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II. Egészségügyi információ II.a.  A bizonyítvány 
hivatkozási száma II.b.  IMSOC hivatkozási 

szám 

II.1. (1)Közegészségügyi igazolás [törlendő, ha nem az Unió az élő kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok, tengeri 
haslábúak és az ezekből származó állati eredetű végső rendeltetési helye] 

Alulírott kijelentem, hogy ismerem a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet A, a 
852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet B, a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozó rendelkezéseit, és 
igazolom, hogy az I. részben leírt [élő kagylókat](4) [élő tüskésbőrűeket](4) [élő zsákállatokat](4) [élő 
tengeri haslábúakat](4) [az élő kagylókból/élő tüskésbőrűekből/élő zsákállatokból/élő tengeri csigákból 
származó állati eredetű termékeket](4) az említett rendelkezéseknek megfelelően állították elő és 
különösen azt, hogy azok(at/ra): 

a) ......................... régió(k)ból vagy ország(ok)ból származnak, amely(ek)ből e bizonyítvány 
kiállításának időpontjában engedélyezett az [élő kagylók](4) [élő tüskésbőrűek](4) [élő zsákállatok](4) 
[élő tengeri haslábúak](4) [élő kagylókból/élő tüskésbőrűekből/élő zsákállatokból/élő tengeri 
csigákból származó állati eredetű termékek](4) Unióba történő beléptetése, és amely(ek) 
szerepel(nek) az (EU) 2021/405 bizottsági végrehajtási rendelet C VIII. mellékletében megállapított 
jegyzékben; 

b) általános higiéniai követelményeket alkalmazó és a 852/2004/EK rendelet 5. cikkével összhangban 
a »veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok« (HACCP) elvein alapuló programot végrehajtó, 
az illetékes hatóságok által rendszeresen ellenőrzött és az EU által engedélyezett létesítmények 
jegyzékében szereplő létesítmény(ek)ből származnak; 

c) a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VII. szakaszának I. és II. fejezetével összhangban gyűjtötték 
be, adott esetben mosták át és szállították; 

d) (4)[a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VII. szakaszának III. és IV. fejezetével összhangban 
kezelték, adott esetben tisztították és csomagolták; 

e) (4)[a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakaszának III. és IV. fejezetében megállapított 
követelményeknek megfelelően, higiénikus körülmények között készítették elő, dolgozták fel, 
fagyasztották és olvasztották ki]]; 

 
A Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveinek és 

követelményeinek meghatározásáról, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonsággal 
kapcsolatos eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.). 

B Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról (HL L 139., 2004.4.30., 
1. o.). 

C A Bizottság (EU) 2021/405 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk Unióba 
történő beléptetése tekintetében az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok 
vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeinek a megállapításáról (HL L 114., 2021.3.31., 118. o.). 
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f) megfelelnek a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VII. szakaszának V. fejezetében [a 

853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakaszának V. fejezetében](4) megállapított 
egészségügyi előírásoknak és a 2073/2005/EK bizottsági rendeletben D megállapított 
mikrobiológiai kritériumoknak; 

g) [a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VII. szakaszának VI. és VIII. fejezetével](4) és [a 
853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakaszának VI–VIII. fejezetével](4) összhangban 
csomagolták, tárolták és szállították; 

h) [a 853/2004/EK rendelet II. melléklete I. szakaszával és III. melléklete VII. szakaszának VII. 
fejezetével](4) [a 853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakaszával](4) összhangban jelölték és 
címkézték; 

i) az osztályozott termelési területeken kívül begyűjtött nem filtráló fésűskagylók, tengeri csigák és 
tengeri uborkák megfelelnek a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VII. szakaszának IX. 
fejezetében meghatározott különleges követelményeknek; 

j) olyan termelési területről származnak, amelyek a begyűjtés időpontjában az (EU) 2019/627 
bizottsági végrehajtási rendelet E 52. cikke szerinti [A] [B] vagy [C] osztályba tartoztak (kérjük, 
adja meg a termelési terület osztályát a betakarítás időpontjában) (kivéve a nem filtráló 
fésűkagylók, a tengeri csigák és a tengeri uborkák esetében, amelyeket az osztályozott termelési 
területeken kívül gyűjtenek be); 

k) alávetették [az (EU) 2019/627 végrehajtási rendelet 51–66. cikkében vagy az (EU) 2019/624 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikkében](4) [az (EU) 2019/627 végrehajtási 
rendelet 69–71. cikkében](4) meghatározott hatósági ellenőrzéseknek, amelyek, kielégítő 
eredménnyel zárultak; 

l) amennyiben akvakultúrából származnak, teljesülnek a 96/23/EK tanácsi irányelv F 29. cikkével 
összhangban benyújtott szermaradék-ellenőrzési tervekben szereplő, az élő állatokra, valamint az 
azokból származó termékekre vonatkozóan nyújtott garanciák, és az érintett állatok és termékek 
szerepelnek a 2011/163/EU bizottsági határozatban G megállapított jegyzékben az érintett 
származási ország vonatkozásában; 

m) olyan körülmények között állították elő, amelyek biztosítják a 396/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben H a növényvédő szerek maradékanyagaira előírt határértékeknek és az 
1881/2006/EK bizottsági rendeletben I megállapított szennyező anyag-határértékeknek való 
megfelelést. 

 
D A Bizottság 2073/2005/EK rendelete (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól (HL L 338., 

2005.12.22., 1. o.). 
E A Bizottság (EU) 2019/627 végrehajtási rendelete (2019. március 15.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékeken az 

(EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes 
gyakorlati rendelkezések megállapításáról és a 2074/2005/EK bizottsági rendeletnek a hatósági ellenőrzések tekintetében történő 
módosításáról (HL L 131., 2019.5.17., 51. o.). 

F A Tanács 96/23/EK irányelve (1996. április 29.) az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok 
maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 
89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.). 

G A Bizottság 2011/163/EU határozata (2011. március 16.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének 
megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról (HL L 70., 2011.3.17., 40. o.). 

H Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és 
takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.). 

I A Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső 
határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.). 



L 326/208 HU  Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2021.9.15.

ORSZÁG MOL-HC bizonyítványminta 

 (2)[II.2. Állategészségügyi igazolás a jegyzékbe foglalt fajokhoz(3) tartozó, emberi fogyasztásra szánt élő 
kagylókra, valamint az ezekből származó olyan állati eredetű termékekre, amelyeket az emberi 
fogyasztás előtt az Unióban történő további feldolgozásra szánnak, kivéve a halászhajókról 
kirakodott élő kagylókat és az ezekből készült termékeket 

Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy: 

II.2.1. Hivatalos információk szerint az [I. rész I.27. rovatában említett víziállatok](4) [I. rész I.27. 
rovatában említett élő víziállatoktól eltérő, víziállatokból származó állati eredetű termékek olyan 
állatokból származnak, amelyek](4) megfelelnek a következő állategészségügyi 
követelményeknek: 

II.2.1.1. Olyan [létesítményből](4) [élőhelyről](4) származnak, amely nem képezte tárgyát 
állategészségügyi okokból vagy ismeretlen okú, szokatlan arányú mortalitás okán – 
köztük az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet J I. mellékletében 
említett, jegyzékbe foglalt releváns betegségeket és az új betegségek miatt – bevezetett 
nemzeti korlátozó intézkedéseknek; 

II.2.1.2. [A víziállatokat](4) [az élő víziállatoktól eltérő, víziállatokból származó állati eredetű 
termékek olyan állatokból származnak, amelyeket](4) nem betegségek – köztük az (EU) 
2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. mellékletében említett, 
jegyzékbe foglalt releváns betegségek és az új betegségek – felszámolására irányuló 
nemzeti mentesítési program keretében ölték le. 

(4)[II.2.2. Az [I. rész I.27. rovatában említett tenyésztett víziállatok](4) [I. rész I.27. rovatában említett élő 
tenyésztett víziállatoktól eltérő tenyésztett víziállatokból származó állati eredetű termékek 
olyan állatokból származnak, amelyek](4) megfelelnek az alábbi követelményeknek: 

II.2.2.1. A származási harmadik ország vagy terület illetékes hatósága által [nyilvántartásba 
vett](4) [engedélyezett](4) és annak ellenőrzése alatt álló olyan akvakultúrás 
létesítményből származnak, amelyek rendelkeznek olyan rendszerrel, amely alkalmas a 
következő információkat tartalmazó naprakész nyilvántartások minimum 3 éven 
keresztül történő fenntartására és vezetésére: 

i. a létesítményben tartott tenyésztett víziállatok fajai, kategóriái és száma; 

ii. a víziállatok létesítménybe, és a tenyésztett víziállatok létesítményből történő 
mozgatása; 

iii. mortalitás a létesítményben; 

II.2.2.2. Olyan akvakultúrás létesítményből származnak, amelyben egy állatorvos – a 
létesítmény jelentette kockázattal arányos gyakorisággal – rendszeres állatorvosi 
látogatásokat tesz a betegségek – köztük az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló 
rendelet I. mellékletében említett, jegyzékbe foglalt releváns betegségek és az új 
betegségek – előfordulására utaló jelek észlelése és jelentése céljából.] 

 
J A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint 
a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 
379. o.). 
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II.2.3. Általános állategészségügyi követelmények 

Az [I. rész I.27. rovatában említett víziállatok](4) [I. rész I.27. rovatában említett élő víziállatoktól eltérő, 
víziállatokból származó állati eredetű termékek olyan állatokból származnak, amelyek](4) megfelelnek a 
következő állategészségügyi követelményeknek: 

(4)(6)[II.2.3.1. A II.2.4. részben említett követelmények vonatkoznak rájuk, és a következő 
kóddal(5) ellátott [országból](4) [területről](4) [körzetből](4) [kompartmentből](4) 
származnak: __ __ – __, amely e bizonyítvány kiállításának időpontjában szerepel 
az (EU) 2021/404 bizottsági végrehajtási rendelet K XXI. mellékletének 1. 
részében megállapított jegyzékben az említett [víziállatok](4) [élő víziállatoktól 
eltérő, víziállatokból származó állati eredetű termékek](4) Unióba történő 
beléptetése tekintetében;] 

(4)(6)[II.2.3.2. Az állatok víziállatok, amelyeket a berakodást megelőző 72 órában hatósági 
állatorvos által végzett vizuális klinikai vizsgálatnak vetettek alá. A vizsgálat 
során az állatok nem mutatták átvihető betegség tüneteit, és a létesítmény 
releváns nyilvántartásaiban nem szerepeltek betegségre utaló jelek;] 

II.2.3.3. Az állatok víziállatok, amelyeket közvetlenül a származási létesítményből adtak 
fel az Unióba; 

II.2.3.4. Nem érintkeztek alacsonyabb állategészségügyi státuszú víziállatokkal. 

vagy(4)(6)[II.2.4. Különleges egészségügyi követelmények 
(4) [II.2.4.1. A Microcytos mackini általi fertőzöttség, illetve a Perkinsus marinus általi 

fertőzöttség tekintetében jegyzékbe foglalt fajokra(3) vonatkozó követelmények 

Az [I. rész I.27. rovatában említett víziállatok](4)[I. rész I.27. rovatában említett élő víziállatoktól 
eltérő, víziállatokból származó állati eredetű termékek olyan állatokból származnak, amelyek] (4) 
olyan [országból](4) [területről](4) [körzetből](4) [kompartmentből](4) származnak, amelyet az 
(EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet L 66. cikkében vagy 73. cikkének (1) 
bekezdésében és 73. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételekkel legalább 
egyenértékű feltételeknek megfelelően [a Microcytos mackini általi fertőzöttségtől](4) [a 
Perkinsus marinus általi fertőzöttségtől](4) mentesnek nyilvánítottak, és víziállatok esetében az 
adott betegség(ek) tekintetében jegyzékbe foglalt valamennyi faj(t)(3): 

i. olyan másik országból, területről, körzetből vagy kompartmentből hozták be, 
amelyet az adott betegség(ek)től mentesnek nyilvánítottak; 

ii. nem vakcinázták [az adott betegség](4) [az adott betegségek](4) ellen.] 

 
K A Bizottság (EU) 2021/404 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek 

Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik 
országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról (HL L 114., 2021.3.31., 1. o.). 

L A Bizottság (EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt és új betegségekre vonatkozó felügyeletre, mentesítési programokra és 
betegségtől mentes minősítésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 211. o.). 
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 (4)(7)[II.2.4.2. A Marteilia refringens-fertőzés, a Bonamia exitiosa-fertőzés, illetve a 
Bonamia ostreae-fertőzés tekintetében jegyzékbe foglalt fajokra(3) vonatkozó 
követelmények 

Az [I. rész I.27. rovatában említett víziállatok](4) [I. rész I.27. rovatában említett élő 
víziállatoktól eltérő, víziállatokból származó állati eredetű termékek olyan állatokból 
származnak, amelyek](4) olyan [országból](4)[területről](4) [körzetből](4) [kompartmentből](4) 
származnak, amelyet az (EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendelet II. részének 4. 
fejezetével összhangban [a Marteilia refringens-fertőzéstől](4) [a Bonamia exitiosa-fertőzéstől](4) 
[a Bonamia ostreae-fertőzéstől](4) mentesnek nyilvánítottak, és víziállatok esetében az adott 
betegség(ek) tekintetében jegyzékbe foglalt valamennyi faj(t)(3): 

− olyan másik országból, területről, körzetből vagy kompartmentből hozták be, 
amelyet az adott betegség(ek)től mentesnek nyilvánítottak; 

− nem vakcinázták [az adott betegség](4) [az adott betegségek](4) ellen.] 
(4)(8)[II.2.4.3. Az Ostreid herpeszvírus 1 μνarral (OsHV-1 μVar) való fertőzöttségre 

fogékony fajokra(9) vonatkozó követelmények 

Az [I. rész I.27. rovatában említett víziállatok](4) [I. rész I.27. rovatában említett élő 
víziállatoktól eltérő, víziállatokból származó állati eredetű termékek olyan állatokból 
származnak, amelyek] (4) olyan [országból] (4) [területről] (4) [körzetből] (4) [kompartmentből] (4) 
származnak, amely az OsHV-1 μνar vonatkozásában megfelel azoknak az egészségügyi 
biztosítékoknak, amelyek az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 175. 
cikkével összhangban a rendeltetési hely szerinti tagállamban alkalmazandó nemzeti 
rendelkezéseknek való megfeleléshez szükségesek, és amelyek tekintetében a tagállam vagy 
annak valamely része szerepel az (EU) 2021/260 bizottsági végrehajtási határozat M [I. 
mellékletében](4) [II. mellékletében](4).]] 

vagy (4)(6)[II.2.4. Különleges egészségügyi követelmények 

Az [I. rész I.27. rovatában említett víziállatokat](4) [I. rész I.27. rovatában említett élő 
víziállatoktól eltérő, víziállatokból származó állati eredetű termékek olyan állatokból 
származnak, amelyeket](4) az (EU) 2020/691 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet N 11. 
cikkének megfelelően engedélyezett olyan, járványvédelmi intézkedést végrehajtó, Unión belüli 
akvakultúrás élelmiszeripari létesítménybe szánják, ahol azokat emberi fogyasztásra fel kell 
dolgozni.] 

 
M A Bizottság (EU) 2021/260 végrehajtási határozata (2021. február 11.) a víziállatokat érintő egyes betegségek hatásának 

enyhítését célzó nemzeti intézkedéseknek az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet 226. cikke (3) bekezdésével 
összhangban történő engedélyezéséről és a 2010/221/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 59., 2021.2.19., 
1. o.). 

N A Bizottság (EU) 2020/691 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek az akvakultúrás létesítményekre és a víziállatok szállítóira vonatkozó szabályok tekintetében való kiegészítéséről 
(HL L 174., 2020.6.3., 345. o.). 
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II.2.5. Legjobb tudomásom szerint, és a vállalkozó kijelentésének megfelelően az [I. rész I.27. 

rovatában említett víziállatok](4) [I. rész I.27. rovatában említett élő víziállatoktól eltérő, 
víziállatokból származó állati eredetű termékek olyan állatokból származnak, amelyek](4) olyan 
[létesítményből](4) [élőhelyről](4) származnak, ahol: 

i. nem volt ismeretlen okú, szokatlan arányú mortalitás; és 
ii. az állatok nem érintkeztek a II.2.1. pontban említett követelményeknek meg 

nem felelő, a felsorolt fajokhoz(3) tartozó víziállatokkal. 
II.2.6. Szállítási követelmények 

Intézkedéseket hoztak az I. rész I.27. rovatában említett víziállatoknak az (EU) 2020/692 felhatalmazáson 
alapuló rendelet 167. és 168. cikkében foglalt követelményekkel összhangban történő szállítására 
vonatkozóan, különös tekintettel a következőkre: 

II.2.6.1. amennyiben az állatokat vízben szállítják, a szállításukra használt vizet nem cserélik le 
olyan harmadik országban vagy területen, körzetben vagy kompartmentben, amelyet a 
víziállatok adott fajának és kategóriájának az Unióba történő beléptetése tekintetében 
nem foglaltak jegyzékbe; 

II.2.6.2. az állatokat nem olyan körülmények között szállítják, amelyek veszélyeztetnék 
állategészségügyi státuszukat, különös tekintettel a következőkre: 

i. ha az állatokat vízben szállítják, az nem módosít állategészségügyi 
státuszukon; 

ii. a szállítóeszközök és a konténerek kialakítása biztosítja, hogy a víziállatok 
állategészségügyi státusza ne kerüljön veszélybe szállítás közben; 

iii. a(z) [konténert](4) [élőhal-tartályos hajót](4) [előzőleg nem használták](4) [az 
Unióba történő feladás céljából végzett berakodást megelőzően a 
származási(4) [harmadik ország](4) [terület] illetékes hatósága által elfogadott 
protokoll szerint és az említett illetékes hatóság által engedélyezett 
termékekkel megtisztították és fertőtlenítették](4); 

II.2.6.3. a származási létesítményben történt berakodás és az Unióba való megérkezés közötti 
idő alatt a szállítmányhoz tartozó állatokat nem szállítják együtt ugyanazon vízben 
vagy [konténerben](4) [élőhal-tartályos hajón](4) alacsonyabb állategészségügyi státuszú 
vagy nem az Unióba való beléptetésre szánt víziállatokkal; 

II.2.6.4. ha az adott fajhoz és kategóriába tartozó víziállatok Unióba való beléptetése 
tekintetében jegyzékbe foglalt [országban](4) [területen](4) [körzetben](4) 
[kompartmentben](4) vízcsere szükséges, az [szárazföldi szállítás esetén kizárólag azon 
[harmadik ország](4) [terület](4) illetékes hatósága által a vízcseréhez engedélyezett 
vízcserepontokon történik, ahol a vízcserére sor kerül](4) [élőhal-tartályos hajóval 
végzett szállítás esetén kizárólag a származási hely és az uniós rendeltetési hely közötti 
útvonalon található bármely akvakultúrás létesítménytől legalább 10 km távolságban 
történik](4). 
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II.2.7. címkézési követelmények 

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 169. cikkének megfelelően intézkedéseket hoztak a 
[szállítóeszközök](4) [konténerek](4) azonosítására és címkézésére és különös arra vonatkozóan, hogy: 

II.2.7.1. a szállítmányt [a konténer külsején elhelyezett olyan, olvasható és látható címkével](4) 
[élőhal-tartályos hajóval történő szállítás esetén a hajó rakományjegyzékébe való olyan 
bejegyzéssel](4) azonosítsák, amely a szállítmányt egyértelműen hozzárendeli ehhez az 
állategészségügyi/hatósági bizonyítványhoz; 

(4)[II.2.7.2. víziállatok esetében a II.2.7.1 pontban említett olvasható és látható címke a 
következőket tartalmazza: 

a) a szállítmányban található konténerek száma részletezve; 

b) az egyes konténerekben lévő fajok neve; 

c) az egyes konténerekben lévő állatok száma részletezve, az összes jelen lévő 
fajra vonatkozóan; 

d) a következő nyilatkozat: »az Európai Unióban emberi fogyasztásra szánt élő 
puhatestűek«;] 

(4)[II.2.7.3. élő víziállatoktól eltérő, víziállatokból származó állati eredetű termékek 
esetében a II.2.7.1. pontban említett olvasható és látható címke, amely legalább a 
következő nyilatkozatot tartalmazza: 

»az Európai Unióban további feldolgozást követően emberi fogyasztásra szánt 
puhatestűek«.] 

II.2.8. Az állategészségügyi/hatósági bizonyítvány érvényessége 

Ez az állategészségügyi/hatósági bizonyítvány a kiállításától számított 10 napig érvényes. Víziállatok 
vízi/tengeri szállítása esetén ez a 10 napos időszak a vízi/tengeri szállítás időtartamával 
meghosszabbítható. 

Megjegyzések 

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-
közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló 
jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével 
összhangban e bizonyítványnak az Európai Unióra való hivatkozásait úgy kell értelmezni, hogy azok Észak-
Írország tekintetében magukban foglalják az Egyesült Királyságot is. 

Ez a bizonyítvány az emberi fogyasztásra szánt élő kagylók és az ezekből származó, emberi fogyasztásra szánt 
állati eredetű termékek Unióba történő beléptetésére szolgál, beleértve azt az esetet is, amikor nem az Unió a 
szóban forgó élő kagylók és az azokból származó termékek végső rendeltetési helye. 

»Víziállat« alatt az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének 3. pontjában meghatározott 
víziállat értendő. »Tenyésztett víziállatok« alatt az (EU) 2016/429 rendelet 4. cikkének 7. pontjában 
meghatározott, akvakultúrában tartott víziállatok értendők. 

Valamennyi olyan víziállatnak és az élő víziállatoktól eltérő víziállatoktól származó állati eredetű terméknek, 
amelyre e bizonyítvány II.2.4. része vonatkozik, az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XXI. mellékletének 1. 
részében található táblázat 2. oszlopában szereplő országból/területről/körzetből/kompartmentből kell származnia. 
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A bizonyítvány II.2.4. része nem alkalmazandó a következő víziállatokra, ezért ezek származhatnak az (EU) 
2021/405 végrehajtási rendelet VIII. mellékletében szereplő országból vagy annak ott felsorolt régiójából: 

a) a 853/2004/EK rendeletben meghatározott vonatkozó különleges követelményeknek megfelelően 
csomagolt és címkézett puhatestűek, amelyek a vízi környezetbe visszakerülve túlélésre nem 
képesek; 

b) további feldolgozás nélkül emberi fogyasztásra szánt puhatestűek, amennyiben azokat 
kiskereskedelmi kiszerelésbe csomagolták a 853/2004/EK rendeletben az ilyen csomagolásokra 
vonatkozóan meghatározott rendelkezéseknek megfelelően; 

c) a 853/2004/EK rendeletben meghatározott különleges követelményeknek megfelelően emberi 
fogyasztás céljából csomagolt és címkézett puhatestűek, amelyeket a feldolgozás helyén történő 
átmeneti tárolás nélkül további feldolgozásra szánnak. 

Ezt az állategészségügyi/hatósági bizonyítványt az (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet I. mellékletének 4. 
fejezetében található bizonyítványkitöltési útmutatónak megfelelően kell kitölteni. 

I. rész: 

I.8. rovat: Származási régió: adja meg a termelési területet és annak osztályát a begyűjtés 
időpontjában. 

II. rész: 
(1) A II.1. rész nem alkalmazandó azokra az országokra, amelyek ekvivalenciamegállapodásokban vagy 

egyéb uniós jogszabályokban meghatározott különleges közegészségügyi bizonyítványozási 
követelményeket alkalmaznak. 

(2) A II.2 rész nem alkalmazandó, és törölni kell, ha a szállítmányt a következők alkotják: a) az 
(EU) 2018/1882 bizottsági végrehajtási rendelet O mellékletében felsorolt fajoktól eltérő fajok; vagy b) a 
halászhajókról közvetlen emberi fogyasztás céljából kirakott vadon élő víziállatok és az ilyen 
víziállatokból származó állati eredetű termékek; vagy c) az Unióba közvetlen emberi fogyasztásra 
beléptetett, az élő víziállatoktól eltérő, víziállatokból származó állati eredetű termékek. 

(3) Az (EU) 2018/1882 végrehajtási rendelet mellékletében szereplő táblázat 3. és 4. oszlopában felsorolt 
fajok. A 4. oszlopban felsorolt fajok csak az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló végrehajtási rendelet 
171. cikkében meghatározott feltételek mellett tekinthetők vektornak. 

(4) A megfelelő rész megtartandó/a nem kívánt rész törlendő. A II.2.4.1. rész esetében a törlés nem 
megengedett, ha a szállítmány a Microcytos mackini általi fertőzöttség vagy a Perkinsus marinus általi 
fertőzöttség tekintetében jegyzékbe foglalt fajokat tartalmaz, kivéve a (6) lábjegyzetben említett 
esetekben. 

(5) A harmadik ország/terület/körzet/kompartment kódja az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XXI. 
mellékletének 1. részében található táblázat 2. oszlopában megadottak szerint. 

 
O A Bizottság (EU) 2018/1882 végrehajtási rendelete (2018. december 3.) egyes betegségmegelőzési és 

járványvédelmi szabályoknak a jegyzékbe foglalt betegségek kategóriáira történő alkalmazásáról, 
valamint a jegyzékbe foglalt betegségek terjedésére nézve számottevő kockázatot jelentő fajok és 
fajcsoportok jegyzékének megállapításáról (HL L 308., 2018.12.4., 21. o.). 
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 (6) A II.2.3.1., a II.2.3.2. és a II.2.4. rész nem alkalmazandó és azt törölni kell, ha a szállítmány csak a 
következő víziállatokat tartalmazza: 
a) a 853/2004/EK rendeletben meghatározott vonatkozó különleges követelményeknek megfelelően 

csomagolt és címkézett puhatestűek, amelyek a vízi környezetbe visszakerülve túlélésre nem 
képesek, 

b) további feldolgozás nélkül emberi fogyasztásra szánt puhatestűek, amennyiben azokat 
kiskereskedelmi kiszerelésbe csomagolták a 853/2004/EK rendeletben az ilyen csomagolásokra 
vonatkozóan meghatározott rendelkezéseknek megfelelően, 

c) a 853/2004/EK rendeletben meghatározott különleges követelményeknek megfelelően emberi 
fogyasztás céljából csomagolt és címkézett puhatestűek, amelyeket a feldolgozás helyén történő 
átmeneti tárolás nélkül további feldolgozásra szánnak. 

(7) Csak akkor alkalmazandó, ha az Unión belüli rendeltetési hely szerinti tagállam/körzet/kompartment az 
(EU) 2018/1882 végrehajtási rendelet 1. cikkének 3. pontjában meghatározott C kategóriájú betegség 
tekintetében »betegségtől mentes« státusszal rendelkezik, vagy az (EU) 2016/429 rendelet 31. cikkének 
(2) bekezdésével összhangban létrehozott önkéntes mentesítési program tárgyát képezi, egyébként 
törlendő. 

(8) Akkor alkalmazandó, ha az Unión belüli rendeltetési hely szerinti tagállamban vagy annak valamely 
részén az (EU) 2021/260 végrehajtási határozat I. vagy II. mellékletében felsoroltaknak megfelelően 
nemzeti intézkedéseket hagytak jóvá egy adott betegségre vonatkozóan, egyébként törlendő. 

(9) Az (EU) 2021/260 végrehajtási határozat III. mellékletében szereplő táblázat második oszlopában 
említett, betegségre fogékony fajok. 

(10) Aláíró: 
– a hatósági állatorvos, ha a II.2. részt nem törlik az állategészségügyi igazolásból 
– a bizonyítványt kiállító tisztviselő vagy a hatósági állatorvos, ha az állategészségügyi igazolás II.2. része 

törlésre kerül. 

 

[Hatósági állatorvos](4)(10)/[Bizonyítványt kiállító tisztviselő](4)(10) 

Név (nyomtatott 
nagybetűvel)    

Dátum  Képesítés és beosztás  

Bélyegző  Aláírás  

  


