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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 346/2010

frá 15. apríl 2010

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1251/2008 að því er varðar setningu lagareldisdýra á markað 
og innflutningskröfur sem gilda um sendingar á þeim til aðildarríkja eða hluta þeirra með inn-

lendum ráðstöfunum samþykktum með ákvörðun 2010/221/ESB (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS  
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-
sambandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2006/88/EB frá 24. október 
2006 um heilbrigðiskröfur að því er varðar lagareldisdýr 
og afurðir þeirra og um forvarnir og varnir gegn tilteknum 
sjúkdómum í lagardýrum (1), einkum 25. gr. og 3.mgr. 61. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/221/ESB 
um samþykki á innlendum ráðstöfunum til að takmarka 
áhrif tiltekinna sjúkdóma í lagareldisdýrum og villtum 
lagardýrum í samræmi við 43. gr. tilskipunar ráðsins 
2006/88/EB(2) heimilar tilteknum aðildarríkjum, með því 
markmiði að koma í veg fyrir aðflutning eða berjast gegn 
vorveiru í vatnakarpa, nýrnaveiki, brisdrepi og sýkingu 
af völdum roðflyðrusníkils (roðflyðrusýki), að krefjast 
þess að sendingar tiltekinna lagareldisdýra, sem komið er 
með inn á yfirráðasvæði þeirra eða hluta þeirra, uppfylli 
vissar kröfur. Sú ákvörðun kemur í stað ákvörðunar fram-
kvæmdastjórnarinnar 2004/453/EB frá 29. apríl 2004 um 
framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/67/EBE að því er varð-
ar ráðstafanir gegn tilteknum sjúkdómum í eldisdýrum (3).

2) Til að koma í veg fyrir að slíkir sjúkdómar berist að 
eða til að verjast því að þeir breiðist út skulu sendingar 
lagareldisdýra, sem ætluð eru til eldis, á umlagningar-
svæði, í sleppivötn, í opna aðstöðu fyrir skrautlagardýr 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 104, 24.4.2010, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2011 frá 1. júlí 2011 um 
breytingu á I viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, bls. 
13. 

(1) Stjtíð. L 328, 24.11.2006, bls. 14.
(2) Stjtíð. L 98, 20.4.2010, bls. 7.
(3) Stjtíð. L 202, 7.6.2004, bls. 4

eða til endurnýjunar stofna, sem koma inn í aðildarríki 
eða hluta aðildarríkja sem eru tilgreind í I. og II. viðauka 
við ákvörðun 2010/221/ESB, af tegundum sem eru næmar 
fyrir þeim sjúkdómum sem aðildarríkið eða hluti aðild-
arríkis telst vera laus við eða sem útrýmingaráætlun gildir 
um, eiga uppruna á svæði þar sem heilbrigðisástandið er 
sambærilegt.

3) Til að tryggja að þessar kröfur séu uppfylltar skal dýra-
heilbrigðisvottorð, sem veitir nauðsynlega staðfestingu, 
fylgja slíkum sendingum.

4) Í ákvörðun 2004/453/EB er mælt fyrir um sérstök 
dýraheilbrigðisvottorð vegna flutninga lagareldisdýra 
innan Evrópusambandsins (setning á markað). Til að 
einfalda löggjöf Sambandsins þurfa nú nauðsynleg 
dýraheilbrigðis skilyrði hvað varðar sjúkdóma, sem falla 
undir samþykktar innlendar ráðstafanir, að koma fram 
í dýraheilbrigðisvottorðinu sem notað er við setningu á 
markað, sem mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 1215/2008 frá 12. desember 2008 
um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2006/88/EB að því er 
varðar skilyrði og kröfur um útgáfu heilbrigðisvottorða 
við setningu lagareldisdýra og afurða þeirra á markað og 
innflutning þeirra í Bandalagið og um skrá yfir tegundir 
smitferja (4). Því ber að breyta II. viðauka þeirrar reglu-
gerðar til samræmis við það.

5) Viðkomandi fyrirmynd dýraheilbrigðisvottorðs vegna 
innflutnings lagareldisdýra inn í Sambandið, sem mælt er 
fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1251/2008, inniheldur vottorð sem varða þessa sjúkdóma. 
Þessum vottorðum þarf þó að breyta með tilliti til þeirra 
meginreglna um innflutning lagareldisdýra sem mælt er 
fyrir um í tilskipun 2006/88/EB og alþjóðaheilbrigðis-
reglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar fyrir lagar-
dýr. Því ber að breyta IV. viðauka þeirrar reglugerðar til 
samræmis við það.

(4) Stjtíð. L 337, 16.12.2008, bls. 41.
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6) Setning lagareldisdýra á markað og innflutningskröfur 
sem gilda um sendingar þeirra til aðildarríkja eða hluta 
þeirra, með innlendum ráðstöfunum samþykktum með 
ákvörðun 2010/221/ESB, skulu aðeins gilda að því er 
varðar smitnæmar tegundir fyrir viðkomandi sjúkdómum. 
Af þessum sökum skal setja fram skrá yfir þær tegundir, 
sem smitnæmar eru fyrir þeim sjúkdómum, í II. viðauka 
reglugerðar (EB) nr. 1251/2008.

7) Þar sem allar fisktegundir, sem eru á vatnasvæði þar 
sem fyrir eru fisktegundir með sýkingu af völdum roð-
flyðrusníkils, geta valdið frekari útbreiðslu sjúkdómsins, 
skal setning á markað og innflutningskröfur varðandi roð-
flyðrusýki einnig gilda um sendingar á öllum fisktegund-
um sem fluttar eru inn í aðildarríki eða hluta þeirra, sem 
tilgreindir eru í ákvörðun 2010/221(ESB) sem lausir við 
sjúkdóminn.

8) Ákvæði 18.gr. reglugerðar (EB) nr. 1251/2008 skal fella 
brott þar sem fyrirmyndin að dýraheilbrigðisvottorðun-
um, sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 1251/2008 
og breytt með þessari reglugerð, nær yfir allar innlendar 
ráðstafanir samþykktar í samræmi við 43. gr. í reglugerð 
2006/88/EB og ákvörðun 2004/453/EB var felld úr gildi 
með ákvörðun 2010/221/ESB.

9) Rétt er að kveða á um bráðabirgðaráðstafanir til að heim-
ila aðildarríkjunum og iðnaðinum að gera nauðsynlegar 
ráðstafanir til að uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um 
í þessari reglugerð.

10) Til að tryggja rétta útgáfu dýraheilbrigðisvottorða skal 
veita nánari útlistun í skýringum í þeim tilvikum sem til-
teknar yfirlýsingar í fyrirmyndum dýraheilbrigðisvottorð-
anna, sem settar eru fram í reglugerð (EB) nr. 1251/2008, 
eiga ekki við og þau innihalda fleiri en eina pappírsörk. 
Því ber að breyta V. viðauka þeirrar reglugerðar til sam-
ræmis við það.

11) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1251/2008 til sam-
ræmis við það.

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferl-
ið og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 1251/2008 er breytt sem hér segir:

1. Í stað b-liðar 1. gr. komi eftirfarandi:

„b) skilyrði á sviði heilbrigðis dýra til að setja á markað:

i. Skrautlagardýr sem koma annað hvort frá eða ætl-
uð eru í lokaða aðstöðu fyrir skrautlagardýr, og

ii. lagareldisdýr sem ætluð eru til eldis, á umlagning-
arsvæði, í sleppivötn, í opna aðstöðu fyrir skraut-

lagadýr og til endurnýjunar stofna í aðildarríkjum 
og hlutum þeirra með innlendum ráðstöfunum sam-
þykktum með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2010/221/ESB (*)“

(*) Stjtíð. L 98, 20.4.2010, bls. 7.

2. Eftirfarandi 8. gr. a bætist við:

„Grein 8a

Lagareldisdýr sem ætluð eru til eldis, á umlagningar-
svæði, í sleppivötn, í opna aðstöðu fyrir skrautlagadýr 
og til endurnýjunar stofna í aðildarríkjum og hlutum 
þeirra með innlendum ráðstöfunum samþykktum með 

ákvörðun 2010/221/ESB

1. Sendingum lagareldisdýra, sem ætluð eru til eld-
is, á umlagningarsvæði, í sleppivötn, í opna aðstöðu fyrir 
skrautlagardýr eða til endurnýjunar stofna, skal fylgja dýra-
heilbrigðisvottorð sem fyllt er út í samræmi við fyrirmynd-
ina sem sett er fram í A-hluta II. viðauka og skýringarnar 
sem settar eru fram í V. viðauka ef dýrin:

a) eru flutt inn í aðildarríki eða hluta þeirra, sem taldir eru 
upp í öðrum og fjórða dálki töflunnar sem sett er fram í:

i) ákvæðum I. viðauka við ákvörðun 2010/221/EB, 
sem lausir eru við einn eða fleiri sjúkdóma sem til-
greindir eru í fyrsta dálki töflunnar eða

ii. ákvæðum II. viðauka við ákvörðun 2010/221/EB, 
sem falla undir útrýmingaráætlun eins eða fleiri 
sjúkdóma sem tilgreindir eru í fyrsta dálki töflunnar

b) eru af tegund, sem tilgreind er í C-hluta II. viðauka, 
sem er smitnæm fyrir sjúkdómunum sem hlutaðeigandi 
aðildarríki eða hluti þess er talinn vera laus við eða sem 
fellur undir útrýmingaráætlun eins og um getur í a-lið í 
samræmi við ákvörðun 2010/221/ESB.

2. Sendingar dýra sem um getur í 1. mgr. skulu vera í 
samræmi við þær dýraheilbrigðiskröfur sem settar eru fram 
í fyrirmyndinni að dýraheilbrigðisvottorðinu og skýring-
unum eins og um getur í 1. mgr.

3. Ákvæði 1. og 2. mgr. gilda um sendingar allra fisk-
tegunda sem koma af vatnasvæði þar sem fyrir eru fiskteg-
undir sem tilgreindar eru í C-hluta II. viðauka sem smit-
næmar fyrir sýkingu af völdum roðflyðrusníkils, þar sem 
sendingarnar eru ætlaðar aðildarríki eða hluta þess sem til-
greindur er í I. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB sem 
laus við roðflyðrusníkil.

3. 18. gr. falli brott.

4. Ákvæðum II., IV. og V viðauka er breytt í samræmi við við-
aukann við þessa reglugerð.
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2. gr.

Bráðabirgðaákvæði

1.  Á aðlögunartímabili sem stendur til 31. júlí 2010 er 
heimilt að flytja sendingar lagareldisdýra inn í Sambandið eða 
flytja þær í gegnum Sambandið sem hafa meðfylgjandi dýra-
heilbrigðisvottorð sem gefið er út í samræmi við A-hluta eða 
B-hluta IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1251/2008 áður en 
breytingar núverandi reglugerðar eru teknar upp.

2.  Á aðlögunartímabili, sem stendur til 31. júlí 2011, er 
heimilt að halda áfram að flytja sendingar lagareldisdýra, 
sem hafa meðfylgjandi dýraheilbrigðisvottorð sem gef-
ið er út í samræmi við A-hluta eða B-hluta IV. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 1251/2008, inn í Sambandið eða flytja 
þær í gegnum Sambandið þangað til breytingarnar, sem inn-
leiddar eru með þessari reglugerð, taka gildi að því tilskildu 
að dýraheilbrigðsvottun að því er varðar vorveiru í vatnakarpa, 
nýrnaveiki, brisdrep og sýkingu af völdum roðflyðrusník-
ils, sem sett er fram í II. hluta þessara vottorða, eigi ekki við.

3. gr.

Gildistaka og beiting

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 15. maí 2010.

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

Gjört í Brussel 15. apríl 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

__________
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VIÐAUKI

Ákvæðum II., IV og V. viðauka er breytt sem hér segir:

1) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað A-hluta komi eftirfarandi:

„A-HLUTI

Fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorði til notkunar við setningu lagareldisdýra á markað til eldis, á umlagningarsvæði, í 
sleppivötn, í opna aðstöðu fyrir skrautlagardýr og til endurnýjunar stofna

EVRÓPUSAMBANDIÐ          Vottorð vegna viðskipta innan Bandalagsins

I. 
hl

ut
i: 

U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 se
nd
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gu

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. Viðtakandi
 Heiti
 Heimilisfang
 Póstnúmer

I.6. 

I.7.

I.8.  Upprunaland ISO-kóði I.9. I.10. Viðtökuland ISO-kóði I.11. 

I.12. Upprunastaður/veiðistaður

Samþykkt lagareldisstöð □
Annað   □ 

I.13. Ákvörðunarstaður

Samþykkt lagareldisstöð □
Annað   □

 Heiti
 Heimilisfang
 Póstnúmer 

 Samþykkisnúmer  Heiti
 Heimilisfang
 Póstnúmer

  Samþykkisnúmer

I.14.  Fermingarstaður
 Póstnúmer

I.15.  Brottfarardagur og  tími

I.16. Flutningatæki

 Flugvél □  Skip □  Járnbrautarvagn  □
  Ökutæki □  Annað □
Auðkenning:

I.17. Flutningsaðili
 Nafn                                                      Samþykkisnúmer
 Heimilisfang
 Póstnúmer  Aðildarríki

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

I.20. Fjöldi/magn

I.21. I.22. Fjöldi pakkninga
I.23. Auðkenni gáms/innsiglisnúmer I.24. Tegund umbúða

I.25. Dýr sem eru vottuð/afurðir sem eru vottaðar: 

 Til undaneldis□ Til endurnýjunar veiðidýrastofns □ Til umlagningar□ Gæludýr□ 

Í sóttkví□ Annað□
I.26. Umflutningur gegnum þriðja land □
 Þriðja land ISO-kóði
 Brottfararstaður Kóði
  Komustaður Nr. skoðunarstöðvar:

I.27. Umflutningur um aðildarríki □
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði
 Aðildarríki ISO-kóði

I.28. Útflutningur □
 Þriðja land ISO-kóði
 Brottfararstaður Kóði

I.29.

I.30.
I.31. Auðkenning dýra

Tegund (vísindaheiti) Magn
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         EVRÓPUSAMBANDIÐ Setning lagareldisdýra á markað til eldis, á umlagningarsvæði, ísleppivötn, í opna 
aðstöðu fyrir skrautlagardýr og til endurnýjunarstofna

II. Heilbrigðisvottun II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b Tilvísunarnúmer staðar

II.1 Almennar kröfur

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

II.1.1  annaðhvort  (1)[hafa verið skoðuð innan (1)(2)[72] (2)[24] klukkustunda frá fermingu og sýna engin klínísk sjúkdómseinkenni]

eða   (1) [ef um er að ræða hrogn og lindýr: eru frá eldisstöð eða lindýraeldissvæði þar sem ekkert bendir til að sjúkdó-
mar séu vandamál samkvæmt skrám eldisstöðvarinnar eða lindýraeldissvæðisins,]

eða  (1)(3)[ef um er að ræða villt lagardýr: eru klínískt heilbrigð samkvæmt minni bestu vitneskju],

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

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

II.1.4 uppfylla kröfur um setningu á markað sem mælt er fyrir um í tilskipun 2006/88/EB,

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

II.2  (1)(4)(5)[Kröfur vegna tegunda sem eru smitnæmar fyrir veirublæði, iðradrepi, blóðþorra, skjónakarpaherpesveiki, 
martelíuveiki, ostruveiki (Bonamia ostreae) og/eða hvítblettaveiki

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

annaðhvort (1)(6)[eiga uppruna sinn í aðildarríki, svæði eða hólfi sem lýst hefur verið laust við (1)[veirublæði] (1)[iðradrep] 
(1)[blóðþorra] (1)[skjónakarpaherpesveiki] (1)[martelíuveiki] (1)[ostruveiki (Bonamia ostreae)] (1)[hvítblettaveiki] 
í samræmi við VII. kafla tilskipunar 2006/88/EB]

eða  (1)(5)(6)[ef um er að ræða villt lagardýr: hafa verið sett í sóttkví í samræmi við ákvörðun 2008/946/EB]].

II.3  (1)(7)[Kröfur vegna tegunda sem eru smitferjur fyrir veirublæði, iðradrepi, blóðþorra, skjónakarpaherpesveiki, mar-
telíuveiki, ostruveiki (Bonamia ostreae) og/eða hvítblettaveiki

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

annaðhvort (1)(6)[eiga uppruna sinn í aðildarríki, svæði eða hólfi sem lýst hefur verið laust við (1)[veirublæði] (1)[iðradrep] 
(1)[blóðþorra] (1)[skjónakarpaherpesveiki] (1)[martelíuveiki] (1)[ostruveiki (Bonamia ostreae)] (1)[hvítblettaveiki] 
í samræmi við VII. kafla tilskipunar 2006/88/EB]

eða (1)(6)(7)[hafa verið sett í sóttkví í samræmi við ákvörðun 2008/946/EB]].

II.4 Kröfur um flutning og merkingu

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

II.4.1  lagareldisdýrin sem um getur hér að ofan,

i. eru geymd við aðstæður, m.a. með tilliti til vatnsgæða, sem breyta ekki heilbrigðisástandi þeirra,

ii. eins og við á, standast almenn skilyrði fyrir flutningi dýra sem mælt er fyrir um í 3.gr. reglugerðar (EB) nr. 1/2005,

II
. h

lu
ti:

 V
ot

to
rð
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II. Heilbrigðisvottun II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b Tilvísunarnúmer staðar

II.4.2  flutningagámurinn eða brunnbáturinn (e. well boat) er hreinn og sótthreinsaður eða áður ónotaður fyrir fermingu, og

II.4.3  sendingin er auðkennd með læsilegum merkimiða utan á gáminum, eða, ef sendingin er flutt með brunnbát, í farmskrá skipsins, með 
viðeigandi upplýsingum sem um getur í reitum I.8 til I.13 í I. hluta þessa vottorðs, og með eftirfarandi yfirlýsingu:

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

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

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

eða  (1)[„(1)[Villt(ir)] (1)[skrautfiskar] (1)[skrautlindýr] (1)[skrautkrabbadýr] sem eru ætluð í opna aðstöðu fyrir skrautlagardýr 
í Evrópusambandinu”],

eða  (1)[„(1)[Fiskar] (1)[lindýr] (1)[krabbadýr] sem eru ætluð til endurnýjunar stofna í Evrópusambandinu”],

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

II.5 (1)(8)[Vottun fyrir sendingar sem koma frá svæði sem fellur undir sjúkdómsvarnarráðstafanir eins og kveðið er á um í 3. til 6. 
þætti V. kafla tilskipunar 2006/88/EB

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

II.5.1 dýrin sem um getur hér að ofan eru upprunnin á svæði sem fellur undir sjúkdómsvarnarráðstafanir er varða (1)[húðsveppadrep] (1)
[blóðmyndandi drep] (1)[veirublæði] (1)[iðradrep] (1)[blóðþorra] (1)[skjónakarpaherpes] (1)[ostruveiki (Bonamia exitiosa)] (1)[perk-
insuveiki] (1)[ostruveiki (Bonamia ostreae)] (1)[rauðhala] (1)[gulhöfðaveiki] (1)[hvítblettaveiki] (1)(9) [eftirfarandi nýtilkominn 
sjúkdóm …],

II.5.2 setja má dýrin sem um getur hér að ofan á markað samkvæmt varnarráðstöfununum sem mælt er fyrir um, og

II.5.3 sendingin er auðkennd með læsilegum merkimiða utan á gáminum, eða, ef sendingin er flutt með brunnbát, í farmskrá skipsins, með 
viðeigandi upplýsingum sem um getur í reitum I.8 til I.13 í I. hluta þessa vottorðs, og með eftirfarandi yfirlýsingu:

 „(1)[Villt(ir)] (1)[fiskar] (1)[lindýr] (1)[krabbadýr] upprunnin á svæði sem fellur undir sjúkdómsvarnarráðstafanir“.]

II.6  (1)(10)[Kröfur vegna tegunda sem eru smitnæmar fyrir vorveiru í vatnakarpa, nýrnaveiki, brisdrepi og sýkingu af völdum roð-
flyðrusníkils (roðflyðrusýki)

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

annaðhvort  (1)[eiga uppruna sinn í aðildarríki eða hluta aðildarríkis:

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

b) öll lagareldisdýr, sem smitnæm eru fyrir viðkomandi sjúkdómum og flutt eru inn í aðildarríki eða hluta þess, fari að þeim kröf-
um sem settar eru fram í lið II.6 í þessu vottorði,

c) tegundir sem eru smitnæmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum hafa ekki verið bólusettar gegn viðkomandi sjúk-
dómi eða sjúkdómum, og
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II. Heilbrigðisvottun II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b Tilvísunarnúmer staðar

d) annaðhvort þar sem, (1)[ef um er að ræða (1)[brisdrep](1)[nýrnaveiki], farið er að kröfum um sjúkdómaleysi sem eru jafngildar 
þeim sem mælt er fyrir um í VII. kafla tilskipunar 2006/88/EB.]

og/eða þar sem, (1)[ef um er að ræða (1)[vorveiru í vatnakarpa] (1)[roðflyðrusýki], farið er að kröfum um sjúkdómaleysi sem 
mælt er fyrir um í viðeigandi stöðlum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar.]

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

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

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

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

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

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

Athugasemdir:

I. hluti:

– Reitur I.12: Ef við á skal nota leyfisnúmer viðkomandi eldisstöðvar eða lindýraeldissvæðis. Merkið við „annað“ ef um villt lagardýr er að 
ræða.

– Reitur I.13: Ef við á skal nota leyfisnúmer viðkomandi eldisstöðvar eða lindýraeldissvæðis. Merkið við „annað“ ef þau eru ætluð til endurný-
junar stofna.

– Reitur I.19: Nota skal viðeigandi ST-kóða: 0301, 0306, 0307, 030110 eða 030270.

– Reitur I.20 og I.31: Magnið er gefið upp sem heildarfjöldi.

– Reitur I.25: Merkið við „Til undaneldis“ ef dýrin eru ætluð til eldis, „Til umlagningar“ ef þau eru ætluð til umlagningar, „Sem gæludýr“ ef 
þau eru ætluð í opna aðstöðu fyrir skrautlagardýr, „Til endurnýjunar veiðidýrastofns“ ef þau eru ætluð til endurnýjunar stofna, „Í sóttkví“ ef 
lagareldisdýrin eiga að fara í sóttkví, og „Annað“ ef þau eiga að fara í sleppivötn.

II. hluti:

1)  Strikið út það sem á ekki við.

2)  Val á 24 klukkustundum á einungis við um sendingar lagareldisdýra sem vottorð verður að fylgja skv. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1251/2008 
og sem lögbært yfirvald leyfir, í samræmi við kröfur í tilskipun 2006/88/EB um setningu á markað, að séu flutt út af svæði sem fellur undir 
eftirlitsákvæði sem kveðið er á um 3. til 6. þætti V. kafla tilskipunar 2006/88/EB eða frá aðildarríki, svæði eða hólfi með áætlun um útrý-
mingu sem samþykkt hefur verið í samræmi við 2. mgr. 44. gr. þeirrar tilskipunar. Í öllum öðrum tilvikum á 72 klukkustunda kosturinn við.

3)  Á einungis við um sendingar lagareldisdýra sem veidd voru úti í náttúrunni og undir eins flutt á eldisstöð eða lindýraeldissvæði án þess að 
vera sett í tímabundna geymslu.

4)  Liður II.2 í þessu vottorði á við um tegundir sem eru smitnæmar fyrir einum eða fleiri af sjúkdómunum sem um getur í yfirskriftinni. 
Smitnæmar tegundir eru taldar upp í II. hluta IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB.
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II. Heilbrigðisvottun II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b Tilvísunarnúmer staðar

5)  Setja má sendingar villtra lagardýra á markað þrátt fyrir kröfurnar sem settar eru fram í lið II.2 í þessu vottorði ef þær eiga að fara í sóttkví 
sem samræmist kröfunum sem mælt er fyrir um í ákvörðun 2008/946/EB.

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

7)  Liður II.3 í þessu vottorði á við um tegundir sem eru smitferjur  fyrir einn eða fleiri af sjúkdómunum sem um getur í yfirskriftinni. Hug-
sanlegar smitferjur eru taldar upp í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1251/2008, ásamt því við hvaða skilyrði skuli líta svo á að sendingar 
slíkra tegunda séu smitferjur. Setja má sendingar hugsanlegra tegunda smitferja á markað þrátt fyrir kröfurnar í lið II.3 ef skilyrðin sem sett 
eru fram í 4. dálki töflunnar í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1251/2008 eru ekki uppfyllt eða ef þær eiga að fara í sóttkví sem samræmist 
kröfunum sem mælt er fyrir um í ákvörðun 2008/946/EB.

8)  Liður II.5 í þessu vottorði á við um sendingar lagareldisdýra sem vottorð verður að fylgja skv. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1251/2008 og sem 
lögbært yfirvald leyfir, í samræmi við kröfur í tilskipun 2006/88/EB um setningu á markað, að séu flutt út af svæði sem fellur undir eftir-
litsákvæði sem kveðið er á um 3. til 6. þætti V. kafla tilskipunar 2006/88/EB eða frá aðildarríki, svæði eða hólfi með áætlun um útrýmingu 
sem samþykkt hefur verið í samræmi við 2. mgr. 44. gr. þeirra tilskipunar.

9)  Á við þegar ráðstafanir eru gerðar í samræmi við 41. gr. tilskipunar 2006/88/EB.

10)  Liður II.6 í þessu vottorði gildir eingöngu um sendingar sem ætlaðar eru fyrir aðildarríki eða hluta þess sem lýst hefur verið laus við 
sjúkdóma, eða þar sem samþykkt hefur verið áætlun í samræmi við ákvörðun 2010/221/ESB varðandi vorveiru í vatnakarpa, nýrnaveiki, 
brisdrep eða roðflyðrusýki og sendingin samanstendur af tegundum sem skráðar eru í C-hluta II. viðauka sem smitnæmar fyrir sjúkdómi 
eða sjúkdómum, sem sjúkdómslausa staðan eða áætlanir gilda um. 

 Liður II.6 skal einnig gilda um sendingar allra fisktegunda sem koma af vatnasvæði þar sem fyrir eru tegundir sem tilgreindar eru í C-hluta 
II. viðauka sem smitnæmar fyrir sýkingu af völdum roðflyðrusníkils, þar sem sendingarnar er ætlaðar aðildarríki eða hluta þess sem til-
greindur er í I. viðauka við ákvörðun 2010/221/EB sem laus við roðflyðrusníkil.

 Setja má sendingar villtra lagardýra, þar sem kröfur vegna vorveiru í vatnakarpa, brisdrepi og/eða nýrnaveiki eiga við, á markað þrátt 
fyrir kröfurnar sem settar eru fram í lið II.2 í þessu vottorði ef þær eiga að fara í sóttkví sem samræmist kröfunum sem mælt er fyrir um í 
ákvörðun 2008/946/EB.

Opinber skoðunarmaður

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

 Staðbundin dýralæknaeining:  Númer staðbundnu dýralæknaeiningar:

 Dagsetning:  Undirskrift:“

 Stimpill:
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b) eftirfarandi c-liður bætist við:

„C-HLUTI

Skrá yfir smitnæmar tegundir fyrir sjúkdómum sem innlendar ráðstafanir eru viðurkenndar fyrir sam-
kvæmt ákvörðun 2010/221/ESB

Sjúkdómur Smitnæmar tegundir

Vorveira í vatnakarpa (SVC) Eðalkarpi (Aristichthys nobilis), gullfiskur (Carassius auratus), 
grænkarpi (Carassius carassius), graskarpi (Ctenopharyngodon 
idellus), vatnakarpi og skjónakarpi (Cyprinus carpio), silfur-
karpi (Hypophthalmichthys molitrix), fengrani (Silurus glanis), 
grunnungur (Tinca tinca) og gullgægir (Leuciscus idus)

Nýrnaveiki (BKD) Ætt: Laxfiskar (Salmonidae)

Brisdrep (IPN) Regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss), lindableikja (Sal-
velinus fontinalis), urriði (Salmo trutta), lax (Salmo salar), og 
kyrrahafslax (Oncorhynchus spp.) og tjarnasíld (Coregonus 
lavaretus)

Sýking roðflyðrusýkils (Gyrodactylus sa-
laris)

Lax (Salmo salar), regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss), 
bleikja (Salvelinus alpinus), lindableikja (Salvelinus fontinalis), 
harri (Thymallus thymallus), blettasilungur (Salvelinus namay-
cush) og urriði (Salmo trutta).“
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2) Ákvæðum IV. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað A-hluta komi eftirfarandi:

„A-HLUTI

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

LAND       Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

I. 
hl

ut
i: 

U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 v
ör

us
en

di
ng
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I.1. Sendandi
 Heiti
 Heimilisfang
  Símanúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a.

I.3. Lögbært stjórnvald

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Heiti

 Heimilisfang
 Póstnúmer
 Símanúmer

I.6. 

I.7. Upprunaland ISO-kóði upprunasvæði, Kóði I.9. Viðtökuland ISO-
kóði

I.10. 
Viðtökusvæði

Kóði

I.11.  Upprunastaður I.12.

 Heiti
 Heimilisfang

 Heiti
 Heimilisfang

 Heiti
 Heimilisfang 

  Samþykkisnúmer

  Samþykkisnúmer

  Samþykkisnúmer

I.13.  Fermingarstaður
 Viðurkenningarnúmer nema

I.14.  Brottfarardagur og  tími

I.15.  Flutningatæki
 Flugvél □  Skip □  Járnbrautarvagn  □
 Ökutæki □  Annað □
 Auðkenning:
 Tilvísun í skjöl:

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

I.17.  CITES-Nr.

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

I.20. Magn

I.21. I.22. Fjöldi pakkninga

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

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 
 Til undaneldis □ Í sóttkví □ Til umlagningar □ Annað □
 Sem gæludýr□ Sem sirkus-/sýningardýr □

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

I.28. Auðkenning vörunnar

 Tegund (vísindaheiti)      Magn
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        LAND Lagareldisdýr til eldis, á umlagningarsvæði, í sleppivötn og í 
opna aðstöðu fyrir skrautlagardýr

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

II.1Almennar kröfur

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

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

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

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

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

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

II.2  (1)(2)(3)[Kröfur vegna tegunda sem eru smitnæmar fyrir húðsveppadrepi, blóðmyndandi drepi, ostruveiki (Bonamia exi-
tiosa), perkinsusveiki, dvergkornadreyra, rauðhala og/eða gulhöfðaveiki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iii.  tegundir, sem eru næmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum, hafa ekki verið bólusettar gegn viðko-
mandi sjúkdómi eða sjúkdómum],

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II.6 Kröfur um flutning og merkingu

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

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

II.6.2 flutningagámurinn eða brunnbáturinn (e. well boat) er hreinn og sótthreinsaður eða áður ónotaður fyrir fermingu, og

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

annaðhvort  (1)[“(1)[Villt(ir)] (1)[fiskar] (1)[lindýr] (1)[krabbadýr] sem eru ætluð til eldis í  Evrópusambandinu”]
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LAND Lagareldisdýr til eldis, á umlagningarsvæði, í sleppivötn og í opna 
aðstöðu fyrir skrautlagardýr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b)  öll lagareldisdýr af tegundum sem smitnæmar eru fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum og fluttar eru inn í það land/yf-
irráðasvæði eða hluta þess eru í samræmi við þær kröfur sem settar eru fram í II.7 í þessu vottorði.

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

d) annaðhvort  (1)[uppfylla kröfur er varða sjúkdómaleysi jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í VII. kafla í tilskipun 2006/88/
EB ef um er að ræða (1)[brisdrep] (1)[nýrnaveiki]],

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

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

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

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

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

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

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

Athugasemdir:

I. hluti:

– Reitur I.19: Nota skal viðeigandi ST-kóða: 0301, 0306, 0307, 030110 eða 030270.

– Reitir I.20 og I.28: Magnið er gefið upp sem heildarfjöldi.

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

II. hluti:

1)  Strikið út það sem á ekki við.

2) Liðir II.2 og II.4 í þessu vottorði eiga eingöngu við um tegundir sem næmar eru fyrir einum eða fleiri af sjúkdómunum sem um getur í 
yfirskriftinni. Smitnæmar tegundir eru taldar upp í II. hluta IV. viðauka við tilskipun 2006/88/EB.

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

4) Liðir II.3 og II.5 í þessu vottorði eiga eingöngu við um tegundir sem eru smitferjur fyrir einn eða fleiri af sjúkdómunum sem um getur í 
yfirskriftinni. Hugsanlegar smitferjur eru taldar upp í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1251/2008, ásamt því við hvaða skilyrði skuli líta svo 
á að sendingar slíkra tegunda séu smitferjur. Flytja má inn sendingar hugsanlegra smitferja þrátt fyrir kröfurnar í liðum II.3 og II.5 ef skily-
rðin sem sett eru fram í 4. dálki töflunnar í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1251/2008 eru ekki uppfyllt eða ef þær eiga að fara í sóttkví sem 
samræmist kröfunum sem mælt er fyrir um í ákvörðun 2008/946/EB.

5) Til að leyfi fáist fyrir flutningi inn í Sambandið verður að vera hægt að framvísa einni af þessum yfirlýsingum ef sendingin inniheldur tegun-
dir sem eru smitnæmar eða smitferjur fyrir húðsveppadrep, blóðmyndandi drep, ostruveiki (Bonamia exitiosa), perkinsusveiki, dvergkorna-
dreyra, rauðhala og/eða gulhöfðaveiki.

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

7) Liður II.7 í þessu vottorði gildir eingöngu um sendingar sem ætlaðar eru fyrir aðildarríki eða hluta þess sem lýst hefur verið laus við sjúkdó-
ma, eða þar sem samþykkt hefur verið áætlun í samræmi við ákvörðun 2010/221/ESB varðandi vorveiru í vatnakarpa, nýrnaveiki, brisdrep 
eða roðflyðrusýki og sendingin samanstendur af tegundum sem skráðar eru í C-hluta II. viðauka sem smitnæmar fyrir sjúkdómi eða sjúkdó-
mum, sem sjúkdómslausa staðan eða áætlanirnar gilda um.

 Liður II.7 skal einnig gilda um sendingar fiska af öllum tegundum, sem koma af vatnasvæði þar sem fyrir eru tegundir sem eru tilgreindar í 
C-hluta II. viðauka sem smitnæmar fyrir sýkingu af völdum roðflyðrusníkils, ef sendingarnar er ætlaðar aðildarríki eða hluta aðildarríkis sem 
tilgreindur er í I. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB sem laus við roðflyðrusýki.

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

Opinber skoðunarmaður

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

 Dagsetning: Undirskrift:“

 Stimpill:
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b) Eftirfarandi komi í stað B-hluta:

„B-HLUTI

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

LAND       Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn í ESB

I. 
hl

ut
i: 
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pp
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ng
ar
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ng
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I.1. Sendandi
 Heiti

 Heimilisfang

  Símanúmer 

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs I.2.a.

I.3. Lögbært stjórnvald

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi
 Heiti

 Heimilisfang
 Póstnúmer
 Símanúmer

I.6. 

I.7.  Upprunaland ISO-kóði upprunasvæði, Kóði I.9. Viðtökuland ISO-
kóði

I.10. 
Viðtökusvæði

Kóði

I.11.  Upprunastaður I.12. 

 Heiti
 Heimilisfang

 Heiti
 Heimilisfang

 Heiti
 Heimilisfang 

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

Samþykkisnúmer

I.13.  Fermingarstaður
 Viðurkenningarnúmer nema

I.14.  Brottfarardagur og  tími

I.15.  Flutningatæki

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

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

I.17.  CITES-Nr.

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

I.20. Magn

I.21. I.22. Fjöldi pakkninga

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

I.25. Vörur sem eru vottaðar: 

 Sem gæludýr □ Í sóttkví □ Sem sirkus-/sýningardýr □
I.26. I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB □

I.28. Auðkenning vörunnar

 Tegund (vísindaheiti)      Magn
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LAND Skrautlagardýr sem eru ætluð í lokaða aðstöðu fyrir 
skrautlagardýr

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

II.1Almennar kröfur

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

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

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

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

II.2  (1)(2)(3)(4)[Kröfur vegna tegunda sem eru smitnæmar fyrir húðsveppadrepi, blóðmyndandi drepi, ostruveiki (Bonamia 
exitiosa), perkinsusveiki, dvergkornadreyra, rauðhala og/eða gulhöfðaveiki

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

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

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

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

iii. tegundir, sem eru næmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum, hafa ekki verið bólusettar gegn viðko-
mandi sjúkdómi eða sjúkdómum],

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

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

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

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

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

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

iii. tegundir, sem eru næmar fyrir viðkomandi sjúkdómi eða sjúkdómum, hafa ekki verið bólusettar gegn viðko-
mandi sjúkdómi eða sjúkdómum]

eða  (1)(4)(6)[hafa verið sett í sóttkví í samræmi við ákvörðun 2008/946/EB].]

II.4 Kröfur um flutning og merkingu

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

II.4.  skrautlagardýrin sem um getur hér að ofan eru geymd við aðstæður, þ.á m. í tengslum við vatnsgæði, sem breyta ekki heilbri-
gðisástandi þeirra,

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

II
. h
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LAND Skrautlagardýr sem eru ætluð í lokaða aðstöðu fyrir 
skrautlagardýr

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

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

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

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

II.5   (1)(4)(7)[Kröfur vegna tegunda sem eru næmar fyrir vorveiru í vatnakarpa, nýrnaveiki, brisdrepi og sýkingu af völdum 
roðflyðrusníkils (roðflyðrusýki)

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

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

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

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

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

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

eða  (1)(4)[hafa verið í sóttkví samkvæmt skilyrðum sem jafngilda þeim sem mælt er fyrir um í ákvörðun 2008/946/EB]].

Athugasemdir:

I. hluti:

– Reitur I.19: Nota skal viðeigandi ST-kóða: 0306, 0307 eða 030110.

– Reitir I.20 og I.28: Magnið er gefið upp sem heildarfjöldi.

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

II. hluti:

1) Strikið út það sem á ekki við.

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

3) Kröfurnar í lið II.2 í þessu vottorði fyrir skrautlagardýr sem eru smitnæm fyrir húðsveppadrepi skulu, að því er varðar þann sjúkdóm, 
einungis gilda frá 1. janúar 2011 og fram að þeim tíma skal fella brott tilvísunina í þann sjúkdóm.

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

5) Til að leyfi fáist fyrir flutningi inn í Sambandið verður að vera hægt að framvísa einni af þessum yfirlýsingum ef sendingin inniheldur 
tegundir sem eru smitnæmar fyrir húðsveppadrepi (sjá 3. athugasemd), blóðmyndandi drepi, ostruveiki (Bonamia exitiosa), perkinsus-
veiki, dvergkornadreyra, rauðhala og/eða gulhöfðaveiki.
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II. Upplýsingar um heilbrigði II.a. Tilvísunarnúmer vottorðs II.b 

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

7) Liður II.5 í þessu vottorði gildir eingöngu um sendingar sem ætlaðar eru fyrir aðildarríki eða hluta þess sem lýst hefur verið laus við 
sjúkdóma, eða þar sem samþykkt hefur verið áætlun í samræmi við ákvörðun 2010/221/ESB varðandi vorveiru í vatnakarpa, nýrnaveiki, 
brisdrep eða roðflyðrusýki og sendingin samanstendur af tegundum sem skráðar eru í C-hluta II. viðauka sem smitnæmar fyrir sjúkdómi 
eða sjúkdómum, sem sjúkdómslausa staðan eða áætlanirnar gilda um.

 Liður II.5 skal einnig gilda um sendingar allra fisktegunda sem koma af vatnasvæði þar sem fyrir eru tegundir sem tilgreindar eru í 
C-hluta II. viðauka sem smitnæmar fyrir sýkingu af völdum roðflyðrusníkils, þar sem sendingarnar er ætlaðar aðildarríki eða hluta þess 
sem tilgreindur er í I. viðauka við ákvörðun 2010/221/EB sem laus við roðflyðrusníkil.

 Flytja má inn sendingar skrautlagardýra, þar sem kröfur vegna vorveiru í vatnakarpa, brisdrepi og/eða nýrnaveiki eiga við, þrátt fyrir 
kröfurnar sem settar eru fram í liðum II.2 og II.4 í þessu vottorði ef þær eiga að fara í sóttkví sem samræmist kröfunum sem mælt er fyrir 
um í ákvörðun 2008/946/EB.

Opinber skoðunarmaður

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

 Dagsetning: Undirskrift:“

 Stimpill:
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3) Í stað V. viðauka komi eftirfarandi:

„V. VIÐAUKI

Skýringar

a) Lögbær yfirvöld upprunalandsins skulu gefa vottorðin út á grundvelli viðeigandi fyrirmynda sem settar eru 
fram í II. og IV. viðauka við þessa reglugerð, að teknu tilliti til ákvörðunarstaðarins og þess hvernig nota á 
sendinguna eftir að hún kemur á ákvörðunarstað.

b) Tilgreina skal viðeigandi, sértækar kröfur í vottorðinu að teknu tilliti til stöðu ákvörðunarstaðarins í ESB-að-
ildarríkinu að því er varðar sjúkdóma, sem ekki eru framandi, sem eru tilgreindir í II. hluta IV. viðauka við 
tilskipun 2006/88/EB, eða sjúkdóma þar sem ákvörðunarstaðurinn hefur samþykkt ráðstafanir með ákvörð-
un 2010/221/ESB þar sem samþykktar eru innlendar ráðstafanir í samræmi við 43. gr. tilskipunar ráðsins 
2006/88/EB.

c) „Upprunastaður“ skal vera staðurinn þar sem eldisstöðin eða lindýraræktunarsvæðið er staðsett og þar sem 
lagareldisdýrin voru ræktuð þar til þau náðu þeirri sölustærð sem á við um sendinguna sem vottorðið tekur til. 
Að því er varðar villt lagardýr skal „upprunastaður“ vera veiðistaður.

d) Þar sem í fyrirmyndin að vottorðinu kemur fram að tilteknar yfirlýsingar skuli strika út ef þær eiga ekki við, 
má sá sem gerir vottorðið strika yfir þær sem eiga ekki við og merkja við með upphafsstöfum og stimpla eða 
eyða þeim alveg úr vottorðinu.

e) Frumrit hvers vottorðs skal vera ein pappírsörk eða form þess verður að vera þannig, ef textinn þarf að vera 
lengri, að allar pappírsarkirnar myndi hluta af samþættri og órjúfanlegri heild.

f) Að því er varðar innflutning frá þriðju löndum inn í Sambandið skal frumrit vottorðsins og merkimiðarnir, sem 
um getur í fyrirmyndinni að vottorðinu, vera á a.m.k. einu af hinum opinberu tungumálum þess aðildarríkis þar 
sem skoðunarstöðin á landamærum innflutningsstaðar sendingarinnar inn í Sambandið er staðsett og á tungu-
máli viðtökuaðildarríkisins. Þessi aðildarríki geta þó heimilað að vottorðið sé samið á opinberu tungumáli 
annars aðildarríkis ásamt, ef þörf krefur, opinberri þýðingu.

g) Ef viðbótarblöð eru fest við vottorðið til auðkenningar á vörum í sendingunni teljast þau hluti af frumriti vott-
orðsins svo fremi sem undirskrift og stimpill opinbera dýralæknisins kemur fyrir á hverri síðu fyrir sig.

h) Þegar vottorðið, þ.m.t. viðbótarblöðin sem um getur í g-lið, er fleiri en ein síða skal hver síða númeruð neðst 
með blaðsíðunúmeri af heildarsíðufjölda og efst skal vera tilvísunarnúmer vottorðsins sem lögbært yfirvald 
hefur úthlutað.

i. Opinber skoðunarmaður skal fylla út frumrit vottorðsins og undirrita það innan 72 klukkustunda fyrir ferm-
ingu sendingarinnar eða innan 24 klukkustunda í þeim tilvikum þegar skoða verður lagareldisdýrin innan 24 
klukkustunda fyrir fermingu. Lögbær yfirvöld upprunalandsins skulu sjá til þess að farið sé að meginreglum 
um útgáfu vottorðs sem eru jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í tilskipun 96/93/EB.

j) Undirskrift skal vera í öðrum lit en prentaði textinn. Þá skulu sömu kröfur gilda um stimpla nema þeir séu 
upphleyptir eða séu vatnsmerki.

k) Að því er varðar innflutning frá þriðju löndum inn í Sambandið skal frumrit vottorðsins fylgja sendingunni 
þar til hún kemur á skoðunarstöð ESB á landamærum. Að því er varðar sendingar sem settar eru á markað í 
Sambandinu skal frumrit vottorðsins fylgja sendingunni þar til hún kemur á lokaákvörðunarstað.

l) Vottorð fyrir lifandi lagareldisdýr skal gilda í 10 daga frá útgáfudegi. Þegar um er að ræða flutninga með skipi 
skal gildistíminn lengdur sem nemur tímalengd sjóferðarinnar. Í því skyni skal festa frumrit yfirlýsingar frá 
skipstjóranum, sem samin hefur verið í samræmi við viðbótina sem samin var í samræmi við fyrirmyndina í 
D. hluta IV. viðauka, við dýraheilbrigðisvottorðið.

m) Vakin er athygli á því að almenn skilyrði fyrir flutningi á dýrum sem mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins 
(EB) nr. 1/2005 um vernd dýra í flutningi og tengdar aðgerðir og um breytingu á tilskipunum 64/432/EBE og 
93/119/EB og reglugerð (EB) nr. 1255/97 geta, eftir atvikum, útheimt að gripið verði til ráðstafana eftir komu 
inn í Sambandið ef kröfunum í þeirri reglugerð er ekki fullnægt.“

____________




