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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 25 bokstav a) og d),

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(2), 
særlig artikkel 12,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(3), 
særlig artikkel 9,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter 
av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(4), særlig 
artikkel 16,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 
at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene 
om dyrs helse og velferd overholdes(5), særlig artikkel 63, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 
av 5. desember 2005 om gjennomføringstiltak for 
visse produkter i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for organiseringen 
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(1

(2

(3

(4

(5

av offentlig kontroll i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004, 
og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) 
nr. 854/2004(6) er det i tillegg IV og V til vedlegg VI 

2) Ved rådsdirektiv 2006/88/EF og kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1251/2008 av 12. desember 2008 om 
gjennomføring av direktiv 2006/88/EF med hensyn 

omsetning og import til Fellesskapet av akvakulturdyr og 
produkter av disse, og om utarbeiding av en liste over 
smitteoverførende arter(7) er det fastsatt krav til dyrehelse 
ved omsetning og import av akvakulturdyr og produkter 
av disse beregnet på konsum.

3) Disse bestemmelsene omfatter begrensninger på import 
av visse forsendelser av akvakulturdyr og produkter av 
disse av arter som er mottakelige for vanndyrsykdommer 
oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF, samt 
transportkrav.

nr. 2074/2005, bør endres slik at de er i tråd med kravene 
fastsatt i direktiv 2006/88/EF og forordning (EF) 
nr. 1251/2008.

5) De særlige kravene som gjelder levende muslinger nevnt 
i del VII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 
får også anvendelse på levende pigghuder, sekkedyr og 

som brukes ved import av levende muslinger beregnet på 
konsum, utvides til å omfatte levende pigghuder, levende 
sekkedyr og levende sjøsnegler.

6) Forordning (EF) nr. 2074/2005 bør derfor endres.

(6

(7

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1250/2008

av 12. desember 2008
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7) Det bør innføres 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.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

Artikkel 1

Endring av forordning (EF) nr. 2074/2005

Forordning (EF) nr. 2074/2005 endres i samsvar med vedlegget 
til denne forordning.

Artikkel 2

Overgangstiltak

1. I en overgangsperiode fram til 30. juni 2009 kan 

med modellen fastsatt i forordning (EF) nr. 2074/2005, endret 
ved forordning (EF) nr. 1664/2006, importeres til Fellesskapet.

2. I en overgangsperiode fram til 31. juli 2010 kan følgende 

med modellen fastsatt i forordning (EF) nr. 2074/2005, endret 
ved forordning (EF) nr. 1664/2006, importeres til Fellesskapet:

tillegg IV til vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2074/2005, 
endret ved denne forordning, ikke får anvendelse på, som 
beskrevet i merknad 2 i nevnte del II,

b) forsendelser med levende muslinger, pigghuder, sekkedyr 
og sjøsnegler som hygieneattestasjonen fastsatt i del II 

vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2074/2005, endret ved 
denne forordning, ikke får anvendelse på, som beskrevet i 
merknad 2 i nevnte del II.

Artikkel 3

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.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG

I vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2074/2005 gjøres følgende endringer:

1)  Tillegg IV skal lyde: 
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«Tillegg IV til vedlegg VI

MODELL FOR HYGIENESERTIFIKAT VED IMPORT AV FISKERIVARER BEREGNET PÅ KONSUM

LAND Veterinærattest ved import til EU

D
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I.1.  Avsender

Navn

Adresse

Postnr.

Telefonnr.

I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet

I.4.  Vedkommende lokale myndighet

I.5. I.6. 

Navn

Adresse

Postnr.

Telefonnr.

I.7.  Opprinnelsesland
kode

I.8.  Opprinnelses-
region

Kode I.9.  Bestemmelsesland
kode

I.10.  

I.11  Opprinnelsessted I.12. 

Navn 

Adresse

I.13. I.14.  Avsendelsesdato

I.15.  Transportmiddel

 Fly  � � �
 Veigående kjøretøy  � Annet  �

I.16.

Dokumentreferanse:

I.17

I.18.  Varebeskrivelse I.19.

I.20.

I.21.  Produkttemperatur

Omgivelsestemperatur  � Kjølt  � Fryst  �
I.22.  Antall kolli

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

I.25.

 Konsum �

I.26. I.27. �

I.28.

 
 Virksomhetens godkjenningsnr.

Art
(vitenskapelig navn)

Varenes art Type behandling Produksjonsanlegg Antall kolli Nettovekt
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LAND Fiskerivarer

D
el
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II. IIa. II.b.  

II.1 (1) Hygieneattestasjon 

og særlig at:

forordning (EF) nr. 852/2004,

måte som oppfyller kravene fastsatt i avsnitt VIII kapittel I-IV i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004,

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

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

nr. 854/2004.

II.2 (2)(4) 

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

(5) kommer fra et land/territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i mitt land er erklært fri/fritt for (4)
4 4 4

standard,

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

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

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

eller et segment som er erklært fri/fritt for sykdom, eller som er omfattet av et overvåkings- eller utryddelsesprogram for 
den aktuelle sykdommen

(6) kommer fra et land/territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i mitt land er erklært fri/fritt for (4)
4 4 4 4

standard,

. i)  der de aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet og meldingene om mistanke om forekomst av én av de 
aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

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

II.2.3 Krav til transport og merking

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

II.2.3.2

II.2.3.3

«(4)[Fisk](4)[Krepsdyr] beregnet på konsum i Fellesskapet».
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LAND Fiskerivarer

II. IIa. II.b. 

Merknader

Del I:

 
framlegges ved lossing og omlasting.

Produksjonsanlegg: Omfatter fabrikkskip, frysefartøy, kjølelager, foredlingsanlegg.

Del II:

(1

fellesskapsregelverk.

(2

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

c)  akvakulturdyr og 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,

d)  krepsdyr beregnet på foredlingsvirksomheter som er godkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF, eller på ekspedisjonssentraler, 
rensesentraler eller lignende sentraler som er utstyrt med et system for rensing av avløpsvann som inaktiverer de aktuelle sykdomsframkallende 
stoffene, eller der avløpsvannet gjennomgår andre typer behandling som reduserer risikoen for å overføre sykdommer til de naturlige 
vannmassene til et akseptabelt nivå,

e)  krepsdyr som er beregnet på videreforedling før konsum uten midlertidig lagring på foredlingsstedet, og som er emballert og merket for dette 
formålet i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004.

(3

(4

(5

for at forsendelsen skal kunne tillates innført til noen del av Fellesskapet.

(6

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 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/

Offentlig inspektør

 Navn (med blokkbokstaver):

 Dato:
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2)  Del A i tillegg V skal lyde: 
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«Tillegg V til vedlegg VI

MODELL FOR HELSESERTIFIKAT VED IMPORT AV LEVENDE MUSLINGER,  PIGGHUDER, SEKKEDYR OG SJØSNEGLER 
BEREGNET PÅ KONSUM

LAND Veterinærattest ved import til EU

D
el

 I:
 O

pp
ly

sn
in

ge
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en

I.1.  Avsender
Navn

Adresse
Postnr.
Telefonnr.

I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet

I.4.  Vedkommende lokale myndighet

Navn

Adresse
Postnr.
Telefonnr.

I.6. 

I.7.  Opprinnelsesland
kode

I.8.  Opprinnelses-
region

Kode I.9.  Bestemmelsesland
kode

I.10.  

I.11  Opprinnelsessted I.12. 

Navn 
Adresse

I.14.  Avsendelsesdato

I.15.  Transportmiddel
 Fly  
 Veigående kjøretøy   Annet  

Dokumentreferanse:
I.17

I.18.  Varebeskrivelse
 03 07

I.21.  I.22.  Antall kolli

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

 Konsum 

I.26.

Art
(vitenskapelig navn)

Virksomhetens godkjenningsnr.
Produksjonsanlegg Antall kolli Nettovekt
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LAND Levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler

D
el
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II. II.b.

II.1 (1) Helseattestasjon for levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler

nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004, og attesterer at de (4 4 4 4)

forordning (EF) nr. 852/2004,

nr. 853/2004,

nr. 853/2004,

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

forordning (EF) nr. 853/2004,

fastsatt i avsnitt VII kapittel IX i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, og

nr. 854/2004.

II.2. (2)(4) Helseattestasjon for levende muslinger fra akvakultur

II.2.1 (3)(4) [Krav for arter som er mottakelige for Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus og Microcytos mackini

(5) kommer fra et land/territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i mitt land er erklært fri/fritt for (4)
4 4

OIE-standard,

aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, og

II.2.2 (3)(4) [Krav for arter som er mottakelige for Marteilia refringens og Bonamia ostreae, som er beregnet på en medlemsstat, en 
sone eller et segment som er erklært fri/fritt for sykdom, eller som er omfattet av et overvåkings- eller utryddelsesprogram 
for den aktuelle sykdommen

(6) kommer fra et land/territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i mitt land er erklært fri/fritt for (4)
4

. i)  der de aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet og meldingene om mistanke om forekomst av én av de 
aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, og

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

II.2.3 Krav til transport og merking

II.2.3.1 de levende muslingene nevnt ovenfor, plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres helsetilstand,

II.2.3.2

II.2.3.3
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LAND Levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler

II II.b.

Merknader

Del I:

 
framlegges ved lossing og omlasting.

Del II:

(1

(2)  Del II.2 gjelder ikke:

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

b)  levende muslinger 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,

c)  levende muslinger beregnet på foredlingsvirksomheter som er godkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF, eller på 
ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende sentraler som er utstyrt med et system for rensing av avløpsvann som inaktiverer de 
aktuelle sykdomsframkallende stoffene, eller der avløpsvannet gjennomgår andre typer behandling som reduserer risikoen for å overføre 
sykdommer til de naturlige vannmassene til et akseptabelt nivå,

d)  levende muslinger som er beregnet på videreforedling før konsum uten midlertidig lagring på foredlingsstedet, og som er emballert og 
merket for dette formålet i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004.

(3

er oppført i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.

(4

(5

framvises for at forsendelsen skal kunne tillates innført til noen del av Fellesskapet.

(6

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 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/

Offentlig inspektør

 Navn (med blokkbokstaver):

 Dato:


