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KOMMISJONSBESLUTNING

Nr. 4/41

2017/EØS/4/02

av 1. april 2011
om endring av vedlegg II-IV til rådsdirektiv 2009/158/EF om krav til dyrehelse for handel
innenfor Fellesskapet med og import fra tredjestater av fjørfe og rugeegg
[meddelt under nummer K(2011) 2068]
(2011/214/EU)(*)

endringene i nomenklaturen over Salmonella i henhold
til White-Kauffmann-Le Minor-skjemaets antigenformler
for Salmonella-serovarer av 2007 fra WHOs Collaborating
Centre of the World Health Organisation for Reference
and Research on Salmonella, og i samsvar med med
kapittel 2.3.11 i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines
fra Verdensorganisasjonen for dyrehelse.

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 2009/158/EF av 30. november
2009 om krav til dyrehelse for handel innenfor Fellesskapet
med og import fra tredjestater av fjørfe og rugeegg(1), særlig
artikkel 34, og

4)

Vedlegg III til direktiv 2009/158/EF fastsetter vilkår for
vaksinasjon av fjørfe. Det bør endres for å omfatte særlige
vilkår for vaksinasjon mot Salmonella.

5)

Det er også nødvendig å endre visse referanser i
forbindelse med vaksinasjon mot aviær influensa i
modellene for veterinærattester i vedlegg IV til direktiv
2009/158/EF.

6)

Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av
salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer
som overføres gjennom næringsmidler(2) er det fastsatt
regler som skal sikre at det treffes riktige og effektive
tiltak for å påvise og bekjempe salmonella og andre
zoonotiske smittestoffer. I henhold til forordningen skal
opprinnelsesflokker og -besetninger av visse arter oppført
i vedlegg I til nevnte forordning undersøkes for visse
angitte zoonoser og zoonotiske smittestoffer før levende
dyr eller rugeegg sendes fra det næringsmiddelforetaket
som er opprinnelsesenhet. Prøvingsdatoen og -resultatene
skal tas med i de relevante veterinærattestene som er
fastsatt i EU-regelverket, herunder direktiv 2009/158/EF.

7)

Vedlegg IV til direktiv 2009/158/EF angir modeller for
veterinærattester for handel innenfor EU med fjørfe og
rugeegg.

ut fra følgende betraktninger:

1)

Direktiv 2009/158/EF fastsetter krav til dyrehelse ved
handel innenfor Unionen med og import fra tredjestater
av fjørfe og rugeegg. I vedlegg II til nevnte direktiv
fastsettes reglene for godkjenning av virksomheter med
sikte på handel med nevnte varer innenfor EU. I kapittel II,
III og IV i nevnte vedlegg fastsettes vilkårene for anlegg
og drift av virksomheter, program for sykdomskontroll og
kriterier for midlertidig tilbakekalling eller tilbakekalling
av godkjenning av en virksomhet, som også omfatter
prøving for visse mikroorganismer, Salmonella og
Mycoplasma, som må utføres i virksomheter som er
godkjent for handel innenfor Unionen.

2)

Erfaringene fra gjennomføringen av kravene til
virksomhetenes anlegg og drift i kapittel II i vedlegg II
til direktiv 2009/158/EF viser at kravene bør tilpasses
gjeldende praksis i bransjen, særlig med hensyn til
forskjellige fjørfearters verpeatferd.

3)

Kapittel III og IV i vedlegg II til direktiv 2009/158/EF
bør dessuten endres for å ta hensyn til den vitenskapelige
utviklingen innen diagnostisering av Mycoplasma i
samsvar med kapittel 2.3.5 i Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines fra Verdensorganisasjonen for dyrehelse og

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 6.4.2011, s. 27, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2012 av 30. april 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 50 av 13.9.2012, s. 1.
(1) EUT L 343 av 22.12.2009, s. 74.

(2)

EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1.
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8)

9)
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I henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 584/2008 av
20. juni 2008 om gjennomføring av europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til
fellesskapsmålet for å redusere prevalensen av Salmonella
enteritidis og Salmonella typhimurium hos kalkuner (1)
skal kravet om prøving også gjelde for kalkunflokker fra
1. januar 2010, og de respektive veterinærattestene angitt
i vedlegg IV til direktiv 2009/158/EF bør derfor endres.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Vedlegg II, III og IV til direktiv 2009/158/EF endres i samsvar
med vedlegget til denne beslutning.
Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 1. april 2011.

Vedlegg II, III og IV til direktiv 2009/158/EF bør derfor
endres.

For Kommisjonen

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —

John DALLI
Medlem av Kommisjonen

______

(1)

EUT L 162 av 21.6.2008, s. 3.
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VEDLEGG

I vedlegg II, III og IV til direktiv 2009/158/EF gjøres følgende endringer:
1.

I vedlegg II gjøres følgende endringer:
a) I kapittel II gjøres følgende endringer:
i)

I avsnitt A skal nr. 2 bokstav e) lyde:
«e) Egg skal
i)

samles inn med hyppige intervaller, minst daglig og snarest mulig etter legging,

ii) rengjøres og desinfiseres snarest mulig, med mindre desinfeksjon skjer på et rugeri i samme
medlemsstat,
iii) legges enten i ny eller ren og desinfisert emballasje.»
ii) I avsnitt B skal nr. 2 bokstav e) første strekpunkt lyde:
« – egg, mellom ankomsten til rugeriet og utrugingen eller ved forsendelsen for handel innenfor Unionen
eller eksport til en tredjestat, med mindre de allerede er desinfisert i det oppdrettsforetaket som er
opprinnelsesenhet.»
b) Kapittel III og IV skal lyde:
«KAPITTEL III
PROGRAM FOR SYKDOMSKONTROLL
Med forbehold for helsetiltak og artikkel 16 og 17 skal programmene for sykdomskontroll minst inneholde
krav til kontroll i forbindelse med de infeksjoner og arter som er oppført i avsnitt A–D.
A. Infeksjoner med Salmonella Pullorum(i), Salmonella Gallinarum(ii) og Salmonella arizonae(iii)
1.

Berørte arter:
a) Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum: høns, kalkuner, perlehøns, vaktler, fasaner,
rapphøns og ender.
b) Salmonella arizonae: kalkuner.

2.

Program for sykdomskontroll
a) Serologiske og/eller bakteriologiske prøver skal benyttes for å undersøke om det foreligger en
infeksjon(*).
b) Prøvene som skal undersøkes skal, avhengig av det enkelte tilfelle, tas fra blod, embryoer som
ikke klekkes (dvs. kyllinger som er døde i egget), kyllinger av andresortering, mekonium, postmortem-vev, særlig lever, milt, eggstokk/eggleder og ileocecal-klaff(**).
c) Direkte anriking i selenitt-cystein-buljong skal anvendes for fecas/mekonium-prøver og
tarmprøver. Ikke-selektiv forutgående anriking fulgt av selektiv anriking i soyabasert RappaportVassiliadis sojabuljong (RVS-buljong) eller Müller-Kauffmann tetrationat-novobiocin-buljong
(MKTTn) kan anvendes for prøver (av f.eks. embryoer som er døde i egget) der mengden
konkurrerende flora forventes å være minimal (***),(****).
d) Ved prøvetaking av blod fra en flokk med sikte på å finne Salmonella Pullorum, Salmonella
Gallinarum eller Salmonella arizonae ved serologisk prøve, skal antallet prøver bestemmes ut
fra infeksjonens prevalens i den berørte medlemsstaten og dens tidligere insidens i virksomheten.
Det skal likevel alltid tas et statistisk gyldig antall prøver for serologisk og/eller bakteriologisk
undersøkelse for å påvise infeksjon.
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e) En flokk skal kontrolleres under hver eggleggingsperiode på det tidspunkt som er mest gunstig
når det gjelder å oppdage sykdommen.
f)

Prøver for bakteriologisk undersøkelse må ikke tas fra fjørfe eller egg som har blitt behandlet
med antimikrobielle preparater i de 2-3 siste ukene før prøvetaking.

g) Påvisningsmetodene skal kunne skille mellom serologiske reaksjoner på Salmonella Pullorum
og Salmonella Gallinarum-infeksjon og serologiske reaksjoner som skyldes bruk av Salmonella
Enteritidis-vaksine, der denne vaksinen er brukt (*****). Slik vaksinasjon må derfor ikke
foretas dersom det skal anvendes serologisk overvåking. Dersom vaksinasjon er foretatt, må det
anvendes bakteriologisk undersøkelse, men den anvendte bekreftelsesmetoden skal kunne skille
mellom levende vaksinestammer og feltstammer.
				

(*)

Merk at serologiske prøver av andre fuglearter enn høns av og til kan gi som resultat et uakseptabelt antall
falskt positive reaksjoner.
(**)
Merk at miljøprøver vanligvis ikke er egnet for pålitelig påvisning av Salmonella Pullorum og Salmonella
Gallinarum.
(***)
Merk at direkte utstryking av aseptisk innsamlet vev på minimal selektiv agar, f.eks. MacConkey-agar,
også kan benyttes til diagnostisering.
(****) Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum vokser ikke lett på modifisert halvtflytende Rappaport
Vassiliadis (MRSV)-medium som anvendes til overvåkning av zoonotisk Salmonella spp. i Unionen.
(*****) Merk at det i øyeblikket ikke finnes noen prøve som kan skille mellom reaksjonen på Salmonella
Pullorum- og Salmonella Gallinarum-infeksjon og vaksinasjon for denne serotypen.

B. Infeksjoner med Mycoplasma gallisepticum og Mycoplasma meleagridis
1.

Berørte arter:
a) Mycoplasma gallisepticum: høns og kalkuner.
b) Mycoplasma meleagridis: kalkuner.

2.

Program for sykdomskontroll
a) Undersøkelse av forekomst av infeksjon skal skje ved validerte serologiske og/eller
bakteriologiske og/eller molekylære prøver. Forekomst av luftsekklesjoner hos daggamle
kyllinger og kalkunkyllinger tyder på forekomst av Mycoplasma-infeksjon og skal undersøkes.
b) Prøver for undersøkelse av forekomst av Mycoplasma-infeksjon skal eventuelt tas fra blod,
daggamle kyllinger og kalkunkyllinger, sæd, eller svaberprøver tatt fra luftrør, koaner, kloakk
eller luftsekker, og når det gjelder påvisning av Mycoplasma meleagridis hos kalkuner skal det
tas prøver fra eggleder og penis.
c) Undersøkelser for Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis skal foretas på
et representativt utvalg, slik at det kan foretas løpende infeksjonsovervåking i oppdretts- og
eggleggingsperioden, dvs. umiddelbart før eggleggingsperioden starter og deretter hver tredje
måned.

C. Resultater og tiltak
Dersom det ikke er noen reaksjon, skal resultatet av undersøkelsen anses som negativt. I motsatt fall er
flokken under mistanke, og tiltakene fastsatt i kapittel IV skal anvendes.
D. Dersom en driftsenhet består av flere atskilte produksjonsavdelinger, kan vedkommende
veterinærmyndighet gjøre unntak fra de tiltakene fastsatt i kapittel IV nr. 3 bokstav b) som kreves for å få
fornyet godkjenningen, for uinfiserte produksjonsavdelinger i en driftsenhet som er infisert, forutsatt at en
godkjent veterinær har bekreftet at produksjonsavdelingenes struktur og størrelse og de arbeidsoperasjoner
som foretas der, er slik at den aktuelle sykdommen ikke kan spres fra en produksjonsavdeling til en annen
fordi oppbevaring, pass og fôring skjer fullstendig atskilt.
				

(i)
(ii)

Salmonella Pullorum: Salmonella enterica underart enterica serovar Gallinarum biokjemisk variant (biovar) Pullorum.
Salmonella Gallinarum: Salmonella enterica underart enterica serovar Gallinarum biokjemisk variant (biovar)
Gallinarum.
(iii) Salmonella arizonae: Salmonella enterica underart arizonae serogruppe K (O18) arizonae.
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KAPITTEL IV
KRITERIER FOR MIDLERTIDIG TILBAKEKALLING ELLER TILBAKEKALLING AV
GODKJENNING AV EN VIRKSOMHET
1.

Godkjenning av en virksomhet skal tilbakekalles midlertidig
a) når kravene i kapittel II ikke lenger er oppfylt,
b) til det er gjennomført en undersøkelse i forbindelse med den aktuelle sykdommen,
–

dersom det er mistanke om utbrudd av aviær influensa eller Newcastle disease i virksomheten,

–

dersom virksomheten har mottatt fjørfe eller rugeegg fra en virksomhet der det er mistanke om
eller er påvist aviær influensa eller Newcastle disease,

–

dersom det har vært kontakt som kan overføre smitte mellom virksomheten og et sted der det er
påvist utbrudd av aviær influensa eller Newcastle disease,

c) til det er foretatt nye undersøkelser, dersom resultatet av den kontroll som er utført etter vilkårene
i kapittel II og III for infeksjon med Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella
arizonae, Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis gir grunn til mistanke om
infeksjon,
d) til den offentlige veterinærens krav om tiltak er gjennomført, dersom virksomheten ikke er funnet å
oppfylle kravene i kapittel I nr. 1 bokstav a), b) og c).
2.

Godkjenning av en virksomhet skal tilbakekalles
a) dersom det er mistanke om utbrudd av aviær influensa eller Newcastle disease i virksomheten,
b) dersom en ny undersøkelse bekrefter forekomst av infeksjon med Salmonella Pullorum, Salmonella
Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis,
c) dersom det etter ny oppfordring fra den offentlige veterinæren ikke er iverksatt tiltak for å bringe
virksomheten i samsvar med kravene i kapittel 1 nr. 1 bokstav a), b) og c).

3.

Vilkår for fornyet godkjenning:
a) dersom godkjenning er tilbakekalt på grunn av forekomst av aviær influensa eller Newcastle
disease, kan det gis ny godkjenning 21 dager etter rengjøring og desinfeksjon dersom det er foretatt
sanitærslakting,
b) dersom godkjenning er tilbakekalt på grunn av infeksjon med

2.

–

Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum, eller Salmonella arizonae, kan den fornyes etter
at negative resultater er registrert i to prøver foretatt med 21 dagers mellomrom i virksomheten
og etter at det er foretatt desinfeksjon etter sanitærslakting av hele den infiserte flokken,

–

Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis, kan den fornyes etter at det er registrert
negative resultater i to prøver tatt av hele flokken med 60 dagers mellomrom eller etter at det
er registrert negative resultater i to prøver foretatt med 21 dagers mellomrom i virksomheten og
etter at det er foretatt desinfeksjon etter sanitærslakting av hele den infiserte flokken.»

I vedlegg III gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. De vaksiner som brukes til vaksinasjon av fjørfe eller flokker som produserer rugeegg, må ha
markedsføringstillatelse fra vedkommende myndighet i en medlemsstat.»
b) Nytt nr. 3 skal lyde:
«3. I forbindelse med vaksinasjon mot alle Salmonella-serotyper skal følgende vilkår være oppfylt:
a) Vaksinasjonsprogrammer mot Salmonella må ikke gripe forstyrrende inn i serologisk påvisning ved
feltundersøkelser, eller resultere i falskt positive resultater,

Nr. 4/45

Nr. 4/46

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) Levende Salmonella-vaksiner må ikke som ledd i nasjonale kontrollprogrammer gis
i)

til avlsfjørfe eller produksjonsfjørfe som er i reproduksjons- eller eggleggingsstadiet med mindre
det er godtgjort at de er sikre å anvende, og de er godkjent for dette formål i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF (*),

ii) med mindre produsenten kan framlegge en passende metode for å bakteriologisk skille ville
salmonellastammer fra vaksinestammer.»
			

(*) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.

3.

Vedlegg IV skal lyde:
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«VEDLEGG IV
VETERINÆRATTESTER FOR HANDEL INNENFOR UNIONEN
(Modell 1‑6)
MODELL 1
DEN EUROPEISKE UNION
I.1.

Del I: Opplysninger om forsendelsen

I.5.

Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen

Avsender
Navn
Adresse
Postnummer

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

Mottaker
Navn
Adresse

I.6.

I.7.

Postnummer
I.8.

Opprinnelsesstat

I.2.a. Lokalt referansenr.

ISOkode

I.9. Opprinnelsesregion

Kode

ISOkode

I.11. Bestemmelsesregion

Kode

I.13. Bestemmelsessted

I.12. Opprinnelsessted
Driftsenhet □
Navn		
Adresse
Postnummer

I.10. Bestemmelsesstat

Virksomhet □
Godkjenningsnummer

Driftsenhet □
Virksomhet □
Godkjent organ □
Navn			
Godkjenningsnummer
Adresse
Postnummer

I.14. Lastested
Postnummer

I.15. Dato og klokkeslett for avgang

I.16. Transportmiddel

I.17. Transportør
Navn
Adresse
Postnummer

Fly □

Skip □

Veigående kjøretøy □
Identifikasjon

Jernbanevogn □

Annet □

I.18. Varebeskrivelse

Godkjenningsnummer
Medlemsstat
I.19. Varekode (HS-kode)
04.07
I.20. Mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Forseglings- og containernummer

I.24.

I.25. Varer sertifisert til:
Oppdrett □		

Godkjent organ □

□

I.26. Transitt gjennom tredjestat
Tredjestat
Utførselssted
Innførselssted

□

□

I.27. Transitt gjennom medlemsstater

ISO-kode
Kode
Grensekontrollstasjon nr.:

I.28. Eksport
Tredjestat
Utførselssted

Annet □

Medlemsstat			
Medlemsstat			
Medlemsstat			

ISO-kode
ISO-kode
ISO-kode

I.29.

ISO-kode
Kode

I.30.
I.31. Identifikasjon av varene
Art
(vitenskapelig navn)

Kategori

Identifikasjon

Alder

Antall kolli

Mengde
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DEN EUROPEISKE UNION
II.

Opplysninger om hygiene

II.1.

Dyrehelseattestasjon

19.1.2017

Rugeegg
II.a. Sertifikatets referansenr.

II. b.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at rugeeggene beskrevet ovenfor

Del II: Attestering

a)

oppfyller

(1)

enten

[bestemmelsene i artikkel 6, 8 og 18 i rådsdirektiv 2009/158/EF]

(1) (2)

eller

[bestemmelsene i artikkel 6 bokstav a) i) og ii) og bokstav b), artikkel 8 og artikkel 18 i rådsdirektiv
2009/158/EF]

(3)

b)

oppfyller bestemmelsene i artikkel 15 nr. 1 bokstav a) i rådsdirektiv 2009/158/EF

(4)

c)

oppfyller bestemmelsene i kommisjonsvedtak/-beslutning ........./.............../EU om tilleggsgarantier med hensyn til ...........
(angi sykdom(mer)) i samsvar med artikkel 16 eller 17 i rådsdirektiv 2009/158/EF

d)

kommer fra fjørfe som:

(1)

enten

[ikke er vaksinert mot Newcastle disease]

(1)

eller

[er vaksinert mot Newcastle disease ved bruk av:
…………………………………………………………
(navn på og type av (inaktivert eller levende) virusstamme av Newcastle disease som brukes i vaksinen(e))
den ....................... (dato) i en alder av ........................uker].

II.2.

Helseattestasjon
Undertegnede offentlige veterinær attesterer at rugeeggene beskrevet ovenfor

(5)

kommer fra en flokk som er undersøkt for Salmonella-serotyper som er av betydning for menneskers helse i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003.

a)

Dato for seneste prøvetaking av flokken med kjent resultat: .......................................................
Resultat av all prøvetaking av flokken:
(1) (6)

enten

[positivt],

(1) (6)

eller

[negativt]

og at verken Salmonella Enteritidis eller Salmonella Typhimurium er påvist i kontrollprogrammet nevnt i punkt
II.2 bokstav a).

(5)

b)

II.3.

Utfyllende hygieneopplysninger

(1)

II.3.1

Forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/415/EF.

(1)

II.3.2.

Forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/563/EF.

(1) (7)

II.3.3.

Forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak/-beslutning …/…/EU i forbindelse med
vaksinasjon mot aviær influensa.

Merknader
Del I:
Rubrikk
I.16:

Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip).

Rubrikk
I.31:

Kategori: angi en av følgende kategorier: renraset/besteforeldre/foreldre/verpehøner/annet.
Identifikasjon: Angi opplysninger om identifikasjon av foreldreflokk og varenavn.
Alder: Angi innsamlingsdatoen.
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DEN EUROPEISKE UNION
II.

Opplysninger om hygiene

Rugeegg
II.a. Sertifikatets referansenr.

II. b.

Del II:
(1)

Stryk det som ikke passer.

(2)

Gjelder bare dersom II.3.1. eller II.3.2. er oppfylt.

(3)

Skal bekreftes ved forsendelse til en medlemsstat som har EU-godkjent status med hensyn til ikke å vaksinere mot Newcastle disease, for
tiden Finland og Sverige. Ellers strykes henvisningen.

(4)

Utfylles dersom det er relevant.

(5)

Garantiene i II.2. gjelder bare fjørfe av arten Gallus gallus eller kalkuner.

()

Dersom noen av resultatene var positive for Salmonella Infantis, Salmonella Virchow eller Salmonella Hadar i flokkens levetid, skal
resultatet angis som positivt.

(7)

Gjelder bare for medlemsstater som utfører vaksinasjon mot aviær influensa i samsvar med en EU-godkjent vaksinasjonsplan.

6

–

Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Stilling og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Den lokale veterinærenhetens nummer:

Dato:

Underskrift:

Stempel:
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MODELL 2
DEN EUROPEISKE UNION
I.1.

Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen
I.2. Sertifikatets referansenr.

Avsender
Navn

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

Del I: Opplysninger om forsendelsen

Adresse
I.5.

Postnummer

I.4. Vedkommende lokale myndighet

Mottaker

I.6. Nr. på opprinnelige
sertifikater

Navn
Adresse

Nr. på følgedokumenter

I.7.

Postnummer
I.8.

I.2.a. Lokalt referansenr.

Opprinnelsesstat

ISO-kode

I.9.

Opprinnelsesregion

Kode

I.12. Opprinnelsessted

I.10. Bestemmelsesstat

ISO- kode I.11. Bestemmelsesregion

Kode

I.13. Bestemmelsessted

Driftsenhet □

Virksomhet □

Navn

Godkjenningsnummer

Driftsenhet □

Virksomhet □

Godkjent organ □

Navn

Godkjenningsnummer

Adresse

Adresse

Postnummer

Postnummer

I.14. Lastested
Postnummer

I.15. Dato og klokkeslett for avgang

I.16. Transportmiddel
Fly □

Skip □

Veigående kjøretøy □

Jernbanevogn □

I.17. Transportør

Annet □

Identifikasjon

Navn
Adresse

Godkjenningsnummer

Postnummer

Medlemsstat

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
I.20. Mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Forseglings- og containernummer

I.24.

I.25. Varer sertifisert til:
Oppdrett □

Godkjent organ □

Annet □

I.26. Transitt gjennom tredjestat □

I.27. Transitt gjennom medlemsstater

□

Tredjestat		

ISO-kode

Medlemsstat			

ISO-kode

Utførselssted		

Kode

Medlemsstat			

ISO-kode

Medlemsstat			

ISO-kode

Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.:
I.28. Eksport
Tredjestat
Utførselssted

□

I.29.

ISO-kode
Kode

I.30.
I.31. Identifikasjon av varene
Art
Kategori
(vitenskapelig navn)

Identifikasjon

Alder

Antall kolli

Mengde
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DEN EUROPEISKE UNION

Daggamle kyllinger

II.

Helseopplysninger

II.1.

Dyrehelseattestasjon

II.a. Sertifikatets referansenr.

II. b.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at de daggamle kyllingene beskrevet ovenfor

Del II: Attestering

a)

oppfyller

(1)

enten

(1) (2)

eller

(1) (3)

eller

(1) (2) (3)

eller

i)

[bestemmelsene i artikkel 6, 9 og 18 i rådsdirektiv 2009/158/EF]
[bestemmelsene i artikkel 6 bokstav a) i) og ii) og bokstav b), artikkel 9 og artikkel 18 i rådsdirektiv
2009/158/EF]

ii)

[dersom de er klekket fra rugeegg importert i samsvar med kravene i HEP-modellen i kommisjonsforordning
(EF) nr. 798/2008/EF, bestemmelsene i artikkel 6 bokstav a) og artikkel 9 bokstav b) og c) i rådsdirektiv
2009/158/EF]
[dersom de er klekket fra rugeegg importert i samsvar med kravene i HEP-modellen i kommisjonsforordning
(EF) nr. 798/2008/EF, bestemmelsene i artikkel 6 bokstav a) i) og ii) og artikkel 9 bokstav b) og c) i
rådsdirektiv 2009/158/EF],

(4)

b)

oppfyller bestemmelsene i artikkel 15 nr. 1 bokstav b) i rådsdirektiv 2009/158/EF,

(5)

c)

oppfyller bestemmelsene i kommisjonsvedtak/-beslutning ........./ ......../EF om tilleggsgarantier med hensyn til ......................
(angi sykdom(mer)) i samsvar med artikkel 16 eller 17 i rådsdirektiv 2009/158/EF

(1)

d)

enten

[ikke er vaksinert mot Newcastle disease]

eller

[er vaksinert mot Newcastle disease ved bruk av:
…………………………………………………
(navn på og type av (inaktivert eller levende) virusstamme av Newcastle disease som brukes i vaksinen(e))
den ....................... (dato)].

e)

kommer fra fjørfe som:

(1)

enten

[ikke er vaksinert mot Newcastle disease]

(1)

eller

[er vaksinert mot Newcastle disease ved bruk av:
…………………………………………………
(navn på og type av (inaktivert eller levende) virusstamme av Newcastle disease som brukes i vaksinen(e))
den ....................... (dato)].

(6)

f)

og at de daggamle kyllingene som skal settes inn i flokker med avlsfjørfe eller flokker med produksjonsfjørfe, kommer fra
flokker som er undersøkt med negativt resultat i samsvar med reglene fastsatt i kommisjonsvedtak 2003/644/EF.

II.2.

Helseattestasjon
Undertegnede offentlige veterinær attesterer at de daggamle kyllingene beskrevet ovenfor

(7)

a)

kommer fra en flokk som er undersøkt for Salmonella-serotyper som er av betydning for menneskers helse i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003.
Dato for seneste prøvetaking av flokken med kjent resultat: .......................................................
Resultat av all prøvetaking av flokken:

(1) (8)

enten

[positivt],

(1) (8)

eller

[negativt]

(7)

b)

og at verken Salmonella Enteritidis eller Salmonella Typhimurium er påvist i kontrollprogrammet nevnt i punkt II.2 bokstav a).
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DEN EUROPEISKE UNION
II. Hygieneopplysninger

Rugeegg
II.a Sertifikatets
referansenummer

II.b.

Utfyllende helseopplysninger

II.3

(1) (8) (1) (1)

II.3.1

Forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak/-beslutning…/…/EU med hensyn til
beskyttelsestiltak mot sterkt sykdomsframkallende aviær influensa av en annen undertype enn H5N1.

(1)

II.3.2.

Forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/415/EF.

II.3.3.

Forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak/-beslutning …/…/EU i forbindelse med
vaksinasjon mot aviær influensa.

()( )
1

9

Merknader
Del I:
Rubrikk I.6:

Nummer på medfølgende dyrehelsesertifikater.

Rubrikk I.16:

Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip).

Rubrikk I.19:

Bruk relevant HS-kode: 01.05, 01.06.39.

Rubrikk I.31:

Kategori: Velg en av følgende kategorier: renraset/besteforeldre/foreldre/eggleggende unghøner/oppfôring/annet.
Alder: Angi innsamlingsdatoen.
Identifikasjon: Angi opplysninger om identifikasjon av foreldreflokk og varenavn.
Antall kolli: Fyll inn antall kasser eller bur.

Del II:
(1)

Stryk det som ikke passer.

()

Gjelder bare dersom II.3.1 eller 3.2. er oppfylt.

(3)

I tilfeller der daggamle kyllinger kommer fra egg som er importert fra en tredjestat må isolasjonsperioden i mottakerenheten
respekteres, som fastsatt i del II i vedlegg VIII til kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008. Vedkommende myndighet på det
endelige bestemmelsesstedet for de daggamle kyllingene må informeres om dette kravet via TRACES-systemet.

(4)

Skal bekreftes ved forsendelse til en medlemsstat som har EU-godkjent status med hensyn til ikke å vaksinere mot Newcastle
disease, for tiden Finland og Sverige. Ellers strykes henvisningen.

(5)

Utfylles dersom det er relevant.

()

Skal bekreftes ved forsendelser til Finland og Sverige. Ellers strykes henvisningen.

(7)

Garantiene i II.2. gjelder bare fjørfe av arten Gallus gallus eller kalkuner.

(8)

Dersom noen av resultatene var positive for serotypene nedenfor i løpet av flokkens levetid, skal resultatet angis som positivt.

2

6

Flokker av avlsfjørfe av arten Gallus gallus: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow og Salmonella Infantis.
Flokker av produksjonsfjørfe: Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium.
()
9

Gjelder bare for medlemsstater som utfører vaksinasjon mot aviær influensa i samsvar med en EU-godkjent vaksinasjonsplan.
–

Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Stilling og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Den lokale veterinærenhetens
nummer:

Dato:

Underskrift:

Stempel:
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MODELL 3
DEN EUROPEISKE UNION
I.1.

Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen
I.2. Sertifikatets referansenr.

Avsender
Navn

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

Del I: Opplysninger om forsendelsen

Adresse
I.5.

I.2.a. Lokalt referansenr.

Postnummer

I.4. Vedkommende lokale myndighet

Mottaker

I.6.

Navn
Adresse

I.7.

Postnummer
I.8.

Opprinnelsesstat

ISOkode

I.9. Opprinnelsesregion

Kode

I.12. Opprinnelsessted

I.10. Bestemmelsesstat

ISOkode

I.11. Bestemmelsesregion

I.13. Bestemmelsessted

Driftsenhet □		

Virksomhet □

Navn		

Godkjenningsnummer

Driftsenhet □

Virksomhet □

Adresse

Postnummer

Postnummer

I.14. Lastested

Godkjent organ □

Navn			

Adresse

Godkjenningsnummer

I.15. Dato og klokkeslett for avgang

Postnummer
I.16. Transportmiddel

I.17. Transportør

Fly □

Skip □

Veigående kjøretøy □

Jernbanevogn □

Annet □

Navn		
Adresse

Godkjenningsnummer

Postnummer		

Medlemsstat

Identifikasjon
I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
I.20. Mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Forseglings- og containernummer

I.24.

I.25. Varer sertifisert til:
Oppdrett □

Code

		

Godkjent organ □			

I.26. Transitt gjennom tredjestat □

Annet □

I.27. Transitt gjennom medlemsstater

□

Tredjestat		

ISO-kode

Medlemsstat			

ISO-kode

Utførselssted		

Kode

Medlemsstat			

ISO-kode

Medlemsstat			

ISO-kode

Innførselssted			
nr.:
I.28. Eksport			
Tredjestat		

ISO-kode

Utførselssted		

Kode

Grensekontrollstasjon

□

I.29.

I.30.
I.31. Identifikasjon av varene
Art
Kategori
(vitenskapelig navn)

Identifikasjon

Alder

Antall kolli

Mengde
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Avls- og produksjonsfjørfe

II.

Helseopplysninger

II.a. Sertifikatets referansenr.

II.1.

Dyrehelseattestasjon

II. b.

Del II: Attestering

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at fjørfeet beskrevet ovenfor
a)

oppfyller bestemmelsene i artikkel 6, 10 og 18 i rådsdirektiv 2009/158/EF

(1)

b)

oppfyller bestemmelsene i artikkel 15 nr. 1 bokstav c) i rådsdirektiv 2009/158/EF

(2)

c)

oppfyller bestemmelsene i kommisjonsvedtak/-beslutning ........./ ......../EF om tilleggsgarantier med hensyn til
......................(angi sykdom(mer)) i samsvar med artikkel 16 eller 17 i rådsdirektiv 2009/158/EF

(3)

d)

enten

[ikke er vaksinert mot Newcastle disease]

eller

[er vaksinert mot Newcastle disease ved bruk av:

(3)

………………………………………………………………………………
(navn på og type av (inaktivert eller levende) virusstamme av Newcastle disease som brukes i
vaksinen(e))
den .................. (dato) i en alder av ........................uker].
4

()

e)

avlsfjørfeet har blitt undersøkt med negativt resultat i samsvar med reglene fastsatt i kommisjonsvedtak 2003/644/
EF.

(3)

f)

verpehøner (produksjonsfjørfe til produksjon av konsumegg) er undersøkt med negativt resultat i samsvar med
reglene fastsatt i kommisjonsvedtak 2004/235/EF.

II.2.

Helseattestasjon
Undertegnede offentlige veterinær attesterer at fjørfeet beskrevet ovenfor

()

kommer fra en flokk som er undersøkt for Salmonella-serotyper som er av betydning for menneskers helse i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003.

a)

6

Dato for seneste prøvetaking av flokken med kjent resultat: .......................................................
Resultat av all prøvetaking av flokken:
(3) (6)

enten

[positivt],

(3) (6)

eller

[negativt]

()

Utfyllende helseopplysninger

II.3
()( )
1

og, dersom de er beregnet på avl, at verken Salmonella Enteritidis eller Salmonella Typhimurium er påvist i
kontrollprogrammet nevnt i punkt II.2 bokstav a).

b)

5

II.3.1.

7

Forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak/-beslutning …/…/EU i forbindelse med
vaksinasjon mot aviær influensa.

Merknader
Del I:
Rubrikk I.16:

Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip).

Rubrikk I.19:

Bruk relevant HS-kode: 01.05, 01.06.39.

Rubrikk I.31:

Kategori: Velg en av følgende kategorier: renraset/besteforeldre/foreldre/eggleggende unghøner/oppfôring/annet.
Identifikasjon: Angi opplysninger om identifikasjon av opprinnelseflokk og varenavn.

Del II:
(1)

Skal bekreftes ved forsendelse til en medlemsstat som har EU-godkjent status med hensyn til ikke å vaksinere mot Newcastle disease, for tiden
Finland og Sverige. Ellers strykes henvisningen.
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DEN EUROPEISKE UNION
II. Helseopplysninger

Avls- og produksjonsfjørfe
II.a. Sertifikatets referansenr.

II. b.

(2)

Utfylles dersom det er relevant.

(3)

Stryk det som ikke passer.

(4)

Skal bekreftes ved forsendelser til Finland og Sverige. Ellers strykes henvisningen.

(5)

Garantiene i II.2. gjelder bare fjørfe av arten Gallus gallus eller kalkuner.

(6)

Dersom noen av resultatene var positive for serotypene nedenfor i løpet av flokkens levetid, skal resultatet angis som positivt.
Flokker av avlsfjørfe av arten Gallus gallus: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow og Salmonella Infantis.
Flokker av produksjonsfjørfe: Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium.

(7)

Gjelder bare for medlemsstater som utfører vaksinasjon mot aviær influensa i samsvar med en EU-godkjent vaksinasjonsplan.
– Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Stilling og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Den lokale veterinærenhetens
nummer:

Dato:

Underskrift:

Stempel:
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MODELL 4
DEN EUROPEISKE UNION
I.1.

Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen
I.2. Sertifikatets referansenr.

Avsender
Navn
Adresse

I.3. Vedkommende sentrale myndighet
I.4. Vedkommende lokale myndighet

Del I: Opplysninger om forsendelsen

Postnummer
I.5.

I.6.

Mottaker
Navn
Adresse

I.7.

Postnummer
I.8.

I.2.a. Lokalt referansenr.

Opprinnelsesstat

ISOkode

I.9.

Opprinnelsesregion

Kode

ISOkode

I.10. Bestemmelsesstat

I.12. Opprinnelsessted

I.11. Bestemmelsesregion

Kode

I.13. Bestemmelsessted

Driftsenhet □		
Navn		
Adresse

Virksomhet □
Godkjenningsnummer

Driftsenhet □ Virksomhet □
Godkjent organ □
Navn		
Godkjenningsnummer
Adresse

Postnummer

Postnummer

I.14. Lastested
Postnummer

I.15. Dato og klokkeslett for avgang

I.16. Transportmiddel

I.17. Transportør
Navn
Adresse

Fly □

Skip □

Veigående kjøretøy □
Identifikasjon

Jernbanevogn □
Annet □

Godkjenningsnummer

Postnummer

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
I.20. Mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Forseglings- og containernummer

I.24.

I.25. Varer sertifisert til:
Oppdrett □

Gjenoppbygging av viltbestanden □

Slakt □

I.26. Transitt gjennom tredjestat □
Tredjestat		
ISO-kode
Utførselssted			
Kode
Innførselssted			
Grensekontrollstasjon
nr.:
I.28. Eksport			
Tredjestat		
ISO-kode
Utførselssted		
Kode

□

Kjæledyr □

Godkjent organ □

I.27. Transitt gjennom medlemsstater
Medlemsstat		
ISO-kode
Medlemsstat		
ISO-kode
Medlemsstat		
ISO-kode

Annet □

□

I.29.

I.30.
I.31. Identifikasjon av varene
Art
Kategori
(vitenskapelig navn)

Identifikasjon

Alder

Antall kolli

Mengde
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Fjørfe, daggamle kyllinger og rugeegg i partier på under 20
(unntatt strutsefugler og rugeegg av disse)

DEN EUROPEISKE UNION
II.

Helseopplysninger

II.1.

Dyrehelseattestasjon

II.a Sertifikatets referansenummer

II.b.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at
()
Del II: Attestering

1

a)

(3) (2)

enten

[fjørfeet, de daggamle kyllingene eller rugeeggene som er beskrevet ovenfor, oppfyller bestemmelsene i artikkel 14 i
rådsdirektiv 2009/158/EF.]

eller

[de daggamle kyllingene eller rugeeggene som er beskrevet ovenfor, oppfyller bestemmelsene i artikkel 14 nr. 1,
artikkel 14 nr. 2 bokstav a)‑d) og artikkel 14 nr. 2 annet ledd i rådsdirektiv 2009/158/EF.]

(3)

b)

fjørfeet, de daggamle kyllingene eller rugeeggene som er beskrevet ovenfor, oppfyller bestemmelsene i artikkel 15 nr. 1 i
rådsdirektiv 2009/158/EF

(4)

c)

fjørfeet, de daggamle kyllingene eller rugeeggene som er beskrevet ovenfor oppfyller bestemmelsene i kommisjonsvedtak/beslutning ........./.............../EU om tilleggsgarantier med hensyn til ........... (angi sykdom(mer)) i samsvar med artikkel 16 eller
17 i rådsdirektiv 2009/158/EF

d)

fjørfeet:

1

()

enten

[ikke er vaksinert mot Newcastle disease]

()

eller

[er vaksinert mot Newcastle disease ved bruk av:

1

……………………………………………………
(navn på og type av (inaktivert eller levende) virusstamme av Newcastle disease som brukes i vaksinen(e))
den .................. (dato) i en alder av ........................uker].
e)

de daggamle kyllingene:

1

()

enten

[ikke er vaksinert mot Newcastle disease]

()

eller

[er vaksinert mot Newcastle disease ved bruk av:

1

……………………………………………………
(navn på og type av (inaktivert eller levende) virusstamme av Newcastle disease som brukes i vaksinen(e))
den ………………………………………(dato)]
f)

fjørfeet de daggamle kyllingene kommer fra
enten

[ikke er vaksinert mot Newcastle disease]

eller

[er vaksinert mot Newcastle disease ved bruk av:
……………………………………………………
(navn på og type av (inaktivert eller levende) virusstamme av Newcastle disease som brukes i vaksinen(e))
den .................. (dato) i en alder av ........................uker].

g)

fjørfeet rugeeggene kommer fra
enten

[ikke er vaksinert mot Newcastle disease]

eller

[er vaksinert mot Newcastle disease ved bruk av:
……………………………………………………
(navn på og type av (inaktivert eller levende) virusstamme av Newcastle disease som brukes i vaksinen(e))
den .................. (dato) i en alder av ........................uker].

II.2.

Helseattestasjon
Undertegnede offentlige veterinær attesterer at

(5) (8)

a)

fjørfeet, de daggamle kyllingene eller rugeeggene kommer fra en flokk som er undersøkt for Salmonella-serotyper som er av
betydning for menneskers helse i samsvar med forordning (EF) nr. 2160/2003.
Dato for seneste prøvetaking av flokken med kjent resultat: .......................................................
Resultat av all prøvetaking av flokken:
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II.

Helseopplysninger

II.a Sertifikatets referansenummer

( )( )

enten

[positivt],

()( )

eller

[negativt]

1
1

6
6

19.1.2017

II.b.

og dersom fjørfeet, de daggamle kyllingene eller rugeeggene er beregnet på avl, at det verken er påvist Salmonella
Enteritidis eller Salmonella Typhimurium ved kontrollprogrammet nevnt i punkt II.2 bokstav a).

(5)

b)

II.3

Utfyllende helseopplysninger

1

()

II.3.1.

Forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/415/EF.

( 1)

II.3.2.

Forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/563/EF.

( 1) ( 7)

II.3.3

Forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak/-beslutning …/…/EU i forbindelse med
vaksinasjon mot aviær influensa.

Merknader
Del I:
Rubrikk I.16:

Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip).

Rubrikk I.19:

Bruk relevant HS-kode: 01.05, 01.06.39, 04.07.

Rubrikk I.31:

Kategori: Velg en av følgende kategorier: renraset/besteforeldre/foreldre/eggleggende unghøner/oppfôring/annet.
Identifikasjon: Angi opplysninger om identifikasjon av opprinnelseflokk og varenavn.
Alder: Angi innsamlingsdatoen (for egg) eller omtrentlig alder (for fjørfe).

Del II:
(1)

Stryk det som ikke passer.

(2)

Gjelder bare dersom II.3.1. eller II.3.2. er oppfylt.

(3)

Skal bekreftes ved forsendelse til en medlemsstat som har EU-godkjent status med hensyn til ikke å vaksinere mot Newcastle disease,
for tiden Finland og Sverige. Ellers strykes henvisningen.

(4)

Utfylles dersom det er relevant.

(5)

Garantiene gitt i punkt II.2. gjelder bare dersom fjørfeet, de daggamle kyllingene og rugeeggene tilhører arten Gallus gallus, eller
kalkuner.

(6)

Dersom noen av resultatene var positive for serotypene nedenfor i løpet av flokkens levetid, skal resultatet angis som positivt.
Flokker av avlsfjørfe av arten Gallus gallus: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow og Salmonella Infantis.
Flokker av produksjonsfjørfe: Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium.

( 7)

Gjelder bare for medlemsstater som utfører vaksinasjon mot aviær influensa i samsvar med en EU-godkjent vaksinasjonsplan.

()

Ved primærproduksjon av fjørfe til bruk i private husholdninger eller til levering av små mengder primærprodukter direkte fra
produsenten til sluttbrukeren eller lokale detaljvirksomheter som leverer produktene til sluttbrukeren i henhold til artikkel 1 nr. 3 i
forordning (EF) nr. 2160/2003, skal det umiddelbar før forsendelse tas en prøve, og datoen for prøven og resultatene av den bør angis.

8

–

Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Stilling og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Den lokale veterinærenhetens nummer:

Dato:

Underskrift:

Stempel:
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I.1.

Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen
I.2. Sertifikatets referansenr.

Avsender
Navn
Adresse

I.3. Vedkommende sentrale myndighet
I.4. Vedkommende lokale myndighet

Del I: Opplysninger om forsendelsen

Postnummer
I.5.

I.6.

Mottaker
Navn
Adresse

I.7.

Postnummer
I.8.

Opprinnelsesstat

I.2.a. Lokalt referansenummer

ISOkode

I.9.

Opprinnelsesregion

Kode

I.12. Opprinnelsessted

I.10. Bestemmelsesstat

ISOkode

I.11. Bestemmelsesregion

I.13. Bestemmelsessted

Driftsenhet □		
Navn		
Adresse

Virksomhet □
Godkjenningsnummer

Driftsenhet □ Virksomhet □
Godkjent organ □
Navn		
Godkjenningsnummer
Adresse

Postnummer

Postnummer

I.14. Lastested
Postnummer

I.15. Dato og klokkeslett for avgang

I.16. Transportmiddel

I.17. Transportør
Navn
Adresse

Fly □

Kode

Skip □

Veigående kjøretøy □
Identifikasjon

Jernbanevogn □
Annet □

Postnummer

I.18. Varebeskrivelse

Godkjenningsnummer
Medlemsstat
I.19. Varekode (HS-kode)
I.20. Mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Forseglings- og containernummer

I.24.

I.25. Varer sertifisert til:
Slakt □
I.26. Transitt gjennom tredjestat
□
Tredjestat		
ISO-kode
Utførselssted		
Kode
Innførselssted		
Grensekontrollstasjon nr.:
I.28. Eksport			
Tredjestat			
Utførselssted			

□

I.27. Transitt gjennom medlemsstater
Medlemsstat			
Medlemsstat			
Medlemsstat			

ISO-kode
ISO-kode
ISO-kode

□

I.29.

ISO-kode
Kode

I.30.
I.31. Identifikasjon av varene
Art
Kategori
(vitenskapelig navn)

Identifikasjon

Alder

Antall kolli

Mengde
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Slaktefjørfe

II.

Helseopplysninger

II.a Sertifikatets
referansenummer

II.1.

Dyrehelseattestasjon

II.b.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at fjørfeet beskrevet ovenfor
()

a)

Del II: Attestering

1

(1) (2)

enten

[oppfyller bestemmelsene i artikkel 11 og 18 i rådsdirektiv 2009/158/EF]

eller

[oppfyller bestemmelsene i artikkel 11 bokstav a), b) og c) og artikkel 18 i rådsdirektiv 2009/158/EF.]

(3)

b)

oppfyller bestemmelsene i artikkel 15 nr. 1 bokstav d) i rådsdirektiv 2009/158/EF

4

()

c)

oppfyller bestemmelsene i kommisjonsvedtak/-beslutning ........./ ......../EU om tilleggsgarantier med hensyn til
......................(angi sykdom(mer)) i samsvar med artikkel 16 eller 17 i rådsdirektiv 2009/158/EF

(1)

d)

enten

[ikke er vaksinert mot Newcastle disease]

eller

[er vaksinert mot Newcastle disease ved bruk av:

(1)
(1)

………………………………………………….
(navn på og type av (inaktivert eller levende) virusstamme av Newcastle disease som brukes i vaksinen(e))
den .................. (dato) i en alder av ........................uker].

(5)

e)

II.2.

Helseattestasjon

oppfyller bestemmelsene i artikkel 13 i rådsdirektiv 2009/158/EF

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at fjørfeet beskrevet ovenfor
er undersøkt for Salmonella-serotyper som er av betydning for menneskers helse i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 2160/2003.

(6)

Dato for seneste prøvetaking av flokken med kjent resultat: .......................................................
Resultat av all prøvetaking av flokken:
()( )

enten

[positivt],

(1) (7)

eller

[negativt]

1

7

II.3

Utfyllende helseopplysninger

(1)

II.3.1.

Forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/415/EF.

(1)

II.3.2.

Forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/563/EF.

(1) (8)

II.3.3

Forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak/-beslutning …/…/EU i forbindelse med
vaksinasjon mot aviær influensa.

Merknader
Del I:
Rubrikk I.16:

Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip).

Rubrikk I.19:

Bruk relevant HS-kode: 01.05, 01.06.39.

Rubrikk I.31:

Kategori: Velg en av følgende kategorier: renraset/besteforeldre/foreldre/eggleggende unghøner/oppfôring/annet.
Identifikasjon: Angi opplysninger om identifikasjon av opprinnelseflokk og varenavn.
Alder: Angi innsamlingsdatoen (for egg) eller omtrentlig alder (for fjørfe).
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II. Helseopplysninger

Slaktefjørfe
II.a Sertifikatets referansenummer

II.b.

Del II:
( 1)

Stryk det som ikke passer.

()

Gjelder bare dersom II.3.1. eller II.3.2. er oppfylt.

()

Skal bekreftes ved forsendelse til en medlemsstat som har EU-godkjent status med hensyn til ikke å vaksinere mot Newcastle disease, for
tiden Finland og Sverige. Ellers strykes henvisningen.

(4)

Utfylles dersom det er relevant.

(5)

Skal bekreftes ved forsendelser til Finland og Sverige. Ellers strykes henvisningen.

()

Garantiene i II.2. gjelder bare fjørfe av arten Gallus gallus eller kalkuner.

()

Dersom noen av resultatene var positive for Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium i flokkens levetid, skal resultatet angis
som positivt.

(8)

Gjelder bare for medlemsstater som utfører vaksinasjon mot aviær influensa i samsvar med en EU-godkjent vaksinasjonsplan.

2
3

6
7

–

Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Stilling og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Den lokale veterinærenhetens
nummer:

Dato:

Underskrift:

Stempel:
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MODELL 6
DEN EUROPEISKE UNION
I.1.

Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen
I.2. Sertifikatets referansenr.

Avsender
Navn
Adresse

I.3. Vedkommende sentrale myndighet
I.4. Vedkommende lokale myndighet

Del I: Opplysninger om forsendelsen

Postnummer
I.5.

Mottaker
Navn
Adresse

I.6.

I.7.

Postnummer
I.8.

Opprinnelsesstat

I.2.a. Lokalt referansenummer

ISOkode

I.9.

Opprinnelsesregion

Kode

I.10. Bestemmelsesstat

ISOkode

I.11. Bestemmelsesregion

I.13. Bestemmelsessted

I.12. Opprinnelsessted
Virksomhet □
Driftsenhet □		
Navn			
Godkjenningsnummer
Adresse

Driftsenhet □ Virksomhet □
Navn			
Adresse

Postnummer

Postnummer

I.14. Lastested
Postnummer

I.15. Dato og klokkeslett for avgang

I.16. Transportmiddel

I.17. Transportør
Navn		
Adresse
Postnummer		

Fly □

Kode

Skip □

Veigående kjøretøy □
Identifikasjon

Jernbanevogn □
Annet □

I.18. Varebeskrivelse

Godkjent organ □
Godkjenningsnummer

Godkjenningsnummer
Medlemsstat

I.19. Varekode (HS-kode)
I.20. Mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Forseglings- og containernummer

I.24.

I.25. Varer sertifisert til:
Gjenoppbygging av viltbestanden □
I.26. Transitt gjennom tredjestat
Tredjestat		
ISO-kode
Utførselssted		
Kode
Innførselssted		
Grensekontrollstasjon nr.:
I.28. Eksport
Tredjestat			
Utførselssted			

ISO-kode
Kode

□

□

I.27. Transitt gjennom medlemsstater
Medlemsstat			
Medlemsstat			
Medlemsstat			

ISO-kode
ISO-kode
ISO-kode

□

I.29.

I.30.
I.31. Identifikasjon av varene
Art
Kategori
(vitenskapelig navn)

							

Identifikasjon

Alder

Antall kolli

Mengde
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Fjørfe til gjenoppbygging av viltbestanden

II.

Helseopplysninger

II.a Sertifikatets referansenummer II.b.

II.1.

Dyrehelseattestasjon

Del II: Attestering

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at fjørfeet beskrevet ovenfor
a)

oppfyller bestemmelsene i artikkel 12 og 18 i rådsdirektiv 2009/158/EF

(1)

b)

oppfyller bestemmelsene i artikkel 15 nr. 1 bokstav c) i rådsdirektiv 2009/158/EF

2

()

c)

oppfyller bestemmelsene i kommisjonsvedtak/-beslutning ........./ ......../EU om tilleggsgarantier med hensyn til
......................(angi sykdom(mer)) i samsvar med artikkel 16 eller 17 i rådsdirektiv 2009/158/EF

(3)

d)

enten

[ikke er vaksinert mot Newcastle disease]

eller

[er vaksinert mot Newcastle disease ved bruk av:

(1)
()

…………………………………………………….

(1)

(navn på og type av (inaktivert eller levende) virusstamme av Newcastle disease som brukes i vaksinen(e))

1

den .................. (dato) i en alder av ........................uker].
II.2.

Utfyllende helseopplysninger

(3)

II.2.1

Forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/605/EF.

(3) (4)

II.2.2.

Forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak/-beslutning …/…/EU i forbindelse med
vaksinasjon mot aviær influensa.

Merknader
Del I:
Rubrikk I.16:

Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip).

Rubrikk I.19:

Bruk relevant HS-kode: 01.05, 01.06.39.

Rubrikk I.31:

Kategori: Velg en av følgende kategorier: renraset/besteforeldre/foreldre/eggleggende unghøner/oppfôring/annet.
Identifikasjon: Angi opplysninger om identifikasjon av opprinnelsesflokk og varenavn.
Alder: Angi innsamlingsdatoen (for egg) eller omtrentlig alder (for fjørfe).

Del II:
(1)

Skal bekreftes ved forsendelse til en medlemsstat som har EU-godkjent status med hensyn til ikke å vaksinere mot Newcastle disease,
for tiden Finland og Sverige. Ellers strykes henvisningen.

(2)

Utfylles dersom det er relevant.

()

Stryk det som ikke passer.

(4)

Gjelder bare for medlemsstater som utfører vaksinasjon mot aviær influensa i samsvar med en EU-godkjent vaksinasjonsplan.

3

–

Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Stilling og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Den lokale veterinærenhetens
nummer:

Dato:

Underskrift:

Stempel:

