) X (F) X (F) Landið allt

TO Tonga X (F) X (F) X (F) Landið allt

TV Túvalú X (F) X (F) X (F) Landið allt
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Land/yfirráðasvæði Lagareldistegund Svæði/hólf

ISO-kóði Heiti Fiskur Lindýr Krabbadýr Kóði Lýsing

US Bandaríkin (G) X X US 0 (C) Landið allt

X US 1 (D) Landið allt, að undanskildum 
eftirfarandi fylkjum: New 
York, Ohio, Illinois, Michigan, 
Indiana, Wisconsin, Minnesota og 
Pennsylvania

X US 2 Humboldt-flói (California)

US 3 Netarts-flói (Oregon)

US 4 Wilapa-flói, Totten-fjörður, 
Oakland-flói, Quilcence-flói og 
Dabob-flói (Washington)

US 5 NELHA (Hawaii)

WF Wallis- og 
Fútúnaeyjar

X (F) X (F) X (F) Landið allt

WS Samóa X (F) X (F) X (F) Landið allt

(A) Á við um allar fisktegundir.
(B) Á einungis við um Cyprinidae.
(C) Á ekki við um fisktegundir sem eru smitnæmar eða smitferjur fyrir veirublæði skv. II. hluta IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB.
(D) Á einungis við um fisktegundir sem eru smitnæmar eða smitferjur fyrir veirublæði skv. II. hluta IV. viðauka við tilskipun 2006/88/

EB.
(E) Bráðabirgðakóði, sem hefur engin áhrif á endanlega tilgreiningu fyrir þetta land, sem verður samþykktur þegar niðurstaða fæst úr 

yfirstandandi samningaviðræðum um þetta mál hjá Sameinuðu þjóðunum.
(F) Á einungis við um innflutning á skrautfiskum sem eru ekki af tegundum sem eru smitnæmar fyrir einhverjum þeirra sjúkdóma sem 

eru tilgreindir í II. hluta IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB og skrautlindýr og skrautkrabbadýr sem eru ætluð í lokaða aðstöðu 
fyrir skrautlagardýr.

(G) Í þessari reglugerð teljast Púertó Ríkó, Bandarísku Jómfrúreyjarnar, Bandaríska Samóa, Gvam og Norður-Maríanaeyjar til 
Bandaríkja Ameríku.“
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3)  Í stað A- og B-hluta IV. viðauka komi eftirfarandi:

„A-HLUTI

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði til notkunar við flutning lagareldisdýra inn í Evrópusambandið til eldis, 
á umlagningarsvæði, í sleppivötn og í opna aðstöðu fyrir skrautlagardýr

 Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

I.1. Sendandi
 Heiti
 Heimilisfang
  
 Símanr.

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

I.3.  Lögbært stjórnvald

I.4.  Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Heiti
 Heimilisfang

 Póstnúmer
 Símanr.

I.6.  

I.7.  Upprunaland ISO-kóði I.8. Uppruna-
svæði

Kóði I.9.  Viðtökuland ISO-kóði I.10.  Viðtöku-
svæði

Kóði

I.11.  Upprunastaður

 Heiti Samþykkisnúmer
 
 Heimilisfang

I.12. 

I.13.  Fermingarstaður

 Heimilisfang  Samþykkisnúmer

I.14.  Brottfarardagur  Brottfarartími

I.15.  Flutningatæki

 Flugvél □  Skip □  Járnbrautarvagn □
 Ökutæki □  Annað □
 Auðkenning
 Tilvísun í skjöl

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

I.17.  CITES-nr.

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

I.20. Magn

I.21. 
 

I.22. Fjöldi pakkninga

I.23.  Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. 

I.25.  Vörur sem eru vottaðar: 

 Til undaneldis  □  Í sóttkví  □ Til umlagningar  □ Annað  □  Sem gæludýr  □  S e m 

sirkus-/sýningardýr  □
   

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

I.28.  Auðkenning vörunnar

  Dýrategundir  Magn
  (Vísindaheiti)  
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  LAND: Lagareldisdýr til eldis, á umlagningarsvæði, í sleppivötn og 
í opna aðstöðu fyrir skrautlagardýr

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer 
vottorðs

II.b. 

II.1. Almennar kröfur

 Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að lagareldisdýrin sem um getur í I. hluta þessa vottorðs:

II.1.1. hafa verið skoðuð innan 72 klukkustunda frá fermingu og sýndu engin klínísk sjúkdómseinkenni,

II.1.2. eru ekki í banni vegna aukinnar dánartíðni sem ekki hefur fundist skýring á,

II.1.3. eru hvorki ætluð til eyðingar né slátrunar vegna upprætingar á sjúkdómum, og

II.1.4. koma frá lagareldisstöðvum sem eru allar undir eftirliti lögbærs yfirvalds,

II.1.5. (1)[ef um lindýr er að ræða: sættu einstaklingsbundinni, sjónrænni skoðun á öllum hlutum sendingarinnar og ekki fundust aðrar 
lindýrategundir en þær sem voru tilgreindar í I. hluta þessa vottorðs.]

II.2. (1)(2)(3)[Kröfur vegna tegunda sem eru smitnæmar fyrir blóðmyndandi drepi, ostruveiki (Bonamia exitiosa), perkinsveiki, 
dvergkornadreyra, rauðhala og/eða gulhöfðaveiki

 Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að lagareldisdýrin sem um getur hér að ofan:

annaðhvort (1)(5)[eiga uppruna sinn í landi/á yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem lögbært yfirvald í upprunalandinu hefur lýst yfir 
að sé laust við (1)[blóðmyndandi drep] (1)[ostruveiki (Bonamia exitiosa)] (1)[perkinsveiki] (1)[dvergkornadreyra] 
(1)[rauðhala ] (1)[gulhöfðaveiki] í samræmi við VII. kafla tilskipunar ráðsins 2006/88/EB eða viðeigandi staðal Al
þjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar og

i. þar sem tilkynna ber lögbæra yfirvaldinu um viðkomandi sjúkdóm(a) og lögbæra yfirvaldinu ber að rannsaka 
tafarlaust tilkynningar um grun um smit af völdum viðkomandi sjúkdóms eða sjúkdóma,

ii. allur aðflutningur tegunda, sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum, kemur frá svæði 
sem lýst hefur verið laust við sjúkdóminn eða sjúkdómana og

iii. tegundir, sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum, hafa ekki verið bólusettar gegn 
viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum],

eða (1)(3)(5)[ef um er að ræða villt lagardýr: hafa verið sett í sóttkví í samræmi við ákvörðun 2008/946/EB]].

II.3. (1)(4)[Kröfur vegna tegunda sem eru smitferjur fyrir blóðmyndandi drep, ostruveiki (Bonamia exitiosa), perkinsveiki, 
dvergkornadreyra, rauðhala og/eða gulhöfðaveiki

 Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að lagareldisdýrin, sem um getur hér að ofan sem líta skal á sem 
hugsanlegar smitferjur fyrir (1)[blóðmyndandi drep] (1)[ostruveiki (Bonamia exitiosa)] (1)[perkinsveiki] (1)[dvergkornadreyra] 
(1)[rauðhala] (1)[gulhöfðaveiki] þar eð þær eru á meðal tegunda sem eru taldar upp í 2. dálki og uppfylla skilyrðin sem sett eru 
fram í 3. dálki töflunnar í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1251/2008:

annaðhvort (1)(5)[eiga uppruna sinn í landi/á yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem lögbært yfirvald í upprunalandinu hefur lýst yfir 
að sé laust við (1)[blóðmyndandi drep] (1)[ostruveiki (Bonamia exitiosa)] (1)[perkinsveiki] (1)[dvergkornadreyra] 
(1)[rauðhala ] (1)[gulhöfðaveiki] í samræmi við VII. kafla tilskipunar ráðsins 2006/88/EB eða viðeigandi staðal Al
þjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar og

i. þar sem tilkynna ber lögbæra yfirvaldinu um viðkomandi sjúkdóm(a) og lögbæra yfirvaldinu ber að rannsaka 
tafarlaust tilkynningar um grun um smit af völdum viðkomandi sjúkdóms eða sjúkdóma,

ii. allur aðflutningur tegunda, sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum, kemur frá svæði 
sem lýst hefur verið laust við sjúkdóminn eða sjúkdómana og

iii. tegundir, sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum, hafa ekki verið bólusettar gegn 
viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum],

eða (1)(5)[hafa verið sett í sóttkví í samræmi við ákvörðun 2008/946/EB.]]

II.4. (1)(2)(3)[Kröfur vegna tegunda sem eru smitnæmar fyrir veirublæði, iðradrepi, blóðþorra, skjónakarpaherpesveiki, 
martelíuveiki, ostruveiki (Bonamia ostreae) og/eða hvítblettaveiki

 Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að lagareldisdýrin sem um getur hér að ofan:

annaðhvort (1)(6)[eiga uppruna sinn í landi/á yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem lögbært yfirvald í upprunalandinu hefur lýst 
yfir að sé laust við (1)[veirublæði] (1)[iðradrep] (1)[blóðþorra] (1)[skjónakarpaherpesveiki] (1)[martelíuveiki] (1)
[ostruveiki (Bonamia ostreae)] (1)[hvítblettaveiki] í samræmi við VII. kafla tilskipunar 2006/88/EB eða viðeigandi 
staðal Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar og

i. þar sem tilkynna ber lögbæra yfirvaldinu um viðkomandi sjúkdóm(a) og lögbæra yfirvaldinu ber að rannsaka 
tafarlaust tilkynningar um grun um smit af völdum viðkomandi sjúkdóms eða sjúkdóma,

ii. allur aðflutningur tegunda, sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum, kemur frá svæði 
sem lýst hefur verið laust við sjúkdóminn eða sjúkdómana og

II
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  LAND: Lagareldisdýr til eldis, á umlagningarsvæði, í sleppivötn og 
í opna aðstöðu fyrir skrautlagardýr

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

iii. tegundir, sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum, hafa ekki verið bólusettar gegn 
viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum]

eða (1)(3)(6)[ef um er að ræða villt lagardýr: hafa verið sett í sóttkví í samræmi við ákvörðun 2008/946/EB]].

II.5. (1)(4)[Kröfur vegna tegunda sem eru smitferjur fyrir veirublæði, iðradrep, blóðþorra, skjónakarpaherpesveiki, 
martelíuveiki, ostruveiki (Bonamia ostreae) og/eða hvítblettaveiki

 Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að lagareldisdýrin, sem um getur hér að ofan sem líta skal á sem 
hugsanlegar smitferjur fyrir (1) [veirublæði] (1)[iðradrep] (1) [blóðþorra] (1) [skjónakarpaherpesveiki] (1) [martelíuveiki] (1)
[ostruveiki (Bonamia ostreae)] (1)[hvítblettaveiki] þar eð þær eru á meðal tegunda sem eru taldar upp í 2. dálki og uppfylla 
skilyrðin sem sett eru fram í 3. dálki töflunnar í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1251/2008:

annaðhvort (1)(6)[eiga uppruna sinn í landi/á yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem lögbært yfirvald í upprunalandinu hefur lýst 
yfir að sé laust við (1)[veirublæði] (1)[iðradrep] (1)[blóðþorra] (1)[skjónakarpaherpesveiki] (1)[martelíuveiki] (1)
[ostruveiki (Bonamia ostreae)] (1)[hvítblettaveiki] í samræmi við VII. kafla tilskipunar 2006/88/EB eða viðeigandi 
staðal Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar og

i. þar sem tilkynna ber lögbæra yfirvaldinu um viðkomandi sjúkdóm(a) og lögbæra yfirvaldinu ber að rannsaka 
tafarlaust tilkynningar um grun um smit af völdum viðkomandi sjúkdóms eða sjúkdóma,

ii. allur aðflutningur tegunda, sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum, kemur frá svæði 
sem lýst hefur verið laust við sjúkdóminn eða sjúkdómana og

iii. tegundir, sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum, hafa ekki verið bólusettar gegn 
viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum]

eða (1)(6)[hafa verið sett í sóttkví í samræmi við ákvörðun 2008/946/EB.]]

II.6. Kröfur um flutning og merkingar

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

II.6.1. lagareldisdýrin sem um getur hér að ofan eru geymd við aðstæður, þ.á m. í tengslum við vatnsgæði, sem breyta ekki 
heilbrigðisástandi þeirra,

II.6.2. flutningagámurinn eða brunnbáturinn er hreinn og sótthreinsaður eða hefur ekki verið notaður áður og

II.6.3. sendingin er auðkennd með læsilegum merkimiða utan á gáminum, eða, ef sendingin er flutt með brunnbát, í farmskrá skipsins, 
með viðeigandi upplýsingum sem um getur í reitum I.7 til I.13 í I. hluta þessa vottorðs, og með eftirfarandi yfirlýsingu:

annaðhvort (1)[„(1)[Villt(ir)] (1)[fiskar] (1)[lindýr] (1)[krabbadýr] sem eru ætluð til eldis í Evrópusambandinu”]

eða (1)[„(1)[Villt] (1)[lindýr] sem eru ætluð til umlagningar í Evrópusambandinu”]

eða (1)[„(1)[Villt(ir)] (1)[fiskar] (1)[lindýr] (1)[krabbadýr] sem eru ætluð til notkunar í sleppivötnum í 
Evrópusambandinu”]

eða (1)[„Skraut-(1)[fiskar] (1)[lindýr] (1)[krabbadýr] sem eru ætluð í opna aðstöðu fyrir skrautlagardýr í 
Evrópusambandinu“]

eða (1)(3) [„(1)[Villt(ir)] (1)[fiskar] (1)[lindýr] (1)[krabbadýr] sem eru ætluð í sóttkví í Evrópusambandinu”].

II.7. (1)(7)[Kröfur vegna tegunda sem eru smitnæmar fyrir vorveiru í vatnakarpa, nýrnaveiki, brisdrepi og sýkingu af völdum 
roðflyðrusníkils (roðflyðrusýki)

 Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að lagareldisdýrin, sem um getur hér að ofan,

annaðhvort (1)[eiga uppruna sinn í landi/á yfirráðasvæði eða hluta þess þar sem:

a) tilkynna ber lögbæra yfirvaldinu um (1)[vorveiru í vatnakarpa] (1)[roðflyðrusýki] (1)[nýrnaveiki] (1)[brisdrep] og 
lögbæra yfirvaldinu ber að rannsaka tafarlaust tilkynningar um grun um smit af völdum viðkomandi sjúkdóms eða 
sjúkdóma,

b) öll lagareldisdýr af tegundum, sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum og fluttar eru inn í það 
land/yfirráðasvæði eða hluta þess, uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í lið II.7 í þessu vottorði,

c) tegundir, sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum, hafa ekki verið bólusettar gegn viðkomandi 
sjúkdómi eða sjúkdómum og

d) annaðhvort  þar sem, (1)[ef um er að ræða (1)[brisdrep](1)[nýrnaveiki], farið er að kröfum um sjúkdómaleysi sem eru 
jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í VII. kafla tilskipunar 2006/88/EB.]
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  LAND: Lagareldisdýr til eldis, á umlagningarsvæði, í sleppivötn og 
í opna aðstöðu fyrir skrautlagardýr

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

og/eða (1)[uppfylla kröfur er varða sjúkdómaleysi sem mælt er fyrir um í viðeigandi staðli Alþjóðadýraheilbrigðisstofn
unarinnar, ef um er að ræða (1)[vorveiru í vatnakarpa] (1)[roðflyðrusýki]

og/eða sem, (1)[ef um er að ræða (1)[vorveiru í vatnakarpa] (1)[brisdrep] (1)[nýrnaveiki], nær yfir staka eldisstöð sem 
hefur undir eftirliti lögbærs yfirvalds:

i. verið tæmd, hreinsuð og sótthreinsuð og sett í hvíld í a.m.k. 6 vikur,

ii. hefur farið fram endurnýjun stofna með dýrum frá svæðum sem lögbært yfirvald hefur vottað að séu laus við 
viðkomandi sjúkdóm]]

og/eða (1) [ef um er að ræða villt lagardýr, sem eru smitnæm fyrir (1)[vorveiru í vatnakarpa] (1)[brisdrepi] (1)[nýrnaveiki], sem hafa 
verið sett í sóttkví við aðstæður sem eru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er um fyrir í ákvörðun 2008/946/EB.]

og/eða (1) [ef um er að ræða sendingar, sem kröfur varðandi roðflyðrusýki gilda um, og sem hafa, rétt fyrir útflutning, verið 14 daga 
samfleytt í vatni þar sem seltan er a.m.k. 25 prómill og engin önnur lifandi lagardýr af tegundum sem eru smitnæmar fyrir 
roðflyðrusýki hafa verið flutt þangað á tímabilinu.]

og/eða (1)[ef um er að ræða augnhrogn, sem kröfur varðandi roðflyðrusýki gilda um, og sem hafa verið sótthreinsuð með aðferð sem 
sýnt hefur verið fram á að sé árangursrík gegn roðflyðrusýki.]]

  

Athugasemdir   

I. hluti:   

— Reitur I.19: Nota skal viðeigandi samræmt flokkunarkerfi (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar fyrir eftirfarandi liði: 0301, 0306, 
0307, 0308 eða 0511.

— Reitir I.20 og I.28: Magnið er gefið upp sem heildarkílóafjöldi nema ef um er að ræða skrautfiska.

— Reitur I.25: Merkið við „Til undaneldis“, ef þau eru ætluð til eldis, „Til umlagningar“, ef þau eru ætluð til umlagningar, „Sem 
gæludýr“, ef um er að ræða skrautlagardýr sem eiga að fara til endursölu í gæludýrabúðir eða svipuð fyrirtæki, „Sem sirkus-/
sýningardýr“, ef um er að ræða skrautlagardýr sem ekki eru ætluð til endursölu og eiga að fara í lagardýrasöfn eða svipuð fyrirtæki, 
„Í sóttkví“, ef lagareldisdýrin eiga að fara í sóttkví, og „Annað“, ef þau eiga að fara í sleppivötn.

II. hluti:   

Strikið út það sem á ekki við.

(1)  Liðir II.2 og II.4 í þessu vottorði eiga eingöngu við um tegundir sem eru smitnæmar fyrir einum eða fleiri af sjúkdómunum sem um 
getur í yfirskrift viðkomandi hluta. Smitnæmar tegundir eru tilgreindar í II. hluta IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB.

(2)  Flytja má inn sendingar villtra lagardýra þrátt fyrir kröfurnar sem settar eru fram í liðum II.2 og II.4 í þessu vottorði ef þær eiga að 
fara í sóttkví í aðstöðu sem samræmist kröfunum sem mælt er fyrir um í ákvörðun 2008/946/EB.

(3)  Liðir II.3 og II.5 í þessu vottorði eiga eingöngu við um tegundir sem eru smitferjur fyrir einn eða fleiri af sjúkdómunum sem um getur 
í yfirskrift fyrir viðkomandi lið. Hugsanlegar smitferjutegundir eru tilgreindar í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1251/2008, ásamt 
því við hvaða skilyrði skuli líta svo á að sendingar slíkra tegunda séu smitferjur. Flytja má inn sendingar tegunda sem eru hugsanlega 
smitferjur þrátt fyrir kröfurnar sem settar eru fram í liðum II.3 og II.5 ef skilyrðin, sem sett eru fram í 4. dálki töflunnar í I. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 1251/2008, hafa ekki verið uppfyllt eða ef þær eiga að fara í sóttkví í aðstöðu sem samræmist kröfunum sem 
mælt er fyrir um í ákvörðun 2008/946/EB.

(4)  Til að leyfi fáist fyrir flutningi inn í Sambandið verður að vera hægt að framvísa einni af þessum yfirlýsingum ef sendingin inniheldur 
tegundir sem eru smitnæmar eða smitferjur fyrir blóðmyndandi drep, ostruveiki (Bonamia exitiosa), perkinsveiki, dvergkornadreyra, 
rauðhala og/eða gulhöfðaveiki.

(5)  Til að leyfi fáist fyrir flutningi inn í aðildarríki, svæði eða hólf sem lýst hefur verið laust við veirublæði, iðradrep, blóðþorra, 
skjónakarpaherpesveiki, martelíuveiki, ostruveiki (Bonamia ostreae) eða hvítblettaveiki, eða er með eftirlitsáætlun eða áætlun um 
útrýmingu sem var gerð í samræmi við 1. eða 2. mgr. 44. gr. tilskipunar 2006/88/EB, verður að vera hægt að framvísa einni af þessum 
yfirlýsingum ef sendingin inniheldur tegundir sem eru smitnæmar eða smitferjur fyrir sjúkdóm(a) sem sjúkdómaleysið eða áætlunin 
gildir um. Gögn um sjúkdómsstöðu hverrar eldisstöðvar og lindýraeldissvæðis í Sambandinu eru aðgengileg á vefslóðinni http://
ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

(6)  Liður II.7 í þessu vottorði gildir eingöngu um sendingar sem ætlaðar eru fyrir aðildarríki eða hluta aðildarríkis sem talinn er laus við 
sjúkdóma, eða þar sem samþykkt hefur verið áætlun í samræmi við ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar vorveiru í vatnakarpa, 
nýrnaveiki, brisdrep eða roðflyðrusýki og sendingin samanstendur af tegundum sem eru tilgreindar í C-hluta II. viðauka sem 
smitnæmar fyrir sjúkdómi eða sjúkdómum, sem sjúkdómslausa staðan eða áætlanirnar gilda um.

(7)  Liður II.7 gildir einnig um sendingar fiska af öllum tegundum, sem koma af vatnasvæði þar sem fyrir eru tegundir sem eru tilgreindar 
í C-hluta II. viðauka sem smitnæmar fyrir sýkingu af völdum roðflyðrusníkils, ef sendingarnar eru ætlaðar aðildarríki eða hluta 
aðildarríkis sem tilgreindur er í I. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB sem laus við roðflyðrusýki.
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  LAND: Lagareldisdýr til eldis, á umlagningarsvæði, í sleppivötn og 
í opna aðstöðu fyrir skrautlagardýr

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

 Flytja má inn sendingar villtra lagardýra, þar sem kröfur í tengslum við vorveiru í vatnakarpa, brisdrep og/eða nýrnaveiki eiga við, 
þrátt fyrir kröfurnar sem settar eru fram í lið II.7 í þessu vottorði, ef þær eiga að fara í sóttkví í aðstöðu sem samræmist kröfunum sem 
mælt er fyrir um í ákvörðun 2008/946/EB.

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

Opinber skoðunarmaður 

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

 Dagsetning: Undirskrift:“

 Stimpill:
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B-HLUTI

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði til notkunar við flutning skrautlagardýra inn í Evrópusambandið sem 
eru ætluð í lokaða aðstöðu fyrir skrautlagardýr

 Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

I.1. Sendandi
 Heiti
 Heimilisfang
  
 Símanr.

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

I.3.  Lögbært stjórnvald

I.4.  Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Heiti
 Heimilisfang

 Póstnúmer
 Símanr.

I.6.  

I.7.  Upprunaland ISO-kóði I.8. Uppruna-
svæði

Kóði I.9.  Viðtökuland ISO-kóði I.10.  Viðtöku-
svæði

Kóði

I.11.  Upprunastaður

 Heiti Samþykkisnúmer
 Heimilisfang
 
  

I.12. 

I.13.  Fermingarstaður

 Heimilisfang  Samþykkisnúmer

I.14.  Brottfarardagur  Brottfarartími

I.15.  Flutningatæki

 Flugvél □  Skip □  Járnbrautarvagn □
 Ökutæki □  Annað □
 Auðkenning
 Tilvísun í skjöl

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

I.17.  CITES-nr.

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

I.20. Magn

I.21. 
 

I.22. Fjöldi pakkninga

I.23.  Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. 

I.25.  Vörur sem eru vottaðar: 

 Sem gæludýr  □     Í sóttkví  □   Sem sirkus-/sýningardýr  □
   

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

I.28.  Auðkenning vörunnar

  Dýrategundir  Magn
  (Vísindaheiti)  
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  LAND: Skrautlagardýr sem eru ætluð í lokaða aðstöðu fyrir 
skrautlagardýr

II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer 
vottorðs

II.b. 

II.1. Almennar kröfur

 Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að skrautlagardýrin sem um getur í I. hluta þessa vottorðs:

II.1.1. hafa verið skoðuð innan 72 klukkustunda frá fermingu og sýndu engin klínísk sjúkdómseinkenni,

II.1.2. eru ekki í banni vegna aukinnar dánartíðni sem ekki hefur fundist skýring á og

II.1.3. eru hvorki ætluð til eyðingar né slátrunar vegna upprætingar á sjúkdómum.

II.2. (1)(2)(3)[Kröfur vegna tegunda sem eru smitnæmar fyrir blóðmyndandi drepi, ostruveiki (Bonamia exitiosa), perkinsveiki, 
dvergkornadreyra, rauðhala og/eða gulhöfðaveiki

 Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að skrautlagardýrin sem um getur hér að ofan:

annaðhvort (1)(4)[eiga uppruna sinn í landi/á yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem lögbært yfirvald í upprunalandinu hefur lýst yfir 
að sé laust við (1)[blóðmyndandi drep] (1)[ostruveiki (Bonamia exitiosa)] (1)[perkinsveiki] (1)[dvergkornadreyra] 
(1)[rauðhala ] (1)[gulhöfðaveiki] í samræmi við VII. kafla tilskipunar ráðsins 2006/88/EB eða viðeigandi staðal Al
þjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar og

i. þar sem tilkynna ber lögbæra yfirvaldinu um viðkomandi sjúkdóm(a) og lögbæra yfirvaldinu ber að rannsaka 
tafarlaust tilkynningar um grun um smit af völdum viðkomandi sjúkdóms eða sjúkdóma,

ii. allur aðflutningur tegunda, sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum, er frá svæði sem 
lýst hefur verið laust við sjúkdóminn eða sjúkdómana og

iii. tegundir, sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum, hafa ekki verið bólusettar gegn 
viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum],

eða (1)(4)(5)[hafa verið sett í sóttkví í samræmi við ákvörðun 2008/946/EB].]

II.3. (1)(2)(3)[Kröfur vegna tegunda sem eru smitnæmar fyrir veirublæði, iðradrepi, blóðþorra, skjónakarpaherpesveiki, 
martelíuveiki, ostruveiki (Bonamia ostreae) og/eða hvítblettaveiki

 Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að skrautlagardýrin sem um getur hér að ofan:

annaðhvort (1)(5)[eiga uppruna sinn í landi/á yfirráðasvæði, svæði eða hólfi sem lögbært yfirvald í upprunalandinu hefur lýst 
yfir að sé laust við (1)[veirublæði] (1)[iðradrep] (1)[blóðþorra] (1)[skjónakarpaherpesveiki] (1)[martelíuveiki] (1)
[ostruveiki (Bonamia ostreae)] (1)[hvítblettaveiki] í samræmi við VII. kafla tilskipunar 2006/88/EB eða viðeigandi 
staðal Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar og

i. þar sem tilkynna ber lögbæra yfirvaldinu um viðkomandi sjúkdóm(a) og lögbæra yfirvaldinu ber að rannsaka 
tafarlaust tilkynningar um grun um smit af völdum viðkomandi sjúkdóms eða sjúkdóma,

ii. allur aðflutningur tegunda, sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum, kemur frá svæði 
sem lýst hefur verið laust við sjúkdóminn eða sjúkdómana og

iii. tegundir, sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum, hafa ekki verið bólusettar gegn 
viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum]

eða (1)(3)(5)[hafa verið sett í sóttkví í samræmi við ákvörðun 2008/946/EB].]

II.4. Kröfur um flutning og merkingar

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

II.4.1. skrautlagardýrin, sem um getur hér að ofan, eru geymd við aðstæður, þ.á m. í tengslum við vatnsgæði, sem breyta ekki 
heilbrigðisástandi þeirra,

II.4.2. flutningagámurinn er hreinn og sótthreinsaður eða áður ónotaður og

II.4.3. sendingin er auðkennd með læsilegum merkimiða utan á gáminum sem inniheldur viðeigandi upplýsingar sem um getur í reitum 
I.7 til I.13 í I. hluta þessa vottorðs og með eftirfarandi yfirlýsingu:

annaðhvort (1)[„Skraut-(1)[fiskar] (1)[lindýr] (1)[krabbadýr] sem eru ætluð í lokaða aðstöðu fyrir skrautlagardýr í 
Evrópusambandinu“]

eða (1)[„Skraut-(1)[fiskar] (1)[lindýr] (1)[krabbadýr] sem eru ætluð í sóttkví í Evrópusambandinu“]

II.5. (1) (3) (6) [Kröfur vegna tegunda sem eru smitnæmar fyrir vorveiru í vatnakarpa, nýrnaveiki, brisdrepi og sýkingu af 
völdum roðflyðrusníkils (roðflyðrusýki)

 Ég, undirritaður, opinber skoðunarmaður, votta hér með að skrautlagardýrin sem um getur hér að ofan:

II
. h

lu
ti:

 V
ot

to
rð
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  LAND: Skrautlagardýr sem eru ætluð í lokaða aðstöðu fyrir 
skrautlagardýr

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

annaðhvort (1)[eiga uppruna sinn í landi/á yfirráðasvæði eða hluta þess þar sem:

a) tilkynna ber lögbæra yfirvaldinu um (1)[vorveiru í vatnakarpa] (1)[roðflyðrusýki] (1)[nýrnaveiki] (1)[brisdrep] 
og lögbæra yfirvaldinu ber að rannsaka tafarlaust tilkynningar um grun um smit af völdum viðkomandi 
sjúkdóms eða sjúkdóma,

b) öll lagareldisdýr af tegundum, sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum og fluttar eru 
inn í það land/yfirráðasvæði eða hluta þess eru í samræmi við þær kröfur sem settar eru fram í lið II.5 í þessu 
vottorði,

c) tegundir, sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum, hafa ekki verið bólusettar gegn 
viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum] og

d) uppfylltar hafa verið kröfur varðandi sjúkdómaleysi vegna (1)[vorveiru í vatnakarpa] (1)[roðflyðrusýki] (1)
[nýrnaveiki] (1)[brisdreps] sem mælt er fyrir um í viðeigandi staðli Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar eða 
í a.m.k. sama mæli og mælt er fyrir um í VII. kafla tilskipunar 2006/88/EB.]

eða (1)(3)[hafa verið í sóttkví samkvæmt skilyrðum sem a.m.k. jafngilda þeim sem mælt er fyrir um í ákvörðun 
2008/946/EB.]]

  

Athugasemdir   

I. hluti:   

— Reitur I.19: Nota skal viðeigandi samræmt flokkunarkerfi (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar fyrir eftirfarandi liði: 0301, 0306, 
0307, 0308 eða 0511.

— Reitir I.20 og I.28: Magnið er gefið upp sem heildarkílóafjöldi nema ef um er að ræða skrautfiska.

— Reitur I.25: Merkið við „Sem gæludýr“, ef um er að ræða skrautlagardýr sem eiga að fara til endursölu í gæludýrabúðir eða svipuð 
fyrirtæki, „Sem sirkus-/sýningardýr“, ef um er að ræða skrautlagardýr sem ekki eru ætluð til endursölu og eiga að fara í lagardýrasöfn 
eða svipuð fyrirtæki, „Í sóttkví“, ef skrautlagardýrin eiga að fara í sóttkví.

II. hluti:   

(1)  Strikið út það sem á ekki við.

(2)  Liðir II.2 og II.3 í þessu vottorði eiga eingöngu við um tegundir sem eru smitnæmar fyrir einum eða fleiri af sjúkdómunum sem um 
getur í yfirskrift viðkomandi hluta. Smitnæmar tegundir eru tilgreindar í II. hluta IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB.

(3)  Flytja má inn sendingar skrautlagardýra þrátt fyrir kröfurnar, sem settar eru fram í liðum II.2. og II.3, ef þau eiga að fara í sóttkví í 
aðstöðu sem samræmist kröfunum sem mælt er fyrir um í ákvörðun 2008/946/EB.

(4)  Til að leyfi fáist fyrir flutningi inn í Sambandið verður að vera hægt að framvísa einni af þessum yfirlýsingum ef sendingin inniheldur 
tegundir sem eru smitnæmar fyrir blóðmyndandi drepi, ostruveiki (Bonamia exitiosa), perkinsveiki, dvergkornadreyra, rauðhala og/
eða gulhöfðaveiki.

(5)  Til að leyfi fáist fyrir flutningi inn í aðildarríki, svæði eða hólf, sem lýst hafa verið laus við veirublæði, iðradrep, blóðþorra, 
skjónakarpaherpesveiki, martelíuveiki, ostruveiki (Bonamia ostreae) eða hvítblettaveiki, eða eru með eftirlitsáætlun eða áætlun um 
útrýmingu sem var gerð í samræmi við 1. eða 2. mgr. 44. gr. tilskipunar 2006/88/EB, verður að vera hægt að framvísa einni af 
þessum yfirlýsingum ef í sendingunni eru tegundir sem eru smitnæmar fyrir sjúkdómum sem sjúkdómaleysið eða eftirlits- eða 
útrýmingaráætlunin gildir um. Gögn um sjúkdómastöðu á mismunandi svæðum Sambandsins eru aðgengileg á vefslóðinni http://
ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

(6)  Liður II.5 í þessu vottorði gildir eingöngu um sendingar sem ætlaðar eru fyrir aðildarríki eða hluta aðildarríkis sem talinn er laus við 
sjúkdóma, eða þar sem samþykkt hefur verið áætlun í samræmi við ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar vorveiru í vatnakarpa, 
nýrnaveiki, brisdrep eða roðflyðrusýki og sendingin samanstendur af tegundum sem eru tilgreindar í C-hluta II. viðauka sem 
smitnæmar fyrir sjúkdómi eða sjúkdómum, sem sjúkdómslausa staðan eða áætlanirnar gilda um.

  Liður II.5 gildir einnig um sendingar fiska af öllum tegundum, sem koma af vatnasvæði þar sem fyrir eru tegundir sem eru tilgreindar 
í C-hluta II. viðauka sem smitnæmar fyrir sýkingu af völdum roðflyðrusníkils, ef sendingarnar eru ætlaðar aðildarríki eða hluta 
aðildarríkis sem tilgreindur er í I. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB sem laus við roðflyðrusýki.

 Flytja má inn sendingar skrautlagardýra, þar sem kröfur í tengslum við vorveiru í vatnakarpa, brisdrep og/eða nýrnaveiki eiga við, 
þrátt fyrir kröfurnar sem settar eru fram í lið II.5 í þessu vottorði, ef þær eiga að fara í sóttkví í aðstöðu sem samræmist kröfunum sem 
mælt er fyrir um í ákvörðun 2008/946/EB.

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