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LAND - CHILE

II.1    

Certifikat MOL-HC

II.           Sundhedsoplysninger II.a   Certifikatets referencenr. II.b   IMSOC-reference

j)  kommer fra et produktionsområde, der er klassificeret i henhold til artikel 52 i Kommissionens gennemførelsesforordning 
(EU) 2019/627 som [A] [B] eller [C] på høsttidspunktet (angiv klassifikationen af produktionsområdet på høsttidspunktet) 
(bortset fra kammuslinger samt ikkefiltrerende havsnegle og søpølser høstet uden for klassificerede produktionsområder)

(4)k)  med tilfredsstillende resultater er blevet underkastet offentlig kontrol i henhold til [artikel 51-66 i 
gennemførelsesforordning (EU) 2019/627 eller artikel 11 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/624] 

 

(4)f )  opfylder de sundhedsnormer, der er fastsat i afsnit VII, kapitel V, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004  [afsnit VIII, kapitel V, i 
bilag lll til forordning (EF) nr. 853/2004],  og de kriterier, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005

(4)h)  er mærket og etiketteret i overensstemmelse med  [afsnit I i bilag II og afsnit VII, kapitel VII, i bilag lll til forordning (EF) nr. 
(4)853/2004]   [afsnit l i bilag ll til forordning (EF) nr. 853/2004] 

(4)e)   [er blevet tilberedt, forarbejdet, frosset og optøet på hygiejnisk vis under overholdelse af de krav, der er fastsat i afsnit VIII, 
kapitel lll og IV, i bilag lll til forordning (EF) nr. 853/2004]] 

(4)g)  er blevet emballeret, opbevaret og transporteret i overensstemmelse med  [afsnit VII, kapitel VI og VIII, i bilag lll til forordning 
(4)(EF) nr. 853/2004]  [afsnit  VIII, kapitel VI-VIII, i bilag lll til forordning (EF) nr. 853/2004]

(4)d)   [er blevet håndteret, om nødvendigt renset og emballeret i overensstemmelse med afsnit VII, kapitel III og IV, i bilag III til 
forordning (EF) nr. 853/2004]  

 (4)[artikel 69-71 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/627] 

i)  for så vidt angår kammuslinger samt ikke-filtrerende havsnegle og søpølser høstet uden for klassificerede 
produktionsområder opfylder de særlige krav, der er fastsat i afsnit VII, kapitel IX, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

c)   er blevet høstet, om nødvendigt genudlagt og transporteret i overensstemmelse med afsnit VII, kapitel l og ll, i bilag lll til 
forordning (EF) nr. 853/2004

(1)Folkesundhedserklæring [overstreges/slettes, hvis Unionen ikke er det endelige bestemmelsessted for de levende toskallede 
bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle eller animalske produkter af disse dyr]

Undertegnede erklærer at have kendskab til de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 
(4) (4)852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EU) 2017/625 og attesterer herved, at de  [levende toskallede bløddyr]  [levende pighuder] 

(4) (4) (4)[levende sækdyr] [levende havsnegle] [animalske produkter af levende toskallede bløddyr/levende pighuder/levende 
sækdyr/levende havsnegle], der er beskrevet i del l, er produceret i overensstemmelse med disse krav, og navnlig at de:

b) kommer fra en virksomhed/virksomheder, der overholder almindelige hygiejnebestemmelser og anvender et program 
baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Point System) i overensstemmelse med artikel 5 i forordning 
(EF) nr. 852/2004, som regelmæssigt er genstand for audit fra de kompetente myndigheder, og er opført på listen over EU-
godkendte virksomheder,

a)  hidrører fra regionen/regronerne eller landet/landene  ...................................., hvorfra det på datoen for udstedelse af dette 
(4) (4) (4) (4)certifikat er tilladt at indføre  [levende toskallede bløddyr]  [levende pighuder]  [levende sækdyr]  [levende havsnegle] 

(4)[animalske produkter af levende toskallede bløddyr/levende pighuder/levende sækdyr/levende havsnegle]  til Unionen, 
og som er opført i bilag VIII til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/405
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LAND - CHILE Certifikat MOL-HC

II.a   Certifikatets referencenr. II.b   IMSOC-reference

(2)[II.2

II.           Sundhedsoplysninger

l)  hvis de hidrører fra akvakultur, opfylder garantierne for levende dyr og produkter deraf, som er givet ved de 
restkoncentrationsplaner, der er forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF, og de pågældende dyr og produkter er 
opført på listen i Kommissionens afgørelse 2011/163/EU for det pågældende oprindelsesland

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved følgende:

(3)Dyresundhedserklæring for levende toskallede bløddyr af listeopførte arter til konsum og animalske produkter af disse bløddyr 
bestemt til videreforarbejdning i Unionen før konsum, bortset fra vildtlevende bløddyr og produkter heraf, der landes fra 
fiskerfartøjer

(4) (4)ll.2.1.  Ifølge officielle oplysninger   [opfylder de akvatiske dyr, der er angivet i del I, rubrik l.27.]    [hidrører de animalske produkter

 ii) flytningerne af akvatiske dyr til, og akvakulturdyr fra, virksomheden 
 iii)  dødelighed på virksomheden.

 af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr, der er angivet i del I, rubrik l.27. , fra dyr, der opfylder]

m)  er produceret under betingelser, der garanterer, at maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 396/2005 og grænseværdierne for forurenende stoffer i Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006  er 
overholdt.

(4) (4)ll.2.1.2.  De  [akvatiske dyr er ikke bestemt til at blive aflivet]  [animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske 
dyr, hidrører fra dyr, der ikke var bestemt til at blive aflivet]  i henhold til et nationalt program for udryddelse af sygdomme, 
herunder de relevante listeopførte sygdomme, der er omhandlet i bilag I til delegeret forordning (EU) 2020/692, og nye 
sygdomme.

 følgende dyresundhedsmæssige krav:

(4) (4) (4) [ll.2.2. De  [akvakulturdyr, der er angivet i del I, rubrik l.27.]  [animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, der 
er angivet i del I, rubrik l.27., hidrører fra dyr, der] opfylder følgende krav:

(4) (4)ll.2.2.1.  De kommer fra en akvakulturvirksomhed, der er  [registreret]   [godkendt]  af oprindelsestredjelandets eller -territoriets 
kompetente myndighed og under dennes kontrol, og som har indført et system til i mindst 3 år at føre og ajourføre 
fortegnelser, der indeholder oplysninger om:

 i) arterne, kategorierne og antallet af akvakulturdyr på virksomheden

(4) (4)ll.2.1.1.  De har oprindelse på [en virksomhed]  [et levested], der ikke er omfattet af nationale restriktioner af 
dyresundhedsmæssige årsager eller på grund af forekomst af abnorm dødelighed af ukendte årsager, herunder de 
relevante listeopførte sygdomme, der er omhandlet i bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692, eller 
nye sygdomme.

ll.2.2.2. De kommer fra en akvakulturvirksomhed, der modtager regelmæssige dyresundhedsbesøg fra en dyrlæge med henblik 
på påvisning af og oplysning om tegn på forekomst af sygdomme, herunder de relevante listeopførte sygdomme, der er 
omhandlet i bilag I til delegeret forordning (EU) 2020/692, og nye sygdomme, idet besøgene aflægges med en 
hyppighed, der står i rimeligt forhold til den risiko, som virksomheden udgør.]

(4) (4) De  [akvatiske dyr, der er angivet i del I, rubrik l.27.]  [animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr, der er 
angivet i del l, rubrik l.27., hidrører  fra dyr, der]  opfylder følgende dyresundhedsmæssige krav:

(4)(6) (4) (4) (4) (4)[ll.2.3.1.De er underlagt kravene i punkt ll.2.4 og har oprindelse i  [et land]  [et territorium]  [en zone]  [et kompartment]

ll.2.3.  Generelle dyresundhedsmæssige krav 

(5) med koden:  ______-___  som på datoen for udstedelse af dette certifikat er opført i del 1 i bilag XXI til Kommissionens 
(4)gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 med henblik på indførsel til Unionen af de pågældende [akvatiske dyr] 

(4)[animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr].]
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II.           Sundhedsoplysninger II.a   Certifikatets referencenr. II.b   IMSOC-reference

ll.2.3.3.  De er akvatiske dyr, som er blevet afsendt direkte fra oprindelsesstedet til Unionen. 

ll.2.3.4.  De har ikke været i kontakt med akvatiske dyr med lavere sundhedsstatus. 

(4)(6)[ll.2.3.2. De er akvatiske dyr, som er blevet underkastet klinisk inspektion af en embedsdyrlæge inden for de seneste 72 timer før 
tidspunktet for pålæsningen. Under inspektionen udviste dyrene ikke kliniske symptomer på nogen overførbar sygdom, 
og i henhold til virksomhedens relevante fortegnelser var der ikke nogen tegn på sygdomsproblemer.]

(4)(6)enten  [ll.2.4.  Særlige sundhedskrav

(4) (3)[ll.2.4.1.  Krav vedrørende arter, der er listeopført for infektion med Mikrocytos mackini eller infektion med Perkinsus 
marinus  

(4) (4) De  [akvatiske dyr, der er angivet i del I, rubrik l.27.]  [animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske 
(4) (4) (4)dyr, der er angivet i del I, rubrik l.27, hidrører fra dyr, der]  har oprindelse I [et land]  [et territorium]  [en zone]

(4) (4) (4) [et kompartment], der er erklæret fri(t) for [infektion med Mikrocytos mackini] [infektion med Perkinsus marinus]
 i overensstemmelse med betingelser, der er mindst lige så strenge som dem, der er fastsat i artikel 66 eller i artikel 73, stk. 

1, og artikel 73, stk. 2, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689, og hvor, for så vidt angår akvatiske 
(3)dyr, alle arter, der er listeopført for de(n) relevante sygdom(me):

 

(3) og hvor, for så vidt angår akvatiske dyr, alle arter, der er listeopført for de(n) relevante sygdom(me):

(4) (4) De  [akvatiske dyr, der er angivet i del I, rubrik l.27.]  [animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske 
(4) (4) (4)dyr, der er angivet i del I, rubrik l.27. , hidrører fra dyr, der] har oprindelse i [et land] [et territorium] [en zone]

(4)  [et kompartment],  der opfylder de sundhedsmæssige garantier vedrørende OsHV-1 µvar, som kræves for at overholde 
de nationale foranstaltninger, der finder anvendelse i bestemmelsesmedlemsstaten, jf. artikel 175 i Kommissionens 

(4)delegerede forordning (EU) 2020/692, og som den pågældende medlemsstat eller del heraf er opført for i [bilag I] 
(4)[bilag II] til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260]]  

 i)  er indført fra et land, et territorium, en zone eller et kompartment, der også er erklæret fri(t) for denne/disse 
sygdom(me)  

(4)(7) (3)[ll.2.4.2. Krav vedrørende arter, der er listeopført for infektion med Marteilia refringens, infektion med Bonamia 
exitiosa eller infektion med Bonamia ostrae 

 - er indført fra et land, et territorium, en zone eller et kompartment, der også er erklæret fri(t) for denne/disse 
sygdom(me) 

(4) [et kompartment],  der i overensstemmelse med del II, kapitel 4, i delegeret forordning (EU) 2020/689 er erklæret fri(t) 
(4) (4) (4)for  [infektion med Marteilia refringens]  [infektion med Bonamia exitiosa]  [infektion med Bonamia ostreae],

(4)(8) (9)[ll.2.4.3. Krav vedrørende arter, der er modtagelige for infektion med ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar)  

(4) (4) ii)  ikke vaccineres mod  [denne]  [disse]  sygdom(me)]

(4)  4) - ikke vaccineres mod  [denne] [disse]  sygdom(me).]

 

(4) (4) De  [akvatiske dyr, der er angivet i del I, rubrik l.27.]  [animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske 
(4) (4) (4)dyr, der er angivet i del I, rubrik l.27., hidrører fra dyr, der] har oprindelse i [et land] [et territorium] [en zone]
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II.a   Certifikatets referencenr. II.b   IMSOC-reference

(4) (4)ll.2.7.1.  sendingen er identificeret med  [en læselig og synlig etiket anbragt på containerens yderside]  [en angivelse i 
ladningsmanifestet, hvis sendingen transporteres med brøndbåd], som tydeligt forbinder sendingen med dette 
kombinerede dyresundhedscertifikat/officielle certifikat

(4) (4) Der er truffet foranstaltninger til at identificere og mærke  [transportmidlerne]  [containerne] i overensstemmelse med artikel 169 
i delegeret forordning (EU) 2020/692, og navnlig til at sikre, at:

 
(4) (4) (4) (4)ll.2.6.4.  hvis det er nødvendigt at udskifte vandet i  [et land]  [et territorium]  [en zone]  [et kompartment], der er opført på en 

liste med henblik på indførsel af den pågældende art og kategori af akvatiske dyr til Unionen, finder dette kun sted 
(4)landtransport: på vandudskiftningssteder, der er godkendt af den kompetente myndighed i det [tredjeland] 

(4) (4)[territorium],  hvor vandudskiftningen finder sted]  [ved transport med brøndbåd: i en afstand af mindst 10 km fra 
enhver akvakulturvirksomhed, der måtte befinde sig på ruten fra oprindelsesstedet til bestemmelsesstedet i Unionen]. 

ll.2.7.  Mærkningskrav 

(4) (4) De  [akvatiske dyr, der er angivet i del I, rubrik l.27.]  [animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr, der er 
angivet i del I, rubrik l.27., hidrører fra dyr, der] er bestemt til en sygdomsbekæmpelsesvirksomhed for akvatiske fødevarer i Unionen, 
som er godkendt i overensstemmelse med artikel 11 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/691, hvor de skal 
forarbejdes til konsum.]

(4)ll.2.5.  Efter min bedste overbevisning og ifølge operatørens oplysninger  [har de akvatiske dyr, der er angivet i del I, rubiik l.27.]  
(4)[hidrører de animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr, der er angivet i del I, rubiik l.27., fra dyr, der har] 

(4) (4)oprindelse på  [en virksomhed]   [et  levested],  hvor:

ll.2.6.  Transportbetingelser 

 Der er truffet foranstaltninger til at transportere de akvatiske dyr, der er nævnt i del I, rubrik l.27., i overensstemmelse med kravene i 
aflikel 167 og 168 i delegeret forordning (EU) 2020/692, og navnlig til at sikre, at:

4)(6)eller [ll.2.4.  Særlige sundhedskrav

ll.2.6.2.  dyrene ikke transporteres under betingelser, der bringer deres sundhedsstatus i fare, hvilket navnlig indebærer, at:  

 i) når dyrene transporteres i vand, ændrer dette ikke deres sundhedsstatus
 ii) transportmidler og containerne er konstrueret på en sådan måde, at de akvatiske dyrs sundhedsstatus ikke bringes i 

fare under transporten 
(4) (4) (4) (4) iii) [containeren]  [brøndbåden]  [anvendes for første gang]  [er rengjort og desinficeret i overensstemmelse med 

(4)en protokol og med produkter, der er godkendt af den kompetente myndighed i [oprindelsestredjelandet] 
(4)[oprindelsesterritoriet],  forud for pålæsningen med henblik på afsendelse til Unionen]    

ll.2.6.1.  når dyrene transponeres i vand, udskiftes vandet ikke i et tredjeland eller territorium, en zone eller et kompartment, der 
ikke er opført på en liste med henblik på indførsel af den pågældende art og kategori af akvatiske dyr til Unionen 

(3) ii)  dyrene ikke har været i kontakt med akvatiske dyr af listeopførte arter, der ikke opfyldte kravene i punkt ll.2.1 

ll.2.6.3.  dyrene i sendingen fra tidspunktet for pålæsning på oprindelsesstedet indtil tidspunktet for deres ankomst til Unionen 
(4) (4)ikke transporteres i samme vand eller  [container]  [brøndbåd] som akvatiske dyr, der har en lavere sundhedsstatus, 

eller som ikke er bestemt til indførsel til Unionen«.

 i)  der ikke var abnorm dødelighed af ukendte årsager, og 

II.           Sundhedsoplysninger
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 a) oplysninger om antal containere i sendingen

(4)[ll.2.7.2.  den i punkt ll.2.7.1 omhandlede læselige og synlige etiket, hvis der er tale om levende akvatiske dyr, indeholder:

 b) navn på de arter, der findes i hver container
 c) oplysninger om antal dyr i hver container for hver tilstedeværende art

Bemærkninger

»Ved «videreforarbejdning» forstås enhver metode eller teknik anvendt forud for markedsføring til konsum, som ændrer den anatomiske 
tilstand, såsom afflødning, udtagning af indvolde, hovedskæring, udskæring og filetering, hvorved der fremkommer affald eller biprodukter, 
som kan forårsage risiko for spredning af sygdomme.« 

(4)[ll.2.7.3.  den i punkt ll.2.7.1 omhandlede læsbare og synlige etiket, hvis der er tale om animalske produkter af akvatiske dyr, 
bortset fra levende akvatiske dyr, som minimum indeholder følgende erklæring:

 Dette kombinerede dyresundhedscertifikat/officielle certifikat er gyldigt i 10 dage fra udstedelsesdatoen. Denne 
gyldighedsperiode på 10 dage kan, hvis der er tale om transport af akvatiske dyr ad indre vandveje/søvejen, forlænges med 
varigheden af forsendelsen ad indre vandveje/søvejen.«

(4)(10)ll.2.8. Det kombinerede dyresundhedscertifikats/officielle certifikats gyldighed 

I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det 
Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, 
omfatter henvisninger til Den Europæiske Union i dette certifikat Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland.

Punkt ll.2.4 i cefiifikatet er ikke relevant for følgende akvatiske dyr, som derfor kan have oprindelse i et land eller en region i et land, der er 
opført i bilag VIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 :

 b) bløddyr bestemt til konsum uden videreforarbejdning, forudsat at de er emballeret til detailsalg i overensstemmelse med kravene til 
sådanne pakninger i forordning (EF) nr. 853/2004

 a)   bløddyr, som er emballeret og mærket til konsum i overcnsstemmelse med de særlige krav vedrørende disse dyr i forordning (EF) nr. 
853/2004, og som ikke vil kunne overleve, hvis de genudsættes i det akvatiske miljø

Ved »akvatiske dyr« forstås dyr som defineret i artikel 4, nr. 3), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429. Ved »akvakulturdyr« 
forstås akvatiske dyr, der indgår i akvakultur, som defineret i artikel 4, nr. 7), i forordning (EU) 2016/429.

Dette cefiifikat anvendes ved indførsel til Unionen af levende toskallede bløddyr og animalske produkter af disse dyr til konsum, også når 
Unionen ikke er det endelige bestemmelsessted for de pågældende levende bløddyr dyr og produkter heraf.

Alle akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr, som punkt ll.2.4 i dette certifikat finder 
anvendelse på, skal have oprindelse i et land/et territorium/en zone/et kompartment, der er opført i kolonne 2 i tabellen i del 1 i bilag XXI til 
gennemførelsesforordning (EU) 2021/404.

 d) følgende erklæring: »levende bløddyr bestemt til konsum i Den Europæiske Union«] 

 »bløddyr bestemt til konsum efter videreforarbejdning i Den Europæiske Union«].
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(3) Arter opført i kolonne 3 og 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882. Arter opført i kolonne 4 betragtes kun 
som vektorer på de betingelser, der er fastsat i artikel 171 i delegeret forordning (EU) 2020/692.

Rubrik l.8:  Oprindelsesregion: Angiv produktionsområde og dettes klassifikation på høsttidspunktet.

Del l: 

(9) Modtagelige arter som opført i anden kolonne i tabellen i bilag III til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260.

(6) Punkt ll.2.3.1, ll.2.3.2 og ll.2.4 er ikke relevante og overstreges/slettes, hvis sendingen udelukkende består af følgende akvatiske dyr:

 c) bløddyr, som er emballeret og mærket til konsum i overensstemmelse med de særlige krav vedrørende disse dyr i forordning (EF) 
nr. 853/2004, og som er bestemt til videreforarbejdning uden midlertidig oplagring på forarbejdningsstedet.

Dette kombinerede dytesundhedscertifikat/officielle certifikat udfyldes i overensstemmelse med bemærkningerne i kapitel 4 i bilag I til 
gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 vedrørende udfyldelse af certifikater.

(1)  Punkt ll.1 er ikke relevant for lande, der opererer med særlige folkesundhedsmæssige certifikatudstedelseskrav fastsat ved 
ligestillingsaftaler eller anden EU-lovgivning.

 c) bløddyr, som er emballeret og mærket til konsum i overensstemmelse med de særlige krav vedrørende disse dyr i forordning (EF) nr. 
853/2004, og som er bestemt til videreforarbejdning uden midlertidig oplagring på forarbejdningsstedet.

Del ll: 

(2)  Punkt ll.2 i dette kombinerede dyresundhedscertifikat/officielle certifikat er ikke relevant og overstreges/slettes, hvis sendingen 
består af: a) andre arter end dem, der er opført i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, eller b) 
vildtlevende akvatiske dyr og animalske produkter af disse akvatiske dyr, der landes fra fiskerfartøjer til direkte konsum, eller c) 
animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr, der er klar til direkte konsum uden videreforarbejdning i 
Unionen.

(5) Tredjelandets/territoriets/zonens/kompartmentets kode, jf. kolonne 2 i tabellen i del 1 i bilag XXI til gennemførelsesforordning (EU) 
2021/404.

 a)  bløddyr, som er emballeret og mærket til konsum i overensstemmelse med de særlige krav vedrørende disse dyr i forordning (EF) 
nr. 853/2004, og som ikke vil kunne overleve, hvis de genudsættes i det akvatiske miljø

 b) bløddyr bestemt til konsum uden videreforarbejdning, forudsat at de er emballeret til detailsalg i overensstemmelse med 
kravene til sådanne pakninger i forordning (EF) nr. 853/2004

(10) Gælder kun for sendinger af levende akvatiske dyr,

(8) Relevant, når den pågældende bestemmelsesmedlemsstat eller del heraf i Unionen har indført godkendte nationale foranstaltninger 
over for en bestemt sygdom som opført i bilag I eller II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260; overstreges/slettes, hvis dette ikke 
er tilfældet.

(7) Kun relevant, når bestemmelsesmedlemsstaten/-zonen/-kompartmentet i Unionen enten har status som sygdomsfri for en kategori 
C-sygdom som defineret i artikel 1, nr. 3), i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 eller er omfattet af et frivilligt 
udryddelsesprogram fastlagt i overensstemmelse med artikel 31, stk. 2, i forordning (EU) 2016/429; overstreges/slettes, hvis dette 
ikke er tilfældet.

(4) Det ikke relevante overstreges/slettes. For få vidt angår punkt ll.2.4.1 må dette ikke overstreges/slettes, hvis sendingen indeholder 
arter, der er listeopført for infektion med Mikrocytos mackini eller infektion med Perkinsus marinus, jf. dog fodnote (6).

(11) Underskrives af:
 —  en embedsdyrlæge, når punkt ll.2. (Dyresundhedserklæring) ikke overstreges/slettes
 —  en ceftifikatudstedende embedsmand eller en embedsdyrlæge, når punkt ll.2 (Dyresundhedserklæring) overstreges/slettes.

(4)(11) (4)(11)[Embedsdyrlæge] /[Certifikatudstedende embedsmand]   
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