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31. PEATÜKK 

LOOMATERVISE/AMETLIKU SERTIFIKAADI NÄIDIS INIMTOIDUKS 
ETTENÄHTUD ELUSATE KAHEPOOLMELISTE MOLLUSKITE, 

OKASNAHKSETE, MANTELLOOMADE, MERITIGUDE NING NENDE 
LOOMADE LOOMSETE SAADUSTE LIITU TOOMISEKS (NÄIDIS MOL-HC) 

RIIK  Loomatervise/ametlik sertifikaat ELi toomiseks 
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I.1 Kauba 
saatja/eksportija 

  I.2 Sertifikaadi viitenumber I.2a IMSOCi viide 

 Nimi    
 Aadress 

 
 I.3 Pädev keskasutus  RUUTKOOD 

  
 Riik ISO riigikood I.4 Pädev kohalik asutus   

I.5 Kauba 
saaja/importija 

 I.6 Saadetise eest vastutav ettevõtja  

 Nimi   Nimi  

 Aadress    Aadress  

 
Riik ISO riigikood  Riik ISO riigikood 

I.7 Päritoluriik ISO riigikood I.9 Sihtriik ISO riigikood 
I.8 Päritolupiirkond Kood I.10 Sihtpiirkond Kood 
I.11 Lähtekoht  I.12 Sihtkoht  
 Nimi Registreerimisnumber/heak

skiidunumber 
 Nimi Registreerimisnumber/he

akskiidunumber 
 Aadress   Aadress  

 Riik ISO riigikood  Riik ISO riigikood 

I.13 Pealelaadimiskoht I.14 Väljumiskuupäev ja -kellaaeg 
I.15 Transpordivahend   I.16 Riiki sisenemise piiripunkt  

 □ Lennuk 
 □ Laev 

I.17 Saatedokumendid 
  

 □ 
Raudteetransp
ort 

□ Maanteesõiduk 
 

 
Liik 
 Kood 

 Identifitseerimistunnused 
 Riik ISO riigikood 
 Äridokumendi viide  

I.18 Veotingimused □ Keskkonnatemperatuur  □ Jahutatud □ Külmutatud 
I.19 Konteineri number/plommi number 
 Konteineri number Plommi number   
I.20 Sertifitseeritud järgmisena või järgmise jaoks 
 □ Inimtoiduks ettenähtud tooted □ Inimtoiduks 

ettenähtud veeloomad 

□ Väljastuskeskus □ Edasine töötlemine 

I.21 □ Transiidiks I.22 □ Siseturu jaoks 

Kolmas riik ISO riigikood I.23  
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I.24  Pakkeüksusi kokku I.25 Üldkogus I.26 Kogunetomass (kg)/kogubrutomass (kg) 

I.27  Saadetise kirjeldus 
CN-kood Liik       
  Külmhoone  Identifitseer

imismärk 
Pakendi liik  Netomass 

  Töötlemisviis  Kauba laad Pakkeüksuste arv  Partii number 
□ 
Lõpptarbija 

 Kogumise/tootmi
se kuupäev 

 Tootmisette
võte 
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II Tervishoiualane teave II.a  Sertifikaadi 
viitenumber II.b  IMSOCi viide 

II.1 (1)Inimeste terviseohutuse kinnitus [kustutada, kui liit ei ole elusate kahepoolmeliste molluskite, 
okasnahksete, mantelloomade, meritigude ning nende loomade loomsete saaduste lõppsihtkoht] 

Mina, allakirjutanu, kinnitan, et olen tutvunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
nr 178/2002, A Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004, B Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 
asjaomaste nõuetega ning tõendan, et I osas kirjeldatud (4)[elusad kahepoolmelised molluskid] (4)[elusad 
okasnahksed] (4)[elusad mantelloomad] (4)[elusad meriteod] (4)[elusatest kahepoolmelistest 
molluskitest/elusatest okasnahksetest/elusatest mantelloomadest/elusatest meritigudest saadud loomsed 
saadused] on toodetud vastavalt kõnealustele nõuetele, eelkõige et need: 

a) on saadud piirkonnast (piirkondadest) või riigist …………….. (riikidest), kust käesoleva 
sertifikaadi väljaandmise kuupäeval on lubatud liitu tuua (4)[elusaid kahepoolmelisi molluskeid] 
(4)[elusaid okasnahkseid] (4)[elusaid mantelloomi] (4)[elusaid meritigusid] (4)[elusatest 
kahepoolmelistest molluskitest/elusatest okasnahksetest/elusatest mantelloomadest/elusatest 
meritigudest saadud loomseid saadusi] ja on kantud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/405 C 
VIII lisasse; 

b) on pärit ettevõt(e)test, kus kohaldatakse üldisi hügieeninõudeid ja rakendatakse kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 852/2004 artikliga 5 ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) põhimõtetel 
põhinevat programmi ning mida pädevad asutused korrapäraselt auditeerivad ja mis on loetletud 
ELi heakskiidetud ettevõttena; 

c) on kogutud, vajaduse korral ümber paigutatud ja transporditud vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 
III lisa VII jao I ja II peatükile; 

d) (4)[on käideldud, vajaduse korral puhastatud ja pakendatud vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 
III lisa VII jao III ja IV peatükile; 

e) (4)[on vajaduse korral ette valmistatud, töödeldud, külmutatud ja sulatatud vastavalt määruse (EÜ) 
nr 853/2004 III lisa VIII jao III ja IV peatükis sätestatud hügieeninõuetele]]; 

 
A Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide 

üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT 
L 31, 1.2.2002, lk 1). 

B Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 
30.4.2004, lk 1). 

C Komisjoni 24. märtsi 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/405, millega kehtestatakse selliste kolmandate riikide või nende 
piirkondade loetelud, kust on lubatud liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomi ja kaupu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) 2017/625 (ELT L 114, 31.3.2021, lk 118). 
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f) vastavad määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa VII jao V peatükis kehtestatud tervishoiunormidele, 

(4)[määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa VIII jao V peatükis kehtestatud tervishoiunormidele] ning 
komisjoni määruses (EÜ) nr 2073/2005 D sätestatud kriteeriumidele; 

g) on pakendatud, ladustatud ja transporditud vastavalt (4)[määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa VII jao 
VI ja VIII peatükile] (4)[määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa VIII jao VI–VIII peatükile]; 

h) on tähistatud ja märgistatud vastavalt (4)[määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa I jaole ja III lisa VII jao 
VII peatükile] (4)[määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa I jaole]; 

i) väljaspool klassifitseeritud tootmisalasid kogutud mittefiltreeriva toitumisviisiga kammkarplased 
(Pectinidae), meriteod ja meripuralased (Holothuroidea) vastavad määruse (EÜ) nr 853/2004 
III lisa VII jao IX peatükis esitatud erinõuetele; 

j) on pärit tootmisalalt, mis on nende kogumise ajal (märkida tootmisala klassifikatsioon kogumise 
ajal) klassifitseeritud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/627 E artikli 52 kohaselt kui [A-] [B-] 
või [C-]klassi ala (v.a väljaspool klassifitseeritud tootmisalasid kogutud mittefiltreeriva 
toitumisviisiga kammkarplased (Pectinidae), meriteod ja meripuralased (Holothuroidea)); 

k) on rahuldavate tulemustega läbinud (4)[rakendusmääruse (EL) 2019/627 artiklites 51–66 või 
komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/624 artiklis 11] (4)[rakendusmääruse (EL) 2019/627 
artiklites 69–71] sätestatud ametlikud kontrollid; 

l) vesiviljelusest pärit elusloomi ja nendest saadud tooteid hõlmavad tagatised, mis on sätestatud 
nõukogu direktiivi 96/23/EÜ F artikli 29 kohaselt esitatud jääke käsitlevates kavades, on täidetud 
ning asjaomased loomad ja tooted on asjaomase päritoluriigi puhul loetletud komisjoni otsuses 
2011/163/EL; G 

m) on toodetud tingimustel, millega tagatakse vastavus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 
(EÜ) nr 396/2005 H sätestatud pestitsiidide jääkide piirnormidele ja komisjoni määruses (EÜ) 
nr 1881/2006 I sätestatud saasteainete piirnormidele. 

 
D Komisjoni 15. novembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta (ELT L 338, 

22.12.2005, lk 1). 
E Komisjoni 15. märtsi 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/627, milles sätestatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) 2017/625 ühtne praktiline kord inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametliku kontrolli tegemiseks ja 
millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 2074/2005 ametliku kontrolli osas (ELT L 131, 17.5.2019, lk 51). 

F Nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiiv 96/23/EÜ, millega nähakse ette teatud ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed 
elusloomades ja loomsetes toodetes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 
89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10). 

G Komisjoni 16. märtsi 2011. aasta otsus 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud 
kavade tunnustamise kohta (ELT L 70, 17.3.2011, lk 40). 

H Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või 
nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (ELT L 70, 
16.3.2005, lk 1). 

I Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid 
toiduainetes (ELT L 364, 20.12.2006, lk 5). 
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 (2)[II.2 Loomade terviseohutuse kinnitus (3)loetletud liikidesse kuuluvate inimtoiduks ettenähtud elusate 
kahepoolmeliste molluskite ning nendelt molluskitelt saadud loomsete saaduste kohta, mis on enne 
inimtoiduks kasutamist ette nähtud edasiseks töötlemiseks liidus, v.a kalalaevadelt lossitud elusad 
looduslikud kahepoolmelised molluskid ning neist saadud tooted 

Mina, allakirjutanud veterinaarjärelevalve ametnik, kinnitan järgmist. 

II.2.1 Ametliku teabe kohaselt (4)[vastavad I osa lahtris I.27 osutatud veeloomad] (4)[on I osa lahtris 
I.27 osutatud elusaid veeloomi mittehõlmavad veeloomadelt saadud loomsed saadused saadud 
loomadelt, kes vastavad] järgmistele loomatervisenõuetele: 

II.2.1.1 nad on pärit (4)[ettevõttest] (4)[elupaigast], mille suhtes ei kohaldata loomatervisega 
seotud põhjustel või kindlaksmääramata põhjusel esineva ebatavalise suremuse tõttu (sh 
komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/692 J I lisas osutatud loetellu kantud 
asjaomased taudid ja esilekerkivad taudid) riiklikke piiravaid meetmeid; 

II.2.1.2 (4)[veeloomad ei ole ette nähtud surmamiseks] (4)[elusaid veeloomi mittehõlmavad 
veeloomadelt saadud loomsed saadused on saadud loomadelt, kes ei olnud ette nähtud 
surmamiseks] riikliku tauditõrjeprogrammi raames (sh komisjoni delegeeritud määruse 
(EL) 2020/692 I lisas osutatud loetellu kantud asjaomased taudid ja esilekerkivad 
taudid). 

(4)[II.2.2 (4)[I osa lahtris I.27 osutatud veeloomad] (4)[I osa lahtris I.27 osutatud elusaid veeloomi 
mittehõlmavad veeloomadelt saadud loomsed saadused on saadud loomadelt, kes] vastavad 
järgmistele nõuetele: 

II.2.2.1 nad on pärit vesiviljelusettevõttest, mis on (4)[registreeritud] (4)[heaks kiidetud] 
päritoluriigi või -territooriumi pädeva asutuse poolt ja tema kontrolli all ning millel on 
süsteem, mis võimaldab vähemalt kolme aasta vältel pidada ja säilitada ajakohastatud 
arvestust järgmise kohta: 

i) ettevõtte vesiviljelusloomade liigid, kategooriad ja arv; 

ii) veeloomade liikumine ettevõttesse ja vesiviljelusloomade liikumine ettevõttest 
välja; 

iii) suremus ettevõttes; 

II.2.2.2 nad on pärit vesiviljelusettevõttest, kus veterinaararst teeb korrapäraseid loomatervise 
ülevaatusi, et tuvastada märke, mis viitavad taudide, sh komisjoni delegeeritud määruse 
(EL) 2020/692 I lisas osutatud loetellu kantud asjaomaste taudide ja esilekerkivate 
taudide esinemisele, ning saada nende kohta teavet sagedusega, mis on proportsionaalne 
ettevõtte põhjustatud riskiga.] 

 
J Komisjoni 30. jaanuari 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/692, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu toomise ning 
nende järgneva liikumise ja käitlemise eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 379). 
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II.2.3 Üldised loomatervisenõuded 
(4)[I osa lahtris I.27 osutatud veeloomad] (4)[I osa lahtris I.27 osutatud elusaid veeloomi mittehõlmavad 
veeloomadelt saadud loomsed saadused on saadud loomadelt, kes] vastavad järgmistele 
loomatervisenõuetele: 

(4)(6) [II.2.3.1 nende suhtes kohaldatakse punkti II.2.4 nõudeid ja nad on pärit (4)[riigist] 
(4)[territooriumilt], (4)[tsoonist] (4)[bioturvarühmikust] (5)koodiga __ __ - __, mis 
on käesoleva sertifikaadi väljaandmise kuupäeval kantud komisjoni 
rakendusmääruse (EL) 2021/404 K XXI lisa 1. osasse ning kust on lubatud liitu 
tuua kõnealuseid (4)[veeloomi] (4)[elusaid veeloomi mittehõlmavaid veeloomadelt 
saadud loomseid saadusi];] 

(4)(6) [II.2.3.2 tegemist on veeloomadega, kes on laadimisele eelnenud 72 tunni jooksul läbinud 
veterinaarjärelevalve ametniku tehtud kliinilise kontrolli. Kontrolli käigus ei 
ilmnenud loomadel taudi kliinilisi sümptomeid ja ettevõtte asjakohaste 
dokumentide kohaselt ei ole andmeid, mis viitaksid taudiprobleemidele;] 

II.2.3.3 tegemist on veeloomadega, kes lähetatakse päritoluettevõttest otse liitu; 

II.2.3.4 nad ei ole kokku puutunud halvema tervisestaatusega veeloomadega. 

kas (4)(6)[II.2.4 Tervishoiualased erinõuded 
(4) [II.2.4.1 (3)Loetletud liikide suhtes seoses Mikrocytos mackini nakkuse või Perkinsus 

marinus’e nakkusega kohaldatavad nõuded 
(4)[I osa lahtris I.27 osutatud veeloomad] (4)[I osa lahtris I.27 osutatud elusaid veeloomi 
mittehõlmavad veeloomadelt saadud loomsed saadused on saadud loomadelt, kes] on pärit 
(4)[riigist] (4)[territooriumilt] (4)[tsoonist] (4)[bioturvarühmikust], mis on tunnistatud vabaks 
(4)[Mikrocytos mackini nakkusest] (4)[Perkinsus marinus’e nakkusest] kooskõlas tingimustega, 
mis on vähemalt sama ranged kui komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/689 L artiklis 66 
või artikli 73 lõikes 1 ja lõike 2 punktis a sätestatud nõuded, ning veeloomade puhul kehtib kõigi 
(3)asjaomas(t)e taudi(de) puhul loetletud liikide suhtes järgmine: 

i) nad on sisse toodud teisest riigist, territooriumilt, tsoonist või 
bioturvarühmikust, mis on tunnistatud vabaks sama(de)st taudi(de)st; 

ii) neid ei ole vaktsineeritud (4) [selle] (4) [nende] taudi(de) vastu. 

 
K Komisjoni 24. märtsi 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/404, millega kehtestatakse selliste kolmandate riikide, 

territooriumide või nende tsoonide loetelud, millest on lubatud liitu tuua loomi, loomset paljundusmaterjali ja loomseid saadusi 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/429 (ELT L 114, 31.3.2021, lk 1). 

L Komisjoni 17. detsembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/689, millega täiendatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud ja esilekerkivate taudide 
seire, likvideerimisprogrammide ja taudivaba staatuse eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 211). 
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 (4)(7) [II.2.4.2 (3)Loetletud liikide suhtes seoses Marteilia refringens’i nakkuse, Bonamia 
exitiosa nakkuse või Bonamia ostreae nakkusega kohaldatavad nõuded 

(4)[I osa lahtris I.27 osutatud veeloomad] (4)[I osa lahtris I.27 osutatud elusaid veeloomi 
mittehõlmavad veeloomadelt saadud loomsed saadused on saadud loomadelt, kes] on pärit 
(4)[riigist] (4)[territooriumilt] (4)[tsoonist] (4)[bioturvarühmikust], mis on tunnistatud vabaks 
(4)[Marteilia refringens’i nakkusest] (4)[Bonamia exitiosa nakkusest] (4)[Bonamia ostreae 
nakkusest] kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/689 II osa 4. peatükiga ning veeloomade 
puhul kehtib kõigi (3)asjaomas(t)e taudi(de) puhul loetletud liikide suhtes järgmine: 

− nad on sisse toodud teisest riigist, territooriumilt, tsoonist või 
bioturvarühmikust, mis on tunnistatud vabaks sama(de)st taudi(de)st; 

− neid ei ole vaktsineeritud (4) [selle] (4) [nende] taudi(de) vastu. 
(4)(8) [II.2.4.3 (9)Austrite herpesviiruse 1 μνar (OsHV-1 μνar) nakkusele vastuvõtlike 

liikide suhtes esitatavad nõuded 
(4)[I osa lahtris I.27 osutatud veeloomad] (4)[I osa lahtris I.27 osutatud elusaid veeloomi 
mittehõlmavad veeloomadelt saadud loomsed saadused on saadud loomadelt, kes] on pärit 
(4)[riigist] (4)[territooriumilt] (4)[tsoonist] (4)[bioturvarühmikust], mis vastab tervisetagatistele 
OsHV-1 μνar osas, mis on vajalikud selliste riiklike meetmete järgimiseks, mida kohaldatakse 
sihtliikmesriigis kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikliga 175 ning 
mille puhul liikmesriik või selle osa on kantud komisjoni rakendusotsuse (EL) 
2021/260 M(4)[I lisasse] (4)[II lisasse].]] 

või (4)(6)[II.2.4 Tervishoiualased erinõuded 
(4)[I osa lahtris I.27 osutatud veeloomad] (4)[I osa lahtris I.27 osutatud elusaid veeloomi 
mittehõlmavad veeloomadelt saadud loomsed saadused on saadud loomadelt, kes] on ette nähtud 
saatmiseks liidus asuvasse tauditõrjet tegevasse veeandide ettevõttesse, mis on heaks kiidetud 
kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/691 N artikliga 11 ja kus need töödeldakse 
inimtoiduks.] 

 
M Komisjoni 11. veebruari 2021. aasta rakendusotsus (EL) 2021/260, millega kiidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL) 2016/429 artikli 226 lõike 3 kohaselt heaks riiklikud meetmed, mille eesmärk on piirata teatavate veeloomataudide mõju, 
ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2010/221/EL (ELT L 59, 19.2.2021, lk 1). 

N Komisjoni 30. jaanuari 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/691, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EL) 2016/429 seoses vesiviljelusettevõtteid ja veeloomade vedajaid käsitlevate eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, 
lk 345). 
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II.2.5 Minu andmetel ja ettevõtja kinnituse kohaselt (4)[on I osa lahtris I.27 osutatud veeloomad] (4)[I 

osa lahtris I.27 osutatud elusaid veeloomi mittehõlmavad veeloomadelt saadud loomsed 
saadused saadud loomadelt, kes on] pärit (4)[ettevõttest] (4)[elupaigast], kus 

i) ei ole esinenud ebatavalist suremust tuvastamata põhjusel, ning 
ii) loomad ei ole kokku puutunud (3)loetletud liikidesse kuuluvate veeloomadega, 

kes ei vastanud punktis II.2.1 osutatud nõuetele. 
II.2.6 Transpordinõuded 

I osa lahtris I.27 osutatud veeloomade vedamiseks on võetud meetmeid kooskõlas delegeeritud määruse 
(EL) 2020/692 artiklite 167 ja 168 nõuetega ning eelkõige: 

II.2.6.1 kui loomi veetakse vees, ei vahetata vett kolmandas riigis või territooriumil, tsoonis 
või bioturvarühmikus, mis ei ole kantud teatavate veeloomade liikide ja kategooriate 
liitu toomist lubavasse loetellu; 

II.2.6.2 loomi ei veeta tingimustes, mis ohustavad nende tervisestaatust, eelkõige: 

i) kui loomi veetakse vees, ei muuda see nende tervisestaatust; 

ii) transpordivahendid ja mahutid peavad olema ehitatud nii, et veo ajal ei 
ohustata veeloomade tervisestaatust; 

iii) (4)[mahutit] (4)[sumplaeva] (4)[ei ole eelnevalt kasutatud] (4)[on puhastatud ja 
desinfitseeritud protokolli kohaselt ja päritolukohaks oleva (4)[kolmanda 
riigi] (4)[territooriumi] pädeva asutuse poolt lubatud 
desinfektsioonivahendiga enne liitu lähetamiseks pealelaadimist]; 

II.2.6.3 päritoluettevõttes nende liitu lähetamiseks pealelaadimise ajast kuni liitu saabumise 
ajani ei ole saadetisse kuuluvaid loomi veetud samas vees või (4)[mahutis] 
(4)[sumplaevas] koos halvema tervisestaatusega veeloomadega ega veeloomadega, kes 
ei ole ette nähtud liitu toomiseks; 

II.2.6.4 kui vee vahetamine osutub vajalikuks (4)[riigis] (4)[territooriumil] (4)[tsoonis] 
(4)[bioturvarühmikus], mis on kantud teatavate veeloomade liikide ja kategooriate liitu 
toomist lubavasse loetellu, toimub see ainult (4)[maismaatranspordi korral selle 
(4)[kolmanda riigi] (4)[territooriumi] pädeva asutuse heakskiidetud veevahetuskohas, 
kus veevahetus toimub] (4)[sumplaevaga vedamise korral vähemalt kümne kilomeetri 
kaugusel mis tahes vesiviljelusettevõttest, mis jääb pealelaadimiskoha ja liidus asuva 
sihtkoha vahelisele teekonnale]. 
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II.2.7 Märgistamisnõuded 

On võetud meetmeid (4)[transpordivahendite] (4)[mahutite] identifitseerimiseks ja märgistamiseks 
vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artiklile 169 ja konkreetselt on tagatud, et 

II.2.7.1 saadetis on identifitseeritav (4)[mahuti välisküljel oleva loetava ja nähtava märgise abil] 
(4)[sumplaevaga transportimisel lastimanifesti tehtava kandega] saadetise selgeks 
seostamiseks käesoleva loomatervise/ametliku sertifikaadiga; 

(4)[II.2.7.2 elusate veeloomade puhul sisaldab punktis II.2.7.1 osutatud loetav ja nähtav 
märgis: 

a) andmeid saadetise mahutite arvu kohta; 

b) igas mahutis oleva liigi nimetust; 

c) iga liigi kohta igas mahutis olevate loomade arvu; 

d) järgmist märkust: „Euroopa Liidus inimtoiduks ettenähtud elusmolluskid“;] 
(4)[II.2.7.3 elusaid veeloomi mittehõlmavate veeloomadelt saadud loomsete saaduste puhul 

sisaldab punktis II.2.7.1 osutatud loetav ja nähtav märgis vähemalt järgmist märkust: 

„Euroopa Liidus pärast edasist töötlemist inimtoiduks ettenähtud molluskid“.] 

II.2.8 Loomatervise/ametliku sertifikaadi kehtivus 

Käesolev loomatervise/ametlik sertifikaat kehtib kümme päeva alates väljaandmiskuupäevast. 
Veeloomade veeteed mööda/meritsi vedamisel võib seda 10 päeva pikkust perioodi pikendada veeteed 
mööda/meritsi toimuva veo kestuse võrra. 

Märkused 

Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest 
väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes sama protokolli 2. 
lisaga, hõlmavad käesoleva sertifikaadi viited Euroopa Liidule Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga. 

Käesolev sertifikaat on ette nähtud inimtoiduks ettenähtud kahepoolmeliste molluskite ning nende loomade 
loomsete saaduste toomiseks liitu, k.a siis, kui liit ei ole selliste kahepoolmeliste molluskite ja nende saaduste 
lõppsihtkoht. 

„Veeloomad“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 artikli 4 punktis 3 määratletud loomad. 
„Vesiviljelusloomad“ – vesiviljeluse objektiks olevad veeloomad määruse (EL) 2016/429 artikli 4 punktis 7 
määratletud tähenduses. 

Kõik veeloomad ja elusaid veeloomi mittehõlmavad veeloomadelt saadud loomsed saadused, mille suhtes 
kohaldatakse käesoleva sertifikaadi osa II.2.4, peavad olema pärit 
riigist/territooriumilt/tsoonist/bioturvarühmikust, mis on kantud rakendusmääruse (EL) 2021/404 XXI lisa 1. osa 
tabeli 2. veergu. 
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Sertifikaadi osa II.2.4 ei kohaldata järgmiste veeloomade suhtes ning seepärast võivad need pärineda riigist või 
selle piirkondadest, mis on kantud rakendusmääruse (EL) 2021/405 VIII lisasse: 

a) molluskid, kes on pakendatud ja märgistatud inimtoiduks vastavalt määruses (EÜ) nr 853/2004 
nende loomade kohta sätestatud erinõuetele ja kes ei suuda veekeskkonda naastes enam 
elusloomadena ellu jääda; 

b) molluskid, kes on ette nähtud inimtoiduks ilma edasise töötlemiseta, tingimusel et nad on 
pakendatud jaemüügiks vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 nõuetele selliste pakendite kohta; 

c) molluskid, kes on pakendatud ja märgistatud inimtoiduks vastavalt määruses (EÜ) nr 853/2004 
nende loomade kohta sätestatud erinõuetele ja kes on ette nähtud edasiseks töötlemiseks ilma 
ajutise ladustamiseta töötlemiskohas. 

Käesolev loomatervise/ametlik sertifikaat tuleb täita vastavalt rakendusmääruse (EL) 2020/2235 I lisa 4. peatükis 
esitatud märkustele sertifikaatide täitmise kohta. 

I osa 

Lahter I.8: päritolupiirkond: märkida tootmisala ja selle klassifikatsioon kogumise ajal. 

II osa 
(1) Osa II.1 ei kohaldata riikide suhtes, kus on samaväärsuslepingute või muude liidu õigusaktide alusel 

kehtestatud terviseohutuse sertifitseerimise erinõuded. 
(2) Osa II.2 ei kohaldata ja see tuleks kustutada, kui saadetis koosneb: a) muudest kui komisjoni 

rakendusmääruse (EL) 2018/1882 O lisas loetletud liikidest või b) looduslikest veeloomadest ja neilt 
looduslikelt veeloomadelt saadud loomsetest saadustest, mis lossitakse kalalaevadelt otse inimtoiduks, või 
c) elusaid veeloomi mittehõlmavatest veeloomadelt saadud loomsetest saadustest, mis tuuakse liitu ja on 
valmis otse inimtoiduna kasutamiseks. 

(3) Rakendusmääruse (EL) 2018/1882 lisa tabeli 3. ja 4. veerus loetletud liigid. 4. veerus loetletud liike 
käsitatakse siirutajatena ainult delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artiklis 171 sätestatud tingimustel. 

(4) Vajalik alles jätta/mittevajalik maha tõmmata. Osa II.2.4.1 korral ei ole mahatõmbamine lubatud, kui 
saadetis sisaldab Mikrocytos mackini nakkuse või Perkinsus marinus’e nakkuse puhul loetellu kantud 
liike, v.a joonealuses märkuses 6 osutatud asjaoludel. 

(5) Kolmanda riigi/territooriumi/tsooni/bioturvarühmiku kood, nagu see on esitatud rakendusmääruse (EL) 
2021/404 XXI lisa 1. osa tabeli 2. veerus. 

 
O Komisjoni 3. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/1882, milles käsitletakse loetellu kantud taudide kategooriate 

suhtes teatavate taudiennetuse ja -tõrje eeskirjade kohaldamist ning millega kehtestatakse nimekiri liikidest ja liigirühmadest, mis 
kujutavad endast arvestatavat riski kõnealuste loetellu kantud taudide levimisel (ELT L 308, 4.12.2018, lk 21). 
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 (6) Käesoleva sertifikaadi osi II.2.3.1, II.2.3.2 ja II.2.4 ei kohaldata ning need tuleks kustutada, kui saadetis 
sisaldab ainult järgmisi veeloomi: 
a) molluskid, kes on pakendatud ja märgistatud inimtoiduks vastavalt määruses (EÜ) nr 853/2004 

nende loomade kohta sätestatud erinõuetele ja kes ei suuda veekeskkonda naastes enam 
elusloomadena ellu jääda; 

b) molluskid, kes on ette nähtud inimtoiduks ilma edasise töötlemiseta, tingimusel et nad on 
pakendatud jaemüügiks vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 nõuetele selliste pakendite kohta; 

c) molluskid, kes on pakendatud ja märgistatud inimtoiduks vastavalt määruses (EÜ) nr 853/2004 
nende loomade kohta sätestatud erinõuetele ja kes on ette nähtud edasiseks töötlemiseks ilma 
ajutise ladustamiseta töötlemiskohas. 

(7) Kohaldatakse ainult juhul, kui liidus asuval sihtliikmesriigil/-tsoonil/-bioturvarühmikul on 
rakendusmääruse (EL) 2018/1882 artikli 1 punktis 3 määratletud C-kategooria taudist vaba staatus või kui 
tema suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2016/429 artikli 31 lõike 2 kohaselt kehtestatud vabatahtlikku 
likvideerimisprogrammi; muul juhul kustutada. 

(8) Kohaldatakse juhul, kui liidus asuvas sihtliikmesriigis või selle osas on konkreetse taudi suhtes heaks 
kiidetud riiklikud meetmed, mis on loetletud rakendusotsuse (EL) 2021/260 I või II lisas; muul juhul 
kustutada. 

(9) Vastuvõtlikud liigid, millele on osutatud rakendusotsuse (EL) 2021/260 III lisa tabeli teises veerus. 
(10) Allakirjutaja: 
— veterinaarjärelevalve ametnik, kui osa „II.2 Loomade terviseohutuse kinnitus“ ei kustutata; 
— sertifikaati välja andev ametnik või veterinaarjärelevalve ametnik, kui osa „II.2 Loomade terviseohutuse 

kinnitus“ kustutatakse. 

 

[Veterinaarjärelevalve ametnik](4)(10)/[Sertifikaati välja andev ametnik](4)(10) 

Nimi (trükitähtedega)    

Kuupäev  Kvalifikatsioon ja 
ametinimetus  

Tempel  Allkiri  


