Dyrehelsesertifikat for omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett,
gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for
akvariedyr og kultivering
DET EUROPEISKE FELLESSKAP

Sertifikat for handel innenfor Fellesskapet

I.1. Avsender

I.2.

Sertifikatets referansenr.

I.2.a Lokalt referansenr.

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

Navn
Adresse

Del 1: Opplysninger om forsendelsen

Postnr.

I.5. Mottaker

I.6.

Navn
Adresse
Postnr.
I.7.
I.8.

Opprinnelsesland

ISOkode

I.9.

I.10. Bestemmelsesland

I.12. Opprinnelsessted/fangststed

Navn

ISOkode

I.11.

I.13. Bestemmelsessted
Godkjent akvakulturvirksomhet 

Godkjent akvakulturvirksomhet 

Annet 

Annet 

Godkjenningsnr.

Navn

Godkjenningsnr.

Adresse

Adresse

Postnr.

Postnr.

I.14. Lastested

I.15. Dato og klokkeslett for avgang

Postnr.
I.16. Transportmiddel
Fly

Skip
Veigående kjøretøy

I.17. Transportør



Jernbanevogn 
Annet 

Navn

Godkjenningsnr.

Adresse

Identifikasjon:

Postnr.

I.18. Dyreart/produkt

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

Gjenutlegging 



Kjæledyr  Karantene 

I.27. Transitt gjennom medlemsstat



ISO-kode

Medlemsstat

ISO-kode

Kode

Medlemsstat

ISO-kode

Grensekontrollstasjon nr.:

Medlemsstat

ISO-kode

Annet 

I.28. Eksport



I.29.

Tredjestat

ISO-kode

Utførselssted

Kode

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

(vitenskapelig navn)

Mengde

DET EUROPEISKE FELLESSKAP

II.

Helseattestasjon

II.1

Generelle krav

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

II.b. Lokalt referansenr.

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt i del I av 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, kommer fra et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr der
det i henhold til akvakulturanleggets eller akvakulturområdets fortegnelser, ikke er noe som tyder på
sykdomsproblemer]

eller

(1) (3)[når det gjelder viltlevende akvatiske dyr, er de 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 slakt med sikte på å utrydde sykdommer,

II.1.4.

oppfyller kravene for 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 de som
er angitt i del I av sertifikatet, ble påvist.]

II.2

(1)(4)(5)[Krav for arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk
nekrose (IHN), infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia
ostreae og/eller hvitflekksykdom
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor:
enten (1)(6)[kommer fra en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[
ILA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom] i samsvar med
kapittel VII i direktiv 2006/88/EF]
eller

II.3.

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

(1)(5)(7)[Krav for vektorarter for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN),
infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/eller
hvitflekksykdom
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som anses som vektorarter
for (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
kommisjonsvedtak (EF) nr. 1251/2008:
enten (1)(6)[kommer fra en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for ( 1)[VHS] (1)[IHN]
(1)[ILA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom] i samsvar med
kapittel VII i direktiv 2006/88/EF]
eller

II.4.

(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 vilkår 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

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)[Viltlevende] (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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Omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging,
installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr
og kultivering

II.

Helseattestasjon

IIa. 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 2006/1881/EF
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at:

II.5.1.

dyrene nevnt over 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 over, 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 akvatiske dyr.
— 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 for omsetning i direktiv 2006/88/EF har tillatelse fra vedkommende
myndighet til å forlate et område som omfattes av bekjempelsestiltakene fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF, eller en
medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte
direktiv. 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 av dette sertifikatet gjelder arter som er mottakelige for én eller flere av sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet.
Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
(5) Forsendelser av viltlevende akvatiske dyr kan bringes i omsetning uavhengig av kravene fastsatt i del II.2 av 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 eller vektorarter 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/i ndex_en.htm
(7) Del II.3 av dette sertifikatet gjelder vektorarter for én eller flere av sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet. Mulige vektorarter
og vilkårene for når forsendelser av slike arter skal anses som vektorarter, er oppført i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008.
Forsendelser av mulige vektorarter 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 av dette sertifikatet gjelder forsendelser av akvakulturdyr som i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1251/2008 må
ledsages av et sertifikat, og som i samsvar med bestemmelsene for omsetning i direktiv 2006/88/EF har tillatelse fra vedkommende
myndighet til å forlate et område som omfattes av bekjempelsestiltakene fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF eller en
medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte
direktiv.
(9) Gjelder når det er truffet tiltak i samsvar med artikkel 41 i direktiv 2006/88/EF.
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II.

Helseattestasjon

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

Offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Lokal veterinærenhets nr.:

Dato:

Underskrift:

Stempel

II.b. Lokalt referansenr.

