LEIÐBEININGAR

Útflutningsvottorð – hundur/köttur til ESB/EES
Vottorð vegna útflutnings hunds/kattar (til ESB/EES) í fylgd eiganda eða umboðsmanns hans
(búferlaflutningar)
Animal health certificate for the non-commercial movement into a Member State from a territory or third
country of dogs, cats or ferrets in accordance with Article 5(1) and (2) of Regulation (EU) No 576/2013

Þetta vottorð skal nota ef ekki er um að ræða sölu á dýrinu samhliða útflutningnum, t.d. þegar um er að ræða
búferlaflutninga. Eigandi (eða sá sem ber ábyrgð á dýrinu á meðan ferðalagi stendur) þarf annað hvort að
ferðast með dýrinu eða leggja fram gögn því til staðfestingar að hann hafi farið eða muni fara til sama lands
og dýrið, frá 5 dögum fyrir þar til 5 dögum eftir flutning dýrsins. Á vottorðinu er sendandi (consignor) og
móttakandi (consignee) sami aðilinn. Vottorðið er útfyllt og undirritað af dýralækni viðkomandi dýrs og opinber
dýralæknir (Matvælastofnun) skal undirrita og gefa vottorðið út. Vottorðið gildir í 10 daga eftir útgáfu.
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I.1.

Consignor (sendandi)
Nafn eiganda og heimilsfang á Íslandi

I.5.

Consignee (móttakandi)
Nafn eiganda (aftur) og heimilsfang ytra

I.18.

Description of commodity (lýsing vöru)
Dog / cat

I.20.

Quantity (magn)
Fjöldi dýra. Á vottorðið má skrá allt að 5 dýr.

I.25.

Commodities certified for:
Merkja við Pets

I.28.

Identification of the commodities (auðkenning)
Species (scientific name) (teg. (vísindaheiti)) : Canis lupus familiaris / Felis silvestris catus
Sex (kyn) : Male / female
Colour (litur)
Breed (tegund)
Identification number (auðkennisnúmer) : örmerki / eyrnamerki 1)
Identification system (tegund merkingar) : microchip / tattoo1)
Date of birth [dd/mm/yyy]
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Strika yfir þann hluta textans sem ekki á við.
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HUNDAÆÐISBÓLUSETNING
Transponder or tattoo alphanumeric code of the animal. Date of implantation and/or reading (dd/mm/yyyy) 1)
Örmerki / eyrnamerki. Dagsetning. örmerkingar/aflestrar örmerkis (skal hafa átt sér stað áður en bólusett var).
Date of vaccination. Dags. bólusetningar gegn hundaæði (dd/mm/yyyy)
Name and manufacturer of vaccine. Nafn bóluefnis og framleiðanda (skrifað eða límmiði)
Batch number. Lotunúmer bóluefnis
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Validity of vaccination (gildistími bólusetningar)
Frá: bólusetningin tekur gildi 3 vikum eftir bólusetningu (hafi dýrið verið bólusett 01.09.2016 þá skal skrá 22.09.2016)
Til: bólusetningin gildir í ár frá því hún var gefin (hafi dýrið verið bólusett 01.09.2016 þá skal skrá 01.09.2017)
BANDORMAHREINSUN: Krafa vegna hunda sem flytja skal til eftirfarandi landa:
•
•
•
•
•

Noregs
Finnlands
Bretlands
Írlands
Möltu

Transponder or tattoo number of the dog: Örmerki / eyrnamerki
Bandormameðhöndlun: Name and manufacturer of the product: nafn ormalyfs og framleiðanda þess
Bandormameðhöndlun; Date [dd/mm/yyyy] and time of treatment [00:00] : dagsetning og tímasetning ormalyfsgjafar
Administering veterinarian: Name in capitals, stamp and signature : dýralæknir sem annast lyfjagjöf: nafn með
hástöfum, stimpill og undirskrift1) Einungis má nota húðflúrsnúmer ef dýrið var húðflúrað fyrir 3. júlí 2011
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Skýringar.
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Undirritanir

Official veterinarian / Authorised veterinarian
Undirritun dýralæknis sem meðhöndlar dýrið eða hefur sannreynt upplýsingar sem koma fram í vottorði.

Endorsement by the competent authority
Áritun Matvælastofnunar. Vottorðið gildir í 10 daga eftir áritun Matvælastofnunar.

Official at the travellers' point of entry (for the purpose of further movement into other
Skjala- og auðkennaskoðun á komustað, sé fyrirhugað að fara með dýrið til annars aðildarríkis. Ef um er að ræða
áframhaldandi flutning til annars aðildarríkis, gildir vottorð þetta í 4 mánuði frá dagsetningu skjala- og auðkennaskoðunar
á komustað eða þar til gildistími bólusetningar gegn hundaæði rennur út.
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Skýringar.
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Yfirlýsing þess sem ferðast með dýrið.
Skal fyllt út og undirrituð af eiganda (eða þeim sem mun ferðast með dýrið)
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Skýringar.

Fylgiskjöl
Heilsufarsbók eða útprentun úr sjúkraskrá þar sem örmerkisnúmer og upplýsingar um hundaæðisbólusetningu koma fram skal fylgja vottorði.
Uppfært 21.06.2019
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