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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 21. desember 2011 

om endring av vedlegg II og 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) 9518] 

(2011/879/EU)(*) 

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 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 2009/158/EF ble det fastsatt krav til dyrehelse 

for handel innenfor Unionen med og import fra 

tredjestater av fjørfe og rugeegg. Vedlegg II til nevnte 

direktiv fastsetter reglene for godkjenning av 

virksomheter med henblikk på handel innenfor Unionen 

med nevnte varer og overvåkingprogrammer som skal 

gjennomføres for visse sykdommer hos de ulike 

fjørfeartene. Vedlegg IV til direktiv 2009/158/EF 

fastsetter veterinærsertifikatmodellene som skal brukes 

ved handel innenfor Unionen med fjørfevarer omfattet 

av nevnte direktiv. 

2) I vedlegg II til direktiv 2009/158/EF, endret ved 

kommisjonsbeslutning 2011/214/EU(2), er det fastsatt 

diagnostiske metoder for salmonella og mykoplasma. 

3) I kapittel III i vedlegg II til direktiv 2009/158/EF er det 

fastsatt minstekrav til programmer for 

sykdomsovervåking. Nevnte kapittel inneholder en 

beskrivelse av prøvingsmetodene for Salmonella 

pullorum og Salmonella gallinarum. Det er imidlertid 

nødvendig å fastsette ytterligere særlige opplysninger 

med hensyn til prøving av Salmonella arizonae. 

4) I tillegg inneholder rubrikk I.31 i del 1 av 

sertifikatmodellen for daggamle kyllinger fastsatt i 

vedlegg IV til direktiv 2009/158/EF et krav om å oppgi 

detaljerte opplysninger om identifikasjon av varene som 

omfattes av det. 

5) Nevnte krav gir verdifulle opplysninger om 

helsetilstanden til foreldreflokken som de daggamle 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 343 av 23.12.2011,  

s. 105, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2012 av 

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 3. 

(1) EUT L 343 av 22.12.2009, s. 74. 

(2) EUT L 90 av 6.4.2011, s. 27. 

kyllingene kommer fra, særlig med hensyn til prøving 

av visse salmonellaserotyper. Noen av disse kravene 

synes imidlertid å utgjøre en unødvendig administrativ 

byrde for de driftsansvarlige, særlig ettersom det er 

umulig å forutse klekkingen. Visse opplysninger som 

må oppgis i nevnte rubrikk, oppgis dessuten andre 

steder i sertifikatet. 

6) Disse opplysningene bør derfor fjernes fra rubrikk 1.31 i 

sertifikatmodellene for rugeegg, daggamle kyllinger og 

avls- og produksjonsfjørfe og erstattes med 

«Godkjenningsnummer», som tydeligere viser hvor de 

enkelte varene kommer fra. Del I av merknadene i Del 

II av nevnte sertifikatmodeller bør derfor endres. 

7) I vedlegg IX til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 798/2008 av 8. august 2008 om fastsettelse av en 

liste over tredjestater, territorier, soner eller områder fra 

hvilke fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til og 

føres i transitt gjennom Fellesskapet, og om krav til 

veterinærattester(3) er det fastsatt særlige vilkår for 

import av strutsefugler for avl og produksjon samt 

rugeegg og daggamle kyllinger av disse. 

8) I nr. 3 i del II i nevnte vedlegg, endret ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 

1380/2011(4) er det fastsatt at daggamle kyllinger som 

ikke er oppdrettet i medlemsstaten som importerte 

rugeeggene, skal transporteres direkte til det endelige 

bestemmelsesstedet og holdes der i minst tre uker fra 

klekkedatoen. Nevnte krav bør framgå i den aktuelle 

sertifikatmodellen for daggamle kyllinger fastsatt i 

vedlegg IV til direktiv 2009/158/EF. Nevnte 

sertifikatmodell bør derfor endres. 

9) Direktiv 2009/158/EF bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og IV til direktiv 2009/158/EF endres i samsvar med 

vedlegget til denne beslutning. 

  

(3) EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1. 

(4) EUT L 343 av 23.12.2011, s. 25. 

2017/EØS/26/06 
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Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. februar 2012. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 21. desember 2011. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 
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VEDLEGG 

I vedlegg II og IV til direktiv 2009/158/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II kapittel III nr. A.2 gjøres følgende endringer: 

a)  Merknad (**) skal lyde: 

«(**)  Merk at miljøprøver i alminnelighet ikke er egnet til sikkert å påvise Salmonella pullorum og Salmonella 

gallinarum, men er egnet til å påvise Salmonella arizonae.» 

b) Merknad (****) skal lyde: 

«(****) Salmonella pullorum og Salmonella gallinarum vokser ikke lett i MSRV-mediumet (modifisert 

halvfast Rappaport Vassiladis) som brukes til overvåking av zoonotisk Salmonella spp. i Unionen, 

men er egnet for Salmonella arizonae.» 

2) I vedlegg IV skal modell 1, 2 og 3 lyde:  
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«MODELL 1 

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a Lokalt referansenummer 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.6. 

I.7. 

I.8. Opprinnelses-

stat 

ISO-kode I.9.  Opprinnelses-

region 

Kode  I.10. Bestemmelsesstat ISO-kode I.11. Bestemmelses-

region 

Kode 

        

I.12. Opprinnelsessted 

  Driftsenhet □   Virksomhet □ 

 Navn Godkjenningsnummer 

 Adresse  

 Postnummer 

I.13. Bestemmelsessted 

 Driftsenhet □  Virksomhet □ Godkjent organ □ 

 Navn  Godkjenningsnummer 

 Adresse  

 Postnummer 

I.14. Lastested 

 Postnummer 

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang 

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □ 

  Veigående kjøretøy □  Annet □ 

 Identifikasjon 

I.17.  Transportør 

 Navn  Godkjenningsnummer 

 Adresse 

 Postnummer Medlemsstat 

I.18. Beskrivelse av varen I.19. Varekode (HS-kode) 

   04.07 

   I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/containernummer I.24.  

I.25. Varer sertifisert til:  

  Oppdrett □ Godkjent organ □ Annet □ 

I.26. Transitt gjennom tredjestat □ 

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

Innførselssted Grensekontrollstasjon nr. 

I.27. Transitt gjennom medlemsstater □ 

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

I.28. Eksport □ 

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

I.29.  

I.30. 

I.31. Identifikasjon av varene 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Klasse Godkjenningsnummer Identifikasjon Alder 
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DEN EUROPEISKE UNION Rugeegg 
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II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

II.1. Dyrehelseattestasjon 

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at rugeeggene beskrevet ovenfor 

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

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

 II.2. Folkehelseattestasjon 

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at rugeeggene beskrevet ovenfor 

(5) a) kommer fra en flokk som er undersøkt for salmonellaserotyper 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) (6)  enten [positivt] 

(1) (6)  eller [negativt] 

(
5
) b) og at verken Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium er påvist i kontrollprogrammet nevnt i punkt II.2 bokstav a). 

II.3 Utfyllende helseopplysninger 

(1) II.3.1. Denne forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/415/EF. 

 (1) II.3.2. Denne forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/563/EF. 

 (1) (7) II.3.3 Denne forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak/-beslutning …/…/EU med hensyn til vaksinasjon 

mot aviær influensa. 

 Merknader 

 Del I: 

 Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

 Rubrikk I.31: Kategori: Velg en av følgende kategorier: renraset / besteforeldre / foreldre / eggleggende unghøner / oppfôring / annet. 

  Godkjenningsnummer: Angi nummeret til den eller de godkjente virksomhetene for foreldreflokken(e). 

  Identifikasjon: Angi opplysninger om identifikasjon av foreldreflokk og varenavn. 

  Alder: Angi innsamlingsdatoen. 
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DEN EUROPEISKE UNION Rugeegg 

 II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer 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 å ikke vaksinere mot Newcastle disease, for tiden: 

Finland og Sverige. Ellers strykes henvisningen. 

 (4)  Utfylles dersom det er relevant. 

 (5)  Sertifiseringen i punkt II.2 gjelder bare fjørfe av arten Gallus gallus eller kalkuner. 

 (6) Dersom noen av resultatene var positive for Salmonella infantis, Salmonella virchow eller Salmonella hadar i løpet av levetiden til flokken av Gallus 

gallus, skal resultatet angis som positivt. 

 (7)  Gjelder bare for medlemsstater som utfører vaksinasjon mot aviær influensa i henhold til 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: Lokal veterinærenhets nr.: 

  Dato: 

 Stempel: 

Underskrift: 
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MODELL 2 

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a Lokalt referansenummer 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige 

sertifikater 

Nr. på følgedokumenter 

I.7. 

I.8. Opprinnelses-

stat 

ISO-kode I.9.  Opprinnelses-

region 

Kode I.10. Bestemmelsesstat ISO-kode I.11. Bestemmelses-

region 

Kode 

        

I.12. Opprinnelsessted 

  Driftsenhet □   Virksomhet □ 

 Navn Godkjenningsnummer 

 Adresse  

 Postnummer 

I.13. Bestemmelsessted 

 Driftsenhet □  Virksomhet □ Godkjent organ □ 

 Navn  Godkjenningsnummer 

 Adresse  

 Postnummer 

I.14. Lastested 

 Postnummer 

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang 

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □ 

  Veigående kjøretøy □  Annet □ 

 Identifikasjon 

I.17.  Transportør 

 Navn  Godkjenningsnummer 

 Adresse 

 Postnummer Medlemsstat 

I.18. Beskrivelse av varen I.19. Varekode (HS-kode) 

   I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/containernummer I.24.  

I.25. Varer sertifisert til:  

  Oppdrett □ Godkjent organ □ Annet □ 

I.26. Transitt gjennom tredjestat □ 

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

Innførselssted Grensekontrollstasjon nr. 

I.27. Transitt gjennom medlemsstater □ 

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

I.28. Eksport □ 

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

I.29.  

I.30. 

I.31. Identifikasjon av varene 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Klasse Godkjenningsnummer Identifikasjon Alder 
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DEN EUROPEISKE UNION Daggamle kyllinger 
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II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

II.1. Dyrehelseattestasjon 

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at de daggamle kyllingene beskrevet ovenfor 

 a) oppfyller 

(1)  enten i) [bestemmelsene i artikkel 6, 9 og 18 i rådsdirektiv 2009/158/EF] 

(1) (2)  eller  [bestemmelsene i artikkel 6 bokstav a) i) og ii), artikkel 9 og artikkel 18 i rådsdirektiv 2009/158/EF] 

(
1
) (

3
)  eller ii) [dersom de er klekket fra rugeegg importert i henhold til kravene i modell HEP eller HER i kommisjonsforordning 

2008/798/EF, bestemmelsene i artikkel 6 bokstav a) og artikkel 9 bokstav b) og c) i rådsdirektiv 2009/158/EF]. 

 

(1) (2) (3) eller  [dersom de er klekket fra rugeegg importert i henhold til kravene i modell HEP eller HER i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 798/2008, 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  …/…/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] 

(1) eller [er vaksinert mot Newcastle disease ved bruk av 

  ………………………………………………………… 

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

    den ....................... (dato)]. 

 
(6) f) 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 henhold til reglene fastsatt i kommisjonsvedtak 2003/644/EF. 

 

II.2. Folkehelseattestasjon 

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at de daggamle kyllingene beskrevet ovenfor 

(7) a) kommer fra en flokk som er undersøkt for salmonellaserotyper 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 dersom kyllingene er beregnet på avl, at det ikke er påvist verken Salmonella enteriditis eller Salmonella typhimurium i 

kontrollprogrammet nevnt i punkt II.2 bokstav a).  
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DEN EUROPEISKE UNION Daggamle kyllinger 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 II.3 Utfyllende helseopplysninger 

(1) (8) 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. Denne forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/415/EF. 

 (1) (9) II.3.3 Denne forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak/-beslutning …/…/EU med hensyn til 

vaksinasjon mot aviær influensa. 

 Merknader 

 Del I: 

 Rubrikk I.6: Nummer på medfølgende dyrehelsesertifikater. 

 Rubrikk I.15: 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. 

  Godkjenningsnummer: Angi nummeret til den eller de godkjente virksomhetene for foreldreflokken(e). 

  Identifikasjon: Angi opplysninger om identifikasjon av foreldreflokk og varenavn. 

  Alder: Angi innsamlingsdatoen. 

 Del II: 

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 (2) Gjelder bare dersom II.3.1 eller II.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 å ikke vaksinere mot Newcastle disease, for tiden: 

Finland og Sverige. Ellers strykes henvisningen. 

 (5) Utfylles dersom det er relevant. 

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

 (7) Sertifiseringen i punkt II.2. gjelder bare fjørfe som tilhører 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. 

  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 henhold til 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: Lokal veterinærenhets nr.: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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MODELL 3 

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a. Lokalt referansenummer 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.6.   

I.7.   

I.8.  Opprinnelses-

stat 

ISO-kode I.9. Opprinnelses-

region 

Kode  I.10.  Bestemmelses-

stat 

ISO-kode I.11. Bestemmelses-

region 

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted 

 Driftsenhet □   Virksomhet □ 

I.13 Opprinnelsessted 

 Driftsenhet □  Virksomhet □ Godkjent organ □ 

 Navn Godkjenningsnummer 

 Adresse  

 Postnummer 

 Navn Godkjenningsnummer 

 Adresse 

 Postnummer 

I.14.  Lastested 

 Postnummer 

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang 

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □ 

  Veigående kjøretøy □  Annet □ 

 Identifikasjon 

I.17.  Transportør 

 Navn Godkjenningsnummer 

 Adresse 

 Postnummer Medlemsstat 

I.18.  Beskrivelse av varen 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 □ 

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr. 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater □ 

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

I.28.  Eksport    □ 

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

I.29.  

I.30. 

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Klasse Godkjenningsnummer Identifikasjon 
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II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

II.1. Dyrehelseattestasjon 

 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 …/…/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] 

(3) eller [er vaksinert mot Newcastle disease ved bruk av 

  ………………………………………………………… 

  (navn og type (inaktivert eller levende) av en 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 henhold til reglene fastsatt i kommisjonsvedtak 2003/644/EF. 

 (
3
) f) verpehønene (produksjonsfjørfe til produksjon av konsumegg) er undersøkt med negativt resultat i henhold til reglene fastsatt i 

kommisjonsvedtak 2004/235/EF. 

 II.2. Folkehelseattestasjon 

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at fjørfeet beskrevet ovenfor 

(5) a) kommer fra en flokk som er undersøkt for salmonellaserotyper 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: 

(3) (6)  enten [positivt]  

(3) (6)  eller [negativt]  

 (
5
) b) og dersom kyllingene er beregnet på avl, at det ikke er påvist verken Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium i 

kontrollprogrammet nevnt i punkt II.2 bokstav a). 

 II.3 Utfyllende helseopplysninger 

 (1) (7) II.3.1. Denne forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak/-beslutning …/…/EU med hensyn til vaksinasjon 

mot aviær influensa. 

 Merknader 

 Del I: 

 Rubrikk I.15: 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. 

  Godkjenningsnummer: Angi nummeret til den eller de godkjente virksomhetene for foreldreflokken(e). 

  Identifikasjon: Angi opplysninger om identifikasjon av foreldreflokk og varenavn. 

 Del II: 

 (1) Skal bekreftes ved forsendelse til en medlemsstat som har EU-godkjent status med hensyn til å ikke vaksinere mot Newcastle disease, for 

tiden: Finland og Sverige. Ellers strykes henvisningen. 
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 (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) Sertifiseringen i punkt II.2. gjelder bare fjørfe som 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 henhold til 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: Lokal veterinærenhets nr.: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  

    

  
 

 

 




