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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1012/2012 

av 5. november 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til 

listen over smittebærende arter, helsekrav og krav til utstedelse av sertifikater ved epizootisk 

ulcerativt syndrom og med hensyn til opplysningene om Thailand i listen over tredjestater som 

Unionen tillater import fra av visse fisker og fiskerivarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse( 1 ), 

særlig artikkel 9 annet ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler 

for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum( 2), særlig artikkel  

16 annet ledd, og 

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(3), særlig artikkel 17 nr. 2, artikkel 22 

og 25 og artikkel 61 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 

5. desember 2005 om gjennomføringstiltak for visse 

produkter i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for organiseringen 

av offentlig kontroll i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004, 

og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) 

nr. 854/2004(4) er det fastsatt modeller for helsesertifi-

kater og hygienesertifikater for innførsel til Unionen 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 6.11.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold og vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 5. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206. 

(3) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14. 

(4) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27. 

av visse vanndyr og produkter av animalsk opprinnelse 

beregnet på konsum. 

2) Modellen for hygienesertifikat ved import av 

fiskerivarer beregnet på konsum, som fastsatt i tillegg 

IV til vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2074/2005, 

inneholder en hygieneattestasjon med hensyn til kravene 

til arter som er mottakelige for visse sykdommer oppført 

i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, herunder 

epizootisk ulcerativt syndrom. 

3) 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( 5 ) fastsettes krav til dyrehelse og utstedelse av 

sertifikater for import til Unionen av visse 

akvakulturdyr og visse akvakulturprodukter. 

4) I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008 fastsettes 

en liste over smittebærende arter for sykdommene 

oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. De 

artene som er smittebærere av epizootisk ulcerativt 

syndrom, er for tiden oppført på denne listen. 

5) I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 fastsettes 

blant annet listen over de tredjestater, territorier, soner 

eller segmenter som Unionen tillater import fra av 

akvariefisk som er mottakelige for en eller flere av 

sykdommene oppført i vedlegg IV til direktiv 

2006/88/EF, beregnet på lukkede akvakulturanlegg for 

akvariedyr. 

6) India og Vietnam er oppført på listen i nevnte vedlegg, 

slik at import av fiskearter som er mottakelige for 

epizootisk ulcerativt syndrom, er underlagt særlige 

dyrehelsebestemmelser som fjerner risikoene for denne 

sykdommen. 

  

(5) EUT L 337 av 16.12.2008, s. 41. 
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7) Modellene for helsesertifikater fastsatt i del A og B i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1251/2008, 

inneholder dessuten helseattestasjoner med hensyn til de 

krav som gjelder for arter som er mottakelige for, og 

arter som er smittebærere av visse sykdommer oppført i 

del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, herunder 

epizootisk ulcerativt syndrom. 

8) I direktiv 2006/88/EF, som endret ved Kommisjonens 

gjennomføringsdirektiv 2012/31/EU(1), er epizootisk 

ulcerativt syndrom (EUS) ikke lenger oppført som en 

eksotisk sykdom i del II i vedlegg IV til nevnte direktiv. 

9) For å oppnå samsvar og av klarhetshensyn i 

unionsretten bør forordning (EF) nr. 2074/2005 og 

forordning (EF) nr. 1251/2008 endres ved å fjerne de 

bestemmelsene som viser til epizootisk ulcerativt 

syndrom. 

10) Etter at epizootisk ulcerativt syndrom er fjernet fra 

listen i del II i vedlegg IV til 2006/88/EF, er de 

tilsvarende dyrehelsebestemmelser som gjelder for India 

og Vietnam, blitt overflødige, og derfor bør disse 

statene fjernes fra listen over stater som skal anvende 

bestemte dyrehelsetiltak for vanndyr beregnet på 

eksport til Unionen. 

11) Thailand er oppført i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 1251/2008 som en tredjestat som Unionen tillater 

import fra av Cyprinidae beregnet på oppdrett, 

gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske og 

åpne og lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr. 

Thailand har anmodet om å bli oppført på listen i 

vedlegg III, slik at eksport også av andre fiskearter fra 

nevnte tredjestat til Unionen blir tillatt. 

12) Næringsmiddel- og veterinærkontoret gjennomførte en 

inspeksjon av vanndyrs helse i Thailand i november 

2009. Anbefalingene fra Næringsmiddel- og veterinæ-

rkontoret etter nevnte inspeksjon er gjennomført på en 

tilfredsstillende måte av vedkommende myndighet i 

Thailand. Det bør derfor være tillatt å importere også 

andre fiskearter fra nevnte tredjestat til Unionen. 

  

(1) EUT L 297 av 26.10.2012, s. 26. 

Opplysningene om Thailand i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1251/2008 bør derfor endres. 

13) Forordning (EF) nr. 2074/2005 og forordning (EF) 

nr. 1251/2008 bør derfor endres. 

14) Det bør innføres overgangsbestemmelser slik at 

medlemsstatene og næringen kan treffe de tiltakene som 

er nødvendige for å oppfylle kravene fastsatt i denne 

forordning. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tillegg IV til vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2074/2005 

erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg I, III og IV til forordning (EF) nr. 1251/2008 endres i 

samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

I en overgangsperiode fram til 1. mars 2013 kan forsendelser av 

vanndyr som er ledsaget av helsesertifikater utstedt i samsvar 

med modellene fastsatt i del A eller B i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1251/2008, og fiskerivarer som er ledsaget 

av hygienesertifikater utstedt i samsvar med modellen fastsatt i 

tillegg IV til vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2074/2005, før 

endringene som innføres ved denne forordning, bringes i 

omsetning eller innføres til Unionen, forutsatt at de når sitt 

endelige bestemmelsessted før nevnte dato. 

Artikkel 4 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 5. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

«Tillegg IV til vedlegg VI 

Modell for hygienesertifikat ved import av fiskerivarer beregnet på konsum 

Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

  Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr.  I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

 Telefonnr. 

I.6.   

I.7.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9.  Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.10.   

      

I.11.  Opprinnelsessted 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse  

I.12.  

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Grensekontrollstasjon ved import til EU 

I.17.   

I.18.  Dyreart/produkt  I.19.  Varekode (HS-kode) 

 I.20.  Mengde 

 I.21. Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe-/containernr.  I.24.  Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Konsum  

I.26.   I.27.  Ved import eller innførsel til EU  

I.28.  Identifikasjon av varene 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Varens art Type behandling Virksomhetens 

godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg Antall kolli Nettovekt 
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 STAT:  Fiskerivarer 

 

II. Opplysninger om hygiene II. a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

II.1. (1) Hygieneattestasjon 

 Undertegnede erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) 

nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 og attesterer at fiskerivarene som er beskrevet ovenfor, er 

produsert i samsvar med nevnte krav, og særlig at:  

— de kommer fra en virksomhet / virksomheter som benytter et program som er basert på HACCP-prinsippene i 

samsvar med forordning (EF) nr. 852/2004, 

— de er fanget av og behandlet om bord på fartøyer, landet, håndtert og eventuelt bearbeidet, foredlet, fryst og tint 

på en hygienisk måte som oppfyller kravene fastsatt i avsnitt VIII kapittel I-IV i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004, 

— de oppfyller helsestandardene fastsatt i avsnitt VIII kapittel V i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, og 

kriteriene fastsatt i forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler, 

— de er emballert, lagret og transportert i samsvar med avsnitt VIII kapittel VI-VIII i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004, 

— de er merket i samsvar med avsnitt I i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004, 

— garantiene for levende dyr og produkter av disse, dersom de kommer fra akvakultur, som er fastsatt i henhold til 

planene for overvåking av restmengder framlagt i samsvar med direktiv 96/23/EF, særlig artikkel 29, er oppfylt, og 

— de har med tilfredsstillende resultater gjennomgått de offentlige kontrollene som er fastsatt i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 854/2004. 

II.2. (2) (4) Hygieneattestasjon for fisk og krepsdyr fra akvakultur 

II.2.1 (3) (4) [Krav til arter som er mottakelige for epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN), Taura-syndrom og 

Yellowhead disease 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene eller -produktene nevnt i del I i dette sertifikatet: 

 (5) kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som vedkommende myndighet i min stat har erklært 

fri/fritt for (4) [EHN] (4) [Taura-syndrom] (4) [Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF eller 

relevant OIE-standard, 

i) der de aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst 

av en av de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

ii) der all innførsel av arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, kommer fra et område som er erklært 

fritt for sykdommen, og 

iii) arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, ikke er vaksinert mot disse sykdommene.] 

II.2.2 (3) (4) [Krav til arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk 

nekrose (IHN), infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV) og hvitflekksykdom, og som er 

beregnet på en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for sykdom, eller som er omfattet 

av et overvåkings- eller utryddelsesprogram for den aktuelle sykdommen 

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

sertifikatet 

 (6) kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som vedkommende myndighet i min stat har erklært 

fri/fritt for (4) [VHS] (4) [IHN] (4) [ILA] (4) [KHV] (4) [hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF eller 

relevant OIE-standard, 

i) der de aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst 

av en av de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

ii) der all innførsel av arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, kommer fra et område som er erklært 

fritt for sykdommen, og 

iii) arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, ikke er vaksinert mot disse sykdommene.] 

II.2.3 Krav til transport og merking 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at: 

II.2.3.1 akvakulturdyrene nevnt ovenfor, plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres 

helsetilstand, 

II.2.3.2 transportcontaineren eller brønnbåten før lasting er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og 
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  STAT:  Fiskerivarer 

 

II. Opplysninger om hygiene II. a. Sertifikatets referansenummer  II. b. 

II.2.3.3 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.7-I.11 i del I av dette sertifikatet, samt 

følgende erklæring: 

 «(4) [Fisk] (4) [Krepsdyr] beregnet på konsum i Unionen». 

Merknader 

Del I: 

— Felt I.8: Opprinnelsesregion: For fryste eller foredlede muslinger angis produksjonsområde. 

— Felt I.11: Opprinnelsessted: Ekspedisjonsvirksomhetens navn og adresse. 

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

opplysninger skal framlegges ved lossing og omlasting. 

— Felt I.19: Bruk følgende relevante HS-koder fra Verdens tollorganisasjon: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 

05.11, 15.04, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 eller 2106. 

— Felt I.23: Container-/plombenr. Dersom plomben har et løpenummer, skal dette angis. 

— Felt I.28: Varens art: Angi om varen kommer fra akvakultur eller fra viltlevende dyr. 

 Type behandling: Angi om varen er levende, kjølt, fryst eller foredlet. 

 Produksjonsanlegg: Omfatter fabrikkskip, frysefartøy, kjølelager, foredlingsanlegg. 

Del II: 

(1) Del II.1 i dette sertifikatet gjelder ikke stater med særlige krav til utstedelse av hygienesertifikat fastsatt i likeverdighetsavtaler 

eller annet unionsregelverk. 

(2) Del II.2 i dette sertifikatet gjelder ikke: 

a) ikke-levedyktige krepsdyr, det vil si krepsdyr som ikke lenger vil kunne overleve dersom de gjenutsettes i det miljøet de 

ble tatt fra, 

b) fisk som slaktes og sløyes før avsendelsen, 

c) akvakulturdyr og -produkter som bringes i omsetning for konsum uten videreforedling, forutsatt at de er emballert i 

salgsemballasje som oppfyller bestemmelsene om slik emballasje i forordning (EF) nr. 853/2004, 

d) krepsdyr beregnet på foredlingsvirksomheter som er godkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF, eller på 

ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende sentraler 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 de naturlige vannmassene til et akseptabelt nivå, 

e) krepsdyr som er beregnet på videreforedling før konsum uten midlertidig lagring på foredlingsstedet, og som er emballert 

og merket for dette formålet i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004. 

(3) Del II.2.1 og II.2.2 i dette sertifikatet gjelder bare arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene som er nevnt i det 

aktuelle punktet. Mottakelige arter er oppført i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

(4) Stryk det som ikke passer. 

(5) For forsendelser av arter som er mottakelige for EHN, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease, skal denne erklæringen 

kunne framvises for at forsendelsen skal kunne tillates innført til hvilken som helst del av Unionen. 
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 STAT:  Fiskerivarer 

 

II. Opplysninger om hygiene II. a. Sertifikatets referansenummer  II. b. 

(6) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment (felt I.9 og I.10 i del I i sertifikatet) 

som er erklært fri/fritt for VHS, IHN, ILA, KHV eller hvitflekksykdom, eller som er omfattet 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 den eller de sykdommene som 

betegnelsen sykdomsfri eller programmene gjelder for. 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 

— Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

 

Offentlig inspektør  

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift:» 

 Stempel: 

 



Nr. 58/106 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.9.2017 

 

VEDLEGG II 

I vedlegg I, III og IV til forordning (EF) nr. 1251/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I slettes opplysningene om epizootisk ulcerativ syndrom. 

2)  Vedlegg III skal lyde: 

«VEDLEGG III 

Liste over tredjestater, territorier, soner eller segmenter(1) 

(nevnt i artikkel 10 nr. 1 og artikkel 11) 

Stat/territorium Akvakulturart Sone/segment 

ISO-kode Navn Fisk Bløtdyr Krepsdyr Kode Varebeskrivelse 

AU Australia X (A)     

BR Brasil X (B)     

CA Canada X   CA 0 (C) Hele territoriet 

  CA 1 (D) British Columbia 

  CA 2 (D) Alberta 

  CA 3 (D) Saskatchewan 

  CA 4 (D) Manitoba 

  CA 5 (D) New Brunswick 

  CA 6 (D) Nova Scotia 

  CA 7 (D) Prince Edward Island 

  CA 8 (D) Newfoundland og Labrador 

  CA 9 (D) Yukon 

  CA 10 (D) Northwest Territories 

  CA 11 (D) Nunavut 

CL Chile X (A)    Hele landet 

CN Kina X (B)    Hele landet 

CO Colombia X (B)    Hele landet 

CG Kongo X (B)    Hele landet 

CK Cookøyene X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

HR Kroatia X (A)    Hele landet 

  

(1) I henhold til artikkel 11 kan akvariefisk av arter som ikke er mottakelige for noen av sykdommene oppført i del II 

i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, samt akvariebløtdyr og akvariekrepsdyr som er beregnet på lukkede 

akvakulturanlegg for akvariedyr, importeres til Unionen fra tredjestater eller territorier som er medlemmer av 

Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). 
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Stat/territorium Akvakulturart Sone/segment 

ISO-kode Navn Fisk Bløtdyr Krepsdyr Kode Varebeskrivelse 

HK Hongkong X (B)    Hele landet 

ID Indonesia X (A)    Hele landet 

IL Israel X (A)    Hele landet 

JM Jamaica X (B)    Hele landet 

JP Japan X (B)    Hele landet 

KI Kiribati X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

LK Sri Lanka X (B)    Hele landet 

MH Marshall-

øyene 

X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

MK(E) Den tidligere 

jugoslaviske 

republikken 

Makedonia 

X (B)    Hele landet 

MY Malaysia X (B)    Vest-Malaysia, Malayahalvøya 

NR Nauru X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

NU Niue X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

NZ New Zealand X (A)    Hele landet 

PF Fransk 

Polynesia 

X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

PG Papua Ny-

Guinea 

X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

PN Pitcairn-

øyene 

X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

PW Palau X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

RU Russland X (A)    Hele landet 

SB Salomon-

øyene 

X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

SG Singapore X (B)    Hele landet 

ZA Sør-Afrika X (A)    Hele landet 

TW Taiwan X (B)    Hele landet 

TH Thailand X (A)    Hele landet 

TR Tyrkia X (A)    Hele landet 

TK Tokelau X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

TO Tonga X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

TV Tuvalu X (F) X (F) X (F)  Hele landet 
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Stat/territorium Akvakulturart Sone/segment 

ISO-kode Navn Fisk Bløtdyr Krepsdyr Kode Varebeskrivelse 

US De forente 

stater (G) 

X  X US 0 (C) Hele landet 

X   US 1 (D) Hele landet, unntatt følgende 

delstater: New York, Ohio, 

Illinois, Michigan, Indiana, 

Wisconsin, Minnesota og 

Pennsylvania 

 X  US 2 Humboldt Bay (California) 

  US 3 Netarts Bay (Oregon) 

  US 4 Wilapa Bay, Totten Inlet, 

Oakland Bay, Quilcence Bay og 

Dabob Bay (Washington) 

  US 5 NELHA (Hawaii) 

WF Wallis- og 

Futunaøyene 

X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

WS Samoa X (F) X (F) X (F)  Hele landet 

(A) Gjelder alle fiskearter. 

(B) Gjelder bare for Cyprinidae. 

(C) Gjelder ikke for fiskearter som er mottakelige for eller smittebærere av hemoragisk virusseptikemi i samsvar med del II i 

vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

(D) Gjelder bare for fiskearter som er mottakelige for eller smittebærere av hemoragisk virusseptikemi i samsvar med del II i 

vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

(E) Foreløpig kode som ikke på noen måte foregriper den endelige betegnelsen på denne staten, som vil bli vedtatt etter avslutningen 

av forhandlingene som for tiden pågår om dette i De forente nasjoner. 

(F) Gjelder bare for akvariefisk av arter som ikke er mottakelige for noen av sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 

2006/88/EF, samt akvariebløtdyr og akvariekrepsdyr som er beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr. 

(G) I denne forordning omfatter De forente stater Puerto Rico, De amerikanske jomfruøyene, Amerikansk Samoa, Guam og Nord-

Marianene.» 
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3)  I vedlegg IV skal del A og B lyde: 

«DEL A 

Modell for helsesertifikat for import til Den europeiske union av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, 

gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr 

 Veterinærattest ved import til EU 

 

I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr.  I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

 Telefonnr. 

I.6.   

I.7.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9.  Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

I.12.  

I.13.  Lastested 

 Adresse  Godkjenningsnr. 

I.14.  Avsendelsesdato Avsendelsestidspunkt 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Grensekontrollstasjon ved import til EU 

I.17.  CITES-nr. 

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

 I.20. Mengde 

 I.21.  I.22.  Antall kolli 

I.23.  Container-/plombenr.  I.24. 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Oppdrett   Karantene  Gjenutlegging  Annet  Kjæledyr  Sirkus/utstilling  

I.26.   I.27.  Ved import eller innførsel til EU  

I.28.  Identifikasjon av varene 

 Art Mengde 

 (vitenskapelig navn) 
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 STAT: 

Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner 

for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr 

 

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

II.1. Generelle krav 

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

II.1.1 er blitt undersøkt i løpet av de siste 72 timer før lasting, og viste ingen kliniske tegn på sykdom, 

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, og 

II.1.4 kommer fra akvakulturanlegg som alle er under tilsyn av vedkommende myndighet, 

II.1.5 (1) [når det gjelder bløtdyr, er blitt undersøkt visuelt i hver del av forsendelsen, og ingen andre bløtdyrarter enn de som 

er angitt i del I av sertifikatet, ble påvist.] 

II.2. (1)(2)(3) [Krav til arter som er mottakelige for epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN), Bonamia exitiosa, 

Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt ovenfor 

enten (1)(5) [kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i 

opprinnelsesstaten er erklært fri/fritt for (1) [EHN] (1) [Bonamia exitiosa] (1) [Perkinsus marinus] (1) [Mikrocytos 

mackini] (1) [Taura-syndrom] (1) [Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i rådsdirektiv 2006/88/EF eller 

relevant OIE-standard, og 

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om 

forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

ii) der all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), kommer fra et område som 

er erklært fritt for sykdommen, og 

iii) arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene, 

eller (1)(3)(5) [når det gjelder viltlevende vanndyr, er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]] 

II.3. (1)(4) [Krav til arter som er smittebærere av epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN), Bonamia exitiosa, 

Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som skal anses som mulige 

smittebærere av (1) [EHN] (1) [Bonamia exitiosa] (1) [Perkinsus marinus] (1) [Mikrocytos mackini] (1) [Taura-syndrom] (1) 

[Yellowhead disease] 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)(5) [kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i 

opprinnelsesstaten er erklært fri/fritt for (1) [EHN] (1) [Bonamia exitiosa] (1) [Perkinsus marinus] (1) [Mikrocytos 

mackini] (1) [Taura-syndrom] (1) [Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i rådsdirektiv 2006/88/EF eller 

relevant OIE-standard, og 

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om 

forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

ii) der all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), kommer fra et område som 

er erklært fritt for sykdommen, og 

iii) arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene, 

eller (1)(5) [er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]] 

II.4. (1)(2)(3) [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 akvakulturdyrene nevnt ovenfor 

enten (1)(6) [kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som vedkommende myndighet i 

opprinnelsesstaten har 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 eller relevant OIE-

standard, og 

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om 

forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

ii) der all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), kommer fra et område som er 

erklært fritt for sykdommen, og 
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 STAT: 

 Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner 

for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr 

 

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

iii) arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene,] 

eller (1)(3)(6) [når det gjelder viltlevende vanndyr, er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]] 

II.5. (1)(4) [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 skal anses som mulige 

smittebærere av (1) [VHS] (1) [IHN] (1) [ILA] (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 stat / et territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i 

opprinnelsesstaten 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 eller relevant OIE-standard, og 

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om 

forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

ii) der all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), kommer fra et område som er 

erklært fritt for sykdommen, og 

iii) arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene,] 

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

II.6. Krav til transport og merking 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at 

II.6.1 akvakulturdyrene nevnt ovenfor plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres 

helsetilstand, 

II.6.2 transportcontaineren eller brønnbåten før lasting er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og 

II.6.3 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.7–I.13 i del I av 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) [«[Akvariefisk] (1) [Akvariebløtdyr] (1) [Akvariekrepsdyr] beregnet på åpne akvakulturanlegg for akvariedyr i 

Den europeiske union»], 

eller (1)(3) [«(1) [Viltlevende] (1) [Fisk] (1) [Bløtdyr] (1) [Krepsdyr] beregnet på karantene i Den europeiske union»]. 

II.7. (1)(7) [Krav til 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 akvakulturdyrene nevnt ovenfor 

enten (1) [kommer fra en stat / et territorium eller en del av en stat / et territorium 

a) der (1) [SVC] (
1
) [GS] (1) [BKD] (1) [IPN] skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om 

forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

b) der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e) som er innført til denne staten / 

dette territoriet eller en del av staten/territoriet, oppfyller kravene fastsatt i del II.7 i dette sertifikatet, 

c) der arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene, og 

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.] 
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 STAT: 

Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner 

for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr 

 

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

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

relevant OIE-standard.] 

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) der kultivering har funnet sted 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, umiddelbart før eksport 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.]] 

Merknader 

Del I: 

— Felt I.19: Bruk følgende relevante HS-koder fra Verdens tollorganisasjon: 0301, 0306, 0307, 0308 eller 0511. 

— Felt I.20 og I.28: Mengden angis som samlet vekt i kg, med unntak for akvariefisk. 

— Felt I.25: Sett kryss for «Oppdrett» dersom dyrene er beregnet på oppdrett, «Gjenutlegging» dersom dyrene er beregnet på 

gjenutlegging, «Kjæledyr» for akvariedyr beregnet på dyrebutikker eller lignende virksomheter for videresalg, 

«Sirkus/utstilling» for akvariedyr beregnet på utstillingsakvarier eller lignende virksomheter, men ikke for videresalg, 

«Karantene» dersom akvakulturdyrene er beregnet på et karanteneanlegg, og «Annet» dersom dyrene er beregnet på 

installasjoner for fritidsfiske. 

Del II: 

Stryk det som ikke passer. 

(1)  Del II.2 og II.4 i dette sertifikatet gjelder bare arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene nevnt i det aktuelle 

punktet. Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

(2)  Forsendelser av viltlevende vanndyr kan importeres uavhengig av kravene fastsatt i del II.2 og II.4 av dette sertifikatet 

dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF. 

(3)  Del II.3 og II.5 i dette sertifikatet gjelder bare arter som er smittebærere av en eller flere av sykdommene som er nevnt i det 

aktuelle punktet. Mulige smittebærende arter og vilkårene for når slike arter skal anses som smittebærende, er oppført i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008. Forsendelser av mulige smittebærende arter kan importeres uavhengig av 

kravene fastsatt i del II.3 og II.5 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. 

(4)  For at forsendelsen skal kunne tillates innført til Den europeiske union, skal en av disse erklæringene kunne framvises 

dersom forsendelsen inneholder arter som er mottakelige for eller er smittebærere av EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus 

marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease. 

(5)  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 de(n) 

sykdommen(e) som betegnelsen sykdomsfri eller programmene gjelder for. 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 

(6)  Del II.7 av 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 ved 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. 

(7)  Del II.7 gjelder også forsendelser av fisk av alle arter som kommer fra vann der det finnes arter oppført i del C i vedlegg II 

som er 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. 
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 STAT: 

Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner 

for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr 

 

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

 Forsendelser av viltlevende vanndyr som kravene i forbindelse med SVC, IPN og/eller BKD gjelder for, kan importeres 

uavhengig av kravene fastsatt i del II.7 i dette sertifikatet dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller 

kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF. 

— Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

 

Offentlig inspektør  

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift:» 

 Stempel: 
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«DEL B 

Modell for helsesertifikat for import til Den europeiske union av akvariedyr beregnet på lukkede 

akvakulturanlegg for akvariedyr 

 Veterinærattest ved import til EU 

 

I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr.  I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

 Telefonnr. 

I.6.   

I.7.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9.  Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

I.12.  

I.13.  Lastested 

 Adresse Godkjenningsnr. 

I.14.  Avsendelsesdato Avsendelsestidspunkt 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Grensekontrollstasjon ved import til EU 

I.17.  CITES-nr. 

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

 I.20. Mengde 

 I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23.  Container-/plombenr.  I.24.  

I.25.  Varer sertifisert til:  

Kjæledyr   Karantene  Sirkus/utstilling  

I.26.   I.27.  Ved import eller innførsel til EU  

I.28.  Identifikasjon av varene 

 Art Mengde 

 (vitenskapelig navn) 
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II. Helseopplysninger II. a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

II.1. Generelle krav 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene nevnt i del I i dette sertifikatet: 

II.1.1 er blitt undersøkt i løpet av de siste 72 timer før lasting og viste ingen kliniske tegn på sykdom, 

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

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

II.2. (1)(2)(3) [Krav til arter som er mottakelige for epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN), Bonamia exitiosa, 

Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene nevnt ovenfor 

enten (1)(4) [kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som vedkommende myndighet i 

opprinnelsesstaten har erklært fri/fritt for (1) [EHN] (1) [Bonamia exitiosa] (1) [Perkinsus marinus] (1) [Mikrocytos 

mackini] (1) [Taura-syndrom] (
1
) [Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i rådsdirektiv 2006/88/EF eller 

relevant OIE-standard, og 

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om 

forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), kommer fra et område som er 

erklært fritt for sykdommen, og 

iii) arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene, 

eller (1)(4)(5) [er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]] 

II.3. (1)(2)(3) [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 akvariedyrene nevnt ovenfor 

enten (1)(5) [kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som vedkommende myndighet i 

opprinnelsesstaten har 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 eller relevant OIE-

standard, og 

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om 

forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), kommer fra et område som er 

erklært fritt for sykdommen, og 

iii) arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene,] 

eller (1)(3)(5) [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 akvariedyrene nevnt ovenfor, plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres 

helsetilstand, 

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

II.4.3 forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, med de aktuelle opplysningene 

nevnt i felt I.7-I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring: 

enten (1) [«[Akvariefisk] (1) [Akvariebløtdyr] (1) [Akvariekrepsdyr] beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr i 

Den europeiske union»] 

eller (1) [«[Akvariefisk] (1) [Akvariebløtdyr] (1) [Akvariekrepsdyr] beregnet på karantene i Den europeiske union»]. 

II.5. (1)(3)(6) [Krav til 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 nevnt ovenfor 
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II. Helseopplysninger II. a. Sertifikatets referansenummer  II. b. 

enten (1) [kommer fra en stat / et territorium eller en del av en stat / et territorium 

a) der (1) [SVC] (1) [GS] (1) [BKD] (1) [IPN] skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke 

om forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

b) der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), som er innført til denne 

staten / dette territoriet eller en del av staten/territoriet, oppfyller kravene fastsatt i nr. II.5 i dette sertifikatet, 

c) der arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene, og 

d) som oppfyller kravene til sykdomsfrihet når det gjelder (1) [SVC] (1) [GS] (1) [BKD] (1) [IPN] som fastsatt i 

relevant OIE-standard eller minst tilsvarende det som er fastsatt i kapittel VII i direktiv 2006/88/EF.] 

eller (1)(3) [er blitt holdt i karantene under vilkår som minst tilsvarer dem som er fastsatt i vedtak 2008/946/EF.]] 

Merknader 

Del I: 

— Felt I.19: Bruk følgende relevante HS-koder fra Verdens tollorganisasjon: 0301, 0306, 0307, 0308 eller 0511. 

— Felt I.20 og I.28: Mengden angis som samlet vekt i kg, med unntak for akvariefisk. 

— Felt I.25: Sett kryss for «Kjæledyr» for akvariedyr beregnet på dyrebutikker eller lignende virksomheter for videresalg, 

«Sirkus/utstilling» for akvariedyr beregnet på utstillingsakvarier eller lignende virksomheter, men ikke for videresalg, og 

«Karantene» dersom akvariedyrene er beregnet på et karanteneanlegg. 

Del II: 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Punkt II.2 og II.3 i dette sertifikatet gjelder bare arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene nevnt i det aktuelle 

punktet. Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

(3)  Forsendelser av akvariedyr kan importeres uavhengig av kravene fastsatt i del II.2 og II.3 dersom dyrene er beregnet på et 

karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF. 

(4)  For at forsendelsen skal kunne tillates innført til Den europeiske union, skal en av disse erklæringene kunne framvises 

dersom forsendelsen inneholder arter som er mottakelige for EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos 

mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease. 

(5)  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 de(n) sykdommene som 

betegnelsen sykdomsfri eller programmet/programmene gjelder for. Opplysninger om sykdomsstatus i forskjellige deler av 

Den europeisk union er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm 

(6)  Del II.5 av 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 ved 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.5 gjelder også forsendelser av fisk av alle arter som kommer fra vann der det finnes arter oppført i del C i vedlegg II 

som er 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 akvariedyr som kravene i forbindelse med SVC, IPN og/eller BKD gjelder for, kan importeres uavhengig av 

kravene fastsatt i del II.5 i dette sertifikatet dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt 

i vedtak 2008/946/EF. 

— Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 
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II. Helseopplysninger II. a. Sertifikatets referansenummer  II. b. 

 

Offentlig inspektør  

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift:» 

 Stempel: 

 

 


