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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2019/2128

Nr. 26/913

2020/EES/26/29

frá 12. nóvember 2019
um að koma á fyrirmynd að opinberu vottorði ásamt reglum um útgáfu opinberra vottorða fyrir vörur sem
eru afhentar til skipa sem fara frá Sambandinu og eru ætlaðar sem birgðir skips eða til neyslu fyrir áhöfn
og farþega eða til herstöðvar Atlantshafsbandalagsins eða herstöðvar Bandaríkjanna (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit og aðra opinbera
starfsemi sem miðar að því að tryggja að lögum um matvæli og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og
plöntuverndarvörur sé beitt og um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001, (EB) nr. 396/2005, (EB)
nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB) nr. 1151/2012, (ESB) nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 og (ESB) 2016/2031, reglugerðum
ráðsins (EB) nr. 1/2005 og (EB) nr. 1099/2009 og tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB og
2008/120/EB og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004, tilskipunum
ráðsins 89/608/EBE, 89/662/EBE, 90/425/EBE, 91/496/EBE, 96/23/EB, 96/93/EB og 97/78/EB og ákvörðun ráðsins 92/438/EBE
(reglugerð um opinbert eftirlit) (1), einkum a-lið 3. mgr. 77. gr. og a- og f-lið 90. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Með reglugerð (ESB) 2017/625 eru settar reglur sem lögbær yfirvöld aðildarríkjanna verða að fara eftir þegar þau sinna
opinberu eftirliti með dýrum og vörum, sem koma inn í Sambandið, til að sannprófa samræmi við löggjöf Sambandsins
um landbúnaðartengda matvælakeðju.

2)

Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2124 (2) er mælt fyrir um reglur um opinbert eftirlit með
sendingum af afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum
afurðum frá þriðju löndum sem eru geymdar í vörugeymslum sem eru staðsettar á yfirráðasvæði Sambandsins og sem á
að afhenda til herstöðvar annaðhvort Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna sem er staðsett á yfirráðasvæði
Sambandsins eða í þriðja landi, eða til skips sem fer frá Sambandinu og eru ætlaðar sem birgðir skipsins eða til neyslu
fyrir áhöfn og farþega.

3)

Einkum er kveðið á um í framseldri reglugerð (ESB) 2019/2124 að umræddum sendingum af afurðum úr dýraríkinu,
kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum verði að fylgja opinbert
vottorð þegar farið er með þær úr vörugeymslunni.

4)

Í framseldri reglugerð (ESB) 2019/2124 er einnig kveðið á um að sendingum af afurðum úr dýraríkinu, kímefni,
aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum frá þriðju löndum sem eiga að fara um
borð í skip sem fer frá Sambandinu skuli fylgja opinbert vottorð þegar þær eru fluttar til skipsins frá landamæraeftirlitsstöðinni.

5)

Viðeigandi þykir, fyrir sakir skýrleika og samræmis, að koma á fót einni fyrirmynd að opinberu vottorði fyrir sendingar
af afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum frá
þriðju löndum sem eiga að fara um borð í skip sem fara frá Sambandinu og eru ætlaðar sem birgðir skips eða til neyslu
fyrir áhöfn og farþega eða til herstöðva Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna sem eru staðsettar á yfirráðasvæði
Sambandsins eða í þriðja landi.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019, bls. 114. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 5/2020
frá 7. febrúar 2020 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1.
(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2124 frá 10. október 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) 2017/625 að því er varðar reglur um opinbert eftirlit með sendingum af dýrum og vörum í umflutningi, umfermingu og áframhaldandi
flutningi gegnum Sambandið og um breytingu á reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008, (EB) nr. 1251/2008, (EB)
nr. 119/2009, (ESB) nr. 206/2010, (ESB) nr. 605/2010, (ESB) nr. 142/2011, (ESB) nr. 28/2012, framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/759 og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/777/EB (Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019, bls. 73).
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6)

Innihaldi sendinga er oft safnað saman í vörugeymslum. Slíkar sendingar geta samanstaðið af vörum sem koma úr
mörgum sendingum með ólíkan uppruna eða úr ólíkum vöruflokkum. Til að draga úr stjórnsýsluálagi ætti að nota eitt
opinbert vottorð fyrir vörurnar sem er safnað saman í nýju sendingarnar. Tryggja ætti rekjanleika vara með því að
tilgreina í opinbera vottorðinu númer samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalsins (CHED) sem fylgir upprunalegu
sendingunum sem vörurnar koma úr.

7)

Lögbærum yfirvöldum er heimilt að gefa út opinbera vottorðið annaðhvort á pappír eða í rafrænu formi. Því þykir rétt að
setja kröfur um útgáfu opinbera vottorðsins í báðum tilvikum.

8)

Fyrir sakir samræmis ættu reglurnar um útgáfu rafrænna vottorða og um notkun rafrænna undirskrifta fyrir opinber
vottorð, sem mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1715 ( 3), einnig að gilda
um fyrirmyndina að opinbera vottorðinu sem komið er á með þessari reglugerð.

9)

Fyrirmyndir að vottorðum eru fyrir hendi í rafræna Traces-kerfinu, sem komið var á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/623/EB (4) og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/292/EB (5), til að greiða fyrir og hraða
stjórnsýslumeðferð á landamærum Sambandsins og í tollvörugeymslum og til að gera rafræn samskipti milli
hlutaðeigandi aðila möguleg. Til samræmis við það ætti að laga snið fyrirmyndarinnar að opinbera vottorðinu, sem mælt
er fyrir um í þessari reglugerð, að Traces-kerfinu, sem og athugasemdirnar um útfyllingu þess.

10)

Samkvæmt 4. mgr. 133. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 skal fella Traces-kerfið inn í upplýsingastjórnunarkerfið fyrir
opinbert eftirlit (IMSOC). Því ætti að laga fyrirmyndina að opinbera vottorðinu, sem mælt er fyrir um í þessari
reglugerð, að upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit.

11)

Reglugerð (ESB) 2017/625 gildir frá 14. desember 2019. Til samræmis við það ættu reglurnar, sem mælt er fyrir um í
þessari reglugerð, einnig að gilda frá og með þeirri dagsetningu.

12)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr,
matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Skilgreining
Í þessari reglugerð gildir skilgreiningin á „vörugeymsla“ sem sett er fram í 3. mgr. 2. gr. framseldar reglugerðar (ESB)
2019/2124.

2. gr.
Fyrirmynd að opinberu vottorði
1. Að því er varðar 1. mgr. 21. gr. og c-lið 29. gr. í framseldri reglugerð (ESB) 2019/2124 skal nota fyrirmyndina að
opinberu vottorði, sem sett er fram í I. hluta viðaukans við þessa reglugerð, fyrir opinbera vottun á sendingum af afurðum úr
dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum sem eru afhentar:

a) í skip sem fara frá yfirráðasvæði Sambandsins og eru ætlaðar sem birgðir skips eða til neyslu fyrir áhöfn og farþega eða
(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1715 frá 30. september 2019 um reglur um starfsemi upplýsingastjórnunarkerfis fyrir opinbert eftirlit og kerfisíhluti þess (IMSOC-reglugerðin) (Stjtíð. ESB L 261, 14.10.2019, bls. 37).
(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/623/EB frá 19. ágúst 2003 um þróun á samþættu tölvuvæddu upplýsingakerfi um heilbrigði dýra
og dýraafurða (Traces) (Stjtíð. ESB L 216, 28.8.2003, bls. 58).
(5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/292/EB frá 30. mars 2004 um að taka upp Traces-kerfið og um breytingu á ákvörðun
92/486/EBE (Stjtíð. ESB L 94, 31.3.2004, bls. 63).
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b) frá vörugeymslu á yfirráðasvæði Sambandsins til herstöðva Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna sem eru staðsettar á
yfirráðasvæði Sambandsins eða í þriðja landi.
Gefa má opinbera vottorðið út á pappír eða rafrænt í gegnum upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit.
2. Ef innihaldi sendinga er safnað saman í vörugeymslu og þær eru settar saman úr afurðum með ólíkan uppruna eða úr
ólíkum vöruflokkum má gefa út eitt opinbert vottorð til að fylgja slíkum sendingum.

3. gr.
Kröfur um opinber vottorð sem eru ekki lögð fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit
Opinber vottorð sem eru ekki lögð fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit skulu uppfylla eftirfarandi kröfur:
1. Auk undirskriftar vottunarmanns skal opinbera vottorðið bera opinberan stimpil. Undirskrift og stimpill skulu vera í öðrum
lit en prentaði textinn.
2. Ef yfirlýsingar koma fram í opinbera vottorðinu skal vottunarmaður strika yfir yfirlýsingar sem eiga ekki við og merkja við
með upphafsstöfum og stimpla eða fella þær alveg brott úr vottorðinu.
3. Opinbera vottorðið skal samanstanda af:
a) einni pappírsörk eða
b) nokkrum pappírsörkum þar sem allar arkirnar eru óskiptanlegar og mynda eina óaðskiljanlega heild eða
c) röð blaðsíðna sem eru tölusettar þannig að það sjáist að hver blaðsíða er tiltekin síða í samfelldri, takmarkaðri röð.
4. Þegar opinbera vottorðið samanstendur af röð blaðsíðna skal einkvæmi kóðinn, sem um getur í a-lið 1. mgr. 89. gr.
reglugerðar (ESB) 2017/625, koma fram á hverri blaðsíðu ásamt undirskrift vottunarmannsins og opinberum stimpli.
5. Opinbera vottorðið skal gefið út áður en sendingin, sem það gildir fyrir, hverfur undan eftirliti lögbærra yfirvalda á
landamæraeftirlitsstöðinni eða í vörugeymslunni.

4. gr.
Kröfur um opinber vottorð, sem eru lögð fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit, og um notkun á
rafrænni undirskrift
1. Opinber vottorð, sem eru lögð fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit, skulu byggjast á fyrirmyndinni að
opinbera vottorðinu sem mælt er fyrir um í 1. hluta viðaukans við þessa reglugerð.
2. Opinbera vottorðið skal lagt fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit áður en sendingin, sem það gildir
fyrir, hverfur undan eftirliti lögbærra yfirvalda á landamæraeftirlitsstöðinni eða í vörugeymslunni.
3. Opinber vottorð sem eru lögð fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit skulu uppfylla kröfurnar um útgáfu
rafrænna opinberra vottorða og um notkun rafrænna undirskrifta sem mælt er fyrir um í 39. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB)
2019/1715.

5. gr.
Athugasemdir varðandi útfyllingu opinbera vottorðsins
Opinbera vottorðið skal fyllt út með hliðsjón af athugasemdunum sem eru settar fram í 2. hluta viðaukans við þessa reglugerð.
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6. gr.
Gildistaka og dagurinn þegar reglugerðin kemur til framkvæmda
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 14. desember 2019.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 12. nóvember 2019.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.

_____
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VIÐAUKI

1. HLUTI

Fyrirmynd að opinberu vottorði sem fylgir sendingum af afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum,
afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum frá þriðju löndum sem eru afhentar til skipa sem fara frá
Sambandinu eða til herstöðva Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna

Opinbert vottorð fyrir vörur sem eru afhentar til skipa sem fara frá
Sambandinu eða til herstöðva Atlantshafsbandalagsins eða
Bandaríkjanna

EVRÓPUSAMBANDIÐ
I.1.

Landamæraeftirlitsstöð/Lögbært yfirvald

I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs

I.2.a.

IMSOC-tilvísunarnúmer

I.4.

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á sendingunni

Tilvísunarnúmer í Traces-kerfinu
I.3.

Sendandi
Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Skráningar-/samþykkisnr.
Land
I.5.

ISO-landskóði

Viðtökustaður (skip)

Land
I.6.

ISO-landskóði

Viðtökustaður (herstöð Atlantshafsbandalagsins/Bandaríkjanna)
Heiti herstöðvar Atlantshafsbandalagsins/Bandaríkjanna

Nafn skips

Tilvísunarnúmer herstöðvar Atlantshafsbandalagsins/Bandaríkjanna í Traces-kerfinu

IMO-númer skips

Heimilisfang

Höfn

Land

Land

ISO-landskóði

I.7.

Flutningatæki

Auðkennisnúmer

I.8.

Vörulýsing
SN-númer

Vöruflokkur

Upprunaland

ISO-landskóði

Landamæraeftirlitsstöð sem er brottfararstaður
Gámanr.

Fjöldi
pakkninga

 Fylgiskjal: _____________________________________________

Innsiglisnr.

Eigin þyngd
(kg)

Tilvísun í upprunalegt
samræmt heilbrigðisog innflutningsskjal
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I.9.

Heildarfjöldi pakkninga

I.11.

Brottfarardagur

II.1.

I.10.

23.4.2020

Samanlögð eigin þyngd (kg)

Yfirlýsing:
 Ég, undirritaður vottunarmaður, staðfesti að afurðirnar sem lýst er hér að framan hafa verið samþykktar til
afhendingar um borð í skip sem fer frá Sambandinu
(1)

 Ég, undirritaður vottunarmaður, staðfesti að afurðirnar sem lýst er hér að framan hafa verið samþykktar til
afhendingar til herstöðvar Atlantshafsbandalagsins/Bandaríkjanna
(1)

II.2.

Nafn (með hástöfum)

Menntun, hæfi og titill

Lögbært yfirvald/landamæraeftirlitsstöð

Tilvísunarnúmer lögbærs yfirvalds/landamæraeftirlitsstöðvar í
Traces-kerfinu

Dagsetning
III.1.

Stimpill

Undirskrift

Staðfesting á komu sendingar og að sendingin uppfylli tilskilin ákvæði
Ég staðfesti afhendingu sendingarinnar:

(1)

 um borð í skipið sem er tilgreint í reit I.5.

 til herstöðvar Atlantshafsbandalagsins/Bandaríkjanna sem
er tilgreind í reit I.6.
(1)

(1)

Sendingin er í samræmi við tilskilin ákvæði
IIl.2.

(1)

 Lögbært yfirvald

 Landamæraeftirlitsstöð sem er brottfararstaður

 Já

 Opinber fulltrúi skipstjóra
skipsins

 Nei
 Lögbært yfirvald sem ber ábyrgð á eftirliti í
herstöð Atlantshafsbandalagsins/Bandaríkjanna

Nafn (með hástöfum)

Staða

Lögbært yfirvald

Tilvísunarnúmer lögbærs yfirvalds í Traces-kerfinu

Staður
Dagsetning
(1)

Strikið út það sem á ekki við

Stimpill

Undirskrift
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2. HLUTI

Athugasemdir varðandi útfyllingu fyrirmyndarinnar að opinbera vottorðinu
Almennt
Til að velja valkost er hakað við eða merkt með „X“ í viðeigandi reit.
Með „ISO-kóði“ er vísað til alþjóðlegs staðlaðs tveggja bókstafa kóða fyrir land í samræmi við alþjóðlega ISO-staðalinn 3166
alpha-2 (1).
Ef unnt er að velja einn eða fleiri valkost í reit verða einungis þeir valkostir sem valdir eru sýndir í rafrænni útgáfu opinbera
vottorðsins.
I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu
Reitur I.1.

Landamæraeftirlitsstöð/lögbært yfirvald: tilgreinið heiti landamæraeftirlitsstöðvarinnar eða lögbæra
yfirvaldsins sem gefur út opinbera vottorðið, eins og við á, og tilvísunarnúmer þeirra í Traces-kerfinu.

Reitur I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs: einkvæmur, skyldubundinn kóði sem lögbæra yfirvaldið, sem gefur út
opinbera vottorðið, úthlutar í samræmi við sína eigin flokkun. Það er skyldubundið að útfylla þennan
reit í öllum vottorðum sem eru ekki lögð fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit
(IMSOC).

Reitur I.2.a:

IMSOC-tilvísunarnúmer: einkvæmur tilvísunarkóði sem er sjálfkrafa úthlutað í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit ef vottorðið er skráð í því kerfi. Ekki skal fylla þennan reit út ef
vottorðið er ekki lagt fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit (IMSOC).

Reitur I.3.

Sendandi: ef um er að ræða sendingu frá vörugeymslu skal tilgreina heiti og heimilisfang (götu, borg
og svæði, hérað eða ríki, skráningar-/samþykkisnúmer, eins og við á) vörugeymslunnar þaðan sem
sendingin er afhent. Ekki skal fylla þennan reit út ef sendingin er afhent beint frá landamæraeftirlitsstöð.

Reitur I.4.

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á sendingunni: nafn og heimilisfang (gata, borg og svæði, hérað eða ríki,
skráningar-/samþykkisnúmer, eins og við á) þess einstaklings eða lögaðila í Sambandinu sem ber
ábyrgð á afhendingu sendingarinnar til viðtökustaðar.

Reitur I.5.

Viðtökustaður (skip): tilgreinið heiti skipsins sem sendingin á að fara í, skráningarnúmer skipsins hjá
Alþjóðasiglingamálastofnuninni (IMO-númer), heiti hafnarinnar, heiti og ISO-kóða aðildarríkisins
sem er ákvörðunarstaður varanna. Ekki skal fylla þennan reit út ef opinbera vottorðið er gefið út
vegna afhendingar á sendingunni til herstöðvar Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna sem er
staðsett á yfirráðasvæði Sambandsins eða í þriðja landi.

Reitur I.6.

Viðtökustaður (herstöð Atlantshafsbandalagsins/Bandaríkjanna): tilgreinið heiti herstöðvar Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna, sem er viðtökustaður, sem er staðsett á yfirráðasvæði Sambandsins, heiti og ISO-kóða aðildarríkisins þar sem herstöð Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna, sem er viðtökustaður, er staðsett.
Ef viðtökustaður er herstöð Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna í þriðja landi þarf einungis að
tilgreina landamæraeftirlitsstöðina þar sem sendingin fer út úr Sambandinu í þessum reit.
Ekki skal fylla þennan reit út ef opinbera vottorðið er gefið út vegna afhendinga til skipa sem fara frá
Sambandinu.

Reitur I.7.

Flutningatæki:
Auðkennisnúmer: fyrir flugvélar, flugnúmer; fyrir skip, heiti skips eða skipa; fyrir járnbrautarlestir,
auðkenni lestar og númer vagns; fyrir flutninga á vegum, skráningarmerki með númeri eftirvagns, ef
við á. Ekki er skylda að gefa upp númer eftirvagns með gámasendingu ef gámanúmerið hefur verið
gefið upp.
Ef um flutning með ferju er að ræða skal tilgreina auðkenni ökutækisins, skráningarmerki þess ásamt
númeri eftirvagns, ef við á, og heiti ferjunnar sem ætlunin er að taka.

Gámanr.:

ef við á, samsvarandi númer. Tilgreina verður gámanúmer ef vörurnar eru fluttar í lokuðum gámum.

(1) Skrá yfir landaheiti og kóða er að finna á slóðinni: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm
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Innsiglisnr.:

Einungis verður að tilgreina opinbert innsiglisnúmer. Opinbert innsigli gildir ef innsigli er fest á
gáminn, vörubifreiðina eða járnbrautarvagninn undir eftirliti lögbærs yfirvalds sem gefur út vottorðið.

Reitur I.8.

Vörulýsing:
Lýsing á vörum og tegund afurða: tilgreinið viðeigandi númer í sameinaðri nafnaskrá (SN-númer),
ásamt yfirskrift, eins og um getur í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2658/87 frá 23. júlí 1987 um tollskrárog hagtöluflokkunarkerfið og sameiginlegu tollskrána (1).
Upprunaland: tilgreinið upprunaland varanna.
Tilvísun í upprunalegt samræmt heilbrigðis- og innflutningsskjal: tilgreinið tilvísun í samræmt
heilbrigðis- og innflutningsskjal fyrir sendinguna þaðan sem viðeigandi fjöldi kassa af afurðinni er
fenginn.
Einnig má gefa upplýsingarnar í þessum reit í fylgiskjali sem skal festa við opinbera vottorðið.
Í slíkum tilvikum verður að fylla út reitinn „Fylgiskjal“, þ.m.t. tilvísunarnúmer fylgiskjalsins eða
-skjalanna.

Reitur I.9.

Heildarfjöldi pakkninga: tilgreinið fjölda kassa eða pakkninga af vörum. Ef um sendingar í lausu er að
ræða er þessi reitur valkvæður.

Reitur I.10.

Samanlögð eigin þyngd í kílóum: hún er skilgreind sem massi varanna sjálfra án innri og ytri umbúða.

Reitur I.11.

Brottfarardagur og -tími: tilgreinið áætlaðan brottfarardag og -tíma flutningatækisins frá landamæraeftirlitsstöðinni eða vörugeymslunni.

(1) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2658/87 frá 23. júlí 1987 um tollskrár- og hagtöluflokkunarkerfið og sameiginlegu tollskrána (Stjtíð. EB
L 256, 7.9.1987, bls. 1).

II. hluti: Yfirlýsing
Þessi hluti skal útfylltur af opinberum dýralækni eða opinberum eftirlitsmanni lögbæra yfirvaldsins á landamæraeftirlitsstöðinni
eða í vörugeymslunni.
III. hluti: Staðfesting á komu sendingar
Þessi hluti skal útfylltur:
— af lögbæra yfirvaldinu í viðtökuhöfninni eða opinberum fulltrúa skipstjóra skipsins ef viðtökustaðurinn er skip sem fer frá
Sambandinu,
— af lögbæra yfirvaldinu sem ber ábyrgð á eftirliti í herstöð Atlantshafsbandalagsins/Bandaríkjanna ef viðtökustaðurinn er
herstöð Atlantshafsbandalagsins/Bandaríkjanna sem er staðsett á yfirráðasvæði Sambandsins,
— af lögbæra yfirvaldinu á landamæraeftirlitsstöðinni, sem er brottfararstaður, ef viðtökustaðurinn er herstöð Atlantshafsbandalagsins/Bandaríkjanna í þriðja landi.
__________

