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YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI 
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II. Terveyttä koskevat tiedot II.a  Todistuksen viite II.b  IMSOC-viite 

II.1 (1)Kansanterveyttä koskeva vakuutus [poistetaan, kun unioni ei ole elävien simpukoiden, 
piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kyseisistä eläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden 
lopullinen määräpaikka] 

Allekirjoittanut vakuuttaa olevansa tietoinen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
178/2002 A, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 B, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/625 asiaa koskevista vaatimuksista ja todistaa, että (4)[elävät simpukat] (4)[elävät piikkinahkaiset] 
(4)[elävät vaippaeläimet] (4)[elävät merikotilot] (4)[elävistä simpukoista / elävistä piikkinahkaisista / 
elävistä vaippaeläimistä / elävistä merikotiloista peräisin olevat eläinperäiset tuotteet], jotka kuvataan 
osassa I, on tuotettu näiden vaatimusten mukaisesti ja erityisesti että ne 

a) on saatu alueelta (alueilta) tai maasta (maista)…………….., jo(i)sta (4)[elävien simpukoiden] 
(4)[elävien piikkinahkaisten] (4)[elävien vaippaeläinten] (4)[elävien merikotiloiden] (4)[elävistä 
simpukoista / elävistä piikkinahkaisista / elävistä vaippaeläimistä / elävistä merikotiloista peräisin 
olevien eläinperäisten tuotteiden] tulo unioniin on tämän todistuksen myöntämispäivänä sallittua ja 
jo(t)ka luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/405 C liitteessä VIII; 

b) tulevat laitoksesta (laitoksista), jo(i)ssa sovelletaan yleisiä hygieniavaatimuksia ja toteutetaan 
asetuksen (EY) N:o 852/2004 5 artiklan mukaisesti vaara-analyysin ja kriittisten hallintapisteiden 
järjestelmän (HACCP) periaatteisiin perustuvaa ohjelmaa, jonka toimivaltaiset viranomaiset 
tarkastavat säännöllisesti, ja jo(t)ka on luetteloitu EU:n hyväksymäksi laitokseksi; 

c) on pyydetty, tarvittaessa sijoitettu uudelleen, ja kuljetettu asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä 
III olevan VII jakson I ja II luvun mukaisesti; 

d) (4)[on käsitelty, tarvittaessa puhdistettu, ja pakattu asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan 
VII jakson III ja IV luvun mukaisesti]; 

e) (4)[on valmistettu, jalostettu, jäädytetty ja sulatettu hygieenisesti asetuksen (EY) N:o 853/2004 
liitteessä III olevan VIII jakson III ja IV luvussa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti]]; 

 
A Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä 

koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1). 

B Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta 
(EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1). 

C Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/405, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, niiden kolmansien maiden tai kolmansien 
maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo unioniin on sallittua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti (EUVL L 114, 31.3.2021, s. 118). 
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f) täyttävät asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan VII jakson V luvussa (4)[asetuksen (EY) 
N:o 853/2004 liitteessä III olevan VIII jakson V luvussa] vahvistetut terveysvaatimukset ja 
komission asetuksessa (EY) N:o 2073/2005 D vahvistetut vaatimukset; 

g) on pakattu, varastoitu ja kuljetettu (4)[asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan VII jakson 
VI ja VIII luvun] (4)[asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan VIII jakson VI–VIII luvun] 
mukaisesti; 

h) on varustettu tunnistusmerkillä ja pakkausmerkinnöillä (4)[asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II 
olevan I jakson ja liitteessä III olevan VII jakson VII luvun] (4)[asetuksen (EY) N:o 853/2004 
liitteessä II olevan I jakson] mukaisesti; 

i) luokiteltujen tuotantoalueiden ulkopuolelta pyydetyt kampasimpukat (Pectinidae), merikotilot ja 
merimakkarat (Holothuroidea), jotka eivät ole siivilöijiä, ovat asetuksen (EY) N:o 853/2004 
liitteessä III olevan VII jakson IX luvussa vahvistettujen erityisvaatimusten mukaisia; 

j) tulevat tuotantoalueelta, joka on niiden pyyntiajankohtana luokiteltu komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/627 E 52 artiklan mukaisesti luokan [A] [B] [C] alueeksi 
(ilmoitetaan tuotantoalueen luokitus pyyntiajankohtana) (lukuun ottamatta luokiteltujen 
tuotantoalueiden ulkopuolelta pyydettyjä kampasimpukoita (Pectinidae), merikotiloita ja 
merimakkaroita (Holothuroidea), jotka eivät ole siivilöijiä); 

k) ovat tyydyttävästi läpäisseet virallisen valvonnan, josta säädetään (4)[täytäntöönpanoasetuksen (EU) 
2019/627 51–66 artiklassa tai komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 11 artiklassa] 
(4)[täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/627 69–71 artiklassa]; 

l) täyttävät neuvoston direktiivin 96/23/EY F 29 artiklan mukaisesti toimitetuissa jäämien 
valvontasuunnitelmissa annetut vesiviljelystä peräisin olevia eläviä eläimiä ja niistä saatavia 
tuotteita koskevat takeet, ja asianomaiset eläimet ja tuotteet luetellaan komission päätöksessä 
2011/163/EU G kyseisen alkuperämaan osalta; 

m) on tuotettu olosuhteissa, joissa voidaan taata Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 396/2005 H vahvistettujen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien ja komission asetuksessa 
(EY) N:o 1881/2006 I vahvistettujen vierasaineiden enimmäismäärien noudattaminen. 

 
D Komission asetus (EY) N:o 2073/2005, annettu 15 päivänä marraskuuta 2005, elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista 

(EUVL L 338, 22.12.2005, s. 1). 
E Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2019, ihmisravinnoksi tarkoitettujen 

eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamista koskevista yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta 
virallisen valvonnan osalta (EUVL L 131, 17.5.2019, s. 51). 

F Neuvoston direktiivi 96/23/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien 
tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä 
päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10). 

G Komission päätös 2011/163/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 
artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä (EUVL L 70, 17.3.2011, s. 40). 

H Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien 
enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY 
muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1). 

I Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden 
enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5). 
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(2)[II.2 Eläinten terveyttä koskeva vakuutus, joka koskee ihmisravinnoksi tarkoitettuja (3)luetteloituihin 
lajeihin kuuluvia eläviä simpukoita ja kyseisistä simpukoista saatavia, jatkojalostettaviksi unionissa 
ennen ihmisravinnoksi käyttämistä tarkoitettuja eläinperäisiä tuotteita, lukuun ottamatta 
kalastusaluksilta maihin tuotuja luonnonvaraisia simpukoita ja niistä saatavia tuotteita 

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistaa seuraavaa: 

II.2.1 Virallisten tietojen mukaan (4)[osan I kohdassa I.27 tarkoitetut vesieläimet] (4)[osan I kohdassa 
I.27 tarkoitetut muut vesieläimistä saatavat eläinperäiset tuotteet kuin elävät vesieläimet on saatu 
eläimistä, jotka] täyttävät seuraavat eläinterveysvaatimukset: 

II.2.1.1 Ne ovat peräisin (4)[pitopaikasta] (4)[elinympäristöstä], johon ei sovelleta kansallisia 
rajoitustoimenpiteitä eläinten terveyteen liittyvistä syistä tai sen vuoksi, että siellä on 
esiintynyt epätavallista kuolleisuutta, jonka syytä ei ole määritetty, mukaan lukien 
komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 J liitteessä I tarkoitetut merkitykselliset 
luetteloidut taudit ja uudet taudit; 

II.2.1.2 (4)[Vesieläimiä ei ole tarkoitus lopettaa] (4)[Muut vesieläimistä saatavat eläinperäiset 
tuotteet kuin elävät vesieläimet on saatu eläimistä, joita ei ollut tarkoitus lopettaa] 
kansallisen tautien hävittämisohjelman vuoksi, mukaan lukien delegoidun asetuksen 
(EU) 2020/692 liitteessä I tarkoitetut merkitykselliset luetteloidut taudit ja uudet taudit. 

(4)[II.2.2 (4)[Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut vesieläimet] (4)[Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut muut 
vesieläimistä saatavat eläinperäiset tuotteet kuin elävät vesieläimet on saatu eläimistä, jotka] 
täyttävät seuraavat vaatimukset: 

II.2.2.1 Ne tulevat vesiviljelypitopaikasta, joka on alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai 
alueen toimivaltaisen viranomaisen (4)[rekisteröimä] (4)[hyväksymä] ja sen valvonnassa 
ja jolla on käytössä järjestelmä, jolla kirjataan ja säilytetään vähintään kolmen vuoden 
ajan ajantasaiset tiedot seuraavista: 

i) pitopaikassa olevien vesiviljelyeläinten lajit, luokat ja lukumäärä; 

ii) vesieläinten siirrot pitopaikkaan ja vesiviljelyeläinten siirrot pitopaikasta; 

iii) kuolleisuus pitopaikassa; 

II.2.2.2 Ne tulevat vesiviljelypitopaikasta, jonne eläinlääkäri tekee säännöllisiä 
eläinterveyskäyntejä, joiden tavoitteena on havaita tautien, mukaan lukien delegoidun 
asetuksen (EU) 2020/692 liitteessä I tarkoitetut merkitykselliset luetteloidut taudit ja 
uudet taudit, esiintymiseen viittaavat merkit ja saada niistä tietoa sellaisella tiheydellä, 
joka on oikeasuhteinen kyseisen pitopaikan aiheuttamaan riskiin nähden.] 

 
J Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin 
saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 379). 
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II.2.3 Yleiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset 
(4) [Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut vesieläimet] (4)[Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut muut vesieläimistä 
saatavat eläinperäiset tuotteet kuin elävät vesieläimet on saatu eläimistä, jotka] täyttävät seuraavat 
eläinterveysvaatimukset: 

(4)(6)[II.2.3.1 Niihin sovelletaan kohdan II.2.4 vaatimuksia ja ne ovat peräisin (4)[maasta] 
(4)[alueelta] (4)[vyöhykkeeltä] (4)[lokerosta], jonka (5)koodi on __ __ – __ ja joka 
tämän todistuksen myöntämispäivänä luetellaan komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 K liitteessä XXI olevassa 1 osassa 
kyseisten (4)[vesieläinten] (4)[muiden vesieläimistä saatavien eläinperäisten 
tuotteiden kuin elävien vesieläinten] unioniin tuloa varten;] 

(4)(6)[II.2.3.2 Ne ovat vesieläimiä, joille virkaeläinlääkäri on tehnyt kliinisen tarkastuksen 
lastaamista edeltäneiden 72 tunnin aikana. Tarkastuksen aikana eläimissä ei ollut 
kliinisiä oireita tarttuvista taudeista, eikä tautiongelmista ollut pitopaikan asiaa 
koskevien tietojen mukaan viitteitä;] 

II.2.3.3 Ne ovat vesieläimiä, jotka lähetetään suoraan alkuperäisestä pitopaikasta 
unioniin; 

II.2.3.4 Ne eivät ole olleet kosketuksissa terveystilanteeltaan heikompiin vesieläimiin. 

joko(4)(6)[II.2.4 Erityiset terveysvaatimukset 
(4) [II.2.4.1 Mikrocytos mackini -loisen tai Perkinsus marinus -loisen aiheuttaman 

tartunnan osalta (3)luetteloituja lajeja koskevat vaatimukset 
(4)[Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut vesieläimet] (4)[Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut muut 
vesieläimistä saatavat eläinperäiset tuotteet kuin elävät vesieläimet on saatu eläimistä, jotka] 
ovat peräisin (4)[maasta] (4)[alueelta] (4)[vyöhykkeeltä] (4)[lokerosta], jonka on vahvistettu olevan 
vapaa (4)[Mikrocytos mackini -loisen aiheuttamasta tartunnasta] (4)[Perkinsus marinus -loisen 
aiheuttamasta tartunnasta] edellytyksin, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin komission 
delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 L 66 artiklassa tai 73 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a 
alakohdassa asetetut edellytykset, ja kun on kyse vesieläimistä, kaikki merkityksellis(t)en taudin 
(tautien) osalta (3)luetteloidut lajit täyttävät seuraavat edellytykset: 

i) ne tuodaan toisesta maasta, toiselta alueelta, toiselta vyöhykkeeltä tai toisesta 
lokerosta, jonka on vahvistettu olevan samasta taudista (samoista taudeista) 
vapaa; 

ii) niitä ei rokoteta (4)[kyseistä tautia] (4)[kyseisiä tauteja] vastaan.] 

 
K Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/404, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, sellaisten kolmansien maiden, alueiden 

tai niiden vyöhykkeiden luetteloiden vahvistamisesta, joista eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden 
saapuminen unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 mukaisesti (EUVL L 114, 
31.3.2021, s. 1). 

L Komission delegoitu asetus (EU) 2020/689, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen ja uusien tautien seurantaa, hävittämisohjelmia ja taudista vapaata asemaa 
koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 211). 
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(4)(7)[II.2.4.2 Nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens), Bonamia exitiosa -loisen 
aiheuttaman tartunnan tai Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan osalta 
(3)luetteloituja lajeja koskevat vaatimukset 

(4)[Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut vesieläimet] (4)[Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut muut 
vesieläimistä saatavat eläinperäiset tuotteet kuin elävät vesieläimet on saatu eläimistä, jotka] 
ovat peräisin (4)[maasta] (4)[alueelta] (4)[vyöhykkeeltä] (4)[lokerosta], jonka on vahvistettu olevan 
vapaa (4)[nilviäisten marteilioosista (Marteilia refringens)] (4)[Bonamia exitiosa -loisen 
aiheuttamasta tartunnasta] (4)[Bonamia ostreae -loisen aiheuttamasta tartunnasta] delegoidun 
asetuksen (EU) 2020/689 II osan 4 luvun mukaisesti, ja kun on kyse vesieläimistä, kaikki 
merkityksellis(t)en taudin (tautien) osalta (3)luetteloidut lajit täyttävät seuraavat edellytykset: 

− ne tuodaan toisesta maasta, toiselta alueelta, toiselta vyöhykkeeltä tai toisesta 
lokerosta, jonka on vahvistettu olevan samasta taudista (samoista taudeista) 
vapaa; 

− niitä ei rokoteta (4)[kyseistä tautia] (4)[kyseisiä tauteja] vastaan.] 
(4)(8)[II.2.4.3 Ostereiden herpesviruksen 1 μνar (OsHV-1 μνar) aiheuttamalle 

tartunnalle alttiita (9)lajeja koskevat vaatimukset 
(4)[Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut vesieläimet] (4)[Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut muut 
vesieläimistä saatavat eläinperäiset tuotteet kuin elävät vesieläimet on saatu eläimistä, jotka] 
ovat peräisin (4)[maasta] (4)[alueelta] (4)[vyöhykkeeltä] (4)[lokerosta], joka täyttää ostereiden 
herpesviruksen (OsHV-1 μνar) aiheuttamaa tartuntaa, jonka osalta jäsenvaltio tai sen osa 
luetellaan komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/260 M (4)[liitteessä I] (4)[liitteessä II], 
koskevat terveystakeet, jotka ovat tarpeen määräpaikkana olevassa jäsenvaltiossa komission 
delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 175 artiklan mukaisesti sovellettavien kansallisten 
toimenpiteiden noudattamiseksi.]] 

tai (4)(6)[II.2.4 Erityiset terveysvaatimukset 
(4)[Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut vesieläimet] (4)[Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut muut 
vesieläimistä saatavat eläinperäiset tuotteet kuin elävät vesieläimet on saatu eläimistä, jotka] on 
tarkoitettu komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/691 N 11 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyyn unionissa sijaitsevaan vesieläinten taudintorjuntaan soveltuvaan 
elintarvikelaitokseen, jossa ne on määrä jalostaa ihmisravinnoksi.] 

 
M Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/260, annettu 11 päivänä helmikuuta 2021, vesieläinten tiettyjen tautien vaikutuksen 

rajoittamiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2016/429 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja komission päätöksen 2010/221/EU kumoamisesta (EUVL L 59, 19.2.2021, s. 1). 

N Komission delegoitu asetus (EU) 2020/691, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2016/429 täydentämisestä vesiviljelypitopaikkoja ja vesieläinten kuljettajia koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 
3.6.2020, s. 345). 



15.9.2021 FI  Euroopan unionin virallinen lehti L 326/211

MAA Todistusmalli MOL-HC 

 

II.2.5 Parhaan tietoni mukaan ja toimijan ilmoituksen mukaan kyseiset (4)[osan I kohdassa I.27 
tarkoitetut vesieläimet] (4)[osan I kohdassa I.27 tarkoitetut muut vesieläimistä saatavat 
eläinperäiset tuotteet kuin elävät vesieläimet on saatu eläimistä, jotka] ovat peräisin 
(4)[pitopaikasta] (4)[elinympäristöstä], jossa 

i) ei ole esiintynyt epätavallista kuolleisuutta, jonka syytä ei ole määritetty; ja 
ii) eläimet eivät ole olleet kosketuksissa (3)luetteloituihin lajeihin kuuluviin 

vesieläimiin, jotka eivät täytä kohdassa II.2.1 tarkoitettuja vaatimuksia. 

II.2.6 Kuljetusta koskevat vaatimukset 

On tehty järjestelyt osassa I olevassa kohdassa I.27 tarkoitettujen vesieläinten kuljettamiseksi delegoidun 
asetuksen (EU) 2020/692 167 ja 168 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ja erityisesti niin, 
että 

II.2.6.1 silloin, kun eläimet kuljetetaan vedessä, vettä ei vaihdeta sellaisessa kolmannessa 
maassa tai sellaisella alueella tai vyöhykkeellä tai sellaisessa lokerossa, jota ei ole 
luetteloitu kyseisen vesieläinten lajin ja luokan unioniin tuloa varten; 

II.2.6.2 eläimiä ei kuljeteta olosuhteissa, jotka vaarantavat niiden terveystilanteen, ja 
erityisesti 

i) kun eläimet kuljetetaan vedessä, se ei muuta niiden terveystilannetta; 

ii) kuljetusväline ja kuljetuspäällykset ovat rakenteeltaan sellaisia, ettei 
vesieläinten terveystilanne vaarannu kuljetuksen aikana; 

iii) (4)[kuljetuspäällys/tä] (4)[sumppualus/ta] (4)[ei ole käytetty aiemmin] (4)[on 
puhdistettu ja desinfioitu menetelmällä ja tuotteilla, jotka alkuperäpaikkana 
olevan (4)[kolmannen maan] (4)[alueen] toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt, ennen eläinten lastaamista unioniin lähetettäviksi]; 

II.2.6.3 lähetykseen kuuluvia eläimiä ei siitä ajankohdasta, jona ne lastattiin alkuperäisessä 
pitopaikassa, siihen ajankohtaan, jona ne saapuivat unioniin, ole kuljetettu samassa 
vedessä tai (4)[kuljetuspäällyksessä] (4)[sumppualuksessa] terveystilanteeltaan 
heikompien vesieläinten kanssa tai sellaisten vesieläinten kanssa, joiden ei ole 
tarkoitus tulla unioniin; 

II.2.6.4 jos vesi on tarpeen vaihtaa (4)[maassa] (4)[alueella] (4)[vyöhykkeellä] (4)[lokerossa], joka 
on luetteloitu kyseisen vesieläinten lajin ja luokan unioniin tuloa varten, se vaihdetaan, 
(4)[jos on kyse maakuljetuksesta, sen (4)[kolmannen maan] (4)[alueen] toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksymissä vedenvaihtopaikoissa, jossa/jolla veden vaihto tapahtuu] 
(4)[jos on kyse sumppualuskuljetuksesta, vähintään 10 km:n etäisyydellä kaikista 
vesiviljelypitopaikoista, jotka sijaitsevat alkuperäpaikan ja unionissa sijaitsevan 
määräpaikan välisen matkan varrella]. 
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II.2.7 Merkintävaatimukset 

On toteutettu järjestelyt (4)[kuljetusvälineen] (4)[kuljetuspäällysten] tunnistamiseksi ja merkitsemiseksi 
delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 169 artiklan mukaisesti ja erityisesti niin, että 

II.2.7.1 lähetys on merkitty (4)[kuljetuspäällyksen ulkopuolelle näkyvään paikkaan kiinnitetyllä 
luettavissa olevalla etiketillä] (4)[, kun on kyse sumppualuksella tapahtuvasta 
kuljetuksesta, lastiluetteloon tehtävällä maininnalla], jolla selkeästi yhdistetään lähetys 
tähän yhdistettyyn eläinterveys- ja viralliseen todistukseen; 

(4)[II.2.7.2 kun on kyse elävistä vesieläimistä, kohdassa II.2.7.1 tarkoitetussa näkyvään 
paikkaan kiinnitetyssä luettavissa olevassa etiketissä on 

a) lähetykseen kuuluvien kuljetuspäällysten tarkka lukumäärä; 

b) kussakin kuljetuspäällyksessä olevien lajien nimet; 

c) kussakin kuljetuspäällyksessä olevien eläinten tarkka lukumäärä jokaisen 
mukana olevan lajin osalta; 

d) seuraava ilmoitus: ”Euroopan unionissa ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläviä 
simpukoita”;] 

(4)[II.2.7.3 kun on kyse muista vesieläimistä saatavista eläinperäisistä tuotteista kuin elävistä 
vesieläimistä, kohdassa II.2.7.1 tarkoitetussa näkyvään paikkaan kiinnitetyssä 
luettavissa olevassa etiketissä on vähintään seuraava ilmoitus: 

”Ihmisravinnoksi Euroopan unionissa jatkojalostuksen jälkeen tarkoitettuja 
simpukoita”.] 

II.2.8 Yhdistetyn eläinterveys- ja virallisen todistuksen voimassaolo 

Tämä yhdistetty eläinterveys- ja virallinen todistus on voimassa 10 päivää myöntämispäivästä alkaen. 
Silloin kun vesieläimet kuljetetaan vesiväylää pitkin tai meritse, tätä 10 päivän määräaikaa voidaan 
pidentää vesiväylällä tai merellä kuljettavan matkan kestoa vastaavalla ajalla. 

Huomautukset 

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan 
atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 
4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä todistuksessa olevat viittaukset 
Euroopan unioniin käsittävät myös Yhdistyneen kuningaskunnan Pohjois-Irlannin osalta. 

Tämä todistus on tarkoitettu ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien simpukoiden ja kyseisistä eläimistä saatavien 
eläinperäisten tuotteiden unioniin tuloa varten, myös silloin, kun unioni ei ole tällaisten simpukoiden ja niistä 
saatavien tuotteiden lopullinen määräpaikka. 

’Vesieläimet’ ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 4 artiklan 3 alakohdassa 
määriteltyjä eläimiä. ’Vesiviljelyeläimet’ ovat asetuksen (EU) 2016/429 4 artiklan 7 alakohdassa määriteltyjä 
vesiviljelyssä pidettäviä vesieläimiä. 

Kaikkien vesieläinten ja muiden vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden kuin elävien vesieläinten, joihin 
sovelletaan tämän todistuksen kohtaa II.2.4, on oltava peräisin maasta/alueelta/vyöhykkeeltä/lokerosta, joka 
mainitaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteessä XXI olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 2. 
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Todistuksen kohtaa II.2.4 ei sovelleta seuraaviin vesieläimiin, ja näin ollen ne voivat olla peräisin maasta tai sen 
alueelta, joka luetellaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/405 liitteessä VIII: 

a) simpukat, jotka on pakattu ja varustettu merkinnöillä ihmisravinnoksi käyttöä varten asetuksessa 
(EY) N:o 853/2004 kyseisten eläinten osalta esitettyjen erityisvaatimusten mukaisesti ja jotka 
eivät enää kykenisi selviytymään elävinä eläiminä, jos ne palautettaisiin vesiympäristöön; 

b) simpukat, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi ilman jatkojalostusta, edellyttäen, että ne on 
pakattu vähittäismyyntiä varten asetuksessa (EY) N:o 853/2004 kyseisten pakkausten osalta 
esitettyjen vaatimusten mukaisesti; 

c) simpukat, jotka on pakattu ja varustettu merkinnöillä ihmisravinnoksi käyttöä varten asetuksessa 
(EY) N:o 853/2004 kyseisten eläinten osalta esitettyjen erityisvaatimusten mukaisesti ja jotka on 
tarkoitettu jatkojalostukseen ilman väliaikaista varastointia jalostuspaikassa. 

Tämä yhdistetty eläinterveys- ja virallinen todistus on täytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 
liitteessä I olevassa 4 luvussa säädettyjen todistusten täyttämistä koskevien huomautusten mukaisesti. 

Osa I: 

Kohta I.8: Alkuperäalue: ilmoitetaan tuotantoalue ja sen luokitus pyyntiajankohtana. 

Osa II: 
(1) Kohtaa II.1 ei sovelleta maihin, joilla on vastaavuussopimuksissa tai muussa EU:n lainsäädännössä 

vahvistettuja kansanterveystodistusta koskevia erityisvaatimuksia. 
(2) Kohtaa II.2 ei sovelleta ja se olisi poistettava, kun lähetys koostuu a) muista lajeista kuin niistä, jotka 

luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 O liitteessä; tai b) kalastusaluksista maihin 
tuoduista suoraan ihmisravinnoksi tarkoitetuista luonnonvaraisista vesieläimistä ja kyseisistä 
luonnonvaraisista vesieläimistä saatavista eläinperäisistä tuotteista; tai c) muista vesieläimistä saatavista 
eläinperäisistä tuotteista kuin elävistä vesieläimistä, jotka tulevat unioniin suoraan ihmisravinnoksi 
käytettäviksi. 

(3) Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liitteessä olevan taulukon sarakkeissa 3 ja 4 luetellut lajit. 
Sarakkeessa 4 lueteltuja lajeja pidetään tartunnanlevittäjinä ainoastaan, jos ne täyttävät delegoidun 
asetuksen (EU) 2020/692 171 artiklassa vahvistetut edellytykset. 

(4) Tarpeeton poistetaan. Kun on kyse kohdasta II.2.4.1, poistaminen ei ole sallittua, jos lähetys sisältää 
Mikrocytos mackini -loisen aiheuttaman tartunnan tai Perkinsus marinus -loisen aiheuttaman tartunnan 
osalta luetteloituja lajeja, muissa kuin alaviitteessä (6) tarkoitetuissa olosuhteissa. 

(5) Kolmannen maan/alueen/vyöhykkeen/lokeron koodi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteessä 
XXI olevan 1 osan taulukon sarakkeen 2 mukaisesti. 

 
O Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1882, annettu 3 päivänä joulukuuta 2018, tiettyjen taudinehkäisy- ja 

taudintorjuntasääntöjen soveltamisesta luetteloitujen tautien eri luokkiin ja sellaisten lajien tai lajien ryhmien luettelon 
laatimisesta, jotka aiheuttavat merkittävän riskin kyseisten luetteloitujen tautien leviämiselle (EUVL L 308, 4.12.2018, s. 21). 
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(6) Tämän todistuksen kohtia II.2.3.1, II.2.3.2 ja II.2.4 ei sovelleta ja ne olisi poistettava, jos lähetys sisältää 
ainoastaan seuraavia vesieläimiä: 
a) simpukat, jotka on pakattu ja varustettu merkinnöillä ihmisravinnoksi käyttöä varten asetuksessa 

(EY) N:o 853/2004 kyseisten eläinten osalta esitettyjen erityisvaatimusten mukaisesti ja jotka eivät 
enää kykenisi selviytymään elävinä eläiminä, jos ne palautettaisiin vesiympäristöön, 

b) simpukat, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi ilman jatkojalostusta, edellyttäen, että ne on pakattu 
vähittäismyyntiä varten asetuksessa (EY) N:o 853/2004 kyseisten pakkausten osalta esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti, 

c) simpukat, jotka on pakattu ja varustettu merkinnöillä ihmisravinnoksi käyttöä varten asetuksessa 
(EY) N:o 853/2004 kyseisten eläinten osalta esitettyjen erityisvaatimusten mukaisesti ja jotka on 
tarkoitettu jatkojalostukseen ilman väliaikaista varastointia jalostuspaikassa. 

(7) Sovelletaan ainoastaan, jos unionissa määräpaikkana olevalla jäsenvaltiolla/vyöhykkeellä/lokerolla joko 
on taudista vapaa asema jonkin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 1 artiklan 3 alakohdassa 
määritellyn luokan C taudin osalta tai siihen sovelletaan asetuksen (EU) 2016/429 31 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti perustettua valinnaista hävittämisohjelmaa; muussa tapauksessa poistetaan. 

(8) Sovelletaan, jos unionissa määräpaikkana olevalla jäsenvaltiolla tai sen osalla on käytössä tiettyä tautia 
koskevia hyväksyttyjä kansallisia toimenpiteitä täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/260 liitteen I tai 
liitteen II mukaisesti; muussa tapauksessa poistetaan. 

(9) Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/260 liitteessä III olevan taulukon toisessa sarakkeessa tarkoitetut 
taudille alttiit lajit. 

(10) Allekirjoittajana on oltava 
– virkaeläinlääkäri, kun kohtaa II.2 (Eläinten terveyttä koskeva vakuutus) ei poisteta 
– todistuksen myöntävä virkamies tai virkaeläinlääkäri, kun kohta II.2 (Eläinten terveyttä koskeva 

vakuutus) poistetaan. 

 

[Virkaeläinlääkäri] (4)(10)/ [Todistuksen myöntävä virkamies](4)(10) 

Nimi (suuraakkosin)    

Päiväys  Virka-asema ja -nimike  

Leima  Allekirjoitus  


