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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 350/2011

av 11. april 2011

om endring av forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til krav til omsetning for forsendelser av 
stillehavsøsters beregnet på medlemsstater eller deler av medlemsstater som omfattes av nasjonale tiltak 
med hensyn til østersherpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μvar) som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 
2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter 
og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos 
vanndyr(1), særlig artikkel 61 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 av 
12. desember 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 
2006/88/EF med hensyn til vilkår og krav til utstedelse 
av sertifikater for akvakulturdyr og produkter av disse 
som bringes i omsetning og importeres til Fellesskapet, 
og om utarbeiding av en liste over smittebærende 
arter(2) er det fastsatt krav til omsetning, herunder krav 
til helsesertifikat, for forflytninger av akvakulturdyr til 
områder som er omfattet av nasjonale tiltak godkjent 
ved kommisjonsavgjerd 2010/221/EU av 15. april 2010 
om godkjenning av nasjonale tiltak for avgrensing av 
verknaden av visse sjukdommar hjå akvakulturdyr 
og viltlevande vassdyr i samsvar med artikkel 43 i 
rådsdirektiv 2006/88/EF(3).

2) Siden 2008 har det forekommet økt dødelighet hos 
stillehavsøsters (Crassostrea gigas) i flere områder i Irland, 
Frankrike og Det forente kongerike. De epidemiologiske 
undersøkelsene som ble foretatt i 2009, tydet på at en 
nylig beskrevet stamme av østersherpesvirus 1 (OsHV-1), 
nemlig OsHV-1 μνar, har spilt en viktig rolle med tanke 
på den økte dødeligheten.

3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 175/2010 av 2. mars 
2010 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med 
hensyn til tiltak for å bekjempe økt dødelighet hos østers 
av arten Crassostrea gigas i forbindelse med påvisning 
av østersherpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar)(4) ble vedtatt 
for å hindre ytterligere spredning av OsHV-1 μνar. I 
forordningen ble det innført tiltak for å få kontroll med 
spredningen av nevnte sykdom, og den får anvendelse til 
30. april 2011.

4) I henhold til beslutning 2010/221/EU, senest endret ved 
kommisjonsbeslutning 2011/187/EU(5), kan medlems-
stater oppført i vedlegg III til nevnte beslutning innføre 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 97 av 12.4.2011, s. 9, er omhan-
dlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2012 av 30. mars 2012 om endring 
av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 3.

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.
(2) EUT L 337 av 16.12.2008, s. 41.
(3) EUT L 98 av 20.4.2010, s. 7.
(4) EUT L 52 av 3.3.2010, s. 1.
(5) EUT L 80 av 26.3.2011, s. 15.

krav til omsetning med hensyn til forflytning av 
stillehavsøsters til områder som er omfattet av godkjente 
overvåkingsprogrammer, for å hindre at OsHV-1 μνar 
innføres til disse områdene. Av klarhetshensyn og for å 
forenkle Unionens regelverk bør de respektive kravene til 
omsetning fastsettes i forordning (EF) nr. 1251/2008.

5) For å hindre at OsHV-1 μνar innføres til medlemsstater 
eller deler av medlemsstater som er oppført i 
vedlegg III til beslutning 2010/221/EU, bør forsendelser 
av stillehavsøsters beregnet på oppdretts- eller 
gjenutleggingsområder og på ekspedisjonssentraler, 
rensesentraler eller lignende virksomheter før konsum, 
og som innføres til medlemsstater eller deler av 
medlemsstater, komme fra et område med tilsvarende 
helsestatus.

6) For å sikre at disse kravene oppfylles, bør slike 
forsendelser ledsages av et helsesertifikat med nødvendige 
attesteringer.

7) Forordning (EF) nr. 1251/2008 bør derfor endres.

8) Det bør innføres overgangsbestemmelser, slik at 
medlemsstatene og næringen kan treffe de tiltakene som 
er nødvendige for å oppfylle kravene som er fastsatt i 
denne forordning.

9) For å hindre ytterligere spredning av OsHV-1 μνar bør 
denne forordning få anvendelse umiddelbart etter at 
gyldighetstiden for forordning (EU) nr. 175/2010 har 
utløpt.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1251/2008 gjøres følgende endringer:

1)  Artikkel 1 bokstav b) ii) skal lyde:

«ii) akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggings-
områder, installasjoner for fritidsfiske, åpne akva-
kulturanlegg for akvariedyr og kultivering samt på 
ekspedisjonssentraler, rensesentraler og lignende 
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virksomheter før konsum, i medlemsstater og deler 
av medlemsstater som omfattes av nasjonale tiltak 
godkjent ved kommisjonsbeslutning 2010/221/EU(*),

____________
(*) EUT L 98 av 20.4.2010, s. 7.»

2)  I artikkel 8a nr. 1 bokstav a) skal nytt punkt iii) lyde:

«iii)  vedlegg III til beslutning 2010/221/EU, som 
omfattes av et overvåkingsprogram for en eller flere 
av sykdommene oppført i første kolonne i denne 
tabellen,».

3)  Ny artikkel 8b skal lyde:

«Artikkel 8b

Levende bløtdyr beregnet på ekspedisjonssentraler, 
rensesentraler eller lignende virksomheter før kon-
sum i medlemsstater eller deler av medlemsstater som 
er omfattet av nasjonale tiltak godkjent ved beslut-
ning 2010/221/EU

1.  Forsendelser av levende bløtdyr beregnet på 
ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende 
virksomheter før konsum skal ledsages av et helsesertifikat 
utfylt i samsvar med modellen i del B i vedlegg II og de 
forklarende merknadene i vedlegg V, dersom dyrene

a)  innføres til medlemsstater eller deler av medlemsstater 
oppført i andre og fjerde kolonne i tabellen fastsatt 
i vedlegg III til beslutning 2010/221/EU som 
medlemsstater eller deler av medlemsstater som er 
omfattet av et overvåkingsprogram for en eller flere av 
sykdommene oppført i første kolonne i samme tabell,

b)  er av arter som er oppført i del C i vedlegg II 
som arter som er mottakelige for en eller flere av 
sykdommene som et overvåkingsprogram i henhold 
til beslutning 2010/221/EU som nevnt i bokstav a), 
gjelder for.

2.  Forsendelser av levende bløtdyr nevnt i nr. 1 skal oppfylle 
kravene til dyrehelse fastsatt i modellen for helse-

 sertifikatet og de forklarende merknadene, som nevnt i 
samme nummer.

3.  Denne artikkel får ikke anvendelse på forsendelser bereg-
net på ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende 
virksomheter som er utstyrt med et system for rensing av 
avløpsvann som er godkjent av vedkommende myndighet, 
og som

a)  inaktiverer kappevirus, eller

b)  reduserer risikoen for å overføre sykdommer til de 
naturlige vannmassene til et akseptabelt nivå.»

4.  Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

1.  I en overgangsperiode fram til 15. mai 2011 kan 
forsendelser av stillehavsøsters ledsaget av helsesertifikater 
utstedt i samsvar med del A eller B i vedlegg II til forordning 
(EF) nr. 1251/2008 før endringene innført ved denne forordning 
får anvendelse, og et helsesertifikat utstedt i samsvar med 
vedlegg II til forordning (EU) nr. 175/2010, bringes i 
omsetning, forutsatt at de når sitt endelige bestemmelsessted 
før denne datoen.

2.  I en overgangsperiode fram til 1. juli 2012 kan forsendelser 
av akvakulturdyr ledsaget av helsesertifikater utstedt i samsvar 
med del A eller B i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1251/2008 
før endringene innført ved denne forordning får anvendelse, 
fortsatt bringes i omsetning, forutsatt at helseattestasjonene 
for OsHV-1 μνar fastsatt i del II i disse sertifikatene ikke får 
anvendelse, og at de når sitt endelige bestemmelsessted før 
denne datoen.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. mai 2011.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 11. april 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

DEL A

Modell for helsesertifikat for akvakulturdyr som bringes i omsetning og er beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner 
for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen

D
el

 I:
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de
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en

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.  Opprinnelsesstat ISO-
kode

I.9. I.10. Bestemmelsesstat ISO- 
kode

I.11.

I.12.  Opprinnelsessted
Godkjent akvakulturvirksomhet □

Annet □
 Navn   Godkjenningsnummer
 Adresse
 Postnummer 

I.13. Bestemmelsessted
Godkjent akvakulturvirksomhet □

Annet □
 Navn   Godkjenningsnummer
 Adresse
 Postnummer

I.14.  Lastested
 Postnummer

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang

I.16.  Transportmiddel
 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
Identifisering

I.17.  Transportør
 Navn  Godkjenningsnummer
 Adresse 

 Postnummer  Medlemsstat

I.18.  Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mengde

I.21. I.22. Antall kolli

I.23.  Forseglings- og containernummer I.24. Type kolli

I.25.  Varer sertifisert til: 
 Oppdrett □  Gjeninnsetting av viltbestanden □ Gjenutlegging □ Kjæledyr □ Karantene □ Annet □

I.26.  Transitt gjennom tredjestat □
 Tredjestat  ISO-kode
 Utførselssted  Kode
  Innførselssted  Grensekontrollstasjonens 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)      Mengde
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DEN EUROPEISKE UNION

Omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, 
gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne akva-
kulturanlegg for akvariedyr og kultivering 

D
el

 II
: S

er
tifi

se
ri

ng

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

II.1. Alminnelige krav

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt i del I i dette sertifikatet

II.1.1. enten (1)[er blitt undersøkt i løpet av de siste(1)(2)[72] (1)[24] timene før lasting, og viste ingen kliniske tegn på 
sykdom]

eller (1)[når det gjelder rogn og bløtdyr, kommer fra et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr 
der det i henhold til akvakulturanleggets eller akvakulturområdets registre, ikke er noe som tyder på 
sykdomsproblemer]

eller (1)(3)[når det gjelder viltlevende vanndyr, er, så langt jeg kjenner til, klinisk friske],

II.1.2 ikke omfattes av noe forbud på grunn av økt dødelighet som ikke kan forklares,

II.1.3 ikke er beregnet på destruering eller slakting med sikte på å utrydde sykdommer,

II.1.4 oppfyller kravene til omsetning som fastsatt i direktiv 2006/88/EF,

II.1.5. (1)[når det gjelder bløtdyr, er blitt undersøkt visuelt i hver del av forsendelsen, og ingen andre bløtdyrarter enn dem som er 
angitt i del I av sertifikatet, ble påvist.]

II.2. (1)(4)(5)[Krav for arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose 
(IHN), infeksiøs lakseanemi (ISA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/eller 
hvitflekksykdom

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvariedyrene som er nevnt ovenfor

enten (1)(6)[kommer fra en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)
[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII 
i direktiv 2006/88/EF,]

eller (1)(5)(6)[når det gjelder viltlevende vanndyr, er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF].

II.3. (1)(7)[Krav til arter som er smittebærere av hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose 
(IHN), infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/eller 
hvitflekksykdom

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som anses som smittebærende 
arter for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom] 
ettersom de er av arter som er oppført i kolonne 2, og oppfyller vilkårene fastsatt i kolonne 3 i tabellen i vedlegg I til 
forordning (EF) nr. 1251/2008

enten (1)(6)[kommer fra en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)
[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII 
i direktiv 2006/88/EF,]

eller (1)(6)(7)[er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]]

II.4. Krav til transport og merking

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.4.1 akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor,

i) plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres helsetilstand,

ii) oppfyller de relevante alminnelige vilkår for transport av dyr fastsatt i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1/2005,
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DEN EUROPEISKE UNION

Omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, 
installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr 
og kultivering

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

II.4.2 transportcontaineren eller brønnbåten før lasting er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og 

II.4.3 forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med 
brønnbåt, i skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt 
følgende erklæring:

enten (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på oppdrett i Den europeiske union»],

eller (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Bløtdyr] beregnet på gjenutlegging i Den europeiske union»],

eller (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på installasjoner for fritidsfiske i Den 
europeiske union»],

eller (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Akvariefisk] (1)[Akvariebløtdyr] (1)[Akvariekrepsdyr] beregnet på åpne 
akvakulturanlegg for akvariedyr i Den europeiske union»],

eller (1)[«(1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på kultivering i Den europeiske union»],

eller (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på karantene i Den europeiske 
union»].

II.5. (1)(8)[Attestasjon for forsendelser som kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse 
som fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.5.1. dyrene nevnt ovenfor kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse med hensyn til (1)
[epizootisk ulcerativt syndrom (EUS)] (1)[epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN)] (1)[hemoragisk virusseptikemi 
(VHS)] (1)[infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)] (1)[infeksiøs lakseanemi (ILA)] (1)[koiherpesvirussykdom 
(KHV)] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia 
ostreae] (1)[Taura-syndrom] (1)[Yellowhead disease] (1)[hvitflekksykdom] (1)(9)[følgende nye 
sykdom …………………………],

II.5.2. det er tillatt i henhold til gjeldende bekjempelsestiltak å bringe dyrene nevnt ovenfor i omsetning, og

II.5.3. forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med 
brønnbåt, i skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt 
følgende erklæring:

«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] som kommer fra et område som omfattes av tiltak for 
sykdomsbekjempelse».]

II.6. (1)(10)[Krav for arter som er mottakelige for vårviremi hos karpe (SVC), bakteriell nyresyke (BKD), infeksiøs 
pankreasnekrosevirus (IPN) og infeksjon med Gyrodactylus salaris (GS)

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene som er nevnt ovenfor,

enten (1)[kommer fra en medlemsstat eller en del av en medlemsstat

a) der (1)[SVC] (1)[GS] (1)[BKD] (1)[IPN] skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om 
mistanke om forekomst av en av de aktuelle sykdommene skal umiddelbart undersøkes av vedkommende 
myndighet,

b) der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), som er innført til 
denne medlemsstaten eller en del av medlemsstaten, oppfyller kravene fastsatt i nr. II.6 i dette sertifikatet,

c) der arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, ikke er vaksinert mot disse sykdommene], og
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DEN EUROPEISKE UNION
Omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, 
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II.  Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b.

d) enten (1)[som når det gjelder (1)[IPN (1)[BKD], oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende det som er fastsatt i 
kapittel VII i direktiv 2006/88/EF,]

og/eller (1)[som når det gjelder (1)[SVC] (1)[GS], oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende det som er fastsatt i 
den relevante OIE-standarden,]

og/eller (1)[som når det gjelder (1)[SVC] (1)[IPN] (1)[BKD], omfatter et enkelt akvakulturanlegg som under tilsyn av 
vedkommende myndighet

i) er blitt tømt, rengjort og desinfisert samt brakklagt i minst 6 uker,

ii) har vært gjenstand for kultivering med dyr fra områder som er sertifisert som fri for den aktuelle 
sykdommen av vedkommende myndighet,]]

og/eller (1)[når det gjelder viltlevende vanndyr som er mottakelige for (1)[SVC] (1)[IPN] (1)[BKD], er blitt holdt i karantene under vilkår 
som minst tilsvarer dem som er fastsatt i vedtak 2008/946/EF,]

og/eller (1)[når det gjelder forsendelser som GS-kravene gjelder for, som umiddelbart før omsetning er blitt holdt i vann med en salinitet 
på over 25 promille i et sammenhengende tidsrom på minst 14 dager, og ingen andre levende vanndyr som er mottakelige for GS, 
er blitt innført i dette tidsrommet,]

og/eller (1)[når det gjelder øyerogn som GS-kravene gjelder for, er blitt desinfisert med en metode som har vist seg å være effektiv mot 
GS.]]

II.7 (1)(11)[Krav for arter som er mottakelige for OsHV-1 μνar

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene som er nevnt ovenfor,

enten (1)[kommer fra en medlemsstat eller et segment

a) der OsHV-1 μνar skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av en av de aktuelle 
sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

b) der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for OsHV-1 μνar, som er innført til denne medlemsstaten eller et 
segment, oppfyller kravene fastsatt i nr. II.7 i dette sertifikatet,

c) enten (1)[som oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende det som er fastsatt i kapittel VII i direktiv 2006/88/EF,]

og/eller (1)[som i tilfelle av forsendelser bestemt for en medlemsstat eller et segment som er omfattet av et program 
som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU, selv er omfattet av et overvåkingsprogram som er godkjent ved 
beslutning 2010/221/EU,]

og/eller (1)[er blitt holdt i karantene under vilkår som minst tilsvarer dem som er fastsatt i vedtak 2008/946/EF.]]

Merknader

Del I:

– Felt I.12: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det berørte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr. Sett 
kryss i «Annet» dersom det dreier seg om viltlevende vanndyr.

– Felt I.13: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det berørte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr. Sett 
kryss i «Annet» dersom dyrene er beregnet på kultivering.

– Felt I.19: Bruk relevante HS-koder: 0301, 0306, 0307, 030110 eller 030270.

– Felt I.20 og I.31: Mengden angis som samlet antall.

– Felt I.25: Sett kryss i «Oppdrett» dersom dyrene er beregnet på oppdrett, «Gjenutlegging» dersom dyrene er beregnet på gjenutlegging, 
«Kjæledyr» dersom dyrene er beregnet på åpne akvakulturanlegg for akvariedyr, «Vilt for utsetting» dersom dyrene er beregnet på 
kultivering, «Karantene» dersom akvakulturdyrene er beregnet på et karanteneanlegg, og «Annet» dersom dyrene er beregnet på 
installasjoner for fritidsfiske.

Del II:

1) Stryk det som ikke passer.

2) 24-timersalternativet gjelder bare forsendelser av akvakulturdyr som i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1251/2008 må ledsages 
av et sertifikat, og som i samsvar med bestemmelsene om omsetning i direktiv 2006/88/EF har tillatelse fra vedkommende myndighet til 
å forlate et område som omfattes av bekjempelsestiltakene fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF, eller en medlemsstat, 
en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte direktiv. I alle andre 
tilfeller gjelder 72-timersalternativet.
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3) Gjelder bare forsendelser av akvakulturdyr som er fanget i sitt naturlige miljø og omgående fraktet til et akvakulturanlegg eller et 
akvakulturområde for bløtdyr uten noen form for midlertidig lagring.

4) Del II.2 i dette sertifikatet gjelder arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet. 
Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.

5) Forsendelser av viltlevende vanndyr kan bringes i omsetning uavhengig av kravene fastsatt i del II.2 i dette sertifikatet dersom dyrene er 
beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF.

6) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for VHS, IHN, ILA, 
KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae eller hvitflekksykdom, eller som omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram som er 
opprettet i samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i direktiv 2006/88/EF, skal en av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen 
inneholder arter som er mottakelige for eller smittebærere av den eller de sykdommene som betegnelsen sykdomsfri eller programmene 
gjelder for. Opplysninger om sykdomsstatus på hvert akvakulturanlegg og hvert akvakulturområde for bløtdyr i Unionen er tilgjengelig på 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

7) Del II.3 i dette sertifikatet gjelder smittebærende arter for en eller flere av sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet. Mulige 
smittebærende arter og vilkårene for at slike arter skal anses som smittebærende arter, er oppført i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 1251/2008. Forsendelser av mulige smittebærende arter kan bringes i omsetning uavhengig av kravene fastsatt i del II.3 dersom 
vilkårene fastsatt i kolonne 4 i tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008 ikke er oppfylt, eller dersom dyrene er beregnet på et 
karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF.

8) Del II.5 i dette sertifikatet gjelder forsendelser av akvakulturdyr som i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1251/2008 må ledsages 
av et sertifikat, og som i samsvar med bestemmelsene for omsetning i direktiv 2006/88/EF har tillatelse fra vedkommende myndighet til å 
forlate et område som omfattes av bekjempelsestiltakene fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF eller en medlemsstat, en 
sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte direktiv.

9) Gjelder når det er truffet tiltak i samsvar med artikkel 41 i direktiv 2006/88/EF.

10) Del II.6 i dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser beregnet på en medlemsstat eller en del av en medlemsstat som anses som 
sykdomsfri, eller som omfattes av et program som er godkjent i samsvar med beslutning 2010/221/EU for SVC, BKD, IPN eller GS, og 
forsendelsen består av arter som er oppført i del C i vedlegg II som mottakelige for sykdommen(e) som den sykdomsfrie statusen eller 
programmet/programmene gjelder for.

Del II.6 skal også gjelde forsendelser av fisk av alle arter som kommer fra vann der det finnes arter oppført i del C i vedlegg II som 
mottakelige for infeksjon med GS, når disse forsendelsene er beregnet på en medlemsstat eller en del av en medlemsstat oppført i vedlegg I 
til beslutning 2010/221/EU som fri for GS.

Forsendelser av viltlevende vanndyr som kravene i forbindelse med SVC, IPN og/eller BKD gjelder for, kan bringes i omsetning 
uavhengig av kravene fastsatt i del II.6 i dette sertifikatet dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i 
vedtak 2008/946/EF.

11) Del II.7 i dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser som er beregnet på en medlemsstat eller et segment som anses som sykdomsfri(tt), 
eller som er omfattet av et program er som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU med hensyn til OsHV-1 μνar, og forsendelsen omfatter 
arter som er oppført i del C i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1251/2008 som mottakelige for OsHV-1 μνar.

Kravene fastsatt i del II.7 får ikke anvendelse på forsendelser bestemt for karanteneanlegg som oppfyller krav som minst tilsvarer dem som 
er fastsatt i beslutning 2008/946/EF.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør

 Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel:

 Lokal veterinærenhet: Lokal veterinærenhets nummer:

 Dato: Underskrift:

 Stempel:
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DEL B

Modell for helse- og hygienesertifikat for akvakulturdyr eller produkter av disse som bringes i omsetning og er beregnet på 
videreforedling, ekspedisjonssentraler og rensesentraler og lignende virksomheter før konsum

         

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen

D
el
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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.  Opprinnelsesstat ISO-
kode

I.9. I.10. Bestemmelsesstat ISO- 
kode

I.11.

I.12.  Opprinnelsessted
Godkjent akvakulturvirksomhet □

Annet □
 Navn Godkjenningsnummer
 Adresse
 Postnummer 

I.13. Bestemmelsessted
Godkjent akvakulturvirksomhet □

Annet □
 Navn Godkjenningsnummer
 Adresse
 Postnummer

I.14.  Lastested
 Postnummer

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang

I.16.  Transportmiddel

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □

 Veigående kjøretøy □  Annet □

Identifisering

I.17.  Transportør

 Navn  Godkjenningsnummer

 Adresse

 Postnummer  Medlemsstat

I.18.  Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mengde

I.21. I.22. Antall kolli

I.23.  Forseglings- og containernummer I.24. Type kolli

I.25.  Varer sertifisert til: 

 Konsum □ 

I.26.  Transitt gjennom tredjestat □
 Tredjestat   ISO-kode
 Utførselssted   Kode
  Innførselssted   

Grensekontrollstasjonens 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)      Mengde
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II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b.

II.1. Alminnelige krav

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene eller produktene av disse som er nevnt i del I i dette 
sertifikatet,

II.1.1. oppfyller kravene til omsetning som fastsatt i rådsdirektiv 2006/88/EF.

II.2. (1)(2)[Krav til arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose 
(IHN), infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/eller 
hvitflekksykdom

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene eller produktene av disse som er nevnt ovenfor,

II.2.1 (1)kommer fra en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ILA] (1)[KHV] (1)
[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF.]

II.3. Krav til transport og merking

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.3.1. akvakulturdyrene eller produkter av disse som er nevnt ovenfor,

i) plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres helsetilstand,

ii) oppfyller de relevante alminnelige vilkårene for transport av dyr fastsatt i artikkel 3 i rådsforordning (EF) 
nr. 1/2005,

II.3.2. transportcontaineren eller brønnbåten før lasting er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og 

II.3.3. forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med brønnbåt, i 
skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring:

«(1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på (1)[videreforedling] (1)[ekspedisjonssentraler eller lignende virksomheter] 
(1)[rensesentraler eller lignende virksomheter] før konsum i Den europeiske union»].

II.4. (1)(3)[Attestasjon for forsendelser som kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.4.1 enten (1)[dyrene som er nevnt ovenfor, er blitt undersøkt i løpet av de siste 24 timene før lasting, og viste ingen 
kliniske tegn på sykdom],

eller (1)[når det gjelder rogn og bløtdyr, at de kommer fra et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for 
bløtdyr der det i henhold til akvakulturanleggets eller akvakulturområdets registre ikke er noe som tyder på 
sykdomsproblemer],

II.4.2 dyrene nevnt ovenfor kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse med hensyn til (1)[epizootisk 
ulcerativt syndrom (EUS)] (1)[epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN)] (1)[hemoragisk virusseptikemi (VHS)] (1)
[infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)] (1)[infeksiøs lakseanemi (ILA)] (1)[koiherpesvirussykdom (KHV)] (1)[Bonamia 
exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[Taura-
syndrom] (1)[Yellowhead disease] (1)[hvitflekksykdom] (1)(4)[følgende nye sykdom …………………………],

II.4.3 det er tillatt i henhold til gjeldende bekjempelsestiltak å bringe dyrene nevnt ovenfor i omsetning, og

II.4.4 forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med brønnbåt, i 
skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring:

«(1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] som kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse».]

II.5. (1)(5)[Krav for arter som er mottakelige for OsHV-1 μνar

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene som er nevnt ovenfor,

enten (1)[kommer fra en medlemsstat eller et segment

a) der OsHV-1 μνar skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av nevnte 
sykdom umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,



Nr. 47/82 25.8.2016EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

DEN EUROPEISKE UNION Omsetning av akvakulturdyr eller produkter av disse for konsum
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b) der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for OsHV-1 μνar, som er innført til denne medlemsstaten eller et segment, 
oppfyller kravene fastsatt i nr. II.5 i dette sertifikatet,

c) enten (1)[som oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende det som er fastsatt i kapittel VII i direktiv 2006/88/
EF,]

og/eller (1)[som i tilfelle av forsendelser bestemt for en medlemsstat eller et segment som er omfattet av et program 
som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU, selv er omfattet av et overvåkingsprogram som er godkjent 
ved beslutning 2010/221/EU,]

eller (1)[er blitt holdt i karantene under vilkår som minst tilsvarer dem som er fastsatt i vedtak 2008/946/EF.]

Merknader

Del I:

_ Felt I.12 og I.13: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det berørte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr 
eller den berørte virksomheten.

_ Felt I.19: Bruk relevante HS-koder: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 eller 0307.

_ Felt I.20 og I.31: Mengden angis som samlet antall.

Del II:

1) Stryk det som ikke passer.

2) Del II.2 i dette sertifikatet gjelder arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet. 
Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.

For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for VHS, IHN, ILA, 
KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae eller hvitflekksykdom, eller som omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram som 
er opprettet i samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i direktiv 2006/88/EF, skal denne erklæringen kunne framvises dersom forsendelsen 
inneholder arter som er mottakelige for den eller de sykdommene som betegnelsen sykdomsfri eller programmene gjelder for, med 
mindre forsendelsen er beregnet på foredlingsvirksomheter som er godkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF, eller på 
ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende virksomheter som er utstyrt med et system for rensing av avløpsvann som inaktiverer 
de aktuelle sykdomsframkallende stoffene, eller der avløpsvannet gjennomgår andre typer behandling som reduserer risikoen for å overføre 
sykdommer til naturlige vannområder, til et akseptabelt nivå.

Opplysninger om sykdomsstatus på hvert akvakulturanlegg og hvert akvakulturområde for bløtdyr i Den europeiske union er tilgjengelig på 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

3) Del II.4 i dette sertifikatet gjelder forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse som i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) 
nr. 1251/2008 må ledsages av et sertifikat, og som i samsvar med bestemmelsene om omsetning i direktiv 2006/88/EF, har tillatelse fra 
vedkommende myndighet til å forlate et område som omfattes av bekjempelsestiltakene fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/
EF, eller en medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte 
direktiv.

4) Gjelder når det er truffet tiltak i samsvar med artikkel 41 i direktiv 2006/88/EF.

5) Del II.5 i dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser som er beregnet på ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende 
virksomheter i medlemsstater eller segmenter som anses som sykdomsfri, eller som er omfattet av et program er som er godkjent ved 
beslutning 2010/221/EU med hensyn til OsHV-1 μνar, og forsendelsen omfatter arter som er oppført i del C i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 1251/2008 som mottakelige for OsHV-1 μνar.

Kravene fastsatt i del II.5 får ikke anvendelse på forsendelser beregnet på ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende virksomheter 
som er utstyrt med et system for rensing av avløpsvann som er godkjent av vedkommende myndighet, og som inaktiverer kappevirus eller 
reduserer risikoen for å overføre sykdommer til de naturlige vannmassene til et akseptabelt nivå.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør

Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhet: Lokal veterinærenhets nummer

Dato: Underskrift:

Stempel:
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DEL C

Liste over arter som er mottakelige for sykdommer som det er godkjent nasjonale tiltak for i henhold til beslutning  
2010/221/EU

Sykdom Mottakelige arter

Vårviremi hos karpe 
(SVC)

Karpe av arten Aristichthys nobilis, gullfisk (Carassius auratus), karuss (Carassius carassius), 
gresskarpe (Ctenopharyngodon idellus), karpe av artene Cyprinus carpio og Hypophthalmichthys 
molitrix, malle (Silurus glanis), suter (Tinca tinca) og vederbuk (Leuciscus idus)

Bakteriell nyresykdom 
(BKD)

Familie: laksefisk

Infeksiøs 
pankreasnekrosevirus 
(IPN)

Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), bekkerøye (Salvelinus fontinalis), ørret (Salmo trutta), 
atlanterhavslaks (Salmo salar), Oncorhynchus spp. og sik (Coregonus lavaretus)

Infeksjon med 
Gyrodactylus salaris

Atlanterhavslaks (Salmo salar), regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), røye (Salvelinus alpinus), 
kanadisk bekkerøye (Salvelinus fontinalis), harr (Thymallus thymallus), røye av arten Salvelinus 
namaycush og ørret (Salmo trutta).

Østersherpesvirus 1 μνar 
(OsHV-1 μνar)

Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)»


