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POGLAVJE 31 

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP ŽIVIH 
ŠKOLJK, IGLOKOŽCEV, PLAŠČARJEV, MORSKIH POLŽEV TER 

PROIZVODOV ŽIVALSKEGA IZVORA IZ TEH ŽIVALI, NAMENJENIH ZA 
PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC MOL-HC) 

DRŽAVA  Veterinarsko/uradno spričevalo za EU 
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I.1 Pošiljatelj/izvoznik   I.2 Referenca spričevala I.2a Sklic IMSOC 
 Ime    
 Naslov 

 
 I.3 Osrednji pristojni organ  KODA QR 

  
 Država Oznaka države 

ISO 
I.4 Lokalni pristojni organ   

I.5 Prejemnik/uvoznik  I.6 Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko  
 Ime   Ime  

 Naslov    Naslov  

 
Država Oznaka države 

ISO  Država Oznaka države ISO 

I.7 Država izvora Oznaka države 
ISO 

I.9 Namembna država Oznaka države ISO 

I.8 Regija izvora Oznaka I.10 Namembna regija Oznaka 
I.11 Kraj odpreme  I.12 Namembni kraj  
 Ime Registracijska 

številka/številka odobritve 
 Ime Registracijska 

številka/številka 
odobritve 

 Naslov   Naslov  

 Država Oznaka države 
ISO 

 Država Oznaka države ISO 

I.13 Kraj natovarjanja I.14 Datum in čas odhoda 
I.15 Prevozno sredstvo   I.16 Mejna kontrolna točka vstopa  

 □ Zrakoplov 
 □ Plovilo 

I.17 Spremni dokumenti 
  

 □ Železniški 
vagon 

□ Cestno prevozno sredstvo 
 

 
Vrsta 
 Oznaka 

 Identifikacija 
 Država Oznaka države ISO 
 Referenca trgovinskega 

dokumenta 
 

I.18 Pogoji prevoza □ Temperatura okolja  □ Ohlajeno □ Zamrznjeno 
I.19 Številka zabojnika/številka zalivke 
 Številka zabojnika Številka zalivke   
I.20 S spričevalom za 
 □ Proizvode za prehrano ljudi □ Žive vodne živali za 

prehrano ljudi 

□ Odpremni center □ Nadaljnjo predelavo 

I.21 □Za tranzit I.22 □Za notranji trg 

Tretja država Oznaka države ISO I.23  
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I.24  Skupno število pakiranj I.25 Skupna količina I.26 Skupna neto teža/bruto teža (v kg) 

I.27  Opis pošiljke 
Oznaka KN Vrsta       
  Hladilnica  Identifikaci

jska oznaka 
Vrsta pakiranja  Neto teža 

  Vrsta obdelave  Vrsta blaga Število pakiranj  Številka serije 
□ Končni 
potrošnik 

 Datum 
zbiranja/proizvod
nje 

 Proizvodni 
obrat 
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II. Podatki o zdravstvenem stanju II.a  Referenca 
spričevala II.b  Sklic IMSOC 

II.1. (1)Javnozdravstveno potrdilo [črtati, kadar Unija ni končni kraj, v katerega so žive školjke, iglokožci, 
plaščarji, morski polži ter proizvodi živalskega izvora iz teh živali namenjeni] 

Podpisani izjavljam, da sem seznanjen z ustreznimi zahtevami iz Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta A, Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta B, Uredbe (ES) 
št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta, 
in potrjujem, da so bili (4)[žive školjke] (4)[živi iglokožci] (4)[živi plaščarji] (4)[živi morski polži] 
(4)[proizvodi živalskega izvora, pridobljeni iz živih školjk/živih iglokožcev/živih plaščarjev/živih 
morskih polžev], opisani v delu I, proizvedeni v skladu s temi zahtevami in zlasti da: 

(a) so bili pridobljeni v regijah ali državah…………….., s katerih je na da izdaje tega spričevala 
dovoljen vstop (4)[živih školjk] (4)[živih iglokožcev] (4)[živih plaščarjev] (4)[živih morskih polžev] 
(4)[proizvodov živalskega izvora, pridobljenih iz živih školjk/živih iglokožcev/živih plaščarjev/živih 
morskih polžev] v Unijo in so na seznamu v Prilogi VIII k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 
2021/405 C; 

(b) prihajajo iz obratov, ki izvajajo splošne higienske zahteve in program na podlagi načel analize 
tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP) v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 852/2004, 
pristojni organi pa v njih redno izvajajo presoje ter so na seznamu odobrenih obratov EU; 

(c) so bili nabrani, po potrebi ponovno nasajeni in prepeljani v skladu s Prilogo III, oddelek VII, 
poglavji I in II, k Uredbi (ES) št. 853/2004; 

(d) (4)[so bili obdelani, po potrebi očiščeni, in pakirani v skladu s Prilogo III, oddelek VII, poglavji III in 
IV, k Uredbi (ES) št. 853/2004; 

(e) (4)[so bili pripravljeni, predelani, zamrznjeni in odmrznjeni higiensko v skladu z zahtevami iz Priloge 
III, oddelek VIII, poglavji III in IV, k Uredbi (ES) št. 853/2004; 

 
A  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske 

zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1). 
B Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1). 
C Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/405 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je 

dovoljen vstop nekaterih živali in blaga, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 118). 
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 (f) izpolnjujejo zdravstvene standarde iz Priloge III, oddelek VII, poglavje V, k Uredbi (ES) 
št. 853/2004 (4)[Priloge III, oddelek VIII, poglavje V k Uredbi (ES) št. 853/2004] in merila iz Uredbe 
Komisije (ES) št. 2073/2005 A; 

(g) so bili pakirani, skladiščeni in prepeljani v skladu s (4)[Prilogo III, oddelek VII, poglavji VI in VIII, k 
Uredbi (ES) št. 853/2004] (4)[Prilogo III, oddelek VIII, poglavji VI do VIII, k Uredbi (ES) 
št. 853/2004] ; 

(h) so bili označeni in etiketirani v skladu s (4)[Prilogo II, oddelek I, in Prilogo III, oddelek VII, poglavje 
VII, k Uredbi (ES) št. 853/2004] (4)[Prilogo II, oddelek I, k Uredbi (ES) št. 853/2004;] 

(i) v primeru pektinidov, morskih polžev in morskih kumar, ki niso precejevalci, nabranih zunaj 
razvrščenih proizvodnih območij, izpolnjujejo posebne zahteve iz Priloge III, oddelek VII, poglavje 
IX, k Uredbi (ES) št. 853/2004; 

(j) prihajajo s proizvodnega območja, ki je bilo v trenutku nabiranja v skladu s členom 52 Izvedbene 
uredbe Komisije (EU) 2019/627 B razvrščeno kot območje razreda [A] [B] ali [C] (navesti 
razvrstitev proizvodnega območja v trenutku nabiranja) (razen za pektinide, morske polže in morske 
kumare, ki niso precejalci, nabrane zunaj razvrščenih proizvodnih območij); 

(k) so bili rezultati uradnega nadzora iz (4)[členov 51 do 66 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/627 
ali člena 11 Delegirane uredbe (EU) 2019/624] (4)[členov 69 do 71 Izvedbene uredbe (EU) 
2019/627] zadovoljivi; 

(l) izpolnjujejo jamstva, ki veljajo za žive živali in od njih pridobljene proizvode, če izvirajo iz 
akvakulture, ter so določena v načrtih o ostankih, predloženih v skladu s členom 29 Direktive Sveta 
96/23/ES C, zadevne živali in proizvodi pa so navedeni v Sklepu Komisije 2011/163/EU D za 
zadevno državo izvora; 

(m) so bili proizvedeni pod pogoji, ki zagotavljajo upoštevanje mejnih vrednosti ostankov pesticidov iz 
Uredbe (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta E in mejnih vrednosti onesnaževal iz 
Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 F. 

 
A Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (UL L 338, 22.12.2005, str. 1). 
B Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/627 z dne 15. marca 2019 o določitvi enotnih praktičnih ureditev za izvajanje uradnega 

nadzora nad proizvodi živalskega izvora, namenjenimi za prehrano ljudi, v skladu z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2074/2005 o uradnem nadzoru (UL L 131, 17.5.2019, str. 51). 

C Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v 
živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (UL L 125, 
23.5.1996, str. 10). 

D  Sklep Komisije 2011/163/EU z dne 16. marca 2011 o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 
Direktive Sveta 96/23/ES (UL L 70, 17.3.2011, str. 40). 

E Uredba (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali 
na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1). 

F  Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL 
L 364, 20.12.2006, str. 5). 
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 (2)[II.2. Potrdilo o zdravstvenem stanju živali za žive školjke (3)vrst s seznama, ki so namenjene za prehrano 
ljudi, ter proizvode živalskega izvora iz navedenih školjk, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo v 
Uniji pred uporabo za prehrano ljudi, razen divjih školjk ter njihovih proizvodov, ki jih iztovorijo 
ribiška plovila 

Podpisani uradni veterinar potrjujem, da: 

II.2.1. po uradnih informacijah (4)[vodne živali iz dela I, rubrika I.27] (4)[proizvodi živalskega izvora iz 
vodnih živali, razen iz živih vodnih živali, iz dela I, rubrika I.27, so bili pridobljeni iz živali, ki] 
izpolnjujejo naslednje zahteve za zdravstveno varstvo živali: 

II.2.1.1. izvirajo iz (4)[obrata] (4)[habitata], za katerega ne veljajo nacionalni omejitveni ukrepi iz 
razlogov zdravja živali ali zaradi pojava povečane umrljivosti iz nepojasnjenega vzroka 
vključno z ustreznimi boleznimi s seznama iz Priloge I k Delegirani uredbi Komisije 
(EU) 2020/692 A in porajajočimi se boleznimi; 

II.2.1.2.  (4)[vodne živali niso namenjene za usmrtitev] (4)[proizvodi živalskega izvora iz vodnih 
živali, razen iz živih vodnih živali, so bili pridobljeni iz živali, ki niso bile namenjene za 
usmrtitev] v okviru nacionalnega programa izkoreninjenja bolezni, vključno z zadevnimi 
boleznimi s seznama iz Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 in porajajočimi se 
boleznimi; 

(4)[II.2.2. (4)[živali iz akvakulture iz dela I, rubrika I.27] (4)[proizvodi živalskega izvora iz živali iz 
akvakulture, razen živih živali iz akvakulture, iz dela I, rubrika I.27, so bili pridobljeni iz živali, 
ki] izpolnjujejo naslednje zahteve: 

II.2.2.1. prihajajo iz obrata akvakulture, ki ga je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora 
(4)[registriral] (4)[odobril] in ga nadzira ter ki ima vzpostavljen sistem, s katerim lahko 
najmanj tri leta vzdržuje in vodi posodobljene evidence z informacijami o: 

(i) vrstah, kategorijah in številu živali iz akvakulture v obratu; 

(ii) premikih vodnih živali v obrat in živali iz akvakulture iz njega; 

(iii) umrljivosti v obratu; 

II.2.2.2. prihajajo iz obrata akvakulture, ki ga veterinar redno obišče za namen odkrivanja znakov 
in pridobivanja več informacij o pojavu bolezni, vključno z zadevnimi boleznimi s 
seznama v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2020/692 in porajajočimi se boleznimi tako 
pogosto, kot je primerno tveganju, ki ga obrat pomeni.] 

 
A Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta 

in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove 
premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379). 
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 II.2.3. Splošne zahteve za zdravstveno varstvo živali 
(4)[Vodne živali iz dela I, rubrika I.27,] (4)[Proizvodi živalskega izvora iz vodnih živali, razen iz živih 
vodnih živali, iz dela I, rubrika I.27,] so bile/-i pridobljene/-i iz živali, ki izpolnjujejo naslednje zahteve za 
zdravstveno varstvo živali: 

(4)(6)[II.2.3.1. zanje veljajo zahteve iz dela II.2.4 in izvirajo iz/z (4)[države] (4)[ozemlja], 
(4)[območja] (4)[kompartmenta] z (5)oznako: __ __ - __, ki je na datum izdaje tega 
spričevala na seznamu v Prilogi XXI, del 1, k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 
2021/404 A za vstop navedenih (4)[vodnih živali] (4)[proizvodov živalskega izvora 
iz vodnih živali, razen iz živih vodnih živali,] v Unijo;] 

(4)(6)[II.2.3.2. so vodne živali, ki jih je uradni veterinar klinično pregledal v 72 urah pred 
natovarjanjem. Živali med pregledom niso kazale kliničnih simptomov prenosljive 
bolezni in po ustreznih evidencah obrata ni bilo znakov bolezni;] 

II.2.3.3.  so vodne živali, ki so bile v Unijo odpremljene neposredno iz svojega obrata 
izvora; 

II.2.3.4. niso bile v stiku z vodnimi živalmi z nižjim zdravstvenim statusom. 

bodisi(4)(6)[II.2.4. Posebne zdravstvene zahteve 
(4) [II.2.4.1. Zahteve za (3)vrste s seznama za okužbo z Mikrocytos mackini ali okužbo s 

Perkinsus marinus 
(4)[Vodne živali iz dela I, rubrika I.27,] (4)[Proizvodi živalskega izvora iz vodnih živali, razen iz 
živih vodnih živali, iz dela I, rubrika I.27, so bili pridobljeni iz živali, ki] izvirajo iz/z (4)[države] 
(4)[ozemlja] (4)[območja] (4)[kompartmenta], razglašene/-ga kot proste/-ga (4)[okužbe z Mikrocytos 
mackini] (4)[okužbe s Perkinsus marinus] v skladu s pogoji, ki so vsaj tako strogi kot pogoji iz 
člena 66 ali iz člena 73(1) in člena 73(2), točka (a), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/689 B, 
vodne živali vseh (3) vrst s seznama za zadevne bolezni pa: 

(i) so vnesene iz druge države, z ozemlja, območja ali iz kompartmenta, ki je bil/-a 
razglašen/-a kot prost/-a istih bolezni; 

(ii) niso cepljene proti (4)[navedeni] (4)[navedenim] bolezni(m).] 

 
A Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali 

območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 
2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 1). 

B Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta 
in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni 
(UL L 174, 3.6.2020, str. 211). 
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 (4)(7) [II.2.4.2. Zahteve za (3)vrste s seznama za okužbo z Marteilia refringens, okužbo z 
Bonamia exitiosa ali okužbo z Bonamia ostreae 

(4)[Vodne živali iz dela I, rubrika I.27,] (4)[Proizvodi živalskega izvora iz vodnih živali, razen iz 
živih vodnih živali, iz dela I, rubrika I.27, so bili pridobljeni iz živali, ki] izvirajo iz/z (4)[države] 
(4)[ozemlja] (4)[območja] (4)[kompartmenta], razglašene/-ga kot proste/-ga (4)[okužbe z Marteilia 
refringens] (4)[okužbe z Bonamia exitiosa] (4)[okužbe z Bonamia ostreae] v skladu z delom II, 
poglavje 4, Delegirane uredbe (EU) 2020/689, vodne živali vseh (3)vrst s seznama za zadevne 
bolezni pa: 

− so vnesene iz druge države, z ozemlja, območja ali iz kompartmenta, ki je bil/-a 
razglašen/-a kot prost/-a istih bolezni; 

− niso cepljene proti (4)[navedeni] (4)[navedenim] bolezni(m).] 
(4)(8) [II.2.4.3. Zahteve za (9)vrste, dovzetne za okužbo z ostreidnim herpesvirusom 1 μvar 

(OsHV-1 μvar) 
(4)[Vodne živali iz dela I, rubrika I.27,] (4)[Proizvodi živalskega izvora iz vodnih živali, razen iz 
živih vodnih živali, iz dela I, rubrika I.27, so bili pridobljeni iz živali, ki] izvirajo iz/z (4)[države] 
(4)[ozemlja] (4)[območja] (4)[kompartmenta], ki izpolnjuje jamstva glede zdravstvenega varstva 
živali za OsHV-1 μvar, ki morajo biti skladna z nacionalnimi ukrepi, ki se uporabljajo v 
namembni državi članici, v skladu s členom 175 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/692, in 
za katere je država članica ali njen del na seznamu v (4)[Prilogi I] (4)[Prilogi II] k Izvedbenemu 
sklepu Komisije (EU) 2021/260 A.]] 

ali (4)(6)[II.2.4. Posebne zdravstvene zahteve 
(4)[Vodne živali iz dela I, rubrika I.27,] (4)[Proizvodi živalskega izvora iz vodnih živali, razen iz 
živih vodnih živali, iz dela I, rubrika I.27, so bili pridobljeni iz živali, ki] so namenjene/-i v obrat 
za predelavo ribiških proizvodov za namen obvladovanja bolezni v Uniji, ki je odobren v skladu s 
členom 11 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/691 B, kjer bodo predelane/-i za prehrano 
ljudi.] 

 
A Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/260 z dne 11. februarja 2021 o odobritvi nacionalnih ukrepov za omejitev učinka nekaterih 

bolezni vodnih živali v skladu s členom 226(3) Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa 
Komisije 2010/221/EU (UL L 59, 19.2.2021, str. 1). 

B  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/691 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta 
in Sveta glede pravil za obrate akvakulture in prevoznike vodnih žival (UL L 174, 3.6.2020, str. 345). 
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 II.2.5. Po moji najboljši vednosti in v skladu z izjavo izvajalca dejavnosti (4)[vodne živali iz dela I, 
rubrika I.27,] (4)[proizvodi živalskega izvora iz vodnih živali, razen iz živih vodnih živali, iz dela 
I, rubrika I.27, so bili pridobljeni iz živali, ki] izvirajo iz (4)[obrata] (4)[habitata], v katerem: 

(i) ni bilo povečane umrljivosti iz nepojasnjenega vzroka in 
(ii) živali niso bile v stiku z vodnimi živalmi (3)vrst s seznama, ki niso izpolnjevale 

zahteve iz točke II.2.1. 
II.2.6. Zahteve glede prevoza 

Urejeno je bilo, da se vodne živali iz dela I, rubrika I.27, prepeljejo v skladu z zahtevami iz členov 167 in 
168 Delegirane uredbe (EU) 2020/692 in zlasti da: 

II.2.6.1. kadar se živali prevažajo v vodi, voda ni zamenjana v tretji državi, na ozemlju, območju 
ali v kompartmentu, ki ni na seznamu za vstop določene vrste in kategorije vodnih 
živali v Unijo; 

II.2.6.2. živali niso bile prepeljane v pogojih, ki bi ogrozili njihov zdravstveni status, zlasti: 

(i) kadar se živali prevažajo v vodi, voda ne spremeni njihovega zdravstvenega 
statusa; 

(ii) prevozna sredstva in zabojniki so konstruirani tako, da zdravstveni status 
vodnih živali med prevozom ni ogrožen; 

(iii) (4)[zabojnik] (4)[ladja z bazeni] je pred natovarjanjem za odpremo v Unijo 
(4)[še neuporabljen/-a] (4)[očiščen/-a in razkužen/-a v skladu s protokolom in s 
proizvodi, ki jih odobri pristojni organ (4)[tretje države] (4)[ozemlja] izvora;] 

II.2.6.3. od časa natovarjanja v obratu izvora do časa prispetja v Unijo se živali iz pošiljke ne 
prevažajo v isti vodi ali (4)[zabojniku] (4)[ladji z bazeni] skupaj z vodnimi živalmi, 
katerih zdravstveni status je nižji ali ki niso namenjene za vstop v Unijo; 

II.2.6.4. če je treba zamenjati vodo v/na (4)[državi] (4)[ozemlju] (4)[območju] (4)[kompartmentu], 
ki je na seznamu za vstop določene vrste in kategorije vodnih živali v Unijo, se voda 
zamenja, (4)[če gre za prevoz po kopnem, na točkah za zamenjavo vode, ki jih je odobril 
pristojni organ (4)[tretje države] (4)[ozemlja], kjer se opravi zamenjava vode] (4)[če gre za 
prevoz z ladjo z bazeni, v oddaljenosti najmanj 10 km od obratov akvakulture, ki se 
nahajajo na poti od kraja izvora do namembnega kraja v Uniji.] 
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 II.2.7. Zahteve glede označevanja 

Urejeno je bilo, da so (4)[prevozna sredstva] (4)[zabojniki] identificirani in označeni v skladu s členom 169 
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/692 in zlasti da: 

II.2.7.1. je pošiljka identificirana s/z (4)[čitljivo in vidno oznako na zunanji strani zabojnika,] 
(4)[vnosom v ladijski manifest, kadar se prevaža z ladjo z bazeni,] ki jasno povezuje 
pošiljko s tem veterinarskim/uradnim spričevalom; 

(4)[II.2.7.2. v primeru živih vodnih živali čitljiva in jasna oznaka iz točke II.2.7.1 vsebuje: 

(a) številko o številu zabojnikov v pošiljki; 

(b) imena vrst, ki se nahajajo v vsakem zabojniku; 

(c) številko o številu živali v vsakem zabojniku za vsako vrsto, ki je v njem; 

(d) naslednjo izjavo: „živi mehkužci, namenjeni za prehrano ljudi v Evropski 
uniji“;] 

(4)[II.2.7.3.  v primeru proizvodov živalskega izvora iz vodnih živali, razen iz živih vodnih 
živali, čitljiva in vidna oznaka iz točke II.2.7.1 vsebuje vsaj naslednjo izjavo: 

„živi mehkužci, namenjeni za prehrano ljudi po nadaljnji predelavi v Evropski uniji“.] 

II.2.8. Veljavnost veterinarskega/uradnega spričevala 

To veterinarsko/uradno spričevalo velja 10 dni od datuma izdaje. V primeru prevoza vodnih živali po 
plovnih poteh/morju se obdobje 10 dni lahko podaljša za čas trajanja potovanja po plovnih poteh/morju. 

Opombe 

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in 
Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k 
navedenemu protokolu, sklici na Evropsko unijo v tem spričevalu vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s 
Severno Irsko. 

To spričevalo je namenjeno za vstop živih školjk in proizvodov živalskega izvora iz teh živali, namenjenih za 
prehrano ljudi, v Unijo, tudi kadar Unija ni končni kraj, v katerega so take školjke in proizvodi iz njih namenjeni. 

„Vodne živali“ so živali, kot so opredeljene v členu 4, točka 3, Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in 
Sveta. „Živali iz akvakulture“ so vodne živali, ki so gojene v akvakulturi, kot je opredeljeno v členu 4, točka 7, 
Uredbe (EU) 2016/429. 

Vse vodne živali in proizvodi živalskega izvora iz vodnih živali, razen iz živih vodnih živali, za katere se uporablja 
del II.2.4 tega spričevala, morajo izvirati z/iz države/ozemlja/območja/kompartmenta iz stolpca 2 tabele v Prilogi 
XXI, del 1, k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404. 
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 Del II.2.4 tega spričevala se ne uporablja za naslednje vodne živali, ki zato lahko izvirajo iz države ali njene regije 
s seznama iz Priloge VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/405: 

(a) mehkužce, ki so pakirani in označeni za prehrano ljudi v skladu s posebnimi zahtevami za 
navedene živali iz Uredbe (ES) št. 853/2004 in ki ne bi mogli več preživeti kot žive živali, če bi 
bili vrnjeni v vodno okolje; 

(b) mehkužce, namenjene za prehrano ljudi brez nadaljnje predelave, če so pakirani za maloprodajo v 
skladu z zahtevami za tako pakiranje iz Uredbe (ES) št. 853/2004; 

(c) mehkužce, ki so pakirani in označeni za prehrano ljudi v skladu s posebnimi zahtevami za 
navedene živali iz Uredbe (ES) št. 853/2004 in so namenjeni za nadaljnjo predelavo brez 
začasnega skladiščenja na kraju predelave. 

Veterinarsko/uradno spričevalo se izpolni v skladu z opombami za izpolnjevanje spričeval iz Priloge I, poglavje 
4, k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235. 

Del I: 

Rubrika I.8: Regija izvora: navesti proizvodno območje in njegovo razvrstitev v trenutku nabiranja. 

Del II: 
(1) Del II.1 se ne uporablja za države s posebnimi javnozdravstvenimi zahtevami za izdajo spričeval, 

določenimi v sporazumih o enakovrednosti ali drugi zakonodaji EU. 
(2) Del II.2 se ne uporablja in ga je treba črtati, kadar pošiljko sestavljajo: (a) vrste, ki niso na seznamu v 

Prilogi k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/1882 A, ali (b) divje vodne živali in proizvodi živalskega 
izvora iz teh divjih vodnih živali, iztovorjenih z ribiških plovil za neposredno prehrano ljudi, ali (c) 
proizvodi živalskega izvora iz vodnih živali, razen iz živih vodnih živali, ki vstopajo v Unijo pripravljeni 
za neposredno prehrano ljudi. 

(3) Vrste iz stolpcev 3 in 4 tabele v Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1882. Vrste iz stolpca 4 se štejejo za 
vektorje le pod pogoji iz člena 171 Delegirane uredbe (EU) 2020/692. 

(4) Ustrezno izbrati/neustrezno črtati. V primeru dela II.2.4.1 črtanje ni dovoljeno, če pošiljka vsebuje vrste s 
seznama za okužbo z Mikrocytos mackini ali okužbo s Perkinsus marinus, razen v okoliščinah, navedenih 
v opombi (6). 

(5) Oznaka tretje države/ozemlja/območja/kompartmenta, kot je navedena v stolpcu 2 tabele v Prilogi XXI, 
del 1, k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404. 

 
A Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 z dne 3. decembra 2018 o uporabi nekaterih pravil za 

preprečevanje in obvladovanje bolezni za kategorije bolezni s seznama ter o oblikovanju seznama vrst 
in skupin vrst, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje navedenih bolezni s seznama (UL L 308, 
4.12.2018, str. 21). 
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 (6) Deli II.2.3.1, II.2.3.2 in II.2.4 se ne uporabljajo in bi jih bilo treba črtati, če pošiljka vsebuje le naslednje 
vodne živali: 
(a) mehkužce, ki so pakirani in označeni za prehrano ljudi v skladu s posebnimi zahtevami za navedene 

živali iz Uredbe (ES) št. 853/2004 in ki ne bi mogli več preživeti kot žive živali, če bi bili vrnjeni v 
vodno okolje; 

(b) mehkužce, namenjene za prehrano ljudi brez nadaljnje predelave, če so pakirani za maloprodajo v 
skladu z zahtevami za tako pakiranje iz Uredbe (ES) št. 853/2004; 

(c) mehkužce, ki so pakirani in označeni za prehrano ljudi v skladu s posebnimi zahtevami za navedene 
živali iz Uredbe (ES) št. 853/2004 in so namenjeni za nadaljnjo predelavo brez začasnega 
skladiščenja na kraju predelave. 

(7) Uporablja se samo, kadar ima namembna/-no/-en država članica/območje/kompartment v Uniji status prost 
bolezni kategorije C, kot je opredeljena v členu 1, točka 3, Izvedbene uredbe (EU) 2018/1882, ali izvaja 
neobvezni program izkoreninjenja, vzpostavljen v skladu s členom 31(2) Uredbe (EU) 2016/429; drugače 
črtati. 

(8) Uporablja se, kadar ima namembna država članica v Uniji ali njen del uvedene odobrene nacionalne 
ukrepe za specifično bolezen, kot je navedeno v Prilogi I ali Prilogi II k Izvedbenemu sklepu (EU) 
2021/260; drugače črtati. 

(9) Dovzetne vrste, kot so navedene v drugem stolpcu tabele v Prilogi III k Izvedbenemu sklepu (EU) 
2021/260. 

(10) Podpiše: 
– uradni veterinar, kadar del II.2 Potrdila o zdravstvenem stanju živali ni črtan; 
– uradnik za izdajo spričevala ali uradni veterinar, kadar je del II.2 Potrdila o zdravstvenem stanju živali 

črtan. 

 

[Uradni veterinar](4)(10)/[Uradnik za izdajo spričevala](4)(10) 

Ime (z velikimi tiskanimi črkami)     

Datum  Kvalifikacija in naziv   

Žig  Podpis   

  


