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31 SKYRIUS 

ŽMONĖMS VARTOTI SKIRTŲ GYVŲ DVIGELDŽIŲ MOLIUSKŲ, DYGIAODŽIŲ, 
GAUBTAGYVIŲ IR JŪRINIŲ PILVAKOJŲ MOLIUSKŲ IR GYVŪNINIŲ 

PRODUKTŲ IŠ TŲ GYVŪNŲ ĮVEŽIMO Į SĄJUNGĄ VETERINARIJOS ARBA 
OFICIALAUS SERTIFIKATO PAVYZDYS (MOL-HC PAVYZDYS) 

ŠALIS  Įvežimo į ES veterinarijos arba oficialus sertifikatas 
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I.1 Siuntėjas / 
eksportuotojas 

  I.2 Sertifikato numeris I.2a IMSOC numeris 

 Pavadinimas    
 Adresas 

 
 I.3 Centrinė kompetentinga 

institucija 
 QR KODAS 
  

 Šalis Šalies ISO kodas I.4 Vietos kompetentinga 
institucija   

I.5 Gavėjas / 
importuotojas 

 I.6 Už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas  

 Pavadinimas   Pavadinimas  

 Adresas    Adresas  

 
Šalis Šalies ISO kodas  Šalis Šalies ISO kodas 

I.7 Kilmės šalis Šalies ISO kodas I.9 Paskirties šalis Šalies ISO kodas 
I.8 Kilmės regionas Kodas I.10 Paskirties regionas Kodas 
I.11 Išsiuntimo vieta  I.12 Paskirties vieta  
 Pavadinimas Registracijos / patvirtinimo 

Nr. 
 Pavadinimas Registracijos / 

patvirtinimo Nr. 
 Adresas   Adresas  

 Šalis Šalies ISO kodas  Šalis Šalies ISO kodas 

I.13 Pakrovimo vieta I.14 Išvežimo data ir laikas 

I.15 Transporto 
priemonė   I.16 Įvežimo pasienio kontrolės postas  

 □ Orlaivis 
 □ Laivas 

I.17 Lydimieji dokumentai 
  

 □ Traukinio 
vagonas 

□ Kelių transporto priemonė 
 

 
Tipas 
 Kodas 

 Identifikacija 
 Šalis Šalies ISO kodas 
 Prekybos dokumento nuoroda  

I.18 Vežimo sąlygos □ Aplinkos  □ Atšaldyta □ Užšaldyta 
I.19 Konteinerio / plombos numeris 
 Konteinerio Nr. Plombos Nr.   
I.20 Sertifikato pobūdis arba gyvūno paskirtis 
 □ Žmonėms vartoti skirti produktai □ Žmonėms vartoti 

skirti gyvi vandens 

gyvūnai 

□ Siuntimo centrui □ Tolesnis perdirbimas 

I.21 □ Vežti tranzitu I.22 □ Vidaus rinkai 

Trečioji šalis Šalies ISO kodas I.23  
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I.24  Bendras pakuočių skaičius I.25 Bendras kiekis I.26 Bendras grynasis svoris / bendrasis 
svoris (kg) 

I.27  Siuntos aprašas 
KN kodas Rūšys       
  Šaltasis sandėlis  Atpažinties 

ženklas 
Pakuotės tipas  Grynasis 

svoris 

  Apdorojimo 
būdas 

 Prekės tipas Pakuočių skaičius  Partijos Nr. 

□ Galutinis 
vartotojas 

 Surinkimo / 
pagaminimo data 
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įmonė 

   

  



L 326/206 LT  Europos Sąjungos oficiauscs alcicnns 2021 9 15

ŠALIS MOL-HC sertifikato pavyzdys 
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II. Informacija apie sveikumą II.a  Sertifikato numeris II.b  IMSOC numeris 

II.1. (1)Tinkamumo žmonių maistui patvirtinimas [išbraukti, jei Sąjunga nėra galutinė gyvų dvigeldžių 
moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir jūrinių pilvakojų moliuskų ir iš tų gyvūnų pagamintų gyvūninių 
produktų paskirties vieta] 

Aš, toliau pasirašęs, pareiškiu, kad esu susipažinęs su atitinkamais Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 178/2002 H, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 I, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2017/625 reikalavimais, ir patvirtinu, kad I dalyje aprašyti (4)[gyvi dvigeldžiai 
moliuskai] (4)[gyvi dygiaodžiai] (4)[gyvi gaubtagyviai] (4)[gyvi jūriniai pilvakojai moliuskai] 
(4)[gyvūniniai produktai, gauti iš gyvų dvigeldžių moliuskų / gyvų dygiaodžių / gyvų gaubtagyvių / gyvų 
jūrinių pilvakojų moliuskų] buvo pagaminti pagal šiuos reikalavimus, visų pirma, kad: 

a) gauti iš regiono (-ų) arba šalies (-ių) …………….., iš kurio (-ių) šio sertifikato išdavimo dieną 
leidžiama įvežti į Sąjungą (4)[gyvus dvigeldžius moliuskus] (4)[gyvus dygiaodžius] (4)[gyvus 
gaubtagyvius] (4)[gyvus jūrinius pilvakojus moliuskus] (4) [gyvūninius produktus, gautus iš gyvų 
dvigeldžių moliuskų / gyvų dygiaodžių / gyvų gaubtagyvių / gyvų jūrinių pilvakojų moliuskų] ir 
kuris (-ie) įtrauktas (-i) į Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/405 J VIII priedo sąrašą; 

b) jie atvežti iš ūkio (-ių), taikančio (-ių) bendruosius higienos reikalavimus, pagal Reglamento (EB) 
Nr. 852/2004 5 straipsnį įgyvendinančio (-ių) rizikos veiksnių analize ir svarbiausiųjų valdymo 
taškų (RVASVT) principais pagrįstą programą, kuriame (-iuose) kompetentingos institucijos 
reguliariai atlieka auditą ir kuris (-ie) įtrauktas (-i) į ES patvirtintų ūkių sąrašą; 

c) jie surinkti (pagauti), prireikus nuvežti į natūralaus išsivalymo vietą ir gabenti laikantis Reglamento 
(EB) Nr. 853/2004 III priedo VII skirsnio I ir II skyriaus reikalavimų; 

d) (4)[jie buvo tvarkomi, prireikus išvalyti ir supakuoti laikantis Reglamento (EB) Nr. 853/2004 
III priedo VII skirsnio III ir IV skyrių reikalavimų; 

e) (4)[jie buvo paruošti, perdirbti, užšaldyti ir atšildyti laikantis higienos reikalavimų, nustatytų 
Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VIII skirsnio III ir IV skyriuose]]; 

 
H 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų 

bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais 
susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1). 

I 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 
2004 4 30, p. 1). 

J 2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/405, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių arba jų regionų, iš kurių 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 į Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus žmonėms vartoti skirtus 
gyvūnus ir prekes, sąrašai (OL L 114, 2021 3 31, p. 118). 
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f) jie atitinka Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VII skirsnio V skyriaus [Reglamento (EB) 

Nr. 853/2004(4) III priedo VIII skirsnio V skyrius] sveikatos standartus ir Komisijos reglamente 
(EB) Nr. 2073/2005 K nustatytus kriterijus; 

g) buvo supakuoti, laikomi ir vežami laikantis (4)[Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VII 
skirsnio VI ir VIII skyrių] (4)[Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VIII skirsnio VI ir VIII 
skyrių]; 

h) buvo pažymėti ir paženklinti pagal (4)[Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skirsnį ir III priedo 
VII skirsnio VII skyrių] (4)[Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skirsnį]; 

i) jei tai šukutės (Pectinidae), jūriniai pilvakojai moliuskai ir holoturijos (Holothuroidea), kurie nėra 
maitinamosios terpės filtruotojai ir kurie surinkti (sugauti) į klasifikaciją neįtrauktose auginimo 
vietovėse, jie atitinka Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VII skirsnio IX skyriuje nustatytus 
specialius reikalavimus; 

j) yra iš auginimo vietovės, kuri pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/627 L 
52 straipsnį jų rinkimo metu priskiriama [A] [B] arba [C] (nurodykite auginimo vietovės 
klasifikaciją rinkimo metu) (išskyrus šukutes (Pectinidae), jūrinius pilvakojus moliuskus ir 
holoturijas (Holothuroidea), kurie nėra maitinamosios terpės filtruotojai ir kurie surinkti (sugauti) į 
klasifikaciją neįtrauktose auginimo vietovėse); 

k) buvo sėkmingai atlikta oficiali kontrolė, nustatyta (4)[Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/627 51–
66 straipsniuose arba Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/624 11 straipsnyje] 
(4)[Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/627 69–71 straipsniuose]; 

l) jie atitinka gyviems gyvūnams ir jų produktams taikomas garantijas, numatytas pagal Tarybos 
direktyvos 96/23/EB M 29 straipsnį pateiktuose likučių kontrolės planuose, ir atitinkami gyvūnai ir 
produktai yra įtraukti į Komisijos sprendimą 2011/163/ES N dėl atitinkamos kilmės šalies; 

m) jie buvo pagaminti sąlygomis, užtikrinančiomis, kad nebūtų viršijama Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 396/2005 O nustatyta didžiausia leidžiamoji pesticidų koncentracija ir 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006 P nustatyta didžiausia leidžiamoji teršalų koncentracija. 

 
K 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL L 338, 

2005 12 22, p. 1). 
L 2019 m. kovo 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/627, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) 2017/625 nustatoma vienoda žmonėms vartoti skirtų gyvūninių produktų oficialios kontrolės praktinė tvarka ir dėl oficialios 
kontrolės iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2074/2005 (OL L 131, 2019 5 17, p. 51). 

M 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės 
produktuose monitoringo priemonių, panaikinanti Direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei Sprendimus 89/187/EEB ir 
91/664/EEB (OL L 125, 1996 5 23, p. 10). 

N 2011 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų 
planų patvirtinimo (OL L 70, 2011 3 17, p. 40). 

O 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių 
augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 
2005 3 16, p. 1). 

P 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto 
produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5). 
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 (2)[II.2. Gyvūnų sveikatos patvirtinimas dėl į sąrašą įtrauktų (3) rūšių gyvų dvigeldžių moliuskų, skirtų 
žmonėms vartoti, ir gyvūninių produktų iš tų moliuskų, skirtų toliau perdirbti Sąjungoje prieš 
vartojant žmonėms, išskyrus laukinius moliuskus bei jų produktus, iškrautus iš žvejybos laivų 

Aš, toliau pasirašęs valstybinis veterinarijos gydytojas, patvirtinu: 

II.2.1. Remiantis oficialia informacija, (4) [I dalies I.27 langelyje nurodyti vandens gyvūnai] (4) 
[gyvūniniai produktai iš vandens gyvūnų, išskyrus I dalies I.27 langelyje nurodytus gyvus 
vandens gyvūnus, gauti iš gyvūnų, kurie] atitinka šiuos gyvūnų sveikatos reikalavimus: 

II.2.1.1. jie kilę iš (4)[ūkio] (4)[buveinės], kuriam (-iai) netaikomos nacionalinės ribojamosios 
priemonės dėl priežasčių, susijusių su gyvūnų sveikata, arba dėl pasitaikančio 
anomalaus gaištamumo, kurio priežastis nenustatyta, įskaitant Komisijos deleguotojo 
reglamento (ES) 2020/692 Q I priede nurodytas atitinkamas į sąrašą įtrauktas ligas ir 
naujas ligas; 

II.2.1.2. (4)[vandens gyvūnai neskirti žudyti] (4)[gyvūniniai produktai iš vandens gyvūnų, 
išskyrus gyvus vandens gyvūnus, gauti iš gyvūnų, kurie nebuvo skirti žudyti] pagal 
nacionalinę ligų, įskaitant Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 I priede nurodytas 
atitinkamas į sąrašą įtrauktas ligas ir naujas ligas, likvidavimo programą. 

(4)[II.2.2. (4)[I dalies I.27 langelyje nurodyti akvakultūros gyvūnai] (4) [gyvūniniai produktai iš 
akvakultūros gyvūnų, išskyrus I dalies I.27 langelyje nurodytus gyvus akvakultūros gyvūnus, 
gauti iš gyvūnų, kurie] atitinka šiuos reikalavimus: 

II.2.2.1. jie yra iš akvakultūros ūkio, kuris yra (4)[įregistruotas] (4)[patvirtintas] kilmės trečiosios 
šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos ir jos prižiūrimas ir kuriame įdiegta 
sistema, kurioje bent 3 metus tvarkomi ir saugomi naujausi įrašai su informacija apie: 

i) ūkyje esančių akvakultūros gyvūnų rūšis, kategorijas ir skaičių; 

ii) vandens gyvūnų perkėlimą į ūkį ir akvakultūros gyvūnų perkėlimą iš jo; 

iii) gaištamumą ūkyje; 

II.2.2.2. jie yra iš akvakultūros ūkio, kuriame veterinarijos gydytojas reguliariai atlieka gyvūnų 
sveikatos patikrinimus, kad nustatytų požymius, patvirtinančius atitinkamų Deleguotojo 
reglamento (ES) 2020/692 I priede nurodytų į sąrašą įtrauktų ligų ir naujų ligų atvejus, 
ir gautų apie juos informacijos tokiu dažnumu, kuris būtų proporcingas ūkio keliamai 
rizikai.] 

 
Q 2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į 
Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus (OL L 174, 2020 6 3, p. 379). 
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II.2.3. Bendrieji gyvūnų sveikatos reikalavimai 
(4) [I dalies I.27 langelyje nurodyti vandens gyvūnai] (4) [gyvūniniai produktai iš vandens gyvūnų, išskyrus 
I dalies I.27 langelyje nurodytus gyvus vandens gyvūnus, gauti iš gyvūnų, kurie] atitinka šiuos gyvūnų 
sveikatos reikalavimus: 

(4)(6)[II.2.3.1. jiems taikomi II.2.4 dalies reikalavimai ir jie kilę iš (4)[šalies] (4)[teritorijos], 
(4)[zonos] (4)[laikymo vietos], kurios (5)kodas: __ __ - __, kuri šio sertifikato 
išdavimo dieną yra įtraukta į Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 
2021/404 R XXI priedo 1 dalies sąrašą dėl tų (4)[vandens gyvūnų] (4)[gyvūninių 
produktų iš vandens gyvūnų, išskyrus gyvus vandens gyvūnus] įvežimo į 
Sąjungą;] 

(4)(6)[II.2.3.2. Jie yra vandens gyvūnai, kuriuos per 72 valandas iki išvežimo kliniškai patikrino 
valstybinis veterinarijos gydytojas. Per patikrinimą gyvūnai neturėjo jokių 
užkrečiamosios ligos klinikinių simptomų ir, remiantis atitinkamais ūkio įrašais, 
ligos požymių nenustatyta;] 

II.2.3.3. jie yra vandens gyvūnai, siunčiami tiesiai iš kilmės ūkio į Sąjungą; 

II.2.3.4. Jie neturėjo sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės vandens gyvūnais. 

arba (4)(6)[II.2.4. Konkretūs sveikatos reikalavimai 
(4) [II.2.4.1. Reikalavimai, taikomi (3)rūšims, kurios įtrauktos į sąrašą dėl Mikrocytos 

mackini infekcijos arba Perkinsus marinus infekcijos 
(4)[I dalies I.27 langelyje nurodyti vandens gyvūnai] (4) [gyvūniniai produktai iš vandens gyvūnų, 
išskyrus gyvus vandens gyvūnus, nurodytus I dalies I.27 langelyje], gauti iš gyvūnų, kurie yra 
kilę iš (4)[šalies] (4)[teritorijos] (4)[zonos] (4)[laikymo vietos], paskelbtos neužkrėsta (4)[Mikrocytos 
mackini infekcija] (4)[Perkinsus marinus infekcija], laikantis sąlygų, kurios yra ne mažiau 
griežtos nei nustatytosios Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 S 66 straipsnyje arba 
73 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a punkte, ir, jei tai akvakultūros gyvūnai, visi(3) į sąrašą dėl 
atitinkamos ligos (-ų) įtrauktų rūšių gyvūnai: 

i) įvežami iš kitos šalies, teritorijos, zonos ar laikymo vietos, kurios buvo 
paskelbtos neužkrėstomis ta pačia liga (-omis); 

ii) nėra vakcinuoti nuo (4)[tos] (4)[tų] ligos (-ų).] 

 
R 2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/404, kuriuo, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (ES) 2016/429, sudaromi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti gyvūnus, genetinės 
medžiagos produktus ir gyvūninius produktus, sąrašai (OL L 114, 2021 3 31, p. 1). 

S 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/689, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2016/429 tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų ligų priežiūros, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos 
statuso taisyklės (OL L 174, 2020 6 3, p. 211). 
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 (4)(7) [II.2.4.2. Reikalavimai, taikomi (3)rūšims, kurios įtrauktos į sąrašą dėl Marteilia 
refringens sukeltos infekcijos, Bonamia exitiosa infekcijos arba Bonamia ostreae 
infekcijos 

(4)[I dalies I.27 langelyje nurodyti vandens gyvūnai] (4) [gyvūniniai produktai iš vandens gyvūnų, 
išskyrus gyvus vandens gyvūnus, nurodytus I dalies I.27 langelyje, gauti iš gyvūnų, kurie] yra 
kilę iš (4)[šalies] (4)[teritorijos] (4)[zonos] (4)[laikymo vietos], paskelbtos neužkrėsta (4)[Marteilia 
refringens sukelta infekcija] (4)[Bonamia exitiosa infekcija] (4)[Bonamia ostreae infekcija] pagal 
Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 II dalies 4 skyrių, ir, jei tai akvakultūros gyvūnai, visi(3) į 
sąrašą dėl atitinkamos ligos (-ų) įtrauktų rūšių gyvūnai: 

− įvežami iš kitos šalies, teritorijos, zonos ar laikymo vietos, kurios buvo 
paskelbtos neužkrėstomis ta pačia liga (-omis); 

− nėra vakcinuoti nuo (4)[tos] (4)[tų] ligos (-ų).] 
(4)(8) [II.2.4.3. Reikalavimai, taikomi (9)rūšims, imlioms austrių herpeso viruso 1 μνar 

(OsHV-1 μνar) infekcijai 
(4)[I dalies I.27 langelyje nurodyti vandens gyvūnai] (4)[gyvūniniai produktai iš vandens gyvūnų, 
išskyrus gyvus vandens gyvūnus, nurodytus I dalies I.27 langelyje, buvo gauti iš gyvūnų, kurie] 
kilę iš (4)[šalies] (4)[teritorijos] (4)[zonos] (4)[laikymo vietos], kuri atitinka sveikatos garantijas dėl 
OsHV-1 μνar, būtinas, kad būtų laikomasi paskirties valstybėje narėje taikomų nacionalinių 
priemonių pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 175 straipsnį, ir dėl kurių 
valstybė narė arba jos dalis yra įtraukta į Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/260 T 
(4)[I priedą] (4)[II priedą].]] 

arba (4)(6)[II.2.4. Konkretūs sveikatos reikalavimai 
(4)[I dalies I.27 langelyje nurodyti vandens gyvūnai] (4)[gyvūniniai produktai iš vandens gyvūnų, 
išskyrus gyvus vandens gyvūnus, nurodytus I dalies I.27 langelyje, buvo gauti iš gyvūnų, kurie] 
yra skirti maisto iš vandens gyvūnų ir ligų kontrolės ūkiui Sąjungoje, patvirtintam pagal 
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/691 U 11 straipsnį, jei jie skirti perdirbimui 
žmonėms vartoti.] 

 
T 2021 m. vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/260, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/429 226 straipsnio 3 dalį patvirtinamos nacionalinės priemonės, skirtos vandens gyvūnų tam tikrų ligų 
poveikiui riboti, ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2010/221/ES (OL L 59, 2021 2 19, p. 1). 

U 2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/691, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2016/429 su akvakultūros ūkiais ir vandens gyvūnų vežėjais susijusios taisyklės (OL L 174, 2020 6 3, p. 345). 
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II.2.5. Kiek man žinoma ir kaip deklaravo veiklos vykdytojas, (4)[I dalies I.27 langelyje nurodyti 

vandens gyvūnai] (4)[gyvūniniai produktai iš vandens gyvūnų, išskyrus I dalies I.27 langelyje 
nurodytus gyvus vandens gyvūnus, buvo gauti iš gyvūnų, kurie] kilę iš (4)[ūkio] (4)[buveinės], 
kuriame (-ioje): 

i) nėra anomalaus gaištamumo atvejų, kurių priežastis nenustatyta, ir 
ii) gyvūnai neturėjo sąlyčio su (3)į sąrašą įtrauktų rūšių vandens gyvūnais, kurie 

neatitiko II.2.1 punkte nurodytų reikalavimų. 
II.2.6. Vežimo reikalavimai 

Buvo imtasi priemonių, kad I dalies I.27 langelyje nurodyti vandens gyvūnai būtų vežami pagal 
Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 167 ir 168 straipsniuose išdėstytus reikalavimus, visų pirma, kad: 

II.2.6.1. kai gyvūnai vežami vandenyje, vanduo nebūtų keičiamas trečiojoje šalyje ar 
teritorijoje, zonoje ar laikymo vietoje, kuri nėra įtraukta į tam tikros rūšies ir 
kategorijos vandens gyvūnų, kuriuos leidžiama įvežti į Sąjungą, sąrašą; 

II.2.6.2. gyvūnai būtų vežami sąlygomis, kurios nekelia pavojaus jų sveikatos būklei, visų 
pirma: 

i) vežant gyvūnus vandenyje, jų sveikatos būklė nepakinta; 

ii) transporto priemonės ir konteineriai pagaminti taip, kad vežant vandens 
gyvūnus nebūtų pakenkta jų sveikatos būklei; 

iii) (4)[konteineris] (4)[skiaurinis laivas] prieš pakrovimą išsiuntimui į Sąjungą 
(4)[nebuvo naudotas], (4)[išvalytas ir dezinfekuotas, laikantis kilmės 
(4)[trečiosios šalies] (4)[teritorijos] kompetentingos institucijos patvirtinto 
protokolo]; 

II.2.6.3. nuo pakrovimo kilmės ūkyje iki atvežimo į Sąjungą siuntoje esantys gyvūnai nebūtų 
vežami tame pačiame vandenyje ar (4)konteineryje (4) skiauriniame laive kartu su 
prastesnės sveikatos būklės vandens gyvūnais arba su gyvūnais, kurie neskirti įvežti į 
Sąjungą; 

II.2.6.4. jeigu reikia pakeisti vandenį (4) [šalyje] (4) [teritorijoje] (4) [zonoje] (4) [laikymo vietoje], 
kuri nėra įtraukta į tam tikros rūšies ir kategorijos vandens gyvūnų, kuriuos leidžiama 
įvežti į Sąjungą, sąrašą, tai būtų daroma tik (4)[jei vežama sausuma – (4) [trečiosios 
šalies] (4) [teritorijos], kurioje keičiamas vanduo, kompetentingos institucijos 
patvirtintuose vandens keitimo punktuose] (4)[jei vežama skiauriniu laivu, bent 10 km 
atstumu nuo bet kokio akvakultūros ūkio, esančio kelionės iš kilmės vietos į paskirties 
vietą Sąjungoje maršrute]. 
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II.2.7. Ženklinimo reikalavimai 

Buvo imtasi priemonių, kad (4)[transporto priemonės] (4)[konteineriai] būtų paženklintos (-i) pagal 
Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 169 straipsnį, visų pirma, kad: 

II.2.7.1. siunta būtų paženklinta (4)[įskaitoma ir matoma etikete konteinerio išorėje] (4)[jei 
vežama skiauriniu laivu, įrašu laivo manifeste], kad siuntą būtų galima aiškiai susieti su 
šiuo veterinarijos arba oficialiu sertifikatu; 

(4)[II.2.7.2. gyviems vandens gyvūnams II.2.7.1 punkte nurodytoje įskaitomoje ir 
matomoje etiketėje nurodoma: 

a) siuntos konteinerių skaičiaus duomenys; 

b) kiekviename konteineryje esančių rūšių pavadinimai; 

c) kiekvienos rūšies gyvūnų skaičiaus kiekviename konteineryje duomenys; 

d) toks teiginys: „Europos Sąjungoje žmonėms vartoti skirti gyvi moliuskai“;] 
(4)[II.2.7.3. Jei tai gyvūniniai produktai iš vandens gyvūnų, išskyrus gyvus vandens 

gyvūnus, II.2.7.1 punkte nurodytoje įskaitomoje ir matomoje etiketėje pateikiamas 
bent toks įrašas: 

„Europos Sąjungoje žmonėms vartoti skirti toliau perdirbti moliuskai“.] 

II.2.8. Veterinarijos arba oficialaus sertifikato galiojimas 

Šis veterinarijos arba oficialus sertifikatas galioja 10 dienų nuo jo išdavimo dienos. Jei vandens gyvūnai 
vežami vandens keliu ir (arba) jūra, šis 10 dienų laikotarpis gali būti pratęstas tiek, kiek trunka kelionė 
vandens keliu ir (arba) jūra. 

Pastabos 

Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir 
Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį 
kartu su to Protokolo 2 priedu, šiame sertifikate nuorodos į Europos Sąjungą suprantamos ir kaip nuorodos į 
Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija. 

Šis sertifikatas skirtas įvežti į Sąjungą gyvus dvigeldžius moliuskus ir iš tų gyvūnų pagamintus gyvūninius 
produktus, įskaitant atvejus, kai Sąjunga nėra galutinė tokių gyvų dvigeldžių moliuskų ir jų produktų paskirties 
vieta. 

Vandens gyvūnai – gyvūnai, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 4 straipsnio 
3 punkte. Akvakultūros gyvūnai – akvakultūros sąlygomis laikomi vandens gyvūnai, apibrėžti Reglamento (ES) 
2016/429 4 straipsnio 7 punkte. 

Visi vandens gyvūnai ir gyvūniniai produktai iš vandens gyvūnų, išskyrus gyvus vandens gyvūnus, kuriems 
taikomas šio sertifikato II.2.4 punktas, turi būti kilę iš šalies, teritorijos, zonos, laikymo vietos, nurodytos 
Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XXI priedo 1 dalies lentelės 2 skiltyje. 



2021 9 15 LT  Europos Sąjungos oficiauscs alcicnns L 326/213

ŠALIS MOL-HC sertifikato pavyzdys 

 
Sertifikato II.2.4 dalis netaikoma toliau išvardytiems vandens gyvūnams, todėl jie gali būti kilę iš šalies arba jos 
regiono, kuri (-is) yra įtraukta (-as) į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/405 VIII priedo sąrašą: 

a) moliuskams, kurie tuo tikslu yra supakuoti ir paženklinti kaip skirti vartoti žmonėms pagal 
Reglamente (EB) Nr. 853/2004 tiems gyvūnams nustatytus konkrečius reikalavimus ir, grąžinus 
juos į vandens aplinką, jie nebegalėtų išgyventi kaip gyvi gyvūnai; 

b) moliuskams, skirtiems žmonėms vartoti toliau jų neperdirbant, jeigu jie yra supakuoti į 
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, atitinkančias Reglamente (EB) Nr. 853/2004 išdėstytus 
tokioms pakuotėms taikomus reikalavimus; 

c) moliuskams, kurie tuo tikslu yra supakuoti ir paženklinti kaip skirti vartoti žmonėms pagal 
Reglamente (EB) Nr. 853/2004 tiems gyvūnams nustatytus konkrečius reikalavimus ir jie yra 
skirti toliau perdirbti jų laikinai nesaugant perdirbimo vietoje. 

Šis veterinarijos arba oficialus sertifikatas pildomas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2235 I priedo 
4 skyriuje pateiktas pastabas dėl sertifikatų pildymo. 

I dalis. 

I.8 langelis. Kilmės regionas: nurodykite auginimo vietovę ir jos klasifikaciją rinkimo metu. 

II dalis. 
(1) II.1 dalis netaikoma šalims, kurios taiko specialius visuomenės sveikatos sertifikavimo reikalavimus, 

nustatytus lygiavertiškumo susitarimuose arba kituose ES teisės aktuose. 
(2) II.2 dalis netaikoma ir turėtų būti išbraukta, jei siuntą sudaro: a) kitų rūšių, nei įtrauktos į Komisijos 

įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 V priedo sąrašą, gyvūnai arba b) laukiniai vandens gyvūnai ir 
gyvūniniai produktai iš tų laukinių vandens gyvūnų, kurie iškrauti iš žvejybos laivų ir skirti tiesiogiai 
žmonėms vartoti; arba c) gyvūniniai produktai iš vandens gyvūnų, išskyrus gyvus vandens gyvūnus, kurie 
įvežami į Sąjungą paruošti tiesiogiai žmonėms vartoti. 

(3) Rūšys, įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo lentelės 3 ir 4 skiltis. Į 4 skiltį 
įtrauktos užkrato pernešėjų rūšys laikomos užkrato pernešėjais, jei jos atitinka Deleguotojo reglamento 
(ES) 2020/692 171 straipsnyje nustatytas sąlygas. 

(4) Palikti tinkamą įrašą/išbraukti, jei netaikoma. Jei tai II.2.4.1 dalis, išbraukti neleidžiama, jei siuntoje yra 
rūšių, kurios įtrauktos į sąrašą dėl Mikrocytos mackini infekcijos arba Perkinsus marinus infekcijos, 
gyvūnų, išskyrus 6 išnašoje nurodytomis aplinkybėmis. 

(5) Nurodyti trečiosios šalies / teritorijos / zonos / laikymo vietos kodą, nurodytą Įgyvendinimo reglamento 
(ES) 2021/404 XXI priedo 1 dalies lentelės 2 skiltyje. 

 
V 2018 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1882 dėl tam tikrų ligų 

prevencijos ir kontrolės taisyklių taikymo į sąrašą įtrauktų ligų kategorijoms, kuriuo nustatomas rūšių ir 
rūšių grupių, keliančių didelę tų į sąrašą įtrauktų ligų plitimo riziką, sąrašas (OL L 308, 2018 12 4, 
p. 21). 
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 (6) Šio sertifikato II.2.3.1, II.2.3.2 ir II.2.4 punktai netaikomi ir turėtų būti išbraukti, jei siuntoje yra tik toliau 
išvardyti vandens gyvūnai: 
a) moliuskai, kurie tuo tikslu yra supakuoti ir paženklinti kaip skirti vartoti žmonėms pagal 

Reglamente (EB) Nr. 853/2004 tiems gyvūnams nustatytus konkrečius reikalavimus ir, grąžinus 
juos į vandens aplinką, jie nebegalėtų išgyventi kaip gyvi gyvūnai; 

b) moliuskams, skirtiems žmonėms vartoti toliau jų neperdirbant, jeigu jie yra supakuoti į 
mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, atitinkančias Reglamente (EB) Nr. 853/2004 išdėstytus 
tokioms pakuotėms taikomus reikalavimus; 

c) moliuskams, kurie tuo tikslu yra supakuoti ir paženklinti kaip skirti vartoti žmonėms pagal 
Reglamente (EB) Nr. 853/2004 tiems gyvūnams nustatytus konkrečius reikalavimus ir jie yra skirti 
toliau perdirbti jų laikinai nesaugant perdirbimo vietoje. 

(7) Taikoma tik tuo atveju, jei paskirties valstybė narė/zona/laikymo vieta Sąjungoje turi C kategorijos liga, 
kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 1 straipsnio 3 punkte, neužkrėstos teritorijos 
statusą arba joje vykdoma pasirenkamoji likvidavimo programa, nustatyta pagal Reglamento (ES) 
2016/429 31 straipsnio 2 dalį, kitais atvejais išbraukti. 

(8) Taikoma, jei paskirties valstybė narė Sąjungoje arba jos dalis patvirtino nacionalines priemones dėl 
konkrečios ligos, įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/260 I arba II priedo sąrašą, kitu atveju 
išbraukti. 

(9) Ligai imlios rūšys, nurodytos Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/260 III priedo lentelės antroje skiltyje. 
(10) Turi pasirašyti: 
— valstybinis veterinarijos gydytojas, kai II.2 dalis „Gyvūnų sveikumo patvirtinimas“ neišbraukiama; 
— sertifikuojantysis pareigūnas arba valstybinis veterinarijos gydytojas, kai II.2 dalis „Gyvūnų sveikumo 

patvirtinimas“ išbraukiama. 

 

[Valstybinis veterinarijos gydytojas] (4)(10) / [Sertifikuojantysis pareigūnas](4)(10) 

Vardas, pavardė 
(didžiosiomis raidėmis)    

Data  Kvalifikacija ir pareigos  

Antspaudas  Parašas  

 
  


