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KAPITOLA 31 

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA 
VSTUP ŽIVÝCH LASTÚRNIKOV, OSTNATOKOŽCOV, PLÁŠŤOVCOV, 
MORSKÝCH ULITNÍKOV A PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU 

POCHÁDZAJÚCICH Z TÝCHTO ŽIVOČÍCHOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ 
SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR MOL-HC) 

KRAJINA  Certifikát zdravia zvierat/Úradný certifikát na dovoz do EÚ 
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I.1 Odosielateľ/vývozca   I.2 Referenčný kód certifikátu I.2a Referenčný kód 
IMSOC 

 Názov/meno    
 Adresa 

 
 I.3 Príslušný ústredný orgán  KÓD QR 

  
 Krajina ISO kód krajiny I.4 Príslušný miestny orgán   

I.5 Príjemca/dovozca  I.6 Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku  
 Názov/meno   Názov/meno  

 Adresa    Adresa  

 
Krajina ISO kód krajiny  Krajina ISO kód krajiny 

I.7 Krajina pôvodu ISO kód krajiny I.9 Krajina určenia ISO kód krajiny 
I.8 Región pôvodu Kód I.10 Región určenia Kód 
I.11 Miesto odoslania  I.12 Miesto určenia  
 Názov Registračné/schvaľovacie 

číslo 
 Názov Registračné/schvaľovacie 

číslo 
 Adresa   Adresa  

 Krajina ISO kód krajiny  Krajina ISO kód krajiny 

I.13 Miesto nakládky I.14 Dátum a čas odchodu/odletu 

I.15 Dopravný 
prostriedok   I.16 Vstupná hraničná kontrolná stanica  

 □ Lietadlo 
 □ Plavidlo 

I.17 Sprievodné doklady 
  

 □ Železničný 
vagón 

□ Cestné vozidlo 
 

 
Typ 
 Kód 

 Identifikácia 
 Krajina ISO kód krajiny 
 Číslo obchodného dokladu  

I.18 Prepravné podmienky □ Teplota prostredia  □ Chladené □ Mrazené 
I.19 Číslo kontajnera/plomby 
 Číslo kontajnera Číslo plomby   
I.20 Certifikované ako/na/pre 
 □ Produkty určené na ľudskú 

spotrebu 

□ Živé vodné 

živočíchy určené na 

ľudskú spotrebu 

□ Expedičné stredisko □ Ďalšie spracovanie 

I.21 □ Na tranzit I.22 □ Na vnútorný trh 

Tretia krajina ISO kód krajiny I.23  
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I.24  Celkový počet balení I.25 Celkové množstvo I.26 Celková čistá/hrubá hmotnosť (v kg) 

I.27  Opis zásielky 
Číselný 
znak KN 

Druh       

  Chladiarenský 
sklad 

 Identifikačn
á značka 

Typ balenia  Čistá 
hmotnosť 

  Typ ošetrenia  Druh 
komodity 

Počet balení  Číslo šarže 

□ Konečný 
spotrebiteľ 

 Dátum 
odberu/produkcie 

 Výrobný 
podnik 
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II. Zdravotné informácie II. 
a  

Referenčný kód 
certifikátu II.b  Referenčný kód 

IMSOC 

II.1. (1)Potvrdenie o zdravotnej neškodnosti [vypustí sa, ak Únia nie je konečným miestom určenia živých 
lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, morských ulitníkov a produktov živočíšneho pôvodu z uvedených 
živočíchov] 

Ja, podpísaný, vyhlasujem, že som sa oboznámil s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 A, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 B, 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/625 a týmto potvrdzujem, že (4)[živé lastúrniky] (4)[živé ostnatokožce] (4)[živé 
plášťovce] (4)[živé morské ulitníky] (4)[produkty živočíšneho pôvodu získané zo živých 
lastúrnikov/živých ostnatokožcov/živých plášťovcov/živých morských ulitníkov] opísané v časti I boli 
vyprodukované v súlade s uvedenými požiadavkami, najmä že: 

a) boli získané v regióne(-och) alebo krajine(-ách) …………….., z ktorých je k dátumu vydania tohto 
certifikátu povolený vstup (4)[živých lastúrnikov] (4)[živých ostnatokožcov] (4)[živých plášťovcov] 
(4)[živých morských ulitníkov] (4)[produktov živočíšneho pôvodu získaných zo živých 
lastúrnikov/živých ostnatokožcov/živých plášťovcov/živých morských ulitníkov] do Únie a sú 
uvedené v zozname v prílohe VIII k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/405 C; 

b) pochádzajú zo zariadenia(-í), v ktorom(-ých) sa uplatňujú všeobecné hygienické požiadavky 
a vykonáva program založený na zásadách analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov 
(HACCP) v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 852/2004, ktorý je predmetom pravidelných 
auditov zo strany príslušných orgánov, a zariadenie(-a) sa uvádza(-jú) v zozname ako zariadenie(-a) 
schválené EÚ; 

c) boli zbierané, v prípade potreby sádkované a prepravované v súlade s oddielom VII kapitolami I a 
II prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004; 

d) (4)[boli spracované, v prípade potreby purifikované a balené v súlade s oddielom VII kapitolami III 
a IV prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004; 

e) (4)[boli upravené, spracované, zmrazené a rozmrazené hygienickým spôsobom v súlade 
s požiadavkami stanovenými v oddiele VIII kapitolách III a IV prílohy III k nariadeniu (ES) 
č. 853/2004]]; 

 
A Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady 

a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach 
bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1). 

B Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, 
s. 1). 

C Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/405 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú zoznamy tretích krajín alebo ich 
regiónov, z ktorých sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 povoľuje vstup určitých zvierat 
a tovaru určených na ľudskú spotrebu do Únie (Ú. v. EÚ L 114, 31.3.2021, s. 118). 
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f) spĺňajú zdravotné normy stanovené v oddiele VII kapitole V prílohy III k nariadeniu (ES) 

č. 853/2004, (4)[oddiele VIII kapitole V prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004] a kritériá 
stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 2073/2005 D; 

g) boli zabalené, skladované a prepravované v súlade s (4)[oddielom VII kapitolami VI až VIII prílohy 
III k nariadeniu (ES) č. 853/2004] (4)[oddielom VIII kapitolami VI až VIII prílohy III k nariadeniu 
(ES) č. 853/2004]; 

h) boli označené etiketou vrátane značky v súlade s (4)[oddielom I prílohy II a oddielom VII kapitolou 
VII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004] (4)[oddielom I prílohy II k nariadeniu (ES) 
č. 853/2004]; 

i) v prípade hrebeňovkovitých (Pectinidae), morských ulitníkov a holotúrií (Holothuroidea), ktoré 
nezískavajú potravu filtráciou vody a ktorých zber sa uskutočnil mimo klasifikovaných 
produkčných oblastí, boli dodržané osobitné požiadavky stanovené v oddiele VII kapitole IX 
prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004; 

j) pochádzajú z produkčných oblastí klasifikovaných v súlade s článkom 52 vykonávacieho 
nariadenia Komisie (EÚ) 2019/627 E ako [A] [B] alebo [C] v čase ich zberu (uveďte klasifikáciu 
produkčnej oblasti v čase zberu) (okrem hrebeňovkovitých Pectinidae, morských ulitníkov 
a holotúrií Holothuroidea, ktoré nezískavajú potravu filtráciou vody a ktorých zber sa uskutočnil 
mimo klasifikovaných produkčných oblastí); 

k) boli úspešne podrobené úradným kontrolám stanoveným v (4)[článkoch 51 až 66 vykonávacieho 
nariadenia (EÚ) 2019/627 alebo v článku 11 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/624] 
(4)[článkoch 69 až 71 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/627]; 

l) spĺňajú záruky vzťahujúce sa na živé zvieratá a produkty z nich, ak ide o produkty akvakultúry, 
stanovené v plánoch rezíduí predložených v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES F 
a príslušné zvieratá a produkty sú uvedené v rozhodnutí Komisie 2011/163/EÚ G pri dotknutej 
krajine pôvodu; 

m) boli vyprodukované za podmienok zaručujúcich dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí 
pesticídov stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 H 
a maximálnych hodnôt obsahu kontaminantov stanovených v nariadení Komisie (ES) 
č. 1881/2006 I. 

 
D Nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 

22.12.2005, s. 1). 
E Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/627 z 15. marca 2019, ktorým sa stanovujú jednotné praktické opatrenia na 

vykonávanie úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o úradné kontroly 
(Ú. v. EÚ L 131, 17.5.2019, s. 51). 

F Smernica Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách 
a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS 
(Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10). 

G Rozhodnutie Komisie 2011/163/EÚ zo 16. marca 2011 o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 
smernice Rady 96/23/ES (Ú. v. EÚ L 70, 17.3.2011, s. 40). 

H Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov 
v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS 
(Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1). 

I Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých 
kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5). 
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 (2)[II.2. Potvrdenie o zdravotnom stave zvierat pre živé lastúrniky (3)druhov zo zoznamu, ktoré sú určené na 
ľudskú spotrebu, a produkty živočíšneho pôvodu z uvedených lastúrnikov, ktoré sú určené na 
ďalšie spracovanie v Únii pred ľudskou spotrebou, s výnimkou voľne žijúcich mäkkýšov 
a výrobkov z nich, ktoré sú vylodené z rybárskych plavidiel 

Ja, podpísaný úradný veterinárny lekár, týmto potvrdzujem, že: 

II.2.1. Podľa úradných informácií (4)[vodné živočíchy uvedené v kolónke I.27 v časti I] (4)[produkty 
živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných ako živé vodné živočíchy uvedené v kolónke 
I.27 v časti I boli získané zo živočíchov, ktoré] spĺňajú tieto požiadavky na zdravie zvierat: 

II.2.1.1. Pochádzajú z/zo (4)[zariadenia] (4)[biotopu], ktoré(-ý) nie je predmetom vnútroštátnych 
reštriktívnych opatrení z dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat alebo z dôvodu výskytu 
abnormálnej úmrtnosti s neurčenou príčinou vrátane príslušných chorôb zo zoznamu 
uvedených v prílohe I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/692 J 
a objavujúcich sa chorôb; 

II.2.1.2. (4)[Vodné živočíchy nie sú určené na usmrtenie] (4)[Produkty živočíšneho pôvodu 
z vodných živočíchov iných ako živé vodné živočíchy boli získané zo živočíchov, ktoré 
neboli určené na usmrtenie] v rámci národného programu eradikácie chorôb vrátane 
príslušných chorôb zo zoznamu uvedených v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 
2020/692 a objavujúcich sa chorôb. 

(4)[II.2.2. (4)[Živočíchy akvakultúry uvedené v kolónke I.27 v časti I] (4)[Produkty živočíšneho pôvodu zo 
živočíchov akvakultúry iných ako živé živočíchy akvakultúry uvedené v kolónke I.27 v časti 
I boli získané zo živočíchov, ktoré] spĺňajú tieto požiadavky: 

II.2.2.1. Pochádzajú zo zariadenia pre akvakultúru, ktoré je (4)[registrované] (4)[schválené] 
príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia pôvodu a je pod jeho kontrolou a ktoré 
má zavedený systém na vedenie aktuálnych záznamov a ich uchovávanie aspoň počas 3 
rokov, pričom tieto záznamy obsahujú informácie týkajúce sa: 

i) druhov, kategórií a počtu živočíchov akvakultúry v zariadení; 

ii) premiestňovania vodných živočíchov a živočíchov akvakultúry do zariadenia 
a z neho; 

iii) úmrtnosti v zariadení; 

II.2.2.2. Pochádzajú zo zariadenia pre akvakultúru, v ktorom sa uskutočňujú pravidelné návštevy 
veterinárneho lekára týkajúce sa zdravia zvierat na účely zisťovania príznakov 
a informovania o príznakoch naznačujúcich výskyt chorôb vrátane príslušných chorôb 
zo zoznamu uvedených v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/692 
a objavujúcich sa chorôb, pričom frekvencia návštev je úmerná riziku, ktoré zariadenie 
predstavuje.] 

 
J Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/692 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu zásielok určitých zvierat, zárodočných produktov a produktov 
živočíšneho pôvodu do Únie a ich premiestňovania a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, 
s. 379). 
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II.2.3. Všeobecné požiadavky na zdravie zvierat 
(4)[Vodné živočíchy uvedené v kolónke I.27 v časti I] (4)[Produkty živočíšneho pôvodu z vodných 
živočíchov iných ako živé vodné živočíchy uvedené v kolónke I.27 v časti I boli získané zo živočíchov, 
ktoré] spĺňajú tieto požiadavky na zdravie zvierat: 

(4)(6)[II.2.3.1. Vzťahujú sa na ne požiadavky uvedené v časti II.2.4 a pochádzajú z (4)[krajiny] 
(4)[územia] (4)[pásma] (4)[kompartmentu] s (5)kódom: __ __ – __, ktorý(-á/-é) sa 
k dátumu vydania tohto certifikátu uvádza v časti 1 prílohy XXI 
k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/404 K na účely vstupu 
uvedených (4)[vodných živočíchov] (4)[produktov živočíšneho pôvodu z vodných 
živočíchov iných ako živé vodné živočíchy] do Únie;] 

(4)(6)[II.2.3.2. Ide o vodné živočíchy, ktoré boli podrobené klinickej prehliadke úradným 
veterinárnym lekárom v priebehu 72 hodín pred časom nakládky. Počas 
prehliadky živočíchy nevykazovali žiadne klinické symptómy prenosnej choroby 
a podľa príslušných záznamov zariadenia sa nevyskytol žiaden náznak problémov 
súvisiacich s chorobou;] 

II.2.3.3. Ide o vodné živočíchy, ktoré boli odoslané priamo zo zariadenia pôvodu do Únie; 

II.2.3.4. Neboli v kontakte s vodnými živočíchmi s nižším zdravotným štatútom. 

buď(4)(6)[II.2.4. Osobitné požiadavky na zdravie 
(4) [II.2.4.1. Požiadavky na (3)druhy zo zoznamu týkajúce sa infekcie parazitom 

Mikrocytos mackini alebo infekcie parazitom Perkinsus marinus 
(4)[Vodné živočíchy uvedené v kolónke I.27 časti I] (4)[Produkty živočíšneho pôvodu z vodných 
živočíchov iných ako živé vodné živočíchy uvedené v kolónke I.27 časti I boli získané zo 
živočíchov, ktoré] pochádzajú z (4)[krajiny] (4)[územia] (4)[pásma] (4)[kompartmentu] vyhlásenej(-
ého) za oblasť bez výskytu (4)[infekcie parazitom Mikrocytos mackini] (4)[infekcie parazitom 
Perkinsus marinus] v súlade s podmienkami, ktoré sú aspoň také prísne ako požiadavky 
stanovené v článku 66 alebo v článku 73 ods. 1 a článku 73 ods. 2 písm. a) delegovaného 
nariadenia Komisie (EÚ) 2020/689 L a v prípade vodných živočíchov všetky (3)druhy zo 
zoznamu uvedené v súvislosti s príslušnou chorobou/príslušnými chorobami: 

i) sú dovezené z iného/inej krajiny, územia, pásma alebo kompartmentu, ktorý(-
á/-é) bol(-a/-o) vyhlásený(-á/-é) za oblasť bez výskytu tej istej choroby/tých 
istých chorôb; 

ii) nie sú vakcinované proti (4)[uvedenej] (4)[uvedeným] chorobe/chorobám.] 

 
K Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/404 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich 

pásiem, z ktorých je povolený vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 (Ú. v. EÚ L 114, 31.3.2021, s. 1). 

L Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/689 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá dohľadu, eradikačných programov a štatútu bez výskytu choroby pre určité choroby 
zo zoznamu a objavujúce sa choroby (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 211). 
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 (4)(7) [II.2.4.2. Požiadavky na (3)druhy zo zoznamu týkajúce sa infekcie parazitom 
Marteilia refringens, infekcie parazitom Bonamia exitiosa alebo infekcie 
parazitom Bonamia ostreae 

(4)[Vodné živočíchy uvedené v kolónke I.27 časti I] (4)[Produkty živočíšneho pôvodu z vodných 
živočíchov iných ako živé vodné živočíchy uvedené v kolónke I.27 časti I boli získané zo 
živočíchov, ktoré] pochádzajú z (4)[krajiny] (4)[územia] (4)[pásma] (4)[kompartmentu] vyhlásenej(-
ého) za oblasť bez výskytu (4)[infekcie parazitom Marteilia refringens] (4)[infekcie parazitom 
Bonamia exitiosa] (4)[infekcie parazitom Bonamia ostreae] v súlade s kapitolou 4 časťou II 
delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689 a v prípade vodných živočíchov všetky (3)druhy zo 
zoznamu uvedené v súvislosti s príslušnou chorobou/príslušnými chorobami: 

– sú dovezené z iného/inej krajiny, územia, pásma alebo kompartmentu, ktorý(-
á/-é) bol(-a/-o) vyhlásený(-á/-é) za oblasť bez výskytu tej istej choroby/tých 
istých chorôb; 

– nie sú vakcinované proti (4)[uvedenej] (4)[uvedeným] chorobe/chorobám.] 
(4)(8) [II.2.4.3. Požiadavky týkajúce sa (9)druhov vnímavých na infekciu herpetickým 

vírusom ustríc 1 μνar (OsHV-1 μνar) 
(4)[Vodné živočíchy uvedené v kolónke I.27 časti I] (4)[Produkty živočíšneho pôvodu z vodných 
živočíchov iných ako živé vodné živočíchy uvedené v kolónke I.27 časti I boli získané zo 
živočíchov, ktoré] pochádzajú z (4)[krajiny] (4)[územia] (4)[pásma] (4)[kompartmentu], ktorý(-á/-é) 
spĺňa záruky týkajúce sa zdravia v súvislosti s herpetickým vírusom ustríc 1 μνar, ktoré sú 
potrebné na zabezpečenie súladu s vnútroštátnymi opatreniami uplatňovanými v členskom štáte 
určenia v súlade s článkom 175 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/692, a v súvislosti 
s uvedenou chorobou je členský štát alebo jeho časť uvedený(-á) v zozname v (4)[prílohe I] 
(4)[prílohe II] k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2021/260 M.]] 

alebo (4)(6)[II.2.4. Osobitné požiadavky na zdravie 
(4)[Vodné živočíchy uvedené v kolónke I.27 časti I] (4) [Produkty živočíšneho pôvodu z vodných 
živočíchov iných ako živé vodné živočíchy uvedené v kolónke I.27 časti I boli získané zo 
živočíchov, ktoré] sú určené pre zariadenie pre potraviny z vodných živočíchov schváleného na 
kontrolu chorôb v rámci Únie v súlade s článkom 11 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 
2020/691 N, v ktorom sa majú spracovať na ľudskú spotrebu.] 

 
M Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/260 z 11. februára 2021, ktorým sa schvaľujú vnútroštátne opatrenia na 

obmedzenie vplyvu určitých chorôb vodných živočíchov v súlade s článkom 226 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/429 a zrušuje rozhodnutie Komisie 2010/221/EÚ (Ú. v. EÚ L 59, 19.2.2021, s. 1). 

N Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/691 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení pre akvakultúru a prepravcov vodných živočíchov (Ú. v. EÚ L 174, 
3.6.2020, s. 345). 
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II.2.5. Podľa môjho najlepšieho vedomia a podľa vyhlásenia prevádzkovateľa (4)[vodné živočíchy 

uvedené v kolónke I.27 časti I] (4)[produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných ako 
živé vodné živočíchy uvedené v kolónke I.27 časti I boli získané zo živočíchov, ktoré] 
pochádzajú z (zo) (4)[zariadenia] (4)[biotopu], v ktorom: 

i) nebol výskyt abnormálnej úmrtnosti s neurčenou príčinou a 
ii) živočíchy neboli v kontakte s vodnými živočíchmi (3)druhov zo zoznamu, 

ktoré nespĺňali požiadavky uvedené v bode II.2.1. 
II.2.6. Požiadavky na prepravu 

Boli prijaté opatrenia na prepravu vodných živočíchov uvedených v kolónke I.27 časti I v súlade 
s požiadavkami stanovenými v článkoch 167 a 168 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692 a osobitne, 
že: 

II.2.6.1. pri preprave živočíchov vo vode sa voda nevymieňa v tretej krajine alebo na území, 
v pásme alebo kompartmente, ktoré nie sú uvedené v zozname na účely vstupu 
konkrétneho druhu a kategórie vodných živočíchov do Únie; 

II.2.6.2. živočíchy sa neprepravujú v podmienkach, ktoré ohrozujú ich zdravotný štatút, 
najmä: 

i) ak sa živočíchy prepravujú vo vode, nemení sa tým ich zdravotný štatút; 

ii) dopravné prostriedky a kontajnery sú skonštruované takým spôsobom, že 
počas prepravy nie je ohrozený zdravotný štatút vodných živočíchov; 

iii) pred naložením na odoslanie do Únie (4)[kontajner] (4)[loď na prepravu 
živých rýb] (4)[nebol(-a) predtým použitý(-á)] (4)[bol(-a) vyčistený(-á) 
a vydezinfikovaný(-á)] v súlade s protokolom a produktmi schválenými 
príslušným orgánom (4)[tretej krajiny] (4)[územia] pôvodu; 

II.2.6.3. od času nakládky v zariadení pôvodu až do času príchodu do Únie živočíchy v zásielke 
neboli prepravované v rovnakej vode alebo (4)[kontajneri] (4)[lodi na prepravu živých 
rýb] s vodnými živočíchmi, ktoré mali nižší zdravotný štatút alebo ktoré neboli určené 
na vstup do Únie; 

II.2.6.4. keď je nevyhnutná výmena vody v (na) (4)[krajine] (4)[území] (4)[pásme] 
(4)[kompartmente] uvedenej(-om) v zozname na účely vstupu konkrétneho druhu 
a kategórie vodných živočíchov do Únie, vykoná sa iba (4)[v prípade prepravy po súši 
v miestach na výmenu vody schválených príslušným orgánom (4) [tretej krajiny] 
(4)[územia], kde dochádza k výmene vody] (4)[v prípade prepravy loďou na prepravu 
živých rýb: vo vzdialenosti najmenej 10 km od akýchkoľvek zariadení pre 
akvakultúru, ktoré sa nachádzajú na ceste z miesta pôvodu na miesto určenia v Únii]. 
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II.2.7. Požiadavky na označovanie 

Prijali sa opatrenia na identifikáciu a označenie (4)[dopravných prostriedkov] (4)[kontajnerov] v súlade 
s článkom 169 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692, a najmä, že: 

II.2.7.1. zásielka je identifikovaná (4)[čitateľným a viditeľným označením na vonkajšej strane 
kontajnera] (4)[v prípade prepravy loďou na prepravu živých rýb prostredníctvom 
záznamu v zozname nákladu lode], ktorá(-ý) jasne spája zásielku s týmto certifikátom 
zdravia zvierat/úradným certifikátom; 

(4)[II.2.7.2. v prípade vodných živočíchov sa na čitateľnom a viditeľnom označení 
uvedenom v bode II.2.7.1 uvádza: 

a) údaj o počte kontajnerov v zásielke; 

b) názov druhu, ktorý sa prepravuje v každom kontajneri; 

c) údaj o počte živočíchov každého prítomného druhu v každom kontajneri; 

d) toto vyjadrenie: „živé mäkkýše určené na ľudskú spotrebu v Európskej únii“;] 
(4)[II.2.7.3. V prípade produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných ako 

živé vodné živočíchy sa na čitateľnom a viditeľnom označení uvedenom v bode 
II.2.7.1 uvádza aspoň toto vyjadrenie: 

„mäkkýše určené na ľudskú spotrebu po ďalšom spracovaní v Európskej únii“.] 

II.2.8. Platnosť certifikátu zdravia zvierat/úradného certifikátu 

Tento certifikát zdravia zvierat/úradný certifikát je platný 10 dní od dátumu vydania. V prípade prepravy 
vodných živočíchov po vodnej ceste/mori sa toto obdobie 10 dní môže predĺžiť o dĺžku trvania prepravy 
po vodnej ceste/mori. 

Poznámky 

V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie 
a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s článkom 5 ods. 4 Protokolu o Írsku/Severnom Írsku 
v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na Európsku úniu v tomto certifikáte zahŕňajú Spojené 
kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko. 

Tento certifikát je určený na vstup živých lastúrnikov a produktov živočíšneho pôvodu z uvedených živočíchov 
určených na ľudskú spotrebu do Únie, a to aj vtedy, ak Únia nie je konečným miestom určenia takýchto 
lastúrnikov a produktov z nich. 

„Vodné živočíchy“ sú živočíchy v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 3 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/429. „Živočíchy akvakultúry“ sú vodné živočíchy, ktoré sú predmetom akvakultúry v  zmysle 
vymedzenia v článku 4 bode 7 nariadenia (EÚ) 2016/429. 

Všetky vodné živočíchy a produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných ako živé vodné živočíchy, na 
ktoré sa vzťahuje časť II.2.4. tohto certifikátu, musia pochádzať z krajiny/územia/pásma/kompartmentu, 
uvedenej(-ého) v stĺpci 2 tabuľky v časti 1 prílohy XXI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404. 
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Časť II.2.4. certifikátu sa nevzťahuje na tieto vodné živočíchy, a preto môžu pochádzať z krajiny alebo jej 
regiónu uvedených v zozname v prílohe VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/405: 

a) mäkkýše, ktoré sú balené a označené na ľudskú spotrebu v súlade so špecifickými požiadavkami 
týkajúcimi sa uvedených živočíchov stanovenými v nariadení (ES) č. 853/2004 a ktoré v prípade 
návratu do vodného prostredia už nie sú schopné prežiť ako živé živočíchy, 

b) mäkkýše, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu bez ďalšieho spracovania, pod podmienkou, že sú 
balené na účely maloobchodného predaja v súlade s požiadavkami na takéto balenia, ako sa 
stanovuje v nariadení (ES) č. 853/2004, 

c) mäkkýše, ktoré sú balené a označené na ľudskú spotrebu v súlade so špecifickými požiadavkami 
týkajúcimi sa uvedených živočíchov, ako sú stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004, a ktoré sú 
určené na ďalšie spracovanie bez dočasného uskladnenia v mieste spracovania. 

Tento certifikát zdravia zvierat/úradný certifikát sa vyplní podľa poznámok k vyplneniu certifikátov stanovených 
v kapitole 4 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235. 

Časť I: 

Kolónka I.8: Región pôvodu: uveďte produkčnú oblasť a jej klasifikáciu v čase zberu. 

Časť II: 
(1) Časť II.1 sa nevzťahuje na krajiny, ktoré uplatňujú osobitné požiadavky na certifikáciu zdravotnej 

neškodnosti stanovené v dohodách o rovnocennosti alebo iných právnych predpisoch EÚ. 
(2) Časť II.2. sa neuplatňuje a mala by sa vypustiť, ak zásielka pozostáva z: a) druhov iných ako tie, ktoré sa 

uvádzajú v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1882 O; alebo b) voľne žijúcich 
vodných živočíchov a produktov živočíšneho pôvodu z uvedených voľne žijúcich vodných živočíchov, 
ktoré sú vylodené z rybárskych plavidiel na ľudskú spotrebu; alebo c) produktov živočíšneho pôvodu 
z vodných živočíchov iných ako živé vodné živočíchy, ktoré vstupujú do Únie pripravené na priamu 
ľudskú spotrebu. 

(3) Druhy uvedené v stĺpcoch 3 a 4 tabuľky v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/1882. Druhy 
uvedené v stĺpci 4 sa považujú za vektory len za podmienok stanovených v článku 171 delegovaného 
nariadenia (EÚ) 2020/692. 

(4) Nehodiace sa prečiarknite/vymažte. V prípade časti II.2.4.1 vypustenie nie je prípustné, ak zásielka 
obsahuje druhy zo zoznamu uvedené v súvislosti s infekciou parazitom Mikrocytos mackini alebo 
infekciou parazitom Perkinsus marinus, okrem prípadov uvedených v poznámke pod čiarou (6). 

(5) Kód tretej krajiny/územia/pásma/kompartmentu, ako sa uvádza v stĺpci 2 tabuľky v časti 1 prílohy XXI 
k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404. 

 
O Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1882 z 3. decembra 2018 o uplatňovaní niektorých pravidiel prevencie a kontroly 

chorôb na kategórie chorôb zo zoznamu a o vytvorení zoznamu druhov a skupín druhov predstavujúcich značné riziko šírenia 
uvedených chorôb zo zoznamu (Ú. v. EÚ L 308, 4.12.2018, s. 21). 
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 (6) Časti II.2.3.1, II.2.3.2 a časť II.2.4 sa neuplatňujú a mali by sa vypustiť, ak zásielka obsahuje iba tieto 
vodné živočíchy: 
a) mäkkýše, ktoré sú balené a označené na ľudskú spotrebu v súlade so špecifickými požiadavkami 

týkajúcimi sa uvedených zvierat, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 853/2004, a ktoré v prípade 
návratu do vodného prostredia už nie sú schopné prežiť ako živé živočíchy; 

b) mäkkýše, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu bez ďalšieho spracovania, pod podmienkou, že sú 
balené na účely maloobchodného predaja v súlade s požiadavkami na takéto balenia, ako sa 
stanovuje v nariadení (ES) č. 853/2004; 

c) mäkkýše, ktoré sú balené a označené na ľudskú spotrebu v súlade so špecifickými požiadavkami 
týkajúcimi sa uvedených živočíchov, ako sú stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004, a ktoré sú 
určené na ďalšie spracovanie bez dočasného uskladnenia v mieste spracovania. 

(7) Uplatňuje sa len vtedy, keď členský štát/pásmo/kompartment určenia v Únii má buď štatút bez výskytu 
choroby kategórie C v zmysle vymedzenia v článku 1 bode 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/1882, 
alebo sa naň vzťahuje voliteľný eradikačný program zriadený v súlade s článkom 31 ods. 2 nariadenia 
(EÚ) 2016/429, inak sa vypúšťa. 

(8) Uplatňuje sa, ak členský štát určenia v Únii alebo jeho časť schválil(-a) vnútroštátne opatrenia týkajúce sa 
konkrétnej choroby uvedenej v prílohe I alebo prílohe II k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/260, 
inak sa vypúšťa. 

(9) Vnímavé druhy uvedené v druhom stĺpci tabuľky v prílohe III k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 
2021/260. 

(10) podpíše: 
– úradný veterinárny lekár, ak sa časť II.2. Potvrdenie o zdravotnom stave zvierat nevypúšťa, 
– certifikujúci úradník alebo úradný veterinárny lekár, ak sa časť II.2. Potvrdenie o zdravotnom stave 

zvierat vypúšťa. 

 

[Úradný veterinárny lekár](4)(10)/[Certifikujúci úradník](4)(10) 

Meno (veľkými písmenami)    

Dátum  Kvalifikácia a titul  

Pečiatka  Podpis  

  


