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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/68/EBE frá 28. janúar 1991 
um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti 
innan Bandalagsins með sauðfé og geitur (1), einkum 2. mgr. 
14 gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 91/68/EBE er mælt fyrir um skilyrði á 
sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti innan 
Sambandsins með sauðfé og geitur. Þar er m.a. kveðið á 
um að heilbrigðisvottorð sem samræmast fyrirmyndum 
I, II eða III, sem eru settar fram í viðauka E við 
tilskipunina, skuli fylgja sauðfé og geitum við flutning á 
ákvörðunarstað.

2) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 
(2) er mælt fyrir um reglur um forvarnir gegn, eftirlit 
með og útrýmingu smitandi svampheilakvilla (var áður 
„smitandi heilahrörnunarsjúkdómar“) í nautgripum, 
sauðfé og geitum. Í VII. viðauka við þá reglugerð eru 
settar fram ráðstafanir varðandi varnir gegn og útrýmingu 
smitandi svampheilakvilla. Auk þess er í A-kafla VIII. 
viðauka við þá reglugerð mælt fyrir um skilyrði fyrir 
viðskiptum innan Sambandsins með lifandi dýr, sæði 
og egg. Ákvæðum A-kafla VIII. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 999/2001 var breytt nýlega með reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 630/2013 (3).

3) Í því skyni að endurspegla kröfur í tengslum við viðskipti 
innan Sambandsins með sauðfé og geitur til eldis og 
undaneldis, sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB)  
nr. 999/2001, eins og henni var breytt með reglugerð (ESB) 
nr. 630/2013, var fyrirmyndunum að heilbrigðisvott orðum 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 346, 20.12.2013, bls. 75. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 65/2014 frá  
16. maí 2014 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samn inginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 63, 30.10.2014, bls. 4.

(1) Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 19.
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 

um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna 
tegunda smitandi heilahrörnunar (Stjtíð. EB L 147. 31.5.2001 bls. 1)

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 630/2013 frá 28. júní 2013 
um breytingu á viðaukunum við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og 
útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (Stjtíð. ESB L 179, 
29.6.2013, bls. 60).

II og III, sem settar eru fram í viðauka E við tilskipun 
91/68/EBE, breytt nýlega með framkvæmdarákvörðun 
fram kvæmdastjórnarinnar 2013/445/ESB (4).

4) Í ferlinu við þessa breytingu var þeim möguleika að 
flytja sauðfé og geitur, með sérstökum skilyrðum, til 
undaneldis til aðildarríkja með samþykkta varnaráætlun 
vegna dæmigerðrar riðuveiki, sleppt fyrir mistök. Af þeim 
sökum ætti að breyta lið II.9 í II. hluta fyrirmyndarinnar að 
heilbrigðisvottorði III fyrir viðskipti innan Sambandsins 
með sauðfé og geitur til undaneldis sem sett er fram í 
viðauka E við tilskipun 91/68/EBE.

5) Að auki þarf að endurskoða tilteknar vísanir í reglugerð 
(EB) nr. 999/2001 í fyrirmynd að heilbrigðisvottorði II 
fyrir viðskipti innan Sambandsins með sauðfé og geitur 
til eldis og í heilbrigðisvottorði III fyrir viðskipti innan 
Sambandsins með sauðfé og geitur til undaneldis, sem 
settar eru fram í viðauka E við tilskipun 91/68/EBE, til að 
fjarlægja alla tvíræðni.

6) Því ber að breyta fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum II 
og III, sem settar eru fram í viðauka E við tilskipun 91/68/
EBE, til að endurspegla á réttan hátt þær kröfur í tengslum 
við viðskipti innan Sambandsins með sauðfé og geitur 
til eldis og undaneldis sem mælt er fyrir um í reglugerð 
(EB) nr. 999/2001, eins og henni var breytt með reglugerð 
(ESB) nr. 630/2013.

7) Til að tryggja samræmi í hugtakanotkun í öllum 
fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum fyrir viðskipti innan 
Sambandsins með sauðfé og geitur, sem settar eru fram í 
viðauka E við tilskipun 91/68/EBE, ætti enn fremur að 
breyta þessum fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum og 
skipta þeim út fyrir fyrirmyndirnar að heilbrigðisvottorðum 
I, II og III sem settar eru fram í viðaukanum við þessa 
ákvörðun.

8) Því ber að breyta tilskipun 91/68/EBE til samræmis við 
það.

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

(4) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/445/ESB frá 29. 
ágúst 2013 um breytingu á viðauka E við tilskipun ráðsins 91/68/EBE 
að því er varðar fyrirmynd að heilbrigðisvottorðum fyrir viðskipti innan 
Sambandsins með sauðfé og geitur og heilbrigðiskröfur sem varða riðuveiki 
(Stjtíð. ESB L 233, 31.8.2013, bls. 48).

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 18. desember 2013

um breytingu á fyrirmyndum að heilbrigðisvottorðum I, II og III fyrir viðskipti innan 
Sambandsins með sauðfé og geitur til slátrunar, eldis og undaneldis sem settar eru fram  

í viðauka E við tilskipun ráðsins 91/68/EBE

(tilkynnt með númeri C(2013) 9208)

(2013/784/ESB) (*)

2015/EES/16/05
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Í stað viðauka E við tilskipun 91/68/EBE komi textinn í viðaukanum við þessa ákvörðun.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 18. desember 2013.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Tonio BORG

 framkvæmdastjóri.

______
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VIÐAUKI

„VIÐAUKI E

FYRIRMYND I

EVRÓPUSAMBANDIÐ         Vottorð  vegna viðskipta 
innan Sambandsins
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I.1. Sendandi
 Heiti
 Heimilisfang
 
 Póstnúmer

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

I.3.  Lögbært stjórnvald

I.4.  Lögbært staðaryfirvald

I.5. Sendandi
 Heiti
 Heimilisfang
 
 Póstnúmer

I.6.  Númer tilheyrandi, 
upprunalegra vottorða

  Númer fylgiskjala

I.7.  Nafn söluaðila  

 Samþykkisnúmer

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

Kóði I.10. Viðtökuland ISO-kóði I.11. Viðtökusvæði Kóði

I.12.  Upprunastaður
 Bújörð □  Söfnunarstöð □   

Athafnasvæði söluaðila □
 Heiti Samþykkisnúmer
 Heimilisfang
 
 Póstnúmer

I.13.  Ákvörðunarstaður
 Bújörð □ Söfnunarstöð □      Athafnasvæði söluaðila □
 Heiti  Samþykkisnúmer
 Heimilisfang
 
 Póstnúmer

I.14.  Fermingarstaður
 Póstnúmer

I.15.  Brottfarardagur og -tími

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

I.17.  Flutningsaðili
 Heiti  Samþykkisnúmer□
 Heimilisfang
 
 Póstnúmer  Aðildarríki

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

  I.20. Magn

I.21. I.22. Fjöldi pakkninga

I.23.  Nr. innsiglis/gáms I.24. 

I.25.  Vörur sem eru vottaðar: 
 Til slátrunar □
I.26.  Umflutningur gegnum þriðja land □  
 Þriðja land ISO-kóði
 Komustaður Kóði
 Aðildarríki 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. Áætlaður ferðatími□
 

I.30.  Leiðaráætlun    
 Já □      Nei □
I.31.  Auðkenning varanna    
 Tegund Opinber einstaklingsbundin auðkenning   Aldur  Kyn  

Ræktunarkyn  Magn
     (Vísindaheiti)
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EVRÓPUSAMBANDIÐ           91/68 El Sauðfé/geitur til 
slátrunar
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II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. Tilvísunarnúmer staðar

 Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að dýrin sem lýst er hér að framan uppfylla eftirfarandi kröfur: 

(1) annaðhvort [II.1. Dýrin voru fædd og hafa verið alin frá burði á yfirráðasvæði Sambandsins.]

(1) eða [II.1. Dýrin voru flutt inn frá þriðja landi í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 206/2010 a.m.k. 30 dögum fyrir fermingu.]

II.2. Dýrin:

II.2.1. hafa verið skoðuð í dag (innan 24 klukkustunda fyrir fermingu) og sýna engin klínísk einkenni 
sjúkdóms,

II.2.2. eru ekki dýr sem á að eyða samkvæmt áætlun um að útrýma smitandi sjúkdómi,

II.2.3. koma frá bújörðum sem hafa ekki sætt opinberu banni af heilbrigðisástæðum undanfarna 42 daga vegna 
öldusóttar, undanfarna 30 daga vegna hundaæðis og undanfarna 15 daga vegna miltisbrands og hafa ekki 
komist í snertingu við dýr frá bújörðum sem ekki uppfylltu þessi skilyrði,

II.2.4. koma ekki frá bújörð og hafa ekki komist í snertingu við dýr frá bújörð á verndarsvæði, sem hefur verið 
sett upp samkvæmt löggjöf Sambandsins, þaðan sem dýr mega ekki fara,

II.2.5. falla ekki undir ráðstafanir vegna dýraheilbrigðis samkvæmt löggjöf Sambandsins um gin- og 
klaufaveiki og hafa ekki verið bólusett gegn gin- og klaufaveiki.

II.3. Á grundvelli skriflegrar yfirlýsingar umsjónarmanns eða athugunar á skrá bújarðarinnar og 
flutningsskjölum, sem eru geymd í samræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004, einkum B- og 
C-þætti viðaukans við þá reglugerð: 

II.3.1. Dýrin hafa verið á einni upprunabújörð a.m.k. næstliðinn 21 dag eða á upprunabújörðinni frá burði ef 
dýrin eru yngri en 21 dags gömul og ekki hefur verið komið með nein klaufdýr, sem eru flutt inn frá 
þriðja landi, inn á upprunabújörðina næstliðna 30 daga nema komið hafi verið með þessi dýr í samræmi 
við 2. mgr. 4. gr. a í tilskipun ráðsins 91/68/EBE og

(1) annaðhvort [þau hafa verið á einni upprunabújörð sem ekki hefur verið komið með neitt sauðfé eða neinar geitur inn 
á nema komið hafi verið með þessi dýr í samræmi við 1. mgr. 4. gr. a í tilskipun 91/68/EBE næstliðinn 
21 dag.]

(1) eða [þau verða send beint frá einni bújörð á viðtökusláturhúsið.]

II.4.1. Dýrin voru flutt í lokuðum flutningatækjum sem höfðu áður verið hreinsuð og sótthreinsuð með 
opinberlega samþykktu sótthreinsiefni og á þann hátt að það veitti haldgóða vernd fyrir heilbrigðisástand 
dýranna. 

II.4.2. Á grundvelli opinberra skjala sem fylgja dýrunum á sendingin, sem fellur undir þetta heilbrigðisvottorð, 
að leggja upp í ferð sína  ……………………………………………………………………………… 
(setjið inn dagsetningu) (2).

II.4.3. Þegar skoðun fór fram voru dýrin, sem falla undir þetta heilbrigðisvottorð, hæf til flutnings í fyrirhugaðri 
ferð í samræmi við ákvæði reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2005 (3) (4).

II.5. Þetta vottorð

(1) annaðhvort [gildir í 10 daga frá skoðunardegi á upprunabújörðinni eða á samþykktu söfnunarstöðinni eða á 
athafnasvæði samþykkts söluaðila í upprunaaðildarríkinu,]

(1) eða [fellur úr gildi í samræmi við 6. mgr. 9. gr. tilskipunar 91/68/EBE 
……………………………………………………………(setjið inn dagsetningu) ] (5).

Athugasemdir

1. HLUTI:

- Reitur I.19: Nota skal viðeigandi SN-númer undir eftirfarandi fyrirsögnum: 01.04.10 eða 01.04.20.

- Reitur I.23: Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.

- Reitur I.31: Auðkenningarkerfi: Dýrin skulu merkt með: Einstaklingsbundnu númeri sem gerir kleift að rekja 
upprunastað þeirra í samræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2004.

Aldur: (mánuðir)

Kyn: (Kk=karldýr, Kvk=kvendýr, G=geld karldýr).
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EVRÓPUSAMBANDIÐ                  91/68 El 
Sauðfé/geitur til slátrunar

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

II. hluti:

(1) Strikið út það sem á ekki við.

(2) Ef sendingu er safnað saman á söfnunarstöð og samanstendur af dýrum, sem voru sett í flutningatæki á mismunandi dagsetningum, telst sú 
dagsetning, þegar ferðin hófst hjá allri sendingunni, vera fyrsti dagurinn sem einhver hluti af sendingunni fór frá upprunabújörðinni.

(3) Þessi yfirlýsing veitir flutningsaðilum ekki undanþágu frá skuldbindingum sínum í samræmi við gildandi reglur Sambandsins, einkum að því 
er varðar hæfi dýra til flutninga. 

(4) Fyllist út ef sendingu er safnað saman á samþykktri söfnunarstöð eða á athafnasvæði samþykkts söluaðila.

(5) Fyllist út ef sendingu er safnað saman á samþykktri söfnunarstöð sem er staðsett í umflutningsaðildarríki.

— 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: Undirskrift:

 Stimpill:
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EVRÓPUSAMBANDIÐ         Vottorð vegna viðskipta             
innan Sambandsins
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I.1. Sendandi
 Heiti
 Heimilisfang
 
 Póstnúmer

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

I.3.  Lögbært stjórnvald

I.4.  Lögbært staðaryfirvald

I.2. Sendandi
 Heiti
 Heimilisfang
 
 Póstnúmer

I.6.  Númer tilheyrandi, 
upprunalegra vottorða

  Númer fylgiskjala

I.7.  Nafn söluaðila  

 Samþykkisnúmer

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

Kóði I.10. Viðtökuland ISO-kóði I.11. Viðtökusvæði 
  

Kóði

I.12.  Upprunastaður
 Bújörð □  Söfnunarstöð □  
 Heiti Samþykkisnúmer/skráningarnúmer
 Heimilisfang
 
 Póstnúmer

I.13.  Ákvörðunarstaður
 Bújörð □ Söfnunarstöð □   Athafnasvæði söluaðila □ 
 Heiti Samþykkisnúmer
 Heimilisfang
 
 Póstnúmer

I.14.  Fermingarstaður
 Póstnúmer

I.15.  Brottfarardagur og -tími

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

I.17.  Flutningsaðili
 Heiti  Samþykkisnúmer□
 Heimilisfang
 
 Póstnúmer  Aðildarríki

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

  I.20. Magn

I.21. I.22. Fjöldi pakkninga

I.23.  Nr. innsiglis/gáms I.24. 

I.25.  Vörur sem eru vottaðar: 
 Til eldis □
I.26.  Umflutningur gegnum þriðja land  □
 Komustaður ISO-kóði
 Komustaður Kóði
 Aðildarríki Kóði 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. Áætlaður ferðatími□
 

I.30.  Leiðaráætlun    
 Já □      Nei □
I.31.  Auðkenning varanna    
 Tegund Opinber einstaklingsbundin auðkenning   Aldur  Kyn  

Ræktunarkyn  Magn
     (Vísindaheiti)



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 16/54 19.3.2015

EVRÓPUSAMBANDIÐ             91/68 El 
Sauðfé/geitur til eldis
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II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. Tilvísunarnúmer staðar

 Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að dýrin sem lýst er hér að framan uppfylla eftirfarandi kröfur: 

(1) annaðhvort [II.1. Dýrin voru fædd og hafa verið alin frá burði á yfirráðasvæði Sambandsins.]

(1) eða [II.1. Dýrin voru flutt inn frá þriðja landi í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
206/2010 a.m.k. 30 dögum fyrir fermingu.]

II.2. Dýrin:

II.2.1. hafa verið skoðuð í dag (innan 24 klukkustunda fyrir fermingu) og sýna engin klínísk einkenni 
sjúkdóms,

II.2.2. eru ekki dýr sem á að eyða samkvæmt áætlun um að útrýma smitandi sjúkdómi,

II.2.3. koma frá bújörðum sem hafa ekki sætt opinberu banni af heilbrigðisástæðum undanfarna 42 daga vegna 
öldusóttar, undanfarna 30 daga vegna hundaæðis og undanfarna 15 daga vegna miltisbrands og hafa ekki 
komist í snertingu við dýr frá bújörðum sem ekki uppfylltu þessi skilyrði,

II.2.4. koma ekki frá bújörð og hafa ekki komist í snertingu við dýr frá bújörð á verndarsvæði, sem hefur verið 
sett upp samkvæmt löggjöf Sambandsins, þaðan sem dýr mega ekki fara,

II.2.5. falla ekki undir ráðstafanir vegna dýraheilbrigðis samkvæmt löggjöf Sambandsins um gin- og 
klaufaveiki og hafa ekki verið bólusett gegn gin- og klaufaveiki.

II.3. Á grundvelli skriflegrar yfirlýsingar umsjónarmanns eða athugunar á skrá bújarðarinnar og 
flutningsskjölum, sem eru geymd í samræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004, einkum B- og 
C-þætti viðaukans við þá reglugerð. Dýrin hafa verið á einni upprunabújörð a.m.k. næstliðna 30 daga 
eða á upprunabújörðinni frá burði ef dýrin eru yngri en 30 daga gömul og ekki hefur verið komið með 
neitt sauðfé eða neinar geitur inn á upprunabújörðina næstliðinn 21 dag og ekki hefur verið komið með 
nein klaufdýr, sem eru flutt inn frá þriðja landi, inn á upprunabújörðina næstliðna 30 daga nema komið 
hafi verið með þessi dýr í samræmi við 1. mgr. 4. gr. a í tilskipun ráðsins 91/68/EBE. 

          (1) [II.4 Dýrin uppfylla þær viðbótarábyrgðir sem kveðið er á um í 7. eða 8. gr. tilskipunar 91/68/
EBE og mælt fyrir um varðandi viðtökuaðildarríkið eða hluta af yfirráðasvæði þess 
…………………………………………… (setjið inn aðildarríki eða hluta af yfirráðasvæði þess) í 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar …/…/… (setjið inn númer).]

II.5. Dýrin uppfylla a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum og eru því tæk til inntöku á sauðfjár- eða geitabújörð 
sem er opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis):

(1) annaðhvort [upprunabújörðin er staðsett í aðildarríki eða á hluta af yfirráðasvæði þess ………… (setjið inn 
aðildarríki eða hluta af yfirráðasvæði þess) sem er viðurkennt sem opinberlega laust við öldusótt í 
samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar …/…/… (setjið inn númer).]

(1) eða [þau koma frá bújörð sem er opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis).] 

(1) eða [þau koma frá bújörð sem er laus við öldusótt (B. melitensis) og 

i. eru auðkennd hvert um sig,

ii.
hafa aldrei verið bólusett gegn öldusótt eða hafa ekki verið bólusett gegn öldusótt undanfarin tvö ár 
eða dýrin eru kvendýr eldri en tveggja ára sem voru bólusett gegn öldusótt fyrir sjö mánaða aldur,

iii. voru einangruð undir opinberu eftirliti á upprunabújörðinni og voru, meðan á slíkri einangrun stóð, 
sett í tvær prófanir fyrir öldusótt, með neikvæðum niðurstöðum, í samræmi við viðauka C við 
tilskipun 91/68/EBE, sem voru gerðar með a.m.k. sex vikna millibili.]

II.6. Dýrin uppfylla a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum og eru því tæk til inntöku á sauðfjár- eða geitabújörð 
sem er laus við öldusótt (B. melitensis):

(1) annaðhvort [þau koma frá bújörð sem er opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis).]

(1) og/eða [þau koma frá bújörð sem er laus við öldusótt (B. melitensis).]

(1) og/eða [fram að viðmiðunardagsetningunni samkvæmt útrýmingaráætluninni, sem er samþykkt samkvæmt 
ákvörðun ráðsins 90/242/EBE, koma þau frá annarri bújörð en bújörð sem er opinberlega laus við 
öldusótt eða bújörð sem er laus við öldusótt og uppfylla eftirfarandi skilyrði:

i. eru auðkennd hvert um sig,

ii. koma frá bújörð þar sem öll dýr af tegundum sem eru smitnæmar fyrir öldusótt (B. melitensis) hafa 
verið laus við klínísk einkenni eða öll önnur einkenni öldusóttar, a.m.k. undanfarna 12 mánuði, og
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(1) annaðhvort [hafa ekki verið bólusett gegn öldusótt (B. melitensis) undanfarin tvö ár og voru einangruð undir 
eftirliti dýralæknis á upprunabújörðinni og voru, meðan á slíkri einangrun stóð, sett í tvær prófanir 
fyrir öldusótt, með neikvæðum niðurstöðum, í samræmi við viðauka C við tilskipun 91/68/EBE, 
sem voru gerðar með a.m.k. sex vikna millibili.]]

(1) eða  [voru bólusett með Rev. 1 bóluefni fyrir sjö mánaða aldur en eigi síðar en 15 dögum áður en þau 
komu inn á viðtökubújörðina.]]

(1) [II.7. Dýrin eiga að fara til aðildarríkis þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða riðuveiki er óveruleg, sem er samþykkt 
í samræmi við fyrstu undirgrein í lið 2.2 í þætti A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 999/2001, eða til aðildarríkis sem er skráð í lið 3.2 í þætti A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerðina sem 
aðildarríki með samþykkta landsbundna varnaráætlun vegna riðuveiki, og koma frá bújörð eða bújörðum

(1) annaðhvort [sem eru staðsettar í aðildarríki eða á svæði í aðildarríki þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða 
riðuveiki er óveruleg, sem er samþykkt í samræmi við fyrstu undirgrein í lið 2.2 í þætti A í kafla A 
í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001.]]

(1) og/eða [sem eru viðurkenndar sem bújarðir þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða riðuveiki 
er óveruleg, í samræmi við lið 1.2 í þætti A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
999/2001.]]

(1) og/eða [sem falla ekki undir ráðstafanirnar sem mælt er fyrir um í 3. og 4. lið í kafla B í VII. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 999/2001 og um er að ræða sauðfé af príonprótínarfgerð ARR/ARR.]]

(1) og/eða [sem hafa uppfyllt kröfurnar, sem mælt er fyrir um í a- til i-lið annarrar undirgreinar í lið 1.2 í 
þætti A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, a.m.k. undanfarin sjö ár og dýrin 
koma á viðtökubújörðina fyrir 1. janúar 2015.]]

II.8.1. Dýrin voru flutt í lokuðum flutningatækjum sem höfðu áður verið hreinsuð og sótthreinsuð með opinberlega 
samþykktu sótthreinsiefni og á þann hátt að það veitti haldgóða vernd fyrir heilbrigðisástand dýranna.

II.8.2. Á grundvelli opinberra skjala sem fylgja dýrunum á sendingin, sem fellur undir þetta heilbrigðisvottorð, að leggja 
upp í ferð sína  ………………………… (setjið inn dagsetningu) (2).

II.8.3. Þegar skoðun fór fram voru dýrin, sem falla undir þetta heilbrigðisvottorð, hæf til flutnings í fyrirhugaðri ferð í 
samræmi við ákvæði reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2005 (3).

Athugasemdir

I. hluti:

- Reitur I.19: Nota skal viðeigandi SN-númer undir eftirfarandi fyrirsögnum: 01.04.10 eða 01.04.20.

- Reitur I.23: Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.

- Reitur I.31: Auðkenningarkerfi: Dýrin skulu merkt með: Einstaklingsbundnu númeri sem gerir kleift að rekja upprunastað þeirra í 
samræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004.

Aldur: (mánuðir)

Kyn: (Kk=karldýr, Kvk=kvendýr, G=geld karldýr).

II. hluti:

(1)  Strikið út ef það á ekki við.

(2)  Ef sendingu er safnað saman á söfnunarstöð og samanstendur af dýrum, sem voru sett í flutningatæki á mismunandi dagsetningum, telst sú 
dagsetning, þegar ferðin  

 hófst hjá allri sendingunni, vera fyrsti dagurinn sem einhver hluti af sendingunni fór frá upprunabújörðinni.

(3)  Þessi yfirlýsing veitir flutningsaðilum ekki undanþágu frá skuldbindingum sínum í samræmi við gildandi reglur Sambandsins, einkum að því 
er varðar hæfi dýra til flutninga.

–  Þetta vottorð gildir í 10 daga.

–  Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.
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Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður

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

 Staðbundin dýralæknaeining: Númer staðbundinnar dýralæknaeiningar:

 Dagsetning: Undirskrift:

 Stimpill:
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I.1. Sendandi
 Heiti
 Heimilisfang
 
 Póstnúmer

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

I.3.  Lögbært stjórnvald

I.4.  Lögbært staðaryfirvald

I.5. Sendandi
 Heiti
 Heimilisfang
 
 Póstnúmer

I.6.  Númer tilheyrandi, 
uppruna legra

 vottorða

  Númer fylgiskjala

I.7.  Nafn söluaðila  Samþykkisnúmer

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

Kóði I.10. Viðtökuland ISO-kóði I.11. Viðtökusvæði Kóði

I.12.  Upprunastaður
 Bújörð □  Söfnunarstöð □  
 Heiti Samþykkis-/skráningarnúmer
 Heimilisfang
 
 Póstnúmer

I.13.  Ákvörðunarstaður
 Bújörð □ Söfnunarstöð □   Athafnasvæði söluaðila □ 
 Heiti Samþykkisnúmer
 Heimilisfang
 
 Póstnúmer

I.14.  Fermingarstaður
 Póstnúmer

I.15.  Brottfarardagur og -tími

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

I.17.  Flutningsaðili
 Heiti  Samþykkisnúmer□
 Heimilisfang
 
 Póstnúmer  Aðildarríki

I.18. Lýsing á vöru   I.19. Vörunúmer (SN-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 □
I.26.  Umflutningur gegnum þriðja land □
 Þriðja land ISO-kóði
 Komustaður Kóði
 Aðildarríki 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. Áætlaður ferðatími□
 

I.30.  Leiðaráætlun    
 Já □      Nei □
I.31.  Auðkenning varanna    
 Tegund Opinber einstaklingsbundin auðkenning   Aldur  Kyn  

Ræktunarkyn  Magn
     (Vísindaheiti)
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II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. Tilvísunarnúmer staðar

 Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að dýrin sem lýst er hér að framan uppfylla eftirfarandi kröfur: 

(1) annaðhvort [II.1. Dýrin voru fædd og hafa verið alin frá burði á yfirráðasvæði Sambandsins.]

(1) eða [II.1. Dýrin voru flutt inn frá þriðja landi í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
206/2010 a.m.k. 30 dögum fyrir fermingu.]

II.2. Dýrin:

II.2.1. hafa verið skoðuð í dag (innan 24 klukkustunda fyrir fermingu) og sýna engin klínísk einkenni 
sjúkdóms,

II.2.2. eru ekki dýr sem á að eyða samkvæmt áætlun um að útrýma smitandi sjúkdómi,

II.2.3. koma frá bújörðum sem hafa ekki sætt opinberu banni af heilbrigðisástæðum undanfarna 42 daga vegna 
öldusóttar, undanfarna 30 daga vegna hundaæðis og undanfarna 15 daga vegna miltisbrands og hafa 
ekki komist í snertingu við dýr frá bújörðum sem ekki uppfylltu þessi skilyrði,

II.2.4. koma ekki frá bújörð og hafa ekki komist í snertingu við dýr frá bújörð á verndarsvæði, sem hefur verið 
sett upp samkvæmt löggjöf Sambandsins, þaðan sem dýr mega ekki fara,

II.2.5. falla ekki undir ráðstafanir vegna dýraheilbrigðis samkvæmt löggjöf Sambandsins um gin- og 
klaufaveiki og hafa ekki verið bólusett gegn gin- og klaufaveiki.

II.3. Á grundvelli skriflegrar yfirlýsingar umsjónarmanns eða athugunar á skrá bújarðarinnar og 
flutningsskjölum, sem eru geymd í samræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004, einkum B- og 
C-þætti viðaukans við þá reglugerð hafa dýrin verið á einni upprunabújörð a.m.k. næstliðna 30 daga 
eða á upprunabújörðinni frá burði ef dýrin eru yngri en 30 daga gömul og ekki hefur verið komið með 
neitt sauðfé eða neinar geitur inn á upprunabújörðina næstliðinn 21 dag og ekki hefur verið komið með 
nein klaufdýr, sem eru flutt inn frá þriðja landi, inn á upprunabújörðina næstliðna 30 daga nema komið 
hafi verið með þessi dýr í samræmi við 1. mgr. 4. gr. a í tilskipun ráðsins 91/68/EBE.

          (1) [II.4 Dýrin uppfylla þær viðbótarábyrgðir sem kveðið er á um í 7. eða 8. gr. tilskipunar 91/68/
EBE og mælt fyrir um varðandi viðtökuaðildarríkið eða hluta af yfirráðasvæði þess 
……………………………………….…… (setjið inn aðildarríki eða hluta af yfirráðasvæði þess) í 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar …/…/… (setjið inn númer).]

II.5. Dýrin uppfylla a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum og eru því tæk til inntöku á sauðfjár- eða geitabújörð 
sem er opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis):

(1) annaðhvort [upprunabújörðin er staðsett í aðildarríki eða á hluta af yfirráðasvæði þess ………… (setjið inn 
aðildarríki eða hluta af yfirráðasvæði þess) sem er viðurkennt sem opinberlega laust við öldusótt í 
samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar …/…/… (setjið inn númer). ]

(1) eða [þau koma frá bújörð sem er opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis).] 

(1) eða [þau koma frá bújörð sem er laus við öldusótt (B. melitensis) og 

i. eru auðkennd hvert um sig,

ii.
hafa aldrei verið bólusett gegn öldusótt eða hafa ekki verið bólusett gegn öldusótt undanfarin tvö 
ár eða dýrin eru kvendýr eldri en tveggja ára sem voru bólusett gegn öldusótt fyrir sjö mánaða 
aldur

iii. voru einangruð undir opinberu eftirliti á upprunabújörðinni og voru, meðan á slíkri einangrun 
stóð, sett í tvær prófanir fyrir öldusótt, með neikvæðum niðurstöðum, í samræmi við viðauka C 
við tilskipun 91/68/EBE, sem voru gerðar með a.m.k. sex vikna millibili.]

II.6. Dýrin uppfylla a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum og eru því tæk til inntöku á sauðfjár- eða geitabújörð 
sem er laus við öldusótt (B. melitensis):

(1) annaðhvort [þau koma frá bújörð sem er opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis).]

(1) og/eða [þau koma frá bújörð sem er laus við öldusótt (B. melitensis).]

(1) og/eða [fram að viðmiðunardagsetningunni samkvæmt útrýmingaráætluninni, sem er samþykkt samkvæmt 
ákvörðun ráðsins 90/242/EBE, koma þau frá annarri bújörð en bújörð sem er opinberlega laus við 
öldusótt eða bújörð sem er laus við öldusótt og uppfylla eftirfarandi skilyrði:

i. eru auðkennd hvert um sig,
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ii. koma frá bújörð þar sem öll dýr af tegundum sem eru smitnæmar fyrir öldusótt (B. melitensis) hafa verið laus við klínísk 
einkenni eða öll önnur einkenni öldusóttar, a.m.k. undanfarna 12 mánuði, og

(1) annaðhvort [hafa ekki verið bólusett gegn öldusótt (B. melitensis) undanfarin tvö ár og voru einangruð undir 
eftirliti dýralæknis á upprunabújörðinni og voru, meðan á slíkri einangrun stóð, sett í tvær prófanir fyrir 
öldusótt, með neikvæðum niðurstöðum, í samræmi við viðauka C við tilskipun 91/68/EBE, sem voru 
gerðar með a.m.k. sex vikna millibili.]]

(1) eða  [voru bólusett með Rev. 1 bóluefni fyrir sjö mánaða aldur en eigi síðar en 15 dögum fyrir útgáfu þessa 
heilbrigðisvottorðs.]]

(1) [II.7. Þetta eru ógeltir kynbótahrútar og: 

i. þeir koma frá bújörð þar sem ekki hefur verið skráð tilvik smitandi lyppubólgu í hrútum (B. ovis) undanfarna 12 
mánuði,

ii. þeim hefur verið haldið samfleytt á þessari bújörð undanfarna 60 daga,

iii. þeir hafa, á næstliðnum 30 dögum, verið prófaðir, með neikvæðum niðurstöðum, til að greina smitandi lyppubólgu í 
hrútum (B. ovis) í samræmi við viðauka D við tilskipun 91/35/EBE.]

II.8. Samkvæmt bestu vitund undirritaðs og samkvæmt skriflegri yfirlýsingu eigandans voru dýrin ekki fengin frá bújörð og 
hafa ekki komist í snertingu við dýr frá bújörð þar sem eftirfarandi sjúkdómar hafa greinst með klínískum aðferðum: 

i. á næstliðnum 6 mánuðum: kregðujúgurbólga í sauðfé (Mycoplasma agalactiae) og kregðujúgurbólga í geitum 
(Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. Mycoides large colony),  

ii. á næstliðnum 12 mánuðum: berklabróðir eða kýlapest, 

iii. á næstliðnum þremur árum: votamæði, mæði/visna eða liðabólga í geitum af völdum veiru/heilabólguveira. Þessi 
frestur er þó styttur í 12 mánuði ef dýrum, sem hafa orðið fyrir áhrifum af mæði/visnu eða liðabólgu í geitum af völdum 
veiru/heilabólguveiru, hefur verið slátrað og eftirlifandi dýr hafa sýnt neikvæða svörun við tveimur prófunum. 

(1) annaðhvort II.9. Dýrin koma frá bújörð eða bújörðum

(1) annaðhvort [sem eru staðsettar í aðildarríki eða á svæði í aðildarríki þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða 
riðuveiki er óveruleg, sem er samþykkt í samræmi við fyrstu undirgrein í lið 2.2 í þætti A í kafla A í VIII. 
viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001.]]

(1) og/eða  [sem eru viðurkenndar sem bújarðir þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða riðuveiki er óveruleg, í 
samræmi við lið 1.2 í þætti A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001.]]

(1) og/eða  [sem falla ekki undir ráðstafanirnar sem mælt er fyrir um í 3. og 4. lið í kafla B í VII. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 999/2001 og um er að ræða sauðfé af príonprótínarfgerð ARR/ARR.]]

(1) eða  II.9. Dýrin eiga að fara til aðildarríkis þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða riðuveiki er óveruleg, sem er samþykkt 
í samræmi við fyrstu undirgrein í lið 2.2 í þætti A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, eða til 
aðildarríkis sem er skráð í lið 3.2 í þætti A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 sem aðildarríki með 
samþykkta landsbundna varnaráætlun vegna riðuveiki, og koma frá bújörð eða bújörðum

(1) annaðhvort [sem eru staðsettar í aðildarríki eða á svæði í aðildarríki þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða 
riðuveiki er óveruleg, sem er samþykkt í samræmi við fyrstu undirgrein í lið 2.2 í þætti A í kafla A í VIII. 
viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001.]]

(1) og/eða  [sem eru viðurkenndar sem bújarðir þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða riðuveiki er óveruleg, í 
samræmi við lið 1.2 í þætti A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001.]]

(1) og/eða  [sem falla ekki undir ráðstafanirnar sem mælt er fyrir um í 3. og 4. lið í kafla B í VII. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 999/2001 og um er að ræða sauðfé af príonprótínarfgerð ARR/ARR.]]

(1) og/eða  [sem hafa uppfyllt kröfurnar, sem mælt er fyrir um í a- til i-lið annarrar undirgreinar í lið 1.2 í þætti 
A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, a.m.k. undanfarin sjö ár og dýrin koma á 
viðtökubújörðina fyrir 1. janúar 2015.]]
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II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. Tilvísunarnúmer staðar

(1) eða  [II.9. Dýrin eiga að fara til annars aðildarríkis en aðildarríkis þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða riðuveiki er óveruleg, sem 
er samþykkt í samræmi við fyrstu undirgrein í lið 2.2 í þætti A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, eða 
til annars aðildarríkis en aðildarríkis sem er skráð í lið 3.2 í þætti A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 
sem aðildarríki með samþykkta landsbundna varnaráætlun vegna riðuveiki, og koma frá bújörð eða bújörðum

(1) annaðhvort [sem eru staðsettar í aðildarríki eða á svæði í aðildarríki þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða 
riðuveiki er óveruleg, sem er samþykkt í samræmi við fyrstu undirgrein í lið 2.2 í þætti A í kafla A í VIII. 
viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001.]]

(1) og/eða  [sem eru viðurkenndar sem bújarðir þar sem áhætta í tengslum við dæmigerða riðuveiki er óveruleg, í 
samræmi við lið 1.2 í þætti A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001.]]

(1) og/eða  [sem falla ekki undir ráðstafanirnar sem mælt er fyrir um í 3. og 4. lið í kafla B í VII. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 999/2001 og um er að ræða sauðfé af príonprótínarfgerð ARR/ARR.]]

(1) og/eða  [sem hafa uppfyllt kröfurnar, sem mælt er fyrir um í a- til i-lið annarrar undirgreinar í lið 1.2 í þætti 
A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, a.m.k. undanfarin sjö ár og dýrin koma á 
viðtökubújörðina fyrir 1. janúar 2015.]]

(1) og/eða  [sem eru viðurkenndar sem bújarðir þar sem áhættu í tengslum við dæmigerða riðuveiki er haldið í 
skefjum, í samræmi við lið 1.3 í þætti A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001.]]

(1) og/eða  [sem hafa uppfyllt kröfurnar, sem mælt er fyrir um í a- til i-lið annarrar undirgreinar í lið 1.2 í þætti 
A í kafla A í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, a.m.k. undanfarin sjö ár og dýrin koma á 
viðtökubújörðina fyrir 1. janúar 2015.]]

II.10.1 Dýrin voru flutt í lokuðum flutningatækjum sem höfðu áður verið hreinsuð og sótthreinsuð með opinberlega samþykktu 
sótthreinsiefni og á þann hátt að það veitti haldgóða vernd fyrir heilbrigðisástand dýranna.

II.10.2 Á grundvelli opinberra skjala sem fylgja dýrunum á sendingin, sem fellur undir þetta heilbrigðisvottorð, að leggja upp í ferð 
sína  ………………………… (setjið inn dagsetningu) (2).

II.10.3 Þegar skoðun fór fram voru dýrin, sem falla undir þetta heilbrigðisvottorð, hæf til flutnings í fyrirhugaðri ferð í samræmi 
við ákvæði reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2005 (3).

Athugasemdir

I. hluti:

–  Reitur I.19: Nota skal viðeigandi SN-númer undir eftirfarandi fyrirsögnum: 01.04.10 eða 01.04.20.

–  Reitur I.23: Tilgreina skal gámanúmer og innsiglisnúmer (ef við á), ef um er að ræða gáma eða kassa.

–  Reitur I.31:  Auðkenningarkerfi: Dýrin skulu merkt með: Einstaklingsbundnu númeri sem gerir kleift að rekja upprunastað þeirra í samræmi 
við reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004.

Aldur: (mánuðir)

Kyn: (Kk=karldýr, Kvk=kvendýr, G=geld karldýr).

II. hluti:

(1) Strikið út ef það á ekki við.

(2) Ef sendingu er safnað saman á söfnunarstöð og samanstendur af dýrum, sem voru sett í flutningatæki á mismunandi dagsetningum, telst sú 
dagsetning, þegar ferðin hófst hjá allri sendingunni, vera fyrsti dagurinn sem einhver hluti af sendingunni fór frá upprunabújörðinni.

(3) Þessi yfirlýsing veitir flutningsaðilum ekki undanþágu frá skuldbindingum sínum í samræmi við gildandi reglur Sambandsins, einkum að því 
er varðar hæfi dýra til flutninga.

– Þetta vottorð gildir í 10 daga.

– Stimpill og undirskrift skulu ekki vera í sama lit og aðrar upplýsingar í vottorðinu.
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II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b. Tilvísunarnúmer staðar

Opinber dýralæknir eða opinber skoðunarmaður

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

Staðbundin dýralæknaeining: Númer staðbundinnar dýralæknaeiningar:

Dagsetning: Undirskrift:

Stimpill:“




