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2015/EØS/49/07

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(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

eller konsum(5), kommisjonsvedtak 2003/858/EF av
21. november 2003 om krav til dyrehelse og utstedelse
av veterinærattest ved import av levende fisk, samt deres
rogn og gameter beregnet på oppdrett, og av levende
fisk fra akvakultur og produkter av disse beregnet på
konsum(6) og kommisjonsvedtak 2006/656/EF av
20. september 2006 om krav til dyrehelse og utstedelse av
veterinærattest ved import av akvariefisk(7), er det fastsatt
vilkår for import av akvakulturdyr til Fellesskapet. Ved
disse vedtak gjennomføres direktiv 91/67/EØF.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av
24. oktober 2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og
produkter av disse, og om forebygging og bekjempelse av visse
sykdommer hos vanndyr(1), særlig artikkel 17 nr. 2, artikkel 22
og 25 og artikkel 61 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved direktiv 2006/88/EF fastsettes de kravene til
dyrehelse som gjelder omsetning, import og transitt
gjennom Fellesskapet av akvakulturdyr og produkter
av disse. Det opphever og erstatter fra 1. august 2008
rådsdirektiv 91/67/EØF om krav til dyrehelse ved
omsetning av akvakulturdyr og akvakulturprodukter(2).

2)

I samsvar med direktiv 2006/88/EF menes med
«akvakulturdyr» alle vanndyr, herunder akvariedyr,
i alle deres livsstadier, herunder rogn og melke/
gameter, oppdrettet på et akvakulturanlegg eller
i et akvakulturområde for bløtdyr, herunder
opprinnelig viltlevende vanndyr som er beregnet på et
akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr.
Med «vanndyr» menes fisk, bløtdyr og krepsdyr.

3)

Ved kommisjonsvedtak 1999/567/EF av 27. juli 1999 om
fastsettelse av modellen for sertifikatet nevnt i artikkel 16
nr. 1 i rådsdirektiv 91/67/EØF(3) og kommisjonsvedtak
2003/390/EF av 23. mai 2003 om fastsettelse av særlige
vilkår for markedsføring av arter av akvakulturdyr som
ikke anses som mottakelige for visse sykdommer, og
produkter av disse(4), er det fastsatt visse regler for å bringe
akvakulturdyr i omsetning, herunder krav til utstedelse
av sertifikater. Ved kommisjonsvedtak 2003/804/EF av
14. november 2003 om krav til dyrehelse og utstedelse av
veterinærattest ved import av muslinger, samt deres rogn
og gameter for ytterligere vekst, oppfôring, gjenutlegging

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 16.12.2008, s. 41,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av
3.3.2011, s. 1.
(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.
(2) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(3) EFT L 216 av 14.8.1999, s. 13.
(4) EUT L 135 av 3.6.2003, s. 19.

4)

Ved direktiv 2006/88/EF er det fastsatt at akvakulturdyr
som bringes i omsetning, skal ha et helsesertifikat når de
innføres til en medlemsstat, en sone eller et segment som
er erklært sykdomsfri i samsvar med nevnte direktiv, eller
omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram.
Det bør derfor ved denne forordning fastsettes krav til
utstedelse av sertifikater og harmoniserte modeller for
helsesertifikater som erstatter kravene til utstedelse av
sertifikater fastsatt ved direktiv 91/67/EØF og vedtakene
som gjennomfører direktivet.

5)

Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av
særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk
opprinnelse(8) er det fastsatt særlige hygieneregler
for næringsmidler av animalsk opprinnelse for
driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, herunder krav
til emballering og merking. Kravene i denne forordning
om utstedelse av helsesertifikat i forbindelse med
omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av
disse beregnet på videreforedling før konsum, bør ikke
gjelde for dyr og produkter som er emballert og merket
i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004, på visse
vilkår.

6)

Ved direktiv 2006/88/EF er det fastsatt at medlemsstatene
skal sikre at akvariedyr som bringes i omsetning, ikke
setter vanndyrs helsetilstand i fare med hensyn til ikkeeksotiske sykdommer oppført i del II i vedlegg IV til
nevnte direktiv.

(5)
(6)
(7)
(8)

EUT L 302 av 20.11.2003, s. 22.
EUT L 324 av 11.12.2003, s. 37.
EUT L 271 av 30.9.2006, s. 71.
EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.
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7)

Akvariedyr som bringes i omsetning i Fellesskapet,
og som er beregnet på anlegg uten direkte kontakt
med naturlige vannområder, det vil si lukkede
akvakulturanlegg for akvariedyr, utgjør ikke samme
risiko for andre akvakultursektorer i Fellesskapet eller for
viltlevende bestander. Denne forordning bør derfor ikke
inneholde noen krav om utstedelse av helsesertifikat for
slike dyr.

8)

For å sikre at medlemsstatene, dersom hele territoriet
eller visse soner eller segmenter av dette, er erklært fri
for én eller flere av de ikke-eksotiske sykdommene
som akvariedyr er mottakelige for, får opplysninger
om forflytninger av akvariedyr beregnet på lukkede
akvakulturanlegg for akvariedyr, til deres territorium, bør
slike forflytninger meldes gjennom TRACES-systemet
som fastsatt i rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med
visse levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med
sikte på gjennomføring av det indre marked(1), og innført
ved kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004
om innføring av TRACES-systemet(2).

9)

Forflytninger innenfor Fellesskapet fra lukkede
akvakulturanlegg for akvariedyr til åpne akvakulturanlegg
for akvariedyr eller ut i naturen, kan innebære en stor
risiko for andre akvakultursektorer i Fellesskapet, og
bør ikke tillates uten godkjenning fra vedkommende
myndigheter i medlemsstatene.

10) I henhold til direktiv 2006/88/EF skal medlemsstatene
treffe visse minimumstiltak for sykdomsbekjempelse ved
bekreftet forekomst av en eksotisk eller ikke-eksotisk
sykdom oppført i del II i vedlegg IV til nevnte direktiv,
hos akvakulturdyr eller viltlevende vanndyr eller i
tilfelle nye sykdommer. I tillegg fastslås det i direktivet
at medlemsstatene skal sikre at akvakulturdyr som
bringes i omsetning, skal omfattes av krav til utstedelse
av helsesertifikat når dyrene får tillatelse til å forlate et
område som omfattes av disse bekjempelsestiltakene.
11) Ved denne forordning bør det derfor fastsettes krav
til dyrehelse og sertifisering for forsendelser av
akvakulturdyr og produkter av disse som forlater
medlemsstater, soner eller segmenter som omfattes av
tiltak for sykdomsbekjempelse.
12) I henhold til direktiv 2006/88/EF skal medlemsstatene
sikre at akvakulturdyr og produkter av disse innføres til
Fellesskapet bare fra tredjestater eller deler av tredjestater
som er oppført på en liste som er utarbeidet i samsvar med
nevnte direktiv.
13) Import til Fellesskapet av akvakulturdyr bør bare
være tillatt fra tredjestater som har tilsvarende
( 1)
( 2)

EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63.
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dyrehelseregelverk og kontrollsystem som i Fellesskapet.
Ved denne forordning bør det derfor opprettes en liste over
tredjestater, territorier, soner eller segmenter fra hvilke
medlemsstatene har tillatelse til å innføre akvakulturdyr
beregnet
på
oppdrett,
gjenutleggingsområder,
installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg
for akvariedyr, til Fellesskapet. Det bør imidlertid være
tillatt å importere til Fellesskapet visse fisk, bløtdyr og
krepsdyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for
akvariedyr fra tredjestater som er medlemmer av Verdens
dyrehelseorganisasjon (OIE).

14) Tredjestater og territorier som ut fra hensynet til
menneskers helse har tillatelse til å eksportere til
Fellesskapet akvakulturdyr beregnet på konsum, bør
også få tillatelse til å eksportere til Fellesskapet i samsvar
med bestemmelsene om dyrehelse i denne forordning.
Akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på konsum,
bør derfor bare importeres til Fellesskapet fra tredjestater,
territorier, soner eller segmenter som er oppført på
en liste utarbeidet i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i
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(3).

15) Slike lister er fastsatt i vedlegg I og II til kommisjonsvedtak
2006/766/EF av 6. november 2006 om opprettelse av
lister over tredjestater og territorier som det er tillatt med
import fra av muslinger, pigghuder, sekkedyr, sjøsnegler
og fiskerivarer(4) og, i en overgangsperiode fram til
31. desember 2009, gjennom kommisjonsforordning
(EF) nr. 2076/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse
av overgangsordninger for gjennomføringen av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004,
(EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, og om endring
av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004(5).
For å sikre konsekvens i Fellesskapets regelverk bør det
tas hensyn til disse listene i denne forordning.

16) I henhold til direktiv 2006/88/EF skal akvakulturdyr
og produkter av disse som importeres til Fellesskapet,
ledsages av et dokument som inneholder et helsesertifikat.
Det er nødvendig ved denne forordning å fastsette
detaljerte krav til dyrehelse for import av akvakulturdyr
til Fellesskapet, herunder modeller for helsesertifikater,
som bør erstatte importvilkårene fastsatt i direktiv
91/67/EØF.
(3)
(4)
(5)

EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206.
EUT L 320 av 18.11.2006, s. 53.
EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83.
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17) 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 europaparlamentsog 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(1) er det fastsatt modeller for
hygienesertifikater for import av fiskerivarer og
levende muslinger beregnet på konsum. For å sikre
sammenhengen i Fellesskapets regelverk bør det i denne
forordning fastslås at disse modellene for helsesertifikater
skal ledsage produkter som importeres i henhold til denne
forordning.

18) Akvariedyr, herunder fisk, bløtdyr og krepsdyr, innføres i
stor grad til Fellesskapet fra tredjestater og territorier. For
å beskytte dyrehelsetilstanden ved anlegg for akvariedyr
i Fellesskapet, er det nødvendig å fastsette visse krav til
dyrehelse for import av slike dyr.

19) Det er viktig å sikre at helsetilstanden til akvakulturdyrene
som importeres til Fellesskapet, ikke settes i fare under
transporten til Fellesskapet.

20) Utsetting av importerte akvakulturdyr i naturen
i Fellesskapet utgjør en særlig høy risiko for
dyrehelsetilstanden i Fellesskapet, ettersom det er
vanskelig å bekjempe og utrydde sykdommer i naturlige
vannområder. Det bør derfor kreves en særlig godkjenning
fra vedkommende myndighet for en slik utsetting, og den
bør bare tillates forutsatt at det er truffet egnede tiltak for
å sikre dyrehelsetilstanden på utsettingsstedet.

21) Akvakulturdyr beregnet på transitt gjennom Fellesskapet
bør oppfylle de samme kravene som akvakulturdyr
beregnet på import til Fellesskapet.

22) Som følge av den særlige geografiske beliggenheten for
Kaliningrad, som bare har betydning for Latvia, Litauen
og Polen, bør det fastsettes særlige vilkår for transitt
gjennom Fellesskapet av forsendelser til og fra Russland.
For å sikre konsekvens i Fellesskapets regelverk bør
det i denne forordning tas hensyn til kommisjonsvedtak
2001/881/EF av 7. desember 2001 om utarbeiding av ei
liste over dei grensekontrollstasjonane som er godkjende
(1)

EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27.
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til å føre veterinærkontroll med levande dyr og animalske
produkt frå tredjestatar, og om ajourføring av dei
nærmare reglane for kontrollen som veterinærsakkyndige
frå Kommisjonen skal føre(2) og rådsdirektiv 97/78/EF
av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for
organisering av veterinærkontrollene av produkter som
innføres til Fellesskapet fra tredjestater(3).
23) Rådsdirektiv 96/93/EF av 17. desember 1996 om utstedelse
av sertifikater for dyr og animalske produkter(4), som
inneholder bestemmelsene som skal følges ved utstedelse
av veterinærattester, bør gjelde for helsesertifikater som
er utstedt i henhold til denne forordning.
24) Ved artikkel 17 i direktiv 2006/88/EF fastslås det at
når vitenskapelige data eller praktiske erfaringer viser
at andre arter enn de mottakelige artene som er nevnt
i del II i vedlegg IV til nevnte direktiv, kan forårsake
overføring av en bestemt sykdom ved å fungere som
en smittebærende art, skal medlemsstatene, når slike
smittebærende arter innføres for oppdrett eller kultivering
i en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært
fri for denne bestemte sykdommen, sikre at visse krav
fastsatt i direktivet oppfylles. I henhold til artikkel 17 i
direktiv 2006/88/EF skal det også utarbeides en liste over
smittebærende arter. Det bør derfor vedtas en liste over
smittebærende arter.
25) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(EFSA) har avgitt tre uttalelser om dette emnet:
vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for
dyrs helse og velferd på anmodning fra Europakommisjonen om mulige smittebærende arter og
utviklingsstadier for mottakelige arter som ikke overfører
sykdom, med hensyn til visse fiskesykdommer(5),
vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for
dyrs helse og velferd på anmodning fra Europakommisjonen om mulige smittebærende arter og
utviklingsstadier for mottakelige arter som ikke overfører
sykdom, med hensyn til visse bløtdyrsykdommer(6),
og vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe
for dyrs helse og velferd på anmodning fra
Europakommisjonen om mulige smittebærende arter og
utviklingsstadier for mottakelige arter som ikke overfører
sykdom, med hensyn til visse krepsdyrsykdommer(7).
26) Ifølge disse vitenskapelige uttalelsene er sannsynligheten
for at sykdommene oppført i direktiv 2006/88/EF,
overføres gjennom mulige smittebærende arter eller
grupper av smittebærende arter, vurdert fra ubetydelig /
ekstremt lav til moderat, under visse forhold. Denne
vurderingen omfattet arter som lever i vann, og som
brukes i akvakultur og omsettes for oppdrettsformål.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EFT L 326 av 11.12.2001, s. 44.
EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.
EFT L 13 av 16.1.1997, s. 28.
EFSA Journal (2007) 584, s. 1-163.
EFSA Journal (2007) 597, s. 1-116.
EFSA Journal (2007) 598, s. 1-91.

27.8.2015

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

27) Ved utarbeiding av listen over smittebærende arter bør
det tas hensyn til uttalelsene fra EFSA. Valget av de
artene som skal med på listen, skal sikre et tilstrekkelig
vernenivå for helsetilstanden til akvakulturdyr i
Fellesskapet, samtidig som innføring av unødvendige
handelshindringer unngås. Dermed bør arter som utgjør
en moderat risiko for sykdomsoverføring, i henhold til
disse uttalelsene, føres opp på listen.
28) Mange av de artene som i uttalelsene fra EFTA er
identifisert som mulige smittebærere av visse sykdommer,
bør bare anses som dette dersom de kommer fra et område
der arter som er mottakelige for den aktuelle sykdommen,
forekommer, og de er beregnet på et område der de samme
mottakelige artene også forekommer. Akvakulturdyr av
mulige smittebærende arter bør derfor bare anses som
smittebærende arter i henhold til artikkel 17 i direktiv
2006/88/EF under slike forhold.
29) Av hensyn til klarheten og sammenhengen i Fellesskapets
regelverk bør vedtak 1999/567/EF, 2003/390/EF,
2003/804/EF, 2003/858/EF og 2006/656/EF oppheves og
erstattes av denne forordning.
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a) en liste over smittebærende arter,
b) krav til dyrehelse når akvariedyr bringes i omsetning
og enten kommer fra eller er beregnet på lukkede
akvakulturanlegg for akvariedyr,
c) krav til utstedelse av helsesertifikat når følgende bringes i
omsetning:
i) akvakulturdyr beregnet på oppdrett, herunder
gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske
og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr, samt
kultivering, og
ii) akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på
konsum,
d) krav til dyrehelse og sertifisering for import til samt transitt
gjennom Fellesskapet, herunder lagring under transitt, av:

30) Det bør fastsettes en overgangsperiode, slik at
medlemsstatene og næringen kan treffe de tiltakene
som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene som er
fastsatt i denne forordning.

i) akvakulturdyr beregnet på oppdrett, herunder
gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske
og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr,

31) Med tanke på den omfattende handelen med akvariedyr av
arter som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom
(EUS), og behovet for å utføre ytterligere undersøkelser
av risikoen sykdommen utgjør for akvariedyrnæringen,
herunder en ny vurdering av listen over mottakelige
arter, bør det unngås et umiddelbart avbrudd i importen
av akvariefisk av arter som er mottakelige for EUS og
utelukkende beregnet på lukkede akvakulturanlegg for
akvariedyr. Det bør derfor innføres en overgangsperiode
med hensyn til de kravene som er knyttet til denne
sykdommen, og som disse forsendelsene skal oppfylle.
En overgangsperiode er også nødvendig for å gi
tredjestater tilstrekkelig tid til å dokumentere frihet fra
denne sykdommen.

ii) akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på
konsum,

32) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
KAPITTEL I
FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER
Artikkel 1
Formål og virkeområde
I denne forordning fastsettes:

iii) akvariedyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for
akvariedyr.
Artikkel 2
Definisjoner
I denne forordning menes med:
a) «lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr» dyrebutikker,
hagesentre, hagedammer, kommersielle akvarier eller
grossister som holder akvariedyr:
i) uten direkte kontakt med naturlige vannområder i
Fellesskapet, eller
ii) som er utstyrt med et system for rensing av avløpsvann
som reduserer risikoen for å overføre sykdommer til
naturlige vannområder til et akseptabelt nivå,
b) «åpne akvakulturanlegg for akvariedyr» andre anlegg for
akvariedyr enn lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr,
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c) «kultivering» utsetting av akvakulturdyr i naturen.

KAPITTEL II
SMITTEBÆRENDE ARTER
Artikkel 3
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installasjoner for fritidsfiske, akvakulturområder for bløtdyr
eller i naturen, uten godkjenning fra vedkommende myndighet.
Vedkommende myndighet skal bare gi slik godkjenning
når utsettingen ikke setter helsetilstanden til vanndyr
på utsettingsstedet i fare, og den skal sikre at det treffes
hensiktsmessige risikoreduserende tiltak.

Liste over smittebærende arter
Akvakulturdyr av arter oppført i kolonne 2 i tabellen i vedlegg
I til denne forordning, skal bare anses som smittebærere i
henhold til artikkel 17 i direktiv 2006/88/EF dersom disse
dyrene oppfyller kravene fastsatt i kolonne 3 og 4 i denne
tabellen.

KAPITTEL III
AKVAKULTURDYR SOM BRINGES I OMSETNING
Artikkel 4
Akvariedyr som kommer fra eller er beregnet på anlegg for
akvariedyr

Artikkel 5
Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering
Forsendelser av akvakulturdyr beregnet på oppdrett,
gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske, åpne
akvakulturanlegg for akvariedyr eller kultivering, skal ledsages
av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen i del A i
vedlegg II og de forklarende merknadene i vedlegg V, der
dyrene
a) innføres til medlemsstater, soner eller segmenter

1. Det skal gis underretning om forflytninger av akvariedyr
via datasystemet som er opprettet i samsvar med artikkel 20
nr. 1 i direktiv 90/425/EØF (TRACES), dersom dyrene:

i) som er erklært fri for én eller flere av de ikke-eksotiske
sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv
2006/88/EF i samsvar med artikkel 49 eller 50 i nevnte
direktiv, eller

a) kommer fra anlegg for akvariedyr i en medlemsstat,

ii) omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram i
samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i nevnte direktiv,

b) er beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr
i en annen medlemsstat, der hele territoriet eller enkelte
soner eller segmenter av territoriet

i) er erklært fri for én eller flere av de ikke-eksotiske
sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv
2006/88/EF i samsvar med artikkel 49 eller 50 i nevnte
direktiv, eller

ii) omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram i
samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i nevnte direktiv,
og

c) er av arter som er mottakelige for én eller flere av de
sykdommene som den berørte medlemsstaten eller sonen
eller segmentet er erklært fri for, eller som omfattes av
et overvåkings- eller utryddelsesprogram som nevnt i
bokstav b).

2. Akvariedyr som holdes i lukkede akvakulturanlegg
for akvariedyr, skal ikke settes ut i åpne akvakulturanlegg
for akvariedyr, akvakulturanlegg, gjenutleggingsområder og

b) er av arter som er mottakelige for én eller flere av de
sykdommene, eller smittebærende arter for én eller flere
av de sykdommene, som den berørte medlemsstaten,
sonen eller segmentet er erklært fri for, eller som omfattes
av et overvåkings- eller utryddelsesprogram som nevnt i
bokstav a).
Artikkel 6
Akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på videreforedling før konsum
1. Forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse
beregnet på videreforedling 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, der dyrene
a) innføres til medlemsstater, soner eller segmenter
i) som er erklært fri for én eller flere av de ikke-eksotiske
sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv
2006/88/EF i samsvar med artikkel 49 eller 50 i nevnte
direktiv, eller
ii) omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram i
samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i nevnte direktiv,
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b) er av arter som er mottakelige for én eller flere av de
sykdommene som den berørte medlemsstaten, sonen
eller segmentet er erklært fri for, eller som omfattes av
et overvåkings- eller utryddelsesprogram som nevnt i
bokstav a).
2.

Nummer 1 får ikke anvendelse på

a) fisk som er slaktet og sløyd før avsendelsen,
b) bløtdyr eller krepsdyr som er beregnet på konsum og
emballert og merket for dette formål i samsvar med
forordning (EF) nr. 853/2004, og som er
i) ikke-levedyktige, det vil si som ikke lenger vil kunne
overleve dersom de gjenutsettes i det miljøet de ble tatt
fra, eller
ii) beregnet på videreforedling uten midlertidig lagring på
foredlingsstedet,
c) akvakulturdyr eller produkter av disse 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.
Artikkel 7
Levende bløtdyr og krepsdyr beregnet på rensesentraler,
ekspedisjonssentraler og lignende virksomheter før konsum
Forsendelser av levende bløtdyr og krepsdyr beregnet på
rensesentraler, ekspedisjonssentraler og 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, der dyrene
a) innføres til medlemsstater, soner eller segmenter
i) som er erklært fri for én eller flere av de ikke-eksotiske
sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv
2006/88/EF i samsvar med artikkel 49 eller 50, eller
ii) som
omfattes
av
et
overvåkingseller
utryddelsesprogram i samsvar med artikkel 44 nr. 1
eller 2 i nevnte direktiv,
b) er av arter som er mottakelige for én eller flere av de
sykdommene som den berørte medlemsstaten, sonen
eller segmentet er erklært fri for, eller som omfattes av
et overvåkings- eller utryddelsesprogram som nevnt i
bokstav a).
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Artikkel 8
Akvakulturdyr og produkter av disse som forlater
medlemsstater, soner og segmenter som omfattes av tiltak for
sykdomsbekjempelse, herunder utryddelsesprogrammer
1. Forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse som
forlater medlemsstater, soner eller segmenter som omfattes av
tiltak for sykdomsbekjempelse fastsatt i avsnitt 3-6 i kapittel V i
direktiv 2006/88/EF, men for hvilke vedkommende myndighet
har gitt et unntak fra disse tiltakene for sykdomsbekjempelse,
skal ledsages av et helsesertifikat som er utfylt i samsvar med
modellen i

a) del A i vedlegg II og de forklarende merknadene i
vedlegg V dersom forsendelsene består av akvakulturdyr
beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, installasjoner
for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr eller
kultivering, og

b) del B i vedlegg II og de forklarende merknadene i vedlegg V
dersom forsendelsene består av akvakulturdyr og produkter
av disse beregnet på videreforedling, rensesentraler,
ekspedisjonssentraler eller lignende virksomheter før
konsum.

2. Forsendelsene av akvakulturdyr beregnet på oppdrett,
gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske, åpne
akvakulturanlegg for akvariedyr eller kultivering, skal ledsages
av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen i del A i
vedlegg II og de forklarende merknadene i vedlegg V, der
dyrene

a) forlater en medlemsstat, en sone eller et segment med
et utryddelsesprogram som er godkjent i samsvar med
artikkel 44 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF,

b) er av arter som er mottakelige for én eller flere av de
sykdommene, eller smittebærende arter for én eller flere av
de sykdommene, som omfattes av et utryddelsesprogram
som nevnt i bokstav a).

3. Forsendelser
av
akvakulturdyr
og
produkter
av disse beregnet på videreforedling, rensesentraler,
ekspedisjonssentraler og 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, der dyrene

a) forlater en medlemsstat, en sone eller et segment med
et utryddelsesprogram som er godkjent i samsvar med
artikkel 44 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF,
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b) er av arter som er mottakelige for én eller flere av de
sykdommene som omfattes av et utryddelsesprogram som
nevnt i bokstav a).

4.

Denne artikkelen får ikke anvendelse på

2.
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Forsendelser av akvakulturdyr nevnt i nr. 1, skal

a) ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen
i del A i vedlegg IV og de forklarende merknadene i
vedlegg V,

a) fisk som er slaktet og sløyd før avsendelsen,
b) oppfylle kravene til dyrehelse fastsatt i sertifikatmodellen
og de forklarende merknadene, som nevnt i bokstav a).
b) bløtdyr eller krepsdyr som er beregnet på konsum og
emballert og merket for dette formål i samsvar med
forordning (EF) nr. 853/2004, og som er

i) ikke-levedyktige, det vil si som ikke lenger vil kunne
overleve dersom de gjenutsettes i det miljøet de ble tatt
fra,

ii) beregnet på videreforedling uten midlertidig lagring på
foredlingsstedet,

c) akvakulturdyr eller produkter av disse 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.

Artikkel 9

Artikkel 11
Akvariedyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for
akvariedyr
1. Akvariefisk av arter som er mottakelige for én eller
flere av sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv
2006/88/EF og beregnet på lukkede akvakulturanlegg for
akvariedyr, skal bare importeres til Fellesskapet fra tredjestater,
territorier, soner eller segmenter som er oppført i vedlegg III til
denne forordning.

2. 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, skal bare
importeres til Fellesskapet fra tredjestater eller territorier som
er medlemmer av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE).

Innføring av akvakulturdyr etter inspeksjon
Dersom det i dette kapittel kreves en inspeksjon før utstedelsen
av et helsesertifikat, skal levende akvakulturdyr av arter som
er mottakelige for én eller flere av de sykdommene, eller
smittebærende arter for én eller flere av de sykdommene som
er nevnt i dette sertifikatet, ikke innføres til akvakulturanlegget
eller et akvakulturområde for bløtdyr i tidsrommet mellom
inspeksjonen og lastingen av forsendelsen.

KAPITTEL IV
VILKÅR FOR IMPORT

3.

Forsendelser av dyrene nevnt i nr. 1 og 2, skal

a) ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med modellen
i del B i vedlegg IV og de forklarende merknadene i
vedlegg V, og

b) oppfylle kravene til dyrehelse fastsatt i sertifikatmodellen
og de forklarende merknadene, som nevnt i bokstav a).

Artikkel 10
Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr
1. Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg
for akvariedyr skal bare importeres til Fellesskapet fra
tredjestater, territorier, soner eller segmenter oppført i
vedlegg III.

Artikkel 12
Akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på konsum
1. Akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på konsum,
skal bare importeres til Fellesskapet fra tredjestater, territorier,
soner eller segmenter som er oppført på en liste utarbeidet i
samsvar med artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 854/2004.

27.8.2015

2.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forsendelser av dyrene og produktene nevnt i nr. 1, skal

a) ledsages av et felles hygiene- og helsesertifikat utfylt i
samsvar med de relevante modellene i tillegg IV og V til
vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2074/2005, og

b) oppfylle kravene til dyrehelse og merknadene i sertifikatog attestmodellene, som nevnt i bokstav a).

3. Denne artikkel får ikke anvendelse på akvakulturdyr
beregnet på gjenutleggingsområder eller nedsenking i
vannområder i Fellesskapet; i så fall får artikkel 10 anvendelse.

Artikkel 13

Nr. 49/39

en forsvarlig måte for å unngå forurensning av naturlige
vannområder i Fellesskapet.

2. Akvakulturdyr som er importert til Fellesskapet, skal ikke
slippes ut i naturen i Fellesskapet, med mindre det er godkjent
av vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet.

Vedkommende myndighet kan bare gi slike godkjenninger
når utsettingen ikke setter helsetilstanden til vanndyr
på utsettingsstedet i fare, og den skal sikre at det treffes
hensiktsmessige risikoreduserende tiltak.

3. Transportvann fra importerte forsendelser av
akvakulturdyr og produkter av disse skal håndteres på
en forsvarlig måte for å unngå forurensning av naturlige
vannområder i Fellesskapet.

Elektroniske sertifikater
Elektroniske sertifikater og andre avtalte systemer som er
harmonisert på fellesskapsplan, kan brukes til utstedelse av
sertifikater og attester som fastsatt i dette kapittel.

KAPITTEL V
VILKÅR FOR TRANSITT
Artikkel 16

Artikkel 14

Transitt og lagring

Transport av akvakulturdyr

Forsendelser av levende akvakulturdyr, rogn og usløyd fisk
som innføres til Fellesskapet, men som er beregnet på en
tredjestat, enten direkte gjennom Fellesskapet eller etter lagring
i Fellesskapet, skal oppfylle kravene fastsatt i kapittel IV.
Sertifikatet som ledsager forsendelsene, skal være påført
ordene «for transit through the EC». Forsendelsene skal også
ledsages av et sertifikat som kreves av mottakertredjestaten.

1. Akvakulturdyr beregnet på import til Fellesskapet
skal ikke transporteres under forhold som kan endre deres
helsetilstand. De skal særlig ikke transporteres i samme vann
eller mikrocontainer som vanndyr med dårligere helsetilstand,
eller som ikke er beregnet på import til Fellesskapet.

2. Under transporten til Fellesskapet skal akvakulturdyrene
ikke tas ut av mikrocontaineren, og det vannet som de
transporteres i, skal ikke byttes på territoriet til en tredjestat
som ikke er godkjent for import av slike dyr til Fellesskapet,
eller som har en dårligere helsetilstand enn bestemmelsesstedet.

3. Dersom forsendelser av akvakulturdyr transporteres
sjøveien til Fellesskapets grense, skal en tilføyelse for
sjøtransport av levende akvakulturdyr, utfylt i samsvar med
modellen i del D i vedlegg IV, være vedlagt det relevante
helsesertifikatet.

Artikkel 15
Krav til utsetting av akvakulturdyr og produkter av disse
samt til transportvann
1. Akvakulturdyr og produkter av disse som er importert
til Fellesskapet og beregnet på konsum, skal håndteres på

Dersom disse forsendelsene er beregnet på konsum, skal de
imidlertid ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med
modellen i del C i vedlegg IV og de forklarende merknadene
i vedlegg V.

Artikkel 17
Unntak for transitt gjennom Latvia, Litauen og Polen
1. Som unntak fra artikkel 16 skal transitt på vei eller
jernbane være tillatt mellom de grensekontrollstasjonene
i Latvia, Litauen og Polen som er oppført i vedlegget til
kommisjonsvedtak 2001/881/EF, for forsendelser som kommer
fra og er bestemt for Russland, direkte eller via en annen
tredjestat, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

a) Forsendelsen er forseglet med et segl med løpenummer av den offentlige veterinæren på innførselsgrensekontrollstasjonen.
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b) Dokumentene som ledsager forsendelsen, som fastsatt
i artikkel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hvert ark stemplet
med ordene «Only for transit to Russia via the EC» av den
offentlige inspektøren på innførselsgrensekontrollstasjonen.
c) De prosedyremessige kravene som er fastsatt i artikkel 11 i
direktiv 97/78/EF, er oppfylt.
d) Den offentlige inspektøren på innførselsgrensekontrollstasjonen har på det felles veterinærdokument til bruk ved
import, attestert at forsendelsen er godkjent for transitt.
2. Forsendelsene nevnt i nr. 1 kan ikke losses eller settes
på lager i Fellesskapet, som nevnt i artikkel 12 nr. 4 eller i
artikkel 13 i direktiv 97/78/EF.
3. Vedkommende myndighet skal utføre regelmessige
revisjoner for å sikre at det antallet forsendelser, som nevnt
i nr. 1, og tilsvarende mengder produkter som forlater
Fellesskapet, er i samsvar med det antallet og de mengdene
som føres inn i Fellesskapet.
KAPITTEL VI
ALMINNELIGE BESTEMMELSER
OVERGANGSBESTEMMELSER OG
SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 18
Krav til utstedelse av sertifikater fastsatt i annet
fellesskapsregelverk
Helsesertifikatene som kreves i samsvar med kapittel III, IV og
V i denne forordning, skal dersom det er relevant, omfatte alle
krav til utstedelse av helsesertifikat i henhold til:
a) tiltak for å hindre innførsel av eller bekjempe sykdommer
som ikke er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv
2006/88/EF, godkjent i samsvar med artikkel 43 nr. 2 i
nevnte direktiv, eller
b) artikkel 5 i kommisjonsvedtak 2004/453/EF(1).
Artikkel 19
Oppheving
Vedtak 1999/567/EF, 2003/390/EF, 2003/804/EF, 2003/858/EF
og 2006/656/EF oppheves med virkning fra 1. januar 2009.
Henvisninger til de opphevede vedtakene skal forstås som
henvisninger til denne forordning.
(1)

EUT L 156 av 30.4.2004, s. 5.
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Artikkel 20
Overgangsbestemmelser
1. I en overgangsperiode fram til 30. juni 2009 kan
akvariedyr nevnt i artikkel 4 nr. 1, bringes i omsetning uten
at det gis underretning om dette via datasystemet som er
opprettet i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i direktiv 90/425/EØF
(TRACES), forutsatt at de når sitt endelige bestemmelsessted
før denne datoen.

2. I en overgangsperiode fram til 30. juni 2009 kan
forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse som
ledsages av et transportdokument eller helsesertifikat i samsvar
med vedlegg E til direktiv 91/67/EØF eller vedtak 1999/567/
EF og 2003/390/EF, bringes i omsetning forutsatt at de når sitt
endelige bestemmelsessted før denne datoen.

3. I en overgangsperiode fram til 30. juni 2009 kan følgende
forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse importeres
til eller sendes i transitt gjennom Fellesskapet:

a) forsendelser ledsaget av et helsesertifikat i samsvar med
vedtak 2003/804/EF, 2003/858/EF og 2006/656/EF,

b) forsendelser som omfattes av kapittel IV i denne forordning,
men som ikke omfattes av vedtak 2003/804/EF, 2003/858/
EF og 2006/656/EF.

Artikkel 14 nr. 3 får ikke anvendelse på forsendelser nevnt i
bokstav a) og b) i denne perioden.

4. I en overgangsperiode fram til 31. desember 2009 kan
medlemsstatene tillate import av akvakulturdyr og produkter
av disse beregnet på konsum, fra tredjestater, territorier, soner
eller segmenter som er oppført i vedlegg I og II til forordning
(EF) nr. 2076/2005.

5. I en overgangsperiode fram til 31. desember 2010 kan
medlemsstatene tillate import av akvariedyr av arter som er
mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom (EUS), og som
utelukkende er beregnet på lukkede akvakulturanlegg for
akvariedyr, fra tredjestater eller territorier som er medlemmer
av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE).

I denne overgangsperioden får de kravene som gjelder EUS i
del II.2 i helsesertifikatet i del B i vedlegg IV, ikke anvendelse
på akvariedyr som utelukkende er beregnet på lukkede
akvakulturanlegg for akvariedyr.
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Artikkel 21
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2009.

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

Utferdiget i Brussel, 12. desember 2008.

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen

____________

Nr. 49/41

Infeksjon med Bonamia
exitiosa

Portugisisk østers (Crassostrea angulata), stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers (Crassostrea Vanndyr av artene oppført i
kolonne 2 skal bare anses som
virginica)
smittebærere for sykdommen oppført
i kolonne 1 dersom de kommer
fra et akvakulturanlegg eller et
akvakulturområde for bløtdyr der det
finnes arter som er mottakelige for
denne sykdommen.

Vanndyr av artene oppført i kolonne 2
skal bare anses som smittebærere for
sykdommen oppført i kolonne 1 dersom
de er beregnet på et akvakulturanlegg
eller et akvakulturområde for bløtdyr
der det finnes arter som er mottakelige
for denne sykdommen.

Ingen ytterligere vilkår

Karpe av arten Aristichthys nobilis, gullfisk (Carassius auratus), karuss (C. carassius), vanlig karpe og koikarpe Ingen ytterligere vilkår
(Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp), mort (Rutilus
rutilus), sørv (Scardinius erythrophthalmus) og suter (Tinca tinca)

Epizootisk ulcerativ
syndrom

Svanemusling (Anodonta cygnea), ferskvannskreps/edelkreps (Astacus astacus), signalkreps (Pacifastacus
leniusculus), rød sumpkreps (Procambarus clarkii)

Ingen ytterligere vilkår

Karpe av arten Aristichthys nobilis, gullfisk (Carassius auratus), karuss (C. carassius), vanlig karpe og koikarpe Ingen ytterligere vilkår
(Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp), mort (Rutilus
rutilus), sørv (Scardinius erythrophthalmus) og suter (Tinca tinca)

Ytterligere vilkår knyttet til
bestemmelsesstedet til vanndyr av arter
oppført i kolonne 2

Epizootisk
hematopoietisk nekrose

Ytterligere vilkår knyttet til
opprinnelsesstedet til vanndyr av arter
oppført i kolonne 2
Kolonne 4

Kolonne 2

Arter som skal anses som smittebærere i henhold til artikkel 17 nr. 1 og 2 dersom ytterligere vilkår fastsatt i kolonne 3 og 4 i
denne tabellen er oppfylt

Smittebærere

Kolonne 3

Kolonne 1

Sykdommer

Liste over smittebærende arter og vilkårene for at disse artene skal anses som smittebærere

VEDLEGG I
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Yellowhead disease

Muslinger av slekten Atrina spp., kongsnegl (Buccinum undatum), portugisisk østers (Crassostrea angulata),
vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule), stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers (Crassostrea
virginica), muslinger av arten Donax trunculus, sjøøre/havsnegler av arten Haliotis discus hannai og Haliotis
tuberculata, stor strandsnegl (Littorina littorea), muslinger av artene Mercenaria mercenaria og Meretrix
lusoria, vanlig sandskjell (Mya arenaria), blåskjell (Mytilus edulis), blåskjell av arten Mytilus galloprovincialis,
åttearmet blekksprut (Octopus vulgaris), østers (Ostrea edulis), stort kamskjell (Pecten maximus), rutet
teppeskjell (Ruditapes decussatus), asiatisk teppeskjell / manilaskjell (Ruditapes philippinarum), tiarmet
blekksprut (Sepia officinalis), konkylier av slekten Strombus spp., gullskjell (Venerupis aurea), teppeskjell
(Venerupis pullastra), sandskjell av arten Venus verrucosa

Vanndyr av artene oppført i kolonne 2
skal bare anses som smittebærere for
sykdommen oppført i kolonne 1 dersom
de er beregnet på et akvakulturanlegg
som holder arter som er mottakelige for
denne sykdommen.

Ikke relevant

Vanndyr av artene oppført i kolonne 2
skal bare anses som smittebærere for
sykdommen oppført i kolonne 1 dersom
de er beregnet på et akvakulturanlegg
eller et akvakulturområde for bløtdyr
der det finnes arter som er mottakelige
for denne sykdommen.

Kolonne 4

Vanndyr av artene oppført i Ingen ytterligere vilkår gjelder i
kolonne 2 skal bare anses som tilknytning til bestemmelsessted.
smittebærere for sykdommen oppført
i kolonne 1 dersom de kommer fra
et akvakulturanlegg der det finnes
arter som er mottakelige for denne
sykdommen.

Vanndyr av artene oppført i
kolonne 2 skal bare anses som
smittebærere for sykdommen oppført
i kolonne 1 dersom de kommer fra
et akvakulturanlegg der det finnes
arter som er mottakelige for denne
sykdommen.

Muslinger av slekten Atrina spp., kongsnegl (Buccinum undatum), portugisisk østers (Crassostrea angulata),
vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule), stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers (Crassostrea
virginica), muslinger av arten Donax trunculus, sjøøre/havsnegler av arten Haliotis discus hannai og Haliotis
tuberculata, stor strandsnegl (Littorina littorea), muslinger av artene Mercenaria mercenaria og Meretrix
lusoria, vanlig sandskjell (Mya arenaria), blåskjell (Mytilus edulis), blåskjell av arten Mytilus galloprovincialis,
åttearmet blekksprut (Octopus vulgaris), østers (Ostrea edulis), stort kamskjell (Pecten maximus), rutet
teppeskjell (Ruditapes decussatus), asiatisk teppeskjell / manilaskjell (Ruditapes philippinarum), tiarmet
blekksprut (Sepia officinalis), konkylier av slekten Strombus spp., gullskjell (Venerupis aurea), teppeskjell
(Venerupis pullastra), sandskjell av arten Venus verrucosa

Taura-syndrom

Hummer (Homarus gammarus), saltvannskrabber av slekten Brachyura spp., kreps av arten Cherax destructor,
stor ferskvannsreke / rosenbergreke (Macrobrachium rosenbergii), languster (Palinurus spp.), svømmekrabbe
(Portunus puber), mangrovekrabbe (Scylla serrata), reker av artene Penaeus indicus, Penaeus japonicus,
Penaeus kerathurus

Ikke relevant

Ingen

Infeksjon med
Microcytos mackini

Kolonne 3

Vanndyr av artene oppført i
kolonne 2 skal bare anses som
smittebærere for sykdommen oppført
i kolonne 1 dersom de kommer
fra et akvakulturanlegg eller et
akvakulturområde for bløtdyr der det
finnes arter som er mottakelige for
denne sykdommen.

Kolonne 2

Infeksjon med Perkinsus Hummer (Homarus gammarus), saltvannskrabber av slekten Brachyura spp., kreps av arten Cherax destructor,
marinus
stor ferskvannsreke / rosenbergreke (Macrobrachium rosenbergii), languster (Palinurus spp.), svømmekrabbe
(Portunus puber), mangrovekrabbe (Scylla serrata), reker av artene Penaeus indicus, Penaeus japonicus,
Penaeus kerathurus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei

Kolonne 1
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Ferskvannskreps/edelkreps (Astacus astacus), signalkreps (Pacifastacus leniusculus), rød sumpkreps
(Procambarus clarkii)

Kveite (Hippoglossus hippoglossus), skrubbe (Platichthys flesus), torsk (Gadus morhua), hyse (Melanogrammus
aeglefinus)

Afrikansk malle (Clarias gariepinus), maller av slekten Ictalurus spp., svart dvergmalle (Ameiurus melas),
prikket dvergmalle (Ictalurus punctatus), malle av arten (Pangasius pangasius), gjørs (Sander lucioperca),
malle (Silurus glanis)

Infeksiøs hematopoietisk Belugastør (Huso huso), diamantstør (Acipenser gueldenstaedtii), sterlett (Acipenser ruthenus), stjernestør/ Vanndyr av artene oppført i
nekrose (IHN)
kolonne 2 skal bare anses som
sevruga (Acipenser stellatus), stør (Acipenser sturio), sibirsk stør (Acipenser Baerii)
smittebærere av sykdommen oppført
Karpe av arten Aristichthys nobilis, gullfisk (Carassius auratus), karuss (C. carassius), vanlig karpe og koikarpe i kolonne 1 dersom de kommer fra
(Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp), mort (Rutilus et akvakulturanlegg der det finnes
arter som er mottakelige for denne
rutilus), sørv (Scardinius erythrophthalmus) og suter (Tinca tinca)
sykdommen.

Tilapia spp (Oreochromis)

Havabbor (Dicentrarchus labrax), stripet havabbor, hybrid (Morone chrysops x M. saxatilis), multe av arten
Mugil cephalus, ørnefisk av artene Sciaenops ocellatus, Argyrosomus regius, Umbrina cirrosa, tunfisk (Thunnus
spp.), makrellstørje (Thunnus thynnus), havabbor av artene Epinephelus aeneus og Epinephelus marginatus,
tunge av artene Solea senegalensis og Solea solea, rødpagell (Pagellus erythrinus), havkaruss av artene Dentex
dentex, Sparus aurata, Diplodus sargus, Pagrus major, Diplodus puntazzo, Diplodus vulgaris, Pagrus pagrus,
flekkpagell (Pagellus bogaraveo)

Vanndyr av artene oppført i kolonne
2 skal bare anses som smittebærere
av sykdommen oppført i kolonne
1 dersom de er beregnet på et
akvakulturanlegg som holder arter
som er mottakelige for denne
sykdommen.

Vanndyr av artene oppført i kolonne
2 skal bare anses som smittebærere
av sykdommen oppført i kolonne
1 dersom de er beregnet på et
akvakulturanlegg som holder arter
som er mottakelige for denne
sykdommen.

Kolonne 4

Karpe av arten Aristichthys nobilis, gullfisk (Carassius auratus), karuss (C. carassius), vanlig karpe og koikarpe Vanndyr av artene oppført i
(Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp), mort (Rutilus kolonne 2 skal bare anses som
smittebærere av sykdommen oppført
rutilus), sørv (Scardinius erythrophthalmus) og suter (Tinca tinca)
i kolonne 1 dersom de kommer fra
Afrikansk malle (Clarias gariepinus), gjedde (Esox lucius), maller av slekten Ictalurus spp., svart dvergmalle et akvakulturanlegg der det finnes
(Ameiurus melas), prikket dvergmalle (Ictalurus punctatus), malle av arten Pangasius pangasius, gjørs (Sander arter som er mottakelige for denne
sykdommen.
lucioperca), malle (Silurus glanis)

Kolonne 3

Vanndyr av artene oppført i kolonne
2 skal bare anses som smittebærere
av sykdommen oppført i kolonne
1 dersom de er beregnet på et
akvakulturanlegg som holder arter
som er mottakelige for denne
sykdommen.

Kolonne 2

Hemoragisk
virus Belugastør (Huso huso), diamantstør (Acipenser gueldenstaedtii), sterlett (Acipenser ruthenus), stjernestør/ Vanndyr av artene oppført i
septikemi (VHS)
kolonne 2 skal bare anses som
sevruga (Acipenser stellatus), stør (Acipenser sturio), sibirsk stør (Acipenser Baerii)
smittebærere av sykdommen oppført
i kolonne 1 dersom de kommer fra et
akvakulturanlegg eller et nedbørfelt
der det finnes arter som er mottakelige
for denne sykdommen.

Kolonne 1
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Ikke relevant

Infeksiøs
(ILA)

Vanndyr av artene oppført i
kolonne 2 skal bare anses som
smittebærere av sykdommen oppført
i kolonne 1 dersom de kommer fra
et akvakulturanlegg der det finnes
arter som er mottakelige for denne
sykdommen.

Muslinger av slekten Atrina spp., kongsnegl (Buccinum undatum), portugisisk østers (Crassostrea angulata),
vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule), stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers (Crassostrea
virginica), muslinger av arten Donax trunculus, sjøøre/havsnegler av arten Haliotis discus hannai og Haliotis
tuberculata, stor strandsnegl (Littorina littorea), muslinger av artene Mercenaria mercenaria og Meretrix
lusoria, vanlig sandskjell (Mya arenaria), blåskjell (Mytilus edulis), blåskjell av arten Mytilus galloprovincialis,
åttearmet blekksprut (Octopus vulgaris), østers (Ostrea edulis), stort kamskjell (Pecten maximus), rutet
teppeskjell (Ruditapes decussatus), asiatisk teppeskjell / manilaskjell (Ruditapes philippinarum), tiarmet
blekksprut (Sepia officinalis), konkylier av slekten Strombus spp., gullskjell (Venerupis aurea), teppeskjell
(Venerupis pullastra), sandskjell av arten Venus verrucosa

Hvitflekksykdom

Vanndyr av artene oppført i
kolonne 2 skal bare anses som
smittebærere for sykdommen oppført
i kolonne 1 dersom de kommer
fra et akvakulturanlegg eller et
akvakulturområde for bløtdyr der det
finnes arter som er mottakelige for
denne sykdommen.

Infeksjon med Bonamia Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule), muslinger av arten Donax trunculus, vanlig sandskjell (Mya
ostreae
arenaria), muslinger av artene Mercenaria mercenaria og Meretrix lusoria, rutet teppeskjell (Ruditapes
decussatus), asiatisk teppeskjell / manilaskjell (Ruditapes philippinarum), gullskjell (Venerupis aurea),
teppeskjell (Venerupis pullastra), sandskjell av arten Venus verrucosa

Stort kamskjell (Pecten maximus)

Vanndyr av artene oppført i
kolonne 2 skal bare anses som
smittebærere for sykdommen oppført
i kolonne 1 dersom de kommer
fra et akvakulturanlegg eller et
akvakulturområde for bløtdyr der det
finnes arter som er mottakelige for
denne sykdommen.

Kolonne 3

Infeksjon med Marteilia Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule), muslinger av arten Donax trunculus, vanlig sandskjell (Mya
refringens
arenaria), muslinger av artene Mercenaria mercenaria og Meretrix lusoria, rutet teppeskjell (Ruditapes
decussatus), asiatisk teppeskjell / manilaskjell (Ruditapes philippinarum), gullskjell (Venerupis aurea),
teppeskjell (Venerupis pullastra), sandskjell av arten Venus verrucosa

lakseanemi Ingen

Ikke relevant

Kolonne 2

Koiherpesviruss ykdom Ingen
(KHV)

Kolonne 1

Vanndyr av artene oppført i kolonne
2 skal bare anses som smittebærere
av sykdommen oppført i kolonne
1 dersom de er beregnet på et
akvakulturanlegg som holder arter
som er mottakelige for denne
sykdommen.

Vanndyr av artene oppført i
kolonne 2 skal bare anses som
smittebærere for sykdommen oppført
i kolonne 1 dersom de er beregnet
på et akvakulturanlegg eller et
akvakulturområde for bløtdyr der det
finnes arter som er mottakelige for
denne sykdommen.

Vanndyr av artene oppført i kolonne
2 skal bare anses som smittebærere
av sykdommen oppført i kolonne
1 dersom de er beregnet på et
akvakulturanlegg som holder arter
som er mottakelige for denne
sykdommen.

Ikke relevant

Ikke relevant

Kolonne 4
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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
DET EUROPEISKE FELLESSKAP / EØS

Del 1: Opplysninger om forsendelsen

I.1.

I.5.

Sertifikat til bruk ved handel innen EØS-området

Avsender
Navn

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

Adresse
Postnr.

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

Mottaker
Navn

I.6.

Adresse
Postnr.
I.7.
I.8.

Opprinnelsesstat

ISO-kode

I.9.

I.12. Opprinnelsessted/fangststed

I.10.

Bestemmelsesstat

I.13.

Bestemmelsessted

Godkjent akvakulturvirksomhet ¨
Annet ¨
Godkjenningsnr.

Navn
Adresse
Postnr.
I.14. Lastested
Postnr.

Navn
Adresse
Postnr.

ISO-kode

I.11.

Godkjent akvakulturvirksomhet ¨
Annet ¨
Godkjenningsnr.

I.15. Dato og klokkeslett for avgang

I.16. Transportmiddel
Fly ¨
Skip ¨
Veigående kjøretøy ¨
Identifikasjon:

I.17. Transportør
Navn
Adresse
Postnr.

Jernbanevogn ¨
Annet ¨

I.18. Dyreart/produkt

Godkjenningsnr.
Medlemsstat

I.19. Varekode (KN-kode)
I.20. Antall/mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr.

I.24. Type forpakning

I.25. Dyr sertifisert til / produkter sertifisert for:
Oppdrett ¨
Vilt for utsetting ¨
I.26. Transitt gjennom tredjestat
Tredjestat
Utførselssted
Innførselssted

I.28. Eksport
Tredjestat
Utførselssted

Gjenutlegging ¨

ISO-kode
Kode
Grensekontrollstasjon
nr.:
ISO-kode
Kode

Kjæledyr

I.27. Transitt gjennom medlemsstat
Medlemsstat
Medlemsstat
Medlemsstat
I.29.

I.30.
I.31. Identifikasjon av dyrene
Art

(vitenskapelig navn)

Karantene ¨

Mengde

Annet ¨
ISO-kode
ISO-kode
ISO-kode
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II.

Helseattestasjon

II.1

Generelle krav

Nr. 49/47

Akvakulturdyr som bringes i omsetning og er beregnet på oppdrett,
gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg
for akvariedyr og kultivering
II.a. Sertifikatets referansenr.

II.b. Lokalt referansenr.

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

Del II: Attestering

II.1.1

enten

(1)[er blitt undersøkt i løpet av de siste(1) (2)[72] (1)[24] timer 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]

eller

(1) (3)[når det gjelder viltlevende vanndyr, er så vidt jeg vet, 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 rådsdirektiv 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 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 som er nevnt ovenfor

II.3

enten

(1)(6)[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]

eller

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

(1)(5)(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 de akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som skal anses som 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 kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008

II.4

enten

(1)(6)[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]

eller

(1)(5)(6)(7)[er blitt holdt i karantene i samsvar med kommisjonsvedtak 2008/946/EF].]

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 allmenne vilkårene for transport av dyr fastsatt i artikkel 3 i rådsforordning (EF) nr. 1/2005,

II.4.2

transportcontaineren eller brønnbåten før lasting er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og at

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 Fellesskapet»],

eller

(1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Bløtdyr] beregnet på gjenutlegging i Fellesskapet»],

eller

(1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på installasjoner for fritidsfiske i Fellesskapet»],

eller

(1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Akvariefisk] (1)[Akvariebløtdyr] (1)[Akvariekrepsdyr] beregnet på åpne akvakulturanlegg for
akvariedyr i Fellesskapet»],

eller

(1)[«(1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på kultivering i Fellesskapet»],

eller

(1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på karantene i Fellesskapet»].
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Akvakulturdyr som bringes i omsetning og er beregnet på
oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne
akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering

II.

Helseattestasjon

II.a. Sertifikatets referansenr.

II.b. Lokalt referansenr.

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 ulcerativ 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».]

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 relevant HS-kode: 0301, 0306, 0307, 0301 10 og 0302 70 00.

—

Felt I.20 og 1.31: 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.
(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 én eller flere av de 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 kommisjonsvedtak 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 én av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder
arter som er mottakelige for eller er 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 Fellesskapet 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 én eller flere av de sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet. Mulige
smittebærende arter og vilkårene for når 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 kommisjonsvedtak 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 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.
(9) Gjelder når det er truffet tiltak i samsvar med artikkel 41 i direktiv 2006/88/EF.
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II.

Helseattestasjon

Akvakulturdyr som bringes i omsetning og er beregnet på
oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne
akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering
II.a. Sertifikatets referansenr.

Offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Lokal veterinærenhets nr.:

Dato:

Underskrift:

Stempel

Nr. 49/49

II.b. Lokalt referansenr.
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DEL B

Modell for helsesertifikat for akvakulturdyr eller produkter av disse som bringes i omsetning og er beregnet på videreforedling,
ekspedisjonssentraler og rensesentraler og lignende virksomheter før konsum
DET EUROPEISKE FELLESSKAP / EØS
I.1.

Sertifikat til bruk ved handel innen EØS-området

Avsender
Navn

Del 1: Opplysninger om forsendelsen

Adresse
Postnr.
I.5.

Mottaker
Navn

Sertifikatets referansenr.

I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

I.6.

Adresse
Postnr.
I.8.

I.2.

I.7.

Opprinnelsesstat

ISO-kode I.9.

I.10.

Bestemmelsesstat

I.12. Opprinnelsessted/fangststed
I.13. Bestemmelsessted
Virksomhet ¨
Godkjent akvakulturvirksomhet ¨
Virksomhet ¨
Annet ¨
Navn
Godkjenningsnr
Navn
Adresse
Adresse
Postnr.

ISO-kode I.11.

Godkjent akvakulturvirksomhet ¨
Annet ¨
Godkjenningsnr

Postnr.

I.14. Lastested
Postnr.

I.15. Dato og klokkeslett for avgang

I.16. Transportmiddel
Fly ¨
Skip ¨
Veigående kjøretøy ¨
Identifikasjon:

I.17. Transportør
Navn
Adresse
Postnr.

Jernbanevogn ¨
Annet ¨

I.18. Dyreart/produkt

Godkjenningsnr.
Medlemsstat

I.19. Varekode (KN-kode)
I.20. Antall/mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr.

I.24. Type forpakning

I.25. Dyr sertifisert til / produkter sertifisert for:
Konsum ¨
I.26. Transitt gjennom tredjestat
Tredjestat
Utførselssted
Innførselssted

I.27.
ISO-kode
Kode
Grensekontrollstasjon nr.:

I.28. Eksport		
Tredjestat
Utførselssted

ISO-kode
Kode

I.29.

I.30.
I.31. Identifikasjon av dyrene
Art

(vitenskapelig navn)

Mengde

Transitt gjennom medlemsstat
Medlemsstat
Medlemsstat
Medlemsstat

ISO-kode
ISO-kode
ISO-kode
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP / EØS
II.

Helseattestasjon

II.1

Generelle krav

Nr. 49/51

Akvakulturdyr eller produkter av disse som bringes i omsetning for
konsum
II.a. Sertifikatets referansenr.

II.b. Lokalt referansenr.

Del II: Attestering

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene eller produktene av disse 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 produkter 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 allmenne 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 at

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)[«(1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på (1)[videreforedling] (1)[ekspedisjonssentraler eller lignende virksomheter]
(1)[rensesentraler eller lignende virksomheter] før konsum i Fellesskapet»].
(1)(3)[Attestasjon for forsendelser som kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse

II.4

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at
II.4.1

enten

(1)[dyrene som er nevnt ovenfor, er blitt undersøkt i løpet av de siste 24 timer 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 ulcerativ
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».]

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 relevant HS-kode: 0301, 0302, 0302 70, 0303, 0306 eller 0307.

—

Felt I.20 og I.31: Mengden angis som samlet antall.
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP / EØS
II.

Helseattestasjon
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Akvakulturdyr eller produkter av disse som bringes i
omsetning for konsum
II.a. Sertifikatets referansenr.

II.b. Lokalt referansenr.

Del II:
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Del II.2 i dette sertifikatet gjelder arter som er mottakelige for én eller flere av de 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 Fellesskapet 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.
Offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Lokal veterinærenhets nr.:

Dato:

Underskrift:

Stempel
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VEDLEGG III

Tredjestater, territorier, soner eller segmenter som det er tillatt med import fra av akvakulturdyr beregnet
på oppdrett, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr, samt akvariefisk som er
mottakelige for én eller flere av sykdommene oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF og beregnet på
lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr(1)
Stat/territorium
ISO-kode

Navn

Akvakulturart
Fisk

AU

Australia

X( )

BR

Brasil

X(B)

CA

Canada

Bløtdyr

Sone/segment
Krepsdyr

Kode

X

CA 0(D)

Hele territoriet

CA 1(E)

Britisk Columbia

CA 2(E)

Alberta

CA 3( )

Saskatchewan

CA 4(E)

Manitoba

CA 5(E)

New Brunswick

CA 6(E)

Nova Scotia

CA 7( )

Prince Edward Island

CA 8( )

Newfoundland og Labrador

CA 9(E)

Yukon

CA 10(E)

Northwest Territories

CA 11(E)

Nunavut

E

E
E

CL

Chile

X( )

Hele landet

CN

Kina

X( )

Hele landet

CO

Colombia

X(B)

Hele landet

CG

Kongo

X(B)

Hele landet

HR

Kroatia

X( )

Hele landet

HK

Hongkong

X( )

Hele landet

IN

India

X(C)

Hele landet

ID

Indonesia

X(A)

Hele landet

IL

Israel

X(A)

Hele landet

JM

Jamaica

X( )

Hele landet

JP

Japan

X( )

Hele landet

LK

Sri Lanka

X(B)

Hele landet

Den tidligere jugoslaviske
republikken Makedonia

X(B)

Hele landet

MY

Malaysia

X(B)

Vest-Malaysia, Malayahalvøya

NZ

New Zealand

X(A)

Hele landet

RU

Russland

X(A)

Hele landet

SG

Singapore

X( )

Hele landet

ZA

Sør-Afrika

X( )

Hele landet

MK(F)

(1)

Beskrivelse

A

A
B

A
B

B
B

B

A

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 Fellesskapet fra tredjestater eller territorier som er medlemmer av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE).
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Stat/territorium
ISO-kode

Navn

Akvakulturart
Fisk

Bløtdyr

27.8.2015

Sone/segment
Krepsdyr

Kode

Beskrivelse

TW

Taiwan

X(B)

Hele landet

TH

Thailand

X( )

Hele landet

TR

Tyrkia

X( )

Hele landet

US

De forente stater

B

A

X

US 0(D)

Hele landet

X

US 1(E)

Hele landet, unntatt følgende
stater: New York, Ohio, Illinois,
Michigan, Indiana, Wisconsin,
Minnesota og Pennsylvania

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)

X

VN

Vietnam

X(C)

(A) Gjelder alle fiskearter.
(B) Gjelder bare for fiskearter som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom i samsvar med del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/
EF beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr, samt Cyprinidae.
(C) Gjelder bare for fiskearter som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom i samsvar med del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/
EF, beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr.
(D) Gjelder ikke for fiskearter som er mottakelige for eller er smittebærere av hemoragisk virusseptikemi i samsvar med del II i
vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
(E) Gjelder bare for fiskearter som er mottakelige for eller er smittebærere av hemoragisk virusseptikemi i samsvar med del II i
vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
(F) 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.
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VEDLEGG IV
DEL A
Modell for helsesertifikat for import til Fellesskapet av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske og
åpne akvakulturanlegg for akvariedyr
STAT

Veterinærattest ved import til EU
I.1.

Avsender
Navn
Adresse
Telefonnr.

Del I: Opplysninger om forsendelsen

I.5.

Mottaker
Navn

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.2.a.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

I.6.

Adresse
Postnr.
Telefonnr.
I.7.

Opprinnelsesstat

ISOkode

I.8.

Opprinnelses
region

Kode

I.11. Opprinnelsessted
Navn
Adresse
Navn
Adresse
Navn
Adresse

I.9.

Bestemmelses ISOstat
kode

I.10. Bestemmelses
region

I.12.
Godkjenningsnr.
Godkjenningsnr.
Godkjenningsnr.

I.13. Lastested
Adresse

Godkjenningsnr.

I.15. Transportmiddel
Fly ¨
Skip ¨
Veigående kjøretøy ¨

Jernbanevogn ¨
Annet ¨

I.14. Dato for avgang

Klokkeslett for avgang

I.16. Grensekontrollstasjon ved import til EU

Identifikasjon:
Dokumentreferanse:

I.17. CITES-nr.

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
I.20. Mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr.

I.24.

I.25. Varer sertifisert til:
Oppdrett ¨
Kjæledyr ¨
I.26.

Karantene ¨
Sirkus/utstilling ¨

Gjenutlegging ¨

I.27. Ved import eller innførsel til EU

I.28. Identifikasjon av varene
Art

(vitenskapelig navn)

Mengde

Annet ¨

Kode
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Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner
for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr
II.

Helseopplysninger

II.1

Generelle krav

II.a. Sertifikatets referansenr.

II.b.

Del II: Attestering

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

II.2

(1)(2)(3)[Krav til arter som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom (EUS), epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN),
Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor
enten

(1)(5)[kommer fra et stat/territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten er erklært
fri/fritt for (1)[EUS] (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 aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av én av
de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) 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],
eller
II.3

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

(1)(4)[Krav til arter som er smittebærere av epizootisk ulcerativ syndrom (EUS), epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN),
Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som skal anses som mulige smittebærere
av (1)[EUS] (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 kommisjonsforordning
(EF) nr. 1251/2008
enten

(1)(5)[kommer fra et stat/territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten er erklært
fri/fritt for (1)[EUS] (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 aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av én av
de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) 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],
eller
II.4

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

(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, som
er beregnet på en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for sykdom, eller som omfattes av et overvåkingseller utryddelsesprogram for den aktuelle sykdommen
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor
enten

(1)(6)[kommer fra et stat/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 aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av én av
de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) 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],
eller

(1)(3)(6)[når det gjelder viltlevende vanndyr, er blitt holdt i karantene i samsvar med kommisjonsvedtak 2008/946/EF].]
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Nr. 49/57

Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for
fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr

II.

Helseattestasjon

II.a. Sertifikatets referansenr.

II.b.

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 de 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 kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008
enten

(1)(6)[kommer fra et stat/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 aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av én av de
aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) 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],
eller
II.6

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

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 at

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 i dette sertifikatet, samt følgende erklæring:

II.7

enten

(1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på oppdrett i Fellesskapet»]

eller

(1)[«(1)[Viltlevende] (1) [Bløtdyr] beregnet på gjenutlegging i Fellesskapet»]

eller

(1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på installasjoner for fritidsfiske i Fellesskapet»]

eller

(1)[«(1)[Akvariefisk] (1)[Akvariebløtdyr] (1)[Akvariekrepsdyr] beregnet på åpne akvakulturanlegg for akvariedyr i
Fellesskapet»]

eller

(1)(3)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på karantene i Fellesskapet»].

(1)(7)[Tilleggsgarantier 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 de akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, kommer fra et område der

II.7.1

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

II.7.2

all innførsel av arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, kommer fra en stat, et territorium eller en sone som er erklært fri/
fritt for sykdommen, og

II.7.3

arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, ikke er vaksinert mot disse sykdommene.
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor

II.7.4

enten

(1)[kommer fra en stat, et territorium eller en sone som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten er erklært fri/fritt for (1)
[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[GS] i samsvar med vedlegg I til kommisjonsvedtak 2004/453/EF,]

eller

(1)(8)[kommer fra et akvakulturanlegg som på det tidspunktet av året (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] normalt forekommer, i minst to
år er blitt inspisert av vedkommende myndigheter, herunder prøvetaking som minst tilsvarer prøvetakingsprogrammene fastsatt
i vedtak 2001/183/EF, eller overvåkingsmetodene beskrevet i de relevante delene av den siste utgaven av OIEs håndbok for
vanndyr, og det er utført laboratorieundersøkelser i samsvar med samme håndbok fra OIE, utelukkende med negative resultater,]

eller

(1)(8)(9)[kommer fra et landbasert akvakulturanlegg der (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] har forekommet i løpet av de siste to årene,
men der hele fiskebestanden er blitt fjernet, og alle dammer, tanker og andre installasjoner og annet utstyr er blitt desinfisert
under tilsyn av vedkommende myndighet, og der kultivering har funnet sted med fisk fra en kilde som er sertifisert som fri for
den relevante sykdommen av vedkommende myndighet etter prøvetaking som minst tilsvarer prøvetakingsprogrammene fastsatt
i vedtak 2001/183/EF eller overvåkingsmetodene beskrevet i de relevante delene av den siste utgaven av OIEs håndbok for
vanndyr, og det er utført laboratorieundersøkelser i samsvar med samme håndbok fra OIE, utelukkende med negative resultater,]
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Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner
for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr
Helseattestasjon

II.a. Sertifikatets referansenr.

II.b.

eller

(1)(10)[kommer fra et landbasert akvakulturanlegg som på det tidspunktet av året GS normalt forekommer, i minst to år er blitt
inspisert av vedkommende myndigheter, herunder prøvetaking som minst tilsvarer prøvetakingsprogrammene fastsatt i vedtak
2001/183/EF, eller overvåkingsmetodene beskrevet i de relevante delene i den siste utgaven av OIEs håndbok for vanndyr,
og det er utført laboratorieundersøkelser i samsvar med samme håndbok fra OIE, utelukkende med negative resultater, og
akvakulturanlegget ligger enten i en del av et nedbørfelt som er erklært fritt(11) for GS, eller ligger i et nedbørfelt som er erklært
fritt(11) for GS, og alle nedbørfelter som har avrenning i samme elvemunning, er erklært fri(11) for GS,]

eller

(1)(10)[kommer fra et akvakulturanlegg som ligger i en kystsone med en salinitet på under 25 promille, og der alle nedbørfelter som
har avrenning til elvemunningen, er erklært fri(11) for GS,]

eller

(1)(10)[kommer fra et akvakulturanlegg som ligger i en kystsone der sjøvannet har en salinitet på over 25 promille, og ingen
levende fisk av mottakelige arter er blitt innført til akvakulturanlegget i de siste 14 dagene,]

eller

(1)(10)[når det gjelder rogn, at de kommer fra et akvakulturanlegg der rognen er blitt desinfisert i samsvar med OIEs regelverk for
vanndyr, sjette utgave, 2003, tillegg 5.2.1, for å sikre at GS er eliminert].]

Merknader
Del I:
— Felt I.19: Bruk relevant HS-kode: 0301, 0306, 0307, 0301 10 eller 0302 70 00.
— Felt I.20 og I.28: 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» 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:
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Del II.2.1 og II.4 i dette sertifikatet gjelder bare arter som er mottakelige for én eller flere av de sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet.
Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
(3) Forsendelser av viltlevende vanndyr kan importeres uavhengig av kravene fastsatt i del II.2 og II.4 i dette sertifikatet dersom dyrene er beregnet
på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i kommisjonsvedtak 2008/946/EF.
(4) Del II.3 og II.5 i dette sertifikatet gjelder bare smittebærende arter for én eller flere av de sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet. Mulige
smittebærende arter og vilkårene for når slike arter skal anses som smittebærende arter, 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 kommisjonsvedtak 2008/946/EF.
(5) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til Fellesskapet, skal én av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter
som er mottakelige for eller er smittebærere av EUS, EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller
Yellowhead disease.
(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 én av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter
som er mottakelige for eller er 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 Fellesskapet er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/food/
animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
(7) Del II.7 i dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser beregnet på en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for SVC,
BKD, IPN eller GS, eller som omfattes av et bekjempelses- eller utryddelsesprogram med hensyn til én eller flere av disse sykdommene, som er
godkjent i samsvar med vedtak 2004/453/EF, og forsendelsen består av arter som er mottakelige for den sykdommen som medlemsstaten, sonen
eller segmentet har status som fri/fritt for, eller som programmet/programmene gjelder for. Mottakelige arter er arter som er omtalt som dette i
vedlegg III til vedtak 2004/453/EF, eller i siste utgave av OIEs internasjonale dyrehelseregelverk for vanndyr og/eller OIEs håndbok for vanndyr.
(8) Gjelder bare forsendelser som er beregnet på et område som er erklært fritt for SVC, BKD eller IPN, eller som omfattes av et bekjempelses- og
utryddelsesprogram for SVC, BKD eller IPN som er godkjent i samsvar med vedtak 2004/453/EF.
(9) Gjelder bare for landbaserte akvakulturanlegg der epizootiologiske undersøkelser har vist at sykdommen ikke har spredt seg til andre
akvakulturanlegg eller i naturen.
(10) Gjelder bare forsendelser som er beregnet på et område som er erklært fritt for GS, eller som omfattes av et bekjempelses- og utryddelsesprogram
for GS som er godkjent i samsvar med vedtak 2004/453/EF.
(11) I samsvar med kravene i kapittel 1 B i vedlegg I til vedtak 2004/453/EF. Når fastlandssoner erklæres fri for GS, må det tas hensyn til at
sykdommen kan spres gjennom fisk som vandrer mellom forskjellige fastlandssoner dersom saliniteten i vannet som forbinder dem, er lav eller
middels (under 25 promille). Derfor kan en enkelt fastlandssone ikke erklæres fri for sykdom dersom en annen fastlandssone som har avrenning
i samme kystsone, er infisert eller har ukjent status, med mindre de er atskilt av sjøvann med en salinitet på over 25 promille.
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Akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner
for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr
Helseattestasjon

II.a. Sertifikatets referansenr.

Offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Dato:

Underskrift:

Stempel

II.b.
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DEL B
Modell for helsesertifikat for import til Fellesskapet av akvariedyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr
STAT

Veterinærattest ved import til EU
I.1.

Avsender

I.2.

Sertifikatets referansenr.

Navn

I.2.a

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

Telefonnr.

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

Mottaker

I.6.

Adresse

Del I: Opplysninger om forsendelsen

I.5.

Navn
Adresse
Postnr.
Telefonnr.
I.7.

Opprinnelsesstat

.11.

Opprinnelsessted

ISOkode

Navn
Adresse
Navn
Adresse
Navn
Adresse

I.8.

Opprinnelses
region

Kode

I.9.

Bestemmelses ISOstat
kode

I.10. Bestemmelses
region

I.12.
Godkjenningsnr.
Godkjenningsnr.
Godkjenningsnr.

I.13. Lastested

I.14. Dato for avgang

Klokkeslett for avgang

Godkjenningsnr.

Adresse
I.15. Transportmiddel
Fly ¨
Skip ¨
Veigående kjøretøy ¨

I.16. Grensekontrollstasjon ved import til EU
Jernbanevogn ¨
Annet ¨

Identifikasjon:

I.17. CITES-nr.

Dokumentreferanse:
I.18. Varebeskrivelse

I.19.

Varekode (HS-kode)
I.20. Mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr.

I.24.

I.25. Varer sertifisert til:
Kjæledyr ¨
I.26.

Karantene ¨

Sirkus/utstilling ¨
I.27. Ved import eller innførsel til EU

I.28. Identifikasjon av varene
Art

(vitenskapelig navn)

Mengde

Kode
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Nr. 49/61

Akvariedyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr
II.

Helseinformasjon

II.1

Generelle krav

II.a. Sertifikatets referansenr.

II.b.

Del II: Attestering

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 slakting med sikte på å utrydde sykdommer.

II.2

(1)(2)(3)(4)[Krav til arter som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom (EUS), epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN),
Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene som er 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)(3)[EUS] (1)[EHN] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Taurasyndrom] (1)[Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i rådsdirektiv 2006/88/EF eller relevant OIE-standard, og
i)

der de aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av én
av de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) 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],
eller
II.3

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

(1)(2)(4)[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,
som er beregnet på en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for sykdom, eller som omfattes av et
overvåkings- eller utryddelsesprogram for den aktuelle sykdommen

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvariedyrene som er nevnt ovenfor
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 aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av én
av de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) 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],
eller
II.4

(1)(4)(6)[er blitt holdt i karantene i samsvar med kommisjonsvedtak 2008/946/EF].]

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 at

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:

II.5

enten

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

eller

(1)(3)[«(1)[Akvariefisk] (1)[Akvariebløtdyr] (1)[Akvariekrepsdyr] beregnet på karantene i Fellesskapet»].

(1)(7)[Tilleggsgarantier 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 de akvariedyrene som er nevnt ovenfor
enten

(1)[kommer fra en stat / et territorium, en sone, et segment eller et akvakulturanlegg der ingen av de artene som er
mottakelige for (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[GS] vites å forekomme]

eller

(1)[kommer fra en stat / et territorium, en sone, et segment eller et akvakulturanlegg der (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[GS]
skal meldes til vedkommende myndighet, og anses som fri/fritt for sykdom i samsvar med EUs relevante regelverk(8)].]
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Akvariedyr beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr
Helseattestasjon

II.a. Sertifikatets referansenr.

II.b.

Merknader
Del I:
— Felt I.19: Bruk relevant HS-kode: 0306, 0307 eller 0301 10.
— Felt I.20 og I.28: Mengden angis som samlet antall.
— Felt I.25: Sett kryss i «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 akvakulturdyrene er
beregnet på et karanteneanlegg.

Del II:
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Del II.2 og II.3 i dette sertifikatet gjelder bare arter som er mottakelige for én eller flere av de sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet.
Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
(3) Kravene i del II.2 i dette sertifikatet om akvariedyr som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom (EUS) hva angår denne sykdommen, skal
bare gjelde fra 1. januar 2011, og fram til dette skal henvisningen til EUS utgå.
(4) 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 kommisjonsvedtak 2008/946/EF.
(5) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til Fellesskapet, skal én av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter
som er mottakelige for EUS (se note 3), EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller Yellowhead
disease.
(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 én av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter
som er mottakelige for den eller de sykdommene som betegnelsen sykdomsfri eller programmet/programmene gjelder for. Opplysninger om
sykdomsstatus i forskjellige deler av Fellesskapet er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
(7) Del II.5 i dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser beregnet på en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for SVC,
BKD, IPN eller GS, eller som omfattes av et bekjempelses- eller utryddelsesprogram med hensyn til én eller flere av disse sykdommene, som er
godkjent i samsvar med vedtak 2004/453/EF, og forsendelsen består av arter som er mottakelige for den sykdommen som medlemsstaten, sonen
eller segmentet har status som fri/fritt for eller som programmet/programmene gjelder for. Mottakelige arter er arter som er omtalt som dette i
vedlegg III til vedtak 2004/453/EF eller i siste utgave av OIEs internasjonale dyrehelseregelverk for vanndyr og/eller OIEs håndbok for vanndyr.
(8) Fri/fritt for sykdom i samsvar med artikkel 1 i vedtak 2004/453/EF. Når det gjelder SVC, BKD og IPN, anerkjennes også sykdomsfrihet i samsvar
med den siste utgaven av OIEs internasjonale dyrehelseregelverk for vanndyr og OIEs håndbok for vanndyr.

Offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Dato:

Underskrift:

Stempel

27.8.2015
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DEL C
Modell for helsesertifikat for transitt/lagring av levende akvakulturdyr, rogn og usløyd fisk beregnet på konsum
STAT

Veterinærattest ved import til EU
I.1.

Avsender

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.2.a

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

I.6.

Person som har ansvaret for lasten i EU

Navn
Adresse
Telefonnr.

Del I: Opplysninger om forsendelsen

I.5.

I.7.

Mottaker
Navn

Navn

Adresse

Adresse

Postnr.

Postnr.

Telefonnr.

Telefonnr.

Opprinnelsesstat

ISOkode

I.8.

Opprinnelses
region

Kode

I.11. Opprinnelsessted

I.9.

Bestemmelses- ISOstat
kode

I.10. Bestemmelses
region

Kode

I.12. Opprinnelsessted

Navn

Godkjenningsnr.

Tollager ¨

Adresse

Navn

Leverandør til skip ¨
Godkjenningsnr.

Adresse
Postnr.

I.13. Lastested

I.14. Dato for avgang

I.15. Transportmiddel
Fly ¨
Skip ¨
Veigående kjøretøy ¨

I.16. Grensekontrollstasjon ved import til EU
Jernbanevogn ¨
Annet ¨

Identifikasjon:

I.17.

Dokumentreferanse:
I.18. Varebeskrivelse

I.19.

Varekode (HS-kode)
I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur

I.22. Antall kolli

Romtemperatur ¨

Kjølt ¨

Fryst ¨

I.23. Plombe- og containernr.

I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til:
Konsum
I.27.

I.26. For transitt gjennom EU til tredjestat
Tredjestat

ISO-kode

I.28. Identifikasjon av varene
Art

(vitenskapelig navn)

Kjølelager

Antall kolli

Nettovekt
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Transitt/lagring av akvakulturdyr beregnet på konsum
II.

Helseopplysninger

II.1

Helseattestasjon

II.a. Sertifikatets referansenr.

II.b.

Del II: Attestering

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt i del I i dette sertifikatet
II.1.1

oppfyller de relevante kravene til dyrehelse fastsatt i sertifikatmodellene i kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005.

Merknader
Del I:
—

Felt I.19: Bruk relevant HS-kode: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 eller 0307.

—

Felt I.20 og I.28: Mengden angis som samlet bruttovekt og nettovekt, i kg.

Offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Dato:

Underskrift:

Stempel

27.8.2015
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DEL D
Tilføyelse for sjøtransport av levende akvakulturdyr
(Fylles ut og vedlegges helsesertifikatet dersom transporten til Det europeiske fellesskaps grense foregår helt eller delvis med skip.)
Skipsførerens erklæring
Undertegnende skipsfører (navn ……………………………………………………………………………………………….) erklærer
at levende akvakulturdyr nevnt i det vedlagte helsesertifikatet nr. ……………… har vært holdt om bord på skipet under sjøreisen fra
……………………………………..i …………………………………. (eksporterende stat, sone eller segment) til …………………………. i Det
europeiske fellesskap, og at skipet ikke har anløpt noe annet sted utenfor …………………… (eksporterende stat, sone eller segment) underveis til
Det europeiske fellesskap, bortsett fra ………………………………………………………… (anløpshavner underveis). Disse akvakulturdyrene
har dessuten under sjøreisen ikke vært i kontakt med andre vanndyr med dårligere helsetilstand.

Utstedt i...................................................................................................... den .............................................................................................................
(Bestemmelseshavn)

Stempel

(Ankomstdato)

(Skipsførerens underskrift)

(Navn med blokkbokstaver og tittel)
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VEDLEGG V

Forklarende merknader
a) Sertifikatet skal utarbeides av vedkommende myndigheter i opprinnelsesstaten på grunnlag av den relevante
modellen i vedlegg II eller IV til denne forordning, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsessted og bruksområde
for forsendelsen etter at den har ankommet bestemmelsesstedet.
b) Avhengig av bestemmelsesstedets status når det gjelder ikke-eksotiske sykdommer som nevnt i del II i vedlegg IV
til direktiv 2006/88/EF i EU-medlemsstaten, eller sykdommer som bestemmelsesstedet har tilleggsgarantier for i
samsvar med vedtak 2004/453/EF eller tiltak som er godkjent i samsvar med artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF, skal
de relevante særlige kravene tas med og fylles ut i sertifikatet.
c) Med «opprinnelsessted» menes det akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr der akvakulturdyrene
er blitt oppdrettet til de har nådd den markedsstørrelsen som er relevant for den forsendelsen som omfattes av dette
sertifikatet. For viltlevende vanndyr er «opprinnelsessted» det samme som innhøstingssted.
d) Originalen av sertifikatet skal bestå av ett enkelt ark, med trykk på begge sider eller, når det er behov for mer tekst,
være utformet slik at alle ark utgjør en helhet og ikke kan deles opp.
e) For import til Fellesskapet fra tredjestater skal originalsertifikatet og etikettene nevnt i sertifikatmodellen,
utarbeides på minst ett av de offisielle språkene i den EU-medlemsstaten der grensekontroll finner sted og i
bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstatene kan imidlertid tillate et annet fellesskapsspråk enn deres eget,
eventuelt vedlagt en offisiell oversettelse.
f)

Dersom det er heftet ved tilleggsark til sertifikatet med tanke på nærmere identifisering av innholdet i forsendelsen,
skal disse tilleggssidene også anses som en del av originalsertifikatet, forutsatt at den utstedende offentlige
inspektørens underskrift og stempel er påført hvert ark.

g) Når sertifikatet, inkludert eventuelle tilleggsark som omtalt i bokstav f), utgjør mer enn én side, skal hver side være
nummerert «–x (sidenummer) av y (totalt antall sider) –» nederst på siden og være merket øverst på siden med det
kodenummeret som vedkommende myndighet har tildelt sertifikatet.
h) Originalsertifikatet skal fylles ut og undertegnes av en offentlig inspektør høyst 72 timer før lasting av forsendelsen,
eller høyst 24 timer dersom akvakulturdyrene skal undersøkes høyst 24 timer før lasting. Vedkommende myndighet
i opprinnelsesstaten skal sikre at prinsippene for sertifisering tilsvarende dem som er fastsatt i direktiv 96/93/EF, er
fulgt.
i)

Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. Dette skal gjelde også for stempler, unntatt
pregestempler og vannmerker.

j)

For import til Fellesskapet fra tredjestater skal originalsertifikatet følge forsendelsen til EF-grensekontrollstasjonen.
For forsendelser som bringes i omsetning i Fellesskapet, skal originalsertifikatet ledsage forsendelsen til det
endelige bestemmelsesstedet.

k) Et sertifikat som er utstedt for levende akvakulturdyr, er gyldig i ti dager fra utstedelsesdatoen. Ved transport med
skip forlenges gyldigheten med sjøreisens varighet. For dette formål skal originalen av en erklæring fra skipsføreren,
utarbeidet i samsvar med tilføyelsen som er utarbeidet i samsvar med modellen i del D i vedlegg IV, være vedlagt
helsesertifikatet.
l)

Det bør bemerkes at allmenne vilkår for transport av dyr fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 1/2005 om vern av dyr
under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF)
nr. 1255/97, i visse tilfeller kan kreve at det treffes tiltak etter innførsel til Fellesskapet dersom kravene i nevnte
forordning ikke er oppfylt.
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27.8.2015

