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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1251/2008
av den 12 december 2008
om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor
och intygskrav för utsläppande på marknaden och import till
gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk och om
fastställande av en förteckning över smittbärande arter
(Text av betydelse för EES)

KAPITEL I
SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde
I denna förordning fastställs följande:
a) En förteckning över smittbärande arter.
▼M2
b) Djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av
i) vattenlevande prydnadsdjur som antingen härrör från eller är av
sedda för slutna anläggningar för prydnadsdjur, och
▼M4
ii) vattenbruksdjur som är avsedda för odling, återutläggningsområ
den, put and take-vatten, öppna anläggningar för prydnadsdjur
och utsättning, samt för leveransanläggningar, reningsanlägg
ningar och liknande företag före användning som livsmedel, i
medlemsstater och delar av dessa med nationella åtgärder som
godkänts genom kommissionens beslut 2010/221/EU (1).
▼B
c) Krav för djurhälsointyg för utsläppande på marknaden av
i) vattenbruksdjur som är avsedda för odling, inklusive återutlägg
ningsområden, put and take-vatten, öppna anläggningar för pryd
nadsdjur och utsättning, och
ii) djur och produkter från vattenbruk som är avsedda att användas
som livsmedel.
d) Djurhälsovillkor och krav för intyg för import till och transitering,
inklusive lagring under transitering, genom gemenskapen av föl
jande:
i) Vattenbruksdjur som är avsedda för odling, inklusive återutlägg
ningsområden, put and take-vatten och öppna anläggningar för
prydnadsdjur.
(1) EUT L 98, 20.4.2010, s. 7.
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ii) Djur och produkter från vattenbruk som är avsedda att användas
som livsmedel.
iii) Vattenlevande prydnadsdjur som är avsedda för slutna anlägg
ningar för prydnadsdjur.

Artikel 2
Definitioner
I denna förordning avses med
a) slutna anläggningar för prydnadsdjur: djurhandlare, handelsträdgår
dar, trädgårdsdammar, kommersiella akvarier eller grossister där vat
tenlevande prydnadsdjur hålls
i) utan direkt kontakt med naturliga vatten inom gemenskapen,
eller
ii) vilka är utrustade med ett system för rening av utloppsvatten
som minskar risken för överföring av sjukdomar till naturliga
vatten till en godtagbar nivå,
b) öppna anläggningar för prydnadsdjur: andra anläggningar för pryd
nadsdjur än slutna anläggningar för prydnadsdjur,
c) utsättning: utsättning av vattenbruksdjur ut i naturen.

KAPITEL II
SMITTBÄRANDE ARTER

Artikel 3
Förteckning över smittbärande arter
Vattenbruksdjur av arter som förtecknas i kolumn 2 i tabellen i bilaga I
till denna förordning ska endast betraktas som smittbärare enligt arti
kel 17 i direktiv 2006/88/EG om dessa djur uppfyller villkoren i ko
lumnerna 3 och 4 i samma tabell.

KAPITEL III
UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN AV VATTENBRUKSDJUR

Artikel 4
Vattenlevande prydnadsdjur som härrör från eller är avsedda för
anläggningar för prydnadsdjur
1.
Flyttningar av vattenlevande prydnadsdjur ska anmälas via det
datoriserade system som avses i artikel 20.1 i direktiv 90/425/EEG
(Traces) om djuren
a) härrör från anläggningar för prydnadsdjur i en medlemsstat,
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b) är avsedda för slutna anläggningar för prydnadsdjur i en annan med
lemsstat, där hela landet eller vissa zoner eller delområden

i) har förklarats fritt/fria från en eller flera av de sjukdomar som
inte är exotiska som förtecknas i del II i bilaga IV till direktiv
2006/88/EG i enlighet med artikel 49 eller 50 i det direktivet,
eller

ii) omfattas av ett övervaknings- eller utrotningsprogram i enlighet
med artikel 44.1 eller 44.2 i det direktivet, och

c) tillhör arter som är mottagliga för en eller flera av de sjukdomar som
medlemsstaten, zonen eller delområdet i fråga har förklarats fri/fritt
från, eller som omfattas av ett sådant övervaknings- eller utrotnings
program som avses i b.

2.
Vattenlevande prydnadsdjur som hålls i slutna anläggningar för
prydnadsdjur får inte sättas ut i öppna anläggningar för prydnadsdjur,
återutläggningsområden, put and take-vatten, områden för blötdjurs
odling eller i naturen utan den behöriga myndighetens tillstånd.

Den behöriga myndigheten får endast bevilja sådant tillstånd om utsätt
ningen inte äventyrar hälsostatusen hos de vattenlevande djuren på ut
sättningsplatsen och den ska se till att lämpliga riskreducerande åtgärder
vidtas.

Artikel 5
Vattenbruksdjur avsedda för odling, återutläggningsområden, put
and take-vatten, öppna anläggningar för prydnadsdjur och
utsättning
Sändningar av vattenbruksdjur som är avsedda för odling, återutlägg
ningsområden, put and take-vatten, öppna anläggningar för prydnadsdjur
eller utsättning ska åtföljas av ett djurhälsointyg som utfärdats i enlighet
med förlagan i del A i bilaga II och anvisningarna i bilaga V om djuren

a) förs in i medlemsstater, zoner eller delområden som

i) har förklarats fria från en eller flera av de sjukdomar som inte är
exotiska som förtecknas i del II i bilaga IV till direktiv
2006/88/EG i enlighet med artikel 49 eller 50 i det direktivet,
eller

ii) omfattas av ett övervaknings- eller utrotningsprogram i enlighet
med artikel 44.1 eller 44.2 i det direktivet,

b) tillhör arter som är mottagliga för en eller flera av de sjukdomar,
eller arter som är smittbärare av en eller flera av de sjukdomar, som
medlemsstaten, zonen eller delområdet i fråga har förklarats fri/fritt
från eller som omfattas av ett sådant övervaknings- eller utrotnings
program som avses i a.
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Artikel 6
Djur och produkter från vattenbruk avsedda för vidarebearbetning
före användning som livsmedel
1.
Sändningar av djur och produkter från vattenbruk som är avsedda
för vidarebearbetning innan de används som livsmedel ska åtföljas av
ett djurhälsointyg som utfärdats i enlighet med förlagan i del B i bilaga
II och anvisningarna i bilaga V om de
a) förs in i medlemsstater, zoner eller delområden som
i) har förklarats fria från en eller flera av de sjukdomar som inte är
exotiska som förtecknas i del II i bilaga IV till direktiv
2006/88/EG i enlighet med artikel 49 eller 50 i det direktivet,
eller
ii) omfattas av ett övervaknings- eller utrotningsprogram i enlighet
med artikel 44.1 eller 44.2 i det direktivet,
b) består av arter som är mottagliga för en eller flera av de sjukdomar
som medlemsstaten, zonen eller delområdet i fråga har förklarats
fri/fritt från, eller som omfattas av ett sådant övervaknings- eller
utrotningsprogram som avses i a.
2.

Punkt 1 ska inte tillämpas på

a) fisk som har slaktats och rensats innan den avsänds,
b) blötdjur och kräftdjur som är avsedda att användas som livsmedel
och som har förpackats och märkts för detta ändamål i enlighet med
förordning (EG) nr 853/2004 och som
i) inte är livsdugliga, dvs. som inte längre kan överleva om de
återinsätts i den miljö de kommer ifrån, eller
ii) är avsedda för vidarebearbetning utan tillfällig lagring vid platsen
för bearbetningen,
c) djur och produkter från vattenbruk som släpps ut på marknaden utan
vidarebearbetning för att användas som livsmedel förutsatt att de är
förpackade i detaljhandelsförpackningar som uppfyller bestämmel
serna för sådana förpackningar i förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 7
Levande blötdjur och kräftdjur avsedda för reningsanläggningar,
leveransanläggningar och liknande företag före användning som
livsmedel
Sändningar av levande blötdjur och kräftdjur avsedda för reningsanlägg
ningar, leveransanläggningar och liknande företag före användning som
livsmedel ska åtföljas av ett djurhälsointyg som utfärdats i enlighet med
förlagan i del B i bilaga II och anvisningarna i bilaga V om de

02008R1251 — SV — 01.10.2016 — 008.001 — 6
▼B
a) förs in i medlemsstater, zoner eller delområden som

i) har förklarats fria från en eller flera av de sjukdomar som inte är
exotiska som förtecknas i del II i bilaga IV till direktiv
2006/88/EG i enlighet med artikel 49 eller 50 i det direktivet,
eller

ii) omfattas av ett övervaknings- eller utrotningsprogram i enlighet
med artikel 44.1 eller 44.2 i det direktivet,

b) består av arter som är mottagliga för en eller flera av de sjukdomar
som medlemsstaten, zonen eller delområdet i fråga har förklarats
fri/fritt från, eller som omfattas av ett sådant övervaknings- eller
utrotningsprogram som avses i a.

Artikel 8
Djur och produkter från vattenbruk som lämnar medlemsstater,
zoner
och
delområden
som
är
föremål
för
sjukdomsbekämpningsåtgärder, inklusive utrotningsprogram
1.
Sändningar av djur och produkter från vattenbruk som lämnar
medlemsstater, zoner och delområden som är föremål för de sjukdoms
bekämpningsåtgärder som fastställs i avsnitten 3–6 i kapitel V i direktiv
2006/88/EG men för vilka den behöriga myndigheten har beviljat un
dantag från dessa bekämpningsåtgärder, ska åtföljas av ett djurhälso
intyg som utfärdats i enlighet med förlagan i

a) del A i bilaga II och anvisningarna i bilaga V om sändningarna
består av vattenbruksdjur som är avsedda för odling, återutläggnings
områden, put and take-vatten, öppna anläggningar för prydnadsdjur
eller utsättning, och

b) del B i bilaga II och anvisningarna i bilaga V om sändningarna
består av djur och produkter från vattenbruk avsedda för vidarebe
arbetning, reningsanläggningar, leveransanläggningar och liknande
företag före användning som livsmedel.

2.
Sändningar av vattenbruksdjur som är avsedda för odling, åter
utläggningsområden, put and take-vatten, öppna anläggningar för pryd
nadsdjur eller utsättning ska åtföljas av ett djurhälsointyg som utfärdats i
enlighet med förlagan i del A i bilaga II och anvisningarna i bilaga V
om de

a) lämnar en medlemsstat, en zon eller ett delområde med ett utrot
ningsprogram som godkänts enligt artikel 44.2 i direktiv
2006/88/EG,

b) består av arter som är mottagliga för en eller flera av de sjukdomar,
eller arter som är smittbärare av en eller flera av de sjukdomar, som
omfattas av det utrotningsprogram som avses i a.
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3.
Sändningar av djur och produkter från vattenbruk som är avsedda
för vidarebearbetning, reningsanläggningar, leveransanläggningar eller
liknande företag före användning som livsmedel ska åtföljas av ett djur
hälsointyg som utfärdats i enlighet med förlagan i del B i bilaga II och
anvisningarna i bilaga V om de
a) lämnar en medlemsstat, en zon eller ett delområde med ett utrot
ningsprogram som godkänts enligt artikel 44.2 i direktiv
2006/88/EG,
b) består av arter som är mottagliga för en eller flera av de sjukdomar
som omfattas av det utrotningsprogram som avses i a.
4.

Denna artikel ska inte tillämpas på

a) fisk som har slaktats och rensats innan den avsänds,
b) blötdjur och kräftdjur som är avsedda att användas som livsmedel
och som har förpackats och märkts för detta ändamål i enlighet med
förordning (EG) nr 853/2004 och som
i) inte är livsdugliga, dvs. som inte längre kan överleva om de
återinsätts i den miljö de kommer ifrån, eller
ii) är avsedda för vidarebearbetning utan tillfällig lagring vid platsen
för bearbetningen,
c) djur och produkter från vattenbruk som släpps ut på marknaden utan
vidarebearbetning för att användas som livsmedel förutsatt att de är
förpackade i detaljhandelsförpackningar som uppfyller bestämmel
serna för sådana förpackningar i förordning (EG) nr 853/2004.
▼M2
Artikel 8a
Vattenbruksdjur avsedda för odling, återutläggningsområden, put
and take-vatten, öppna anläggningar för prydnadsdjur och
utsättning i medlemsstater och delar av dessa med nationella
åtgärder som godkänts genom beslut 2010/221/EU
1.
Sändningar av vattenbruksdjur som är avsedda för odling, åter
utläggningsområden, put and take-vatten, öppna anläggningar för pryd
nadsdjur eller utsättning ska åtföljas av ett djurhälsointyg som utfärdats i
enlighet med förlagan i del A i bilaga II och anvisningarna i bilaga V
om djuren
a) förs in i medlemsstater eller delar av dessa som i den andra och
fjärde kolumnen i tabellen i
i) bilaga I till beslut 2010/221/EU förtecknas som fria från en eller
flera av de sjukdomar som förtecknas i den första kolumnen i
den tabellen, eller
ii) bilaga II till beslut 2010/221/EU anges ha ett utrotningsprogram
för en eller flera av de sjukdomar som förtecknas i den första
kolumnen i den tabellen,
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iii) bilaga III till beslut 2010/221/EU anges ha ett övervakningspro
gram för en eller flera av de sjukdomar som förtecknas i den
första kolumnen i den tabellen,
▼M2
b) är av arter som i del C i bilaga II anges vara mottagliga för de
sjukdomar som den berörda medlemsstaten eller delen därav betrak
tas som fri från, eller för vilka det i enlighet med beslut
2010/221/EU tillämpas ett sådant utrotningsprogram som avses i
led a.
2.
Sändningar av de djur som avses i punkt 1 ska uppfylla djurhälso
kraven i den förlaga till djurhälsointyg och de anvisningar som avses i
punkt 1.
3.
Punkterna 1 och 2 gäller sändningar av fiskar av alla arter som
härrör från vatten där de arter som i del C i bilaga II förtecknas som
arter som är mottagliga för infektion orsakad av Gyrodactylus salaris
förekommer och dessa sändningar är avsedda för en medlemsstat eller
en del därav som i bilaga I till beslut 2010/221/EU förtecknas som fri
från Gyrodactylus salaris (GS).
▼M4
Artikel 8b
Levande
blötdjur
avsedda
för
leveransanläggningar,
reningsanläggningar och liknande företag före användning som
livsmedel i medlemsstater och delar av dessa med nationella
åtgärder som godkänts genom beslut 2010/221/EU
1.
Sändningar av levande blötdjur som är avsedda för leverans
anläggningar, reningsanläggningar och liknande företag före användning
som livsmedel ska åtföljas av ett djurhälsointyg som utfärdats i enlighet
med förlagan i del B i bilaga II och anvisningarna i bilaga V om djuren
a) förs in i medlemsstater eller delar av dessa som i den andra och
fjärde kolumnen i tabellen i bilaga III till beslut 2010/221/EU anges
ha ett övervakningsprogram för en eller flera av de sjukdomar som
förtecknas i den första kolumnen i den tabellen,
b) är av arter som i del C i bilaga II anges vara mottagliga för den eller
de sjukdomar för vilken/vilka det i enlighet med beslut 2010/221/EU
tillämpas ett sådant övervakningsprogram som avses i led a.
2.
Sändningar av de levande blötdjur som avses i punkt 1 ska upp
fylla djurhälsokraven i den förlaga till djurhälsointyg och de anvisningar
som avses i den punkten.
3.
Denna artikel ska inte tillämpas på sändningar som är avsedda för
leveransanläggningar, reningsanläggningar eller liknande företag som är
utrustade med ett system för rening av utloppsvatten som validerats av
den behöriga myndigheten och där
a) höljebärande virus inaktiveras, eller
b) risken för överföring av sjukdomar till naturliga vatten minskas till
en godtagbar nivå.
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Artikel 9
Införande av vattenbruksdjur efter inspektion
Om det i detta kapitel krävs en inspektion innan ett djurhälsointyg
utfärdas, får levande vattenbruksdjur av arter som är mottagliga för en
eller flera av de sjukdomar, eller arter som är smittbärare av en eller
flera av de sjukdomar, som avses i det intyget inte föras in i anlägg
ningen eller området för blötdjursodling under perioden mellan inspek
tionen och lastning av sändningen.

KAPITEL IV
VILLKOR FÖR IMPORT

Artikel 10
Vattenbruksdjur avsedda för odling, återutläggningsområden, put
and take-vatten och öppna anläggningar för prydnadsdjur
1.
Vattenbruksdjur som är avsedda för odling, återutläggningsområ
den, put and take-vatten och öppna anläggningar för prydnadsdjur får
endast importeras till gemenskapen från tredjeländer och områden, zoner
eller delområden i tredjeländer som förtecknas i bilaga III.
2.

Sändningar av de vattenbruksdjur som avses i punkt 1 ska

a) åtföljas av ett djurhälsointyg som utfärdats i enlighet med förlagan i
del A i bilaga IV och anvisningarna i bilaga V,
b) uppfylla djurhälsokraven i den intygsförlaga och de anvisningar som
avses i a.

Artikel 11
Vattenlevande prydnadsdjur avsedda för slutna anläggningar för
prydnadsdjur
1.
Prydnadsfisk av arter som är mottagliga för en eller flera av de
sjukdomar som förtecknas i del II i bilaga IV till direktiv 2006/88/EG
och som är avsedd för slutna anläggningar för prydnadsdjur får endast
importeras till gemenskapen från tredjeländer och områden, zoner eller
delområden i tredjeländer som förtecknas i bilaga III till denna förord
ning.
▼M1
2.
Prydnadsfisk av arter som inte är mottagliga för någon av de
sjukdomar som förtecknas i del II i bilaga IV till direktiv 2006/88/EG
samt blötdjur och kräftdjur för akvarier som är avsedda för slutna an
läggningar för prydnadsdjur får endast importeras till gemenskapen från
tredjeländer eller områden i tredjeländer som
a) är medlemmar av Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE), eller
b) förtecknas i bilaga III och har ett formellt avtal med OIE om att
regelbundet lämna information om sin djurhälsostatus till den orga
nisationens medlemmar.
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3.

Sändningar av de djur som avses i punkterna 1 och 2 ska

a) åtföljas av ett djurhälsointyg som utfärdats i enlighet med förlagan i
del B i bilaga IV och anvisningarna i bilaga V, och
b) uppfylla djurhälsokraven i den intygsförlaga och de anvisningar som
avses i a.

Artikel 12
Djur och produkter från vattenbruk avsedda att användas som
livsmedel
1.
Djur och produkter från vattenbruk som är avsedda att användas
som livsmedel får endast importeras till gemenskapen från tredjeländer
och områden, zoner eller delområden i tredjeländer som uppförts på en
förteckning som har upprättats enligt artikel 11.1 i förordning (EG)
nr 854/2004.
2.

Sändningar av de djur och produkter som avses i punkt 1 ska

a) åtföljas av ett kombinerat folkhälso- och djurhälsointyg som utfärdats
i enlighet med förlagorna i tilläggen IV och V till bilaga VI till
förordning (EG) nr 2074/2005, och
b) uppfylla djurhälsokraven och anvisningarna i de intygsförlagor som
avses i a.
3.
Denna artikel ska inte gälla om vattenbruksdjuren är avsedda för
återutläggningsområden eller nedsänkning i gemenskapens vatten; i
detta fall ska i stället artikel 10 gälla.

Artikel 13
Elektroniska intyg
Elektroniska intyg och andra överenskomna system som harmoniserats
på gemenskapsnivå får användas vid utfärdande av intygen i detta ka
pitel.

Artikel 14
Transport av vattenbruksdjur
1.
Vattenbruksdjur för import till gemenskapen får inte transporteras
under förhållanden som kan påverka deras hälsostatus. De får i synner
het inte transporteras i samma vatten eller samma transportlåda som
vattenlevande djur med lägre hälsostatus eller som inte är avsedda för
import till gemenskapen.
2.
Under transporten till gemenskapen får vattenbruksdjuren inte la
stas ur sin transportlåda och det vatten som de transporteras i får inte
bytas i ett tredjeland som inte är godkänt för import av sådana djur till
gemenskapen eller som har lägre hälsostatus än bestämmelseorten.
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3.
Om sändningar av vattenbruksdjur transporteras till sjöss till ge
menskapens gräns ska ett tillägg för sjötransport av levande vattenbruks
djur som utfärdats i enlighet med förlagan i del D i bilaga IV bifogas
det relevanta djurhälsointyget.

Artikel 15
Krav för utsättning av djur och produkter från vattenbruk och för
transportvatten
1.
Djur och produkter från vattenbruk som importeras till gemenska
pen och som är avsedda att användas som livsmedel ska hanteras så att
förorening av naturliga vatten i gemenskapen undviks.
2.
Vattenbruksdjur som importeras till gemenskapen får inte släppas
ut i naturen i gemenskapen utan tillstånd från den behöriga myndigheten
på bestämmelseorten.
Den behöriga myndigheten får endast bevilja tillstånd om utsättningen
inte äventyrar hälsostatusen hos de vattenlevande djuren på utsättnings
platsen och den ska se till att lämpliga riskreducerande åtgärder vidtas.
3.
Transportvattnet från importerade sändningar av djur och produk
ter från vattenbruk ska hanteras så att förorening av naturliga vatten i
gemenskapen undviks.

KAPITEL V
VILLKOR FÖR TRANSITERING

Artikel 16
Transitering och lagring
Sändningar av levande vattenbruksdjur, fiskägg och orensad fisk som
förs in i gemenskapen men som är avsedda för ett tredjeland, antingen
genom transitering direkt genom gemenskapen eller efter lagring i ge
menskapen, ska uppfylla kraven i kapitel IV. Det intyg som åtföljer
sändningen ska ha påskriften ”for transit through the EC”. Sändningen
ska även åtföljas av ett intyg som krävs av det tredjeland som är
bestämmelseland.
Om dessa sändningar är avsedda att användas som livsmedel ska de
emellertid åtföljas av ett djurhälsointyg som utfärdats i enlighet med
förlagan i del C i bilaga IV och anvisningarna i bilaga V.

Artikel 17
Undantag för transitering genom Lettland, Litauen och Polen
1.
Genom undantag från artikel 16 ska det vara tillåtet att på lands
väg eller järnväg mellan de gränskontrollstationer i Lettland, Litauen
och Polen som förtecknas i bilagan till kommissionens beslut
2001/881/EG transitera sändningar som kommer från och är destinerade
till Ryssland direkt eller via ett annat tredjeland, om följande villkor
uppfylls:
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▼B
a) Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel har
förseglat sändningen med en försegling som är försedd med ett
löpnummer.

b) De handlingar som enligt artikel 7 i direktiv 97/78/EG ska åtfölja
sändningen har på varje sida märkts med ”Only for transit to Russia
via the EC” av den officiella inspektören vid gränskontrollstationen
för införsel.

c) Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG uppfylls.

d) Det anges på den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel som
utfärdats av den officiella inspektören vid gränskontrollstationen för
införsel att sändningen är godkänd för transitering.

2.
Sändningarna i punkt 1 får inte lastas av eller lagras i gemen
skapen på det sätt som avses i artikel 12.4 eller artikel 13 i direktiv
97/78/EG.

3.
Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att
se till att antalet sändningar enligt punkt 1 och motsvarande mängd
produkter som lämnar gemenskapen motsvarar det antal och den mängd
som förs in i gemenskapen.

KAPITEL VI
ALLMÄNNA

▼M2

BESTÄMMELSER,
ÖVERGÅNGSSLUTBESTÄMMELSER

OCH

__________

▼B
Artikel 19
Upphävanden
Besluten 1999/567/EG, 2003/390/EG, 2003/804/EG, 2003/858/EG och
2006/656/EG ska upphöra att gälla den 1 januari 2009.

Hänvisningar till de upphävda besluten ska anses som hänvisningar till
denna förordning.

▼M3
Artikel 20
Under en övergångsperiod till och med den 31 december 2012 får
medlemsstaterna tillåta import av vattenlevande prydnadsdjur av arter
som är mottagliga för epizootiskt ulcerativt syndrom och som endast är
avsedda för slutna anläggningar för prydnadsdjur från tredjeländer eller
områden i tredjeländer som är medlemmar av Världsorganisationen för
djurhälsa (OIE).
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▼M3
Under denna övergångsperiod gäller inte kraven avseende epizootiskt
ulcerativt syndrom i del II.2 i förlagan till djurhälsointyg i del B i bilaga
IV för vattenlevande prydnadsdjur som endast är avsedda för slutna
anläggningar för prydnadsdjur.
▼B
Artikel 21
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla
medlemsstater.

▼B
BILAGA I
Förteckning över potentiellt smittbärande arter och förhållanden under vilka dessa arter ska betraktas som smittbärare
Sjukdomar

Smittbärare
Arter som ska betraktas som smittbärare enligt artikel 17.1 och 17.2 om de ytterligare
Ytterligare villkor beträffande ursprungsorten för
Ytterligare villkor beträffande bestämmelseorten för
villkoren i kolumnerna 3 och 4 i denna tabell uppfylls
vattenlevande djur av arter som förtecknas i kolumn 2 vattenlevande djur av arter som förtecknas i kolumn 2

Kolumn 1

Epizootisk
etisk nekros

Kolumn 2

hematopoi Marmorkarp (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), ruda (C.
carassius), vanlig karp och koikarp (Cyprinus carpio), silverkarp (Hypo
phthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp.), mört (Rutilus
rutilus), sarv (Scardinius erythrophthalmus), sutare (Tinca tinca)

Kolumn 3

Kolumn 4

Inga ytterligare villkor

Inga ytterligare villkor

▼M5
__________

▼B
Portugisiskt ostron (Crassostrea angulata), japanskt jätteostron (Cras
sostrea gigas), amerikanskt ostron (Crassostrea virginica)

Vattenlevande djur av de arter som förteck
nas i kolumn 2 ska endast betraktas som
smittbärare av sjukdomen i kolumn 1 om
de härrör från en anläggning eller ett område
för blöt-djurs-odling där arter som är mottag
liga för sjukdomen förekommer.

Vattenlevande djur av de arter som förtecknas
i kolumn 2 ska endast betraktas som smitt
bärare av sjukdomen i kolumn 1 om de är
avsedda för en anläggning eller ett område
för blöt-djurs-odling där arter som är mottag
liga för sjukdomen hålls.

Infektion orsakad av Per
kinsus marinus

Hummer (Homarus gammarus), krabbor av släktet Brachyura spp., kräf
tarten Cherax destructor, stor sötvattenräka (Macrobrachium rosenbergii),
languster (Palinurus spp.), simkrabba (Portunus puber), mangrovekrabba
(Scylla serrata), indisk viträka (Penaeus indicus), kurumaräka (Penaeus
japonicus), gaffelräka (Penaeus kerathurus), räkor av arten Penaeus sty
lirostris, viträka (Penaeus vannamei)

Vattenlevande djur av de arter som förteck
nas i kolumn 2 ska endast betraktas som
smittbärare av sjukdomen i kolumn 1 om
de härrör från en anläggning eller ett område
för blöt-djurs-odling där arter som är mottag
liga för sjukdomen förekommer.

Vattenlevande djur av de arter som förtecknas
i kolumn 2 ska endast betraktas som smitt
bärare av sjukdomen i kolumn 1 om de är
avsedda för en anläggning eller ett område
för blöt-djurs-odling där arter som är mottag
liga för sjukdomen hålls.
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Infektion orsakad av Bo
namia exitiosa

▼B
Kolumn 2

Kolumn 1

Kolumn 3

Kolumn 4

Infektion orsakad av Mic
rocytos mackini

Inga

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Taura-syndrom

Musslor av släktet Atrina spp., valthornssnäcka (Buccinum undatum),
portugisiskt ostron (Crassostrea angulata), ätlig hjärtmussla (Ceras
toderma edule), japanskt jätteostron (Crassostrea gigas), amerikanskt ost
ron (Crassostrea virginica), musslor av arten Donax trunculus, snäckor av
arten Haliotis discus hannai, europeiskt havsöra (Haliotis tuberculata),
strandsnäcka (Littorina littorea), hård venusmussla (Mercenaria mercena
ria), japansk venusmussla (Meretrix lusoria), sandmussla (Mya arenaria),
blåmussla (Mytilus edulis), medelhavsblåmussla (Mytilus galloprovincia
lis), åttaarmad bläckfisk (Octopus vulgaris), vanliga ostron (Ostrea edu
lis), stor kammussla (Pecten maximus), stor venusmussla (Ruditapes de
cussatus), japansk venusmussla (Ruditapes philippinarum), sepiabläckfisk
(Sepia officinalis), vingssnäckor av släktet Strombus spp., gyllene venus
mussla (Venerupis aurea), liten venusmussla (Venerupis pullastra), venus
mussla (Venus verrucosa)

Vattenlevande djur av de arter som förteck
nas i kolumn 2 ska endast betraktas som
smittbärare av sjukdomen i kolumn 1 om
de härrör från en anläggning där arter som
är mottagliga för sjukdomen förekommer.

Vattenlevande djur av de arter som förtecknas
i kolumn 2 ska endast betraktas som
smitt-bärare av sjukdomen i kolumn 1 om
de är avsedda för en anläggning där arter
som är mottagliga för sjukdomen hålls.

Yellowhead disease

Musslor av släktet Atrina spp., valthornssnäcka (Buccinum undatum),
portugisiskt ostron (Crassostrea angulata), ätlig hjärtmussla (Ceras
toderma edule), japanskt jätteostron (Crassostrea gigas), amerikanskt ost
ron (Crassostrea virginica), musslor av arten Donax trunculus, snäckor av
arten Haliotis discus hannai, europeiskt havsöra (Haliotis tuberculata),
strandsnäcka (Littorina littorea), hård venusmussla (Mercenaria mercena
ria), japansk venusmussla (Meretrix lusoria), sandmussla (Mya arenaria),
blåmussla (Mytilus edulis), medelhavsblåmussla (Mytilus galloprovincia
lis), åttaarmad bläckfisk (Octopus vulgaris), vanliga ostron (Ostrea edu
lis), stor kammussla (Pecten maximus), stor venusmussla (Ruditapes de
cussatus), japansk venusmussla (Ruditapes philippinarum), sepiabläckfisk
(Sepia officinalis), vingssnäckor av släktet Strombus spp., gyllene venus
mussla (Venerupis aurea), liten venusmussla (Venerupis pullastra), venus
mussla (Venus verrucosa)

Vattenlevande djur av de arter som förteck Inga ytterligare villkor beträffande bestämmel
nas i kolumn 2 ska endast betraktas som seorten.
smittbärare av sjukdomen i kolumn 1 om
de härrör från en anläggning där arter som
är mottagliga för sjukdomen förekommer.
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Hummer (Homarus gammarus), krabbor av släktet Brachyura spp., kräf
tarten Cherax destructor, stor sötvattenräka (Macrobrachium rosenbergii),
languster (Palinurus spp.), simkrabba (Portunus puber), mangrovekrabba
(Scylla serrata), räkor av arten Penaeus indicus, kurumaräka (Penaeus
japonicus), gaffelräka (Penaeus kerathurus)

▼B
Kolumn 1

Kolumn 2

Kolumn 3

Viral
hemorragisk
septikemi (VHS)

Hus (Huso huso), rysk stör (Acipenser gueldenstaedtii), sterlett (Acipenser
ruthenus), stjärnstör (Acipenser stellatus), stör (Acipenser sturio), sibirisk
stör (Acipenser Baerii)

Vattenlevande djur av de arter som förteck
nas i kolumn 2 ska endast betraktas som
smittbärare av sjukdomen i kolumn 1 om
de härrör från en anläggning eller ett avrin
ningsområde där arter som är mottagliga för
sjukdomen förekommer.

Vattenlevande djur av de arter som förtecknas
i kolumn 2 ska endast betraktas som smitt
bärare av sjukdomen i kolumn 1 om de är
avsedda för en anläggning där arter som är
mottagliga för sjukdomen hålls.

Marmorkarp (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), ruda (C.
carassius), vanlig karp och koikarp (Cyprinus carpio), silverkarp (Hypo
phthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp.), mört (Rutilus
rutilus), sarv (Scardinius erythrophthalmus), sutare (Tinca tinca)

Vattenlevande djur av de arter som förteck
nas i kolumn 2 ska endast betraktas som
smittbärare av sjukdomen i kolumn 1 om
de härrör från en anläggning där arter som
är mottagliga för sjukdomen förekommer.

Vattenlevande djur av de arter som förtecknas
i kolumn 2 ska endast betraktas som smitt
bärare av sjukdomen i kolumn 1 om de är
avsedda för en anläggning där arter som är
mottagliga för sjukdomen hålls.

Afrikansk mal (Clarias gariepinus), gädda (Esox lucius), malar (Ictalurus
spp.), svart dvärgmal (Ameiurus melas), prickig dvärgmal (Ictalurus
punctatus), pangasiusmal (Pangasius pangasius), gös (Sander lucioperca),
mal (Silurus glanis)

Tilapior (Oreochromis spp.)
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Havsabborre (Dicentrarchus labrax), vit havsabborre/strimmig havsab
borre (Morone chrysops x M. saxatilis), grå multe (Mugil cephalus), röd
trumfisk (Sciaenops ocellatus), havsgös (Argyrosomus regius), skuggfisk
(Umbrina cirrosa), tonfiskar (Thunnus spp.), blåfenad tonfisk (Thunnus
thynnus), vit grouper (Epinephelus aeneus), brun havsabborre (Epinephe
lus marginatus), tjocktunga (Solea senegalensis), tunga (Solea solea),
rödpagell (Pagellus erythrinus), tandbraxen (Dentex dentex), guldsparid
(Sparus aurata), vitblecka (Diplodus sargus), fläckpagell (Pagellus boga
raveo), japansk rödbraxen (Pagrus major), spetsnosblecka (Diplodus pun
tazzo), tvåbandsblecka (Diplodus vulgaris), rödbraxen (Pagrus pagrus)

Kolumn 4

▼B
Kolumn 1

Kolumn 2

Kolumn 3

Infektiös hematopoietisk
nekros (IHN)

Hus (Huso huso), rysk stör (Acipenser gueldenstaedtii), sterlett (Acipenser
ruthenus), stjärnstör (Acipenser stellatus), stör (Acipenser sturio), sibirisk
stör (Acipenser Baerii)

Vattenlevande djur av de arter som förteck
nas i kolumn 2 ska endast betraktas som
smittbärare av sjukdomen i kolumn 1 om
de härrör från en anläggning där arter som
är mottagliga för sjukdomen förekommer.

Vattenlevande djur av de arter som förtecknas
i kolumn 2 ska endast betraktas som
smitt-bärare av sjukdomen i kolumn 1 om
de är avsedda för en anläggning där arter
som är mottagliga för sjukdomen hålls.

Marmorkarp (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), ruda (C.
carassius), vanlig karp och koikarp (Cyprinus carpio), silverkarp (Hypo
phthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp.), mört (Rutilus
rutilus), sarv (Scardinius erythrophthalmus), sutare (Tinca tinca)

Kolumn 4

Afrikansk mal (Clarias gariepinus), malar (Ictalurus spp.), svart dvärgmal
(Ameiurus melas), prickig dvärgmal (Ictalurus punctatus), pangasiusmal
(Pangasius pangasius), gös (Sander lucioperca), mal (Silurus glanis)
Hälleflundra (Hippoglossus hippoglossus), skrubbskädda (Platichthys fle
sus), torsk (Gadus morhua), kolja (Melanogrammus aeglefinus)
Flodkräfta (Astacus astacus), signalkräfta (Pacifastacus leniusculus), röd
sumpkräfta (Procambarus clarkii)
Inga

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Infektiös laxanemi (ISA)

Inga

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Infektion orsakad
Marteilia refringens

av

Ätlig hjärtmussla (Cerastoderma edule), musslor av arten Donax truncu
lus, sandmussla (Mya arenaria), hård venusmussla (Mercenaria mercena
ria), japansk venusmussla (Meretrix lusoria), stor venusmussla (Ruditapes
decussatus), japansk venusmussla (Ruditapes philippinarum), gyllene ve
nusmussla (Venerupis aurea), liten venusmussla (Venerupis pullastra),
venusmussla (Venus verrucosa)

Vattenlevande djur av de arter som förteck
nas i kolumn 2 ska endast betraktas som
smittbärare av sjukdomen i kolumn 1 om
de härrör från en anläggning eller ett område
för blöt-djurs-odling där arter som är mottag
liga för sjukdomen förekommer.

Vattenlevande djur av de arter som förtecknas
i kolumn 2 ska endast betraktas som
smitt-bärare av sjukdomen i kolumn 1 om
de är avsedda för en anläggning där arter
som är mottagliga för sjukdomen hålls.

Infektion orsakad av Bo
namia ostreae

Ätlig hjärtmussla (Cerastoderma edule), musslor av arten Donax truncu
lus, sandmussla (Mya arenaria), hård venusmussla (Mercenaria mercena
ria), japansk venusmussla (Meretrix lusoria), stor venusmussla (Ruditapes
decussatus), japansk venusmussla (Ruditapes philippinarum), gyllene ve
nusmussla (Venerupis aurea), liten venusmussla (Venerupis pullastra),
venusmussla (Venus verrucosa)

Vattenlevande djur av de arter som förteck
nas i kolumn 2 ska endast betraktas som
smittbärare av sjukdomen i kolumn 1 om
de härrör från en anläggning eller ett område
för blöt-djurs-odling där arter som är mottag
liga för sjukdomen förekommer.

Vattenlevande djur av de arter som förtecknas
i kolumn 2 ska endast betraktas som smitt
bärare av sjukdomen i kolumn 1 om de är
avsedda för en anläggning eller ett område
för blöt-djurs-odling där arter som är mottag
liga för sjukdomen hålls.

Stor kammussla (Pecten maximus)
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Koiherpesvirus (KHV)

▼B
Kolumn 1

Vit pricksjuka

Kolumn 2

Kolumn 3

Musslor av släktet Atrina spp., valthornssnäcka (Buccinum undatum),
portugisiskt ostron (Crassostrea angulata), ätlig hjärtmussla (Ceras
toderma edule), japanskt jätteostron (Crassostrea gigas), amerikanskt ost
ron (Crassostrea virginica), musslor av arten Donax trunculus, snäckor av
arten Haliotis discus hannai, europeiskt havsöra (Haliotis tuberculata),
strandsnäcka (Littorina littorea), hård venusmussla (Mercenaria mercena
ria), japansk venusmussla (Meretrix lusoria), sandmussla (Mya arenaria),
blåmussla (Mytilus edulis), medelhavsblåmussla (Mytilus galloprovincia
lis), åttaarmad bläckfisk (Octopus vulgaris), vanliga ostron (Ostrea edu
lis), stor kammussla (Pecten maximus), stor venusmussla (Ruditapes de
cussatus), japansk venusmussla (Ruditapes philippinarum), sepiabläckfisk
(Sepia officinalis), vingssnäckor av släktet Strombus spp., gyllene venus
mussla (Venerupis aurea), liten venusmussla (Venerupis pullastra), venus
mussla (Venus verrucosa)

Vattenlevande djur av de arter som förteck
nas i kolumn 2 ska endast betraktas som
smittbärare av sjukdomen i kolumn 1 om
de härrör från en anläggning där arter som
är mottagliga för sjukdomen förekommer.

Kolumn 4

Vattenlevande djur av de arter som förtecknas
i kolumn 2 ska endast betraktas som
smitt-bärare av sjukdomen i kolumn 1 om
de är avsedda för en anläggning där arter
som är mottagliga för sjukdomen hålls.
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▼M4
BILAGA II

▼M8
DEL A
Förlaga till djurhälsointyg för utsläppande på marknaden av vattenbruksdjur som är avsedda för
odling, återutläggning, put and take-vatten, öppna anläggningar för prydnadsdjur och utsättning
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▼M8
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▼M8
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▼M8
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▼M8
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▼M8

02008R1251 — SV — 01.10.2016 — 008.001 — 25
▼M8
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▼M4
DEL B
Förlaga till hälsointyg för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk som är
avsedda för vidarebearbetning, leveransanläggningar, reningsanläggningar eller liknande företag före
användning som livsmedel
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▼M4
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▼M4
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▼M8
DEL C
Förteckning över arter som är mottagliga för sjukdomar för vilka det genom
beslut 2010/221/EU har godkänts nationella åtgärder
Sjukdom

Mottagliga arter

Vårviremi hos karp (SVC)

Marmorkarp (Aristichthys nobilis), guldfisk (Caras
sius auratus), ruda (Carassius carassius), gräskarp
(Ctenopharyngodon idellus), vanlig karp och koi
karp (Cyprinus carpio), silverkarp (Hypophthal
michthys molitrix), mal (Silurus glanis), sutare
(Tinca tinca), id (Leuciscus idus)

Renibakterios (BKD)

Familjen Salmonidae

Infektiös
pankreasnekros (IPN)

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss), bäckröding (Sal
velinus fontinalis), öring (Salmo trutta), atlantlax
(Salmo salar), stillahavslax (Oncorhynchus spp.),
älvsik (Coregonus lavaretus)

Infektion orsakad av sal Atlantlax (Salmo salar), regnbåge (Oncorhynchus
monid alfavirus (SAV)
mykiss), öring (Salmo trutta)
Infektion orsakad av Gy
rodactylus salaris

Atlantlax (Salmo salar), regnbåge (Oncorhynchus
mykiss), större fjällröding (Salvelinus alpinus), bäck
röding (Salvelinus fontinalis), harr (Thymallus thy
mallus), kanadaröding (Salvelinus namaycush),
öring (Salmo trutta)

Herpesvirus OsHV-1 μνar

Japanskt jätteostron (Crassostrea gigas)
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▼M5
BILAGA III
Förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden (1)
(som avses i artikel 10.1 och artikel 11)
Land/område
ISO-kod

Namn

Art av vattenbruksdjur
Fisk

AU

Australien

X (A)

BR

Brasilien

X (B)

CA

Kanada

X

Blötdjur

Kräftdjur

Zon/delområde
Kod

Beskrivning

▼M7
CA 0 (C)
D

Hela territoriet

CA 1 ( )

British Columbia

CA 2 (D)

Alberta

CA 3 (D)

Saskatchewan

CA 4 (D)

Manitoba

D

CA 5 ( )

New Brunswick

CA 6 (D)

Nova Scotia

CA 7 (D)

Prince Edward
Island

CA 8 (D)

Newfoundland
Labrador

CA 9 (D)

Yukon

CA 10 (D)

Northwest
ries

CA 11 (D)

Nunavut

CA 12 (D)

Québec

och

Territo

▼M5

▼M6

CL

Chile

X (A)

Hela landet

CN

Kina

X (B)

Hela landet

CO

Colombia

X (B)

Hela landet

CG

Kongo

X (B)

Hela landet

CK

Cooköarna

X (F)

HK

Hongkong

X (B)

Hela landet

ID

Indonesien

X (A)

Hela landet

IL

Israel

X (A)

Hela landet

JM

Jamaica

X (B)

Hela landet

X (F)

X (F)

Hela landet

__________

▼M5

(1) Enligt artikel 11 får prydnadsfisk av arter som inte är mottagliga för någon av de sjukdomar som förtecknas i
del II i bilaga IV till direktiv 2006/88/EG samt blötdjur och kräftdjur för akvarier som är avsedda för slutna
anläggningar för prydnadsdjur även importeras till unionen från tredjeländer eller områden i tredjeländer som
är medlemmar av Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE).
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Art av vattenbruksdjur

Land/område
ISO-kod

Namn

Fisk

Blötdjur

Kräftdjur

Zon/delområde
Kod

Beskrivning

JP

Japan

X (B)

KI

Kiribati

X (F)

LK

Sri Lanka

X (B)

MH

Marshall
öarna

X (F)

f.d. jugosla
viska repu
bliken Ma
kedonien

X (B)

Hela landet

MY

Malaysia

X (B)

Västmalaysia, dvs.
de delar av landet
som ligger på Ma
lackahalvön

NR

Nauru

X (F)

X (F)

X (F)

Hela landet

NU

Niue

X (F)

X (F)

X (F)

Hela landet

NZ

Nya
land

Zee

X (A)

PF

Franska Po
lynesien

X (F)

X (F)

X (F)

Hela landet

PG

Papua Nya
Guinea

X (F)

X (F)

X (F)

Hela landet

PN

Pitcairn
öarna

X (F)

X (F)

X (F)

Hela landet

PW

Palau

X (F)

X (F)

X (F)

Hela landet

RU

Ryssland

X (A)

SB

Salomon
öarna

X (F)

SG

Singapore

X (B)

Hela landet

ZA

Sydafrika

X (A)

Hela landet

TW

Taiwan

X (B)

Hela landet

TH

Thailand

X (A)

Hela landet

TR

Turkiet

X (A)

Hela landet

TK

Tokelau

X (F)

X (F)

X (F)

Hela landet

TO

Tonga

X (F)

X (F)

X (F)

Hela landet

TV

Tuvalu

X (F)

X (F)

X (F)

Hela landet

MK (E)

Hela landet
X (F)

X (F)

Hela landet
Hela landet

X (F)

X (F)

Hela landet

Hela landet

Hela landet
X (F)

X (F)

Hela landet
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Land/område

Art av vattenbruksdjur

ISO-kod

Namn

Fisk

US

Förenta sta
terna (G)

X

Blötdjur

Zon/delområde

Kräftdjur

Kod

X

US 0 (C)

Hela landet

US 1 (D)

Hela landet utom
följande
delstater:
New York, Ohio, Il
linois, Michigan, In
diana,
Wisconsin,
Minnesota
och
Pennsylvania

US 2

Humboldt Bay (Ka
lifornien)

US 3

Netarts Bay (Ore
gon)

US 4

Wilapa Bay, Totten
Inlet, Oakland Bay,
Quilcence Bay och
Dabob Bay (Was
hington)

US 5

NELHA (Hawaii)

X

X

Beskrivning

WF

Wallis och
Futuna

X (F)

X (F)

X (F)

Hela landet

WS

Samoa

X (F)

X (F)

X (F)

Hela landet

(A) Gäller samtliga fiskarter.
(B) Gäller endast Cyprinidae.
(C) Gäller inte fiskarter som är mottagliga för eller smittbärare av viral hemorragisk septikemi enligt del II i
bilaga IV till direktiv 2006/88/EG.
(D) Gäller endast fiskarter som är mottagliga för eller smittbärare av viral hemorragisk septikemi enligt del II i
bilaga IV till direktiv 2006/88/EG.
(E) Koden föregriper inte den definitiva beteckningen för detta land, vilken kommer att fastställas efter det att de
pågående förhandlingarna i Förenta nationerna om detta har slutförts.
(F) Gäller endast import av prydnadsfisk av arter som inte är mottagliga för någon av de sjukdomar som
förtecknas i del II i bilaga IV till direktiv 2006/88/EG samt blötdjur och kräftdjur för akvarier som är
avsedda för slutna anläggningar för prydnadsdjur.
G
( ) I denna förordning anses Förenta staterna inbegripa Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Amerikanska
Samoa, Guam och Nordmarianerna.
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BILAGA IV

▼M5
DEL A
Förlaga till djurhälsointyg för import till Europeiska unionen av vattenbruksdjur som är avsedda för
odling, återutläggning, put and take-vatten och öppna anläggningar för prydnadsdjur
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02008R1251 — SV — 01.10.2016 — 008.001 — 35
▼M5

02008R1251 — SV — 01.10.2016 — 008.001 — 36
▼M5
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▼M5

02008R1251 — SV — 01.10.2016 — 008.001 — 38
▼M5
DEL B
Förlaga till djurhälsointyg för import till Europeiska unionen av vattenlevande prydnadsdjur som är
avsedda för slutna anläggningar för prydnadsdjur
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02008R1251 — SV — 01.10.2016 — 008.001 — 40
▼M5
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DEL C
Förlaga till djurhälsointyg för transitering/lagring av levande vattenbruksdjur, fiskägg och orensad
fisk som är avsedda att användas som livsmedel
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DEL D
Tillägg för sjötransport av levande vattenbruksdjur
(Ska fyllas i och bifogas djurhälsointyget om transporten till Europeiska gemenskapens gräns helt eller delvis
sker till sjöss.)

02008R1251 — SV — 01.10.2016 — 008.001 — 45
▼M2
BILAGA V
Anvisningar
a) Intyg ska utfärdas av de behöriga myndigheterna i ursprungslandet på grund
val av den relevanta förlagan i bilagorna II och IV till denna förordning med
beaktande av sändningens bestämmelseort och användningsområde efter an
komsten till bestämmelseorten.

b) Beroende på bestämmelseortens status i medlemsstaten avseende de sjuk
domar som inte är exotiska som avses i del II i bilaga IV till direktiv
2006/88/EG eller sjukdomar för vilka bestämmelseorten har åtgärder som
godkänts genom beslut 2010/221/EU om godkännande av nationella åtgärder
i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG, ska relevanta särskilda
krav tas med och fyllas i i intyget.

c) ”Ursprungsorten” ska vara platsen för den anläggning eller det område för
blötdjursodling där vattenbruksdjur föddes upp tills de uppnådde den försälj
ningsstorlek som är relevant för den sändning som omfattas av intyget. För
vildlevande vattendjur är skördeplatsen ”ursprungsort”.

d) Om det i intygsförlagan anges att ej tillämpliga förklaringar ska strykas, får
intygsutfärdaren stryka över, parafera och stämpla förklaringar som inte är
relevanta eller stryka dem ur intyget.

e) Originalet till varje intyg ska bestå av ett enda blad eller, om mer text krävs,
utformas på ett sådant sätt att alla blad som behövs utgör en enda odelbar
enhet.

f) För import till unionen från tredjeländer ska originalintyget och de etiketter
som avses i intygsförlagan vara avfattade på minst ett av de officiella språken
i den EU-medlemsstat där gränskontrollstationen där sändningen förs in lig
ger och på ett av de officiella språken i EU-bestämmelsemedlemsstaten.
Dessa medlemsstater kan dock tillåta att intyget avfattas på det officiella
språket i en annan medlemsstat och vid behov åtföljs av en officiell översätt
ning.

g) Om det för identifieringen av enskilda beståndsdelar i sändningen bifogas
ytterligare blad till intyget, ska även dessa blad betraktas som en del av
originalintyget och den intygande officiella inspektören ska underteckna
och stämpla var och en av dessa sidor.

h) Om intyget, med de ytterligare blad som avses i g, består av mer än en sida
ska varje sida numreras ”– x (sidnummer) av y (det totala antalet sidor) –”
längst ned på sidan, medan intygets nummer, som tilldelats av den behöriga
myndigheten, ska anges högst upp på sidan.

i) Intygets original ska fyllas i och undertecknas av en officiell inspektör högst
72 timmar innan sändningen lastas, eller högst 24 timmar innan, då vat
tenbruksdjuren ska undersökas högst 24 timmar före lastning. De behöriga
myndigheterna i ursprungslandet ska se till att principerna för utfärdande av
intyg som följs är likvärdiga med dem som anges i direktiv 96/93/EG.

j) Underskriften ska ha annan färg än den tryckta texten. Detta gäller även för
stämplar, med undantag för präglade stämplar och vattenmärken.

k) För import till unionen från tredjeländer ska originalintyget åtfölja sänd
ningen till EU:s gränskontrollstation. För sändningar som släpps ut på mark
naden i unionen ska originalintyget åtfölja sändningen till den slutliga be
stämmelseorten.
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l) Intyg som utfärdats för levande vattenbruksdjur gäller i tio dagar från och
med utfärdandedatum. Vid sjötransport förlängs giltighetstiden med tiden för
sjöresan. För detta ändamål ska en deklaration av fartygets befälhavare, upp
rättad i enlighet med det tillägg som upprättats enligt förlagan i del D i bilaga
IV, bifogas djurhälsointyget.
m) Observera att det enligt de allmänna villkoren för transport av djur i rådets
förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed
sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och
93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 i tillämpliga fall kan vara nöd
vändigt att vidta åtgärder efter införsel till unionen om kraven i den förord
ningen inte uppfylls.

