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KAPITEL 31 

FÖRLAGA TILL KOMBINERAT DJURHÄLSOINTYG/OFFICIELLT INTYG FÖR 
INFÖRSEL TILL UNIONEN AV LEVANDE MUSSLOR, TAGGHUDINGAR, 

MANTELDJUR OCH MARINA SNÄCKOR SAMT PRODUKTER AV ANIMALISKT 
URSPRUNG FRÅN DESSA DJUR AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL 

(FÖRLAGA MOL-HC) 

LAND  Kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för EU 
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I.1 Avsändare/Exportö
r 

  I.2 Intygets referens I.2a Imsoc-referens 

 Namn    
 Adress 

 
 I.3 Central behörig myndighet  QR-kod 

  
 Land ISO-kod I.4 Lokal behörig myndighet   

I.5 Mottagare/Importö
r 

 I.6 Aktör som ansvarar för sändningen  

 Namn   Namn  

 Adress    Adress  

 
Land ISO-kod  Land ISO-kod 

I.7 Ursprungsland ISO-kod I.9 Destinationsland ISO-kod 
I.8 Ursprungsregion Kod I.10 Destinationsregion Kod 
I.11 Avsändningsort  I.12 Destinationsort  
 Namn Registrerings-

/Godkännandenr 
 Namn Registrerings-

/Godkännandenr 
 Adress   Adress  

 Land ISO-kod  Land ISO-kod 

I.13 Lastningsort I.14 Datum och tidpunkt för avresa 
I.15 Transportmedel   I.16 Gränskontrollstation för införsel  

 □ Flyg 
 □ Fartyg 

I.17 Åtföljande dokument 
  

 □ Järnväg □ Vägfordon 
 

 Typ 
 Kod 

 Identifiering 
 Land ISO-kod 
 Referens för handelsdokument  

I.18 Transportförhållanden □ Rumstemperatur  □ Kyld □ Fryst 
I.19 Containernr/Förseglingens nr 
 Containernr Förseglingens nr   
I.20 Intygas vara avsedda som/för 
 □ produkter avsedda att användas 

som livsmedel 

□ levande 

vattenlevande djur 

avsedda som 

livsmedel 

□ leveranscentral □ vidare bearbetning 

I.21 □ För transitering I.22 □ För den inre marknaden 

Tredjeland ISO-kod I.23  
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I.24  Totalt antal förpackningar I.25 Total kvantitet I.26 Total nettovikt/bruttovikt (kg) 

I.27  Beskrivning av sändningen 
KN-nr Art       
  Kyl-/fryshus  Identifierin

gsmärke 
Typ av förpackning  Nettovikt 

  Typ av 
behandling 

 Typ av vara Antal förpackningar  Partinr 

□ 
Slutkonsum
ent 

 Insamlingsdatum
/Produktionsdatu
m 

 Tillverknin
gsanläggnin
g 
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II. Hälsoinformation II.a  Intygets referens II.b  Imsoc-referens 

II.1 (1)Folkhälsointyg [stryk om unionen inte är slutdestination för de levande musslorna, tagghudingarna, 
manteldjuren, marina snäckorna och produkterna av animaliskt ursprung från dessa djur] 

Jag intygar att jag är förtrogen med de tillämpliga kraven i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002 A, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 B, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 
samt att de (4)[levande musslor] (4)[levande tagghudingar] (4)[levande manteldjur] (4)[levande marina 
snäckor] (4)[produkter av animaliskt ursprung som härrör från levande musslor, levande tagghudingar, 
levande manteldjur eller levande marina snäckor] som beskrivs i del I har producerats i enlighet med 
kraven i dessa rättsakter, särskilt när det gäller följande: 

a) De har erhållits i regionen/regionerna eller landet/länderna ............., som den dag då detta intyg 
utfärdas är godkänd/godkända för införsel till unionen av (4)[levande musslor] (4)[levande 
tagghudingar] (4)[levande manteldjur] (4)[levande marina snäckor] (4)[produkter av animaliskt 
ursprung som härrör från levande musslor, levande tagghudingar, levande manteldjur eller levande 
marina snäckor] och förtecknas i bilaga VIII till kommissionens genomförandeförordning (EU) 
2021/405 C. 

b) De kommer från en eller flera anläggningar som tillämpar allmänna hygienkrav och genomför ett 
program grundat på HACCP-principerna (faroanalys och kritiska styrpunkter) i enlighet med artikel 
5 i förordning (EG) nr 852/2004 och som dessutom är föremål för regelbunden revision utförd av 
de behöriga myndigheterna och som förtecknas som en EU-godkänd anläggning. 

c) De har tagits upp, eventuellt återutlagts, och transporterats i enlighet med avsnitt VII kapitlen I och 
II i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004. 

d) (4)[De har hanterats, eventuellt renats, och förpackats i enlighet med avsnitt VII kapitlen III och IV i 
bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004. 

e) (4)[De har beretts, bearbetats, frysts och tinats under hygieniska förhållanden i enlighet med kraven i 
avsnitt VIII kapitlen III och IV i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.]] 

 
A Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 

livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1). 

B Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, 
s. 1). 

C Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/405 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över 
tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 är 
tillåtet att föra in vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till unionen (EUT L 114, 31.3.2021, s. 118). 
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f) De uppfyller hälsonormerna i avsnitt VII kapitel V i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 

(4)[avsnitt VIII kapitel V i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004] och kriterierna i 
kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 D. 

g) De har förpackats, lagrats och transporterats i enlighet med (4)[avsnitt VII kapitlen VI och VIII i 
bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004] (4)[avsnitt VIII kapitlen VI–VIII i bilaga III till 
förordning (EG) nr 853/2004]. 

h) De har märkts i enlighet med (4)[avsnitt I i bilaga II och avsnitt VII kapitel VII i bilaga III till 
förordning (EG) nr 853/2004] (4)[avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004]. 

i) När det gäller kammusslor (Pectinidae), marina snäckor och sjögurkor (Holothuroidea) som inte är 
filtrerare och som tagits upp utanför de klassificerade produktionsområdena uppfyller dessa de 
särskilda kraven i avsnitt VII kapitel IX i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004. 

j) De kommer från ett produktionsområde som i enlighet med artikel 52 i kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2019/627 E klassificeras som kategori [A] [B] eller [C] vid den 
tidpunkt då de tas upp (ange klassificeringen av produktionsområdet vid tidpunkten för upptagning) 
(med undantag av kammusslor (Pectinidae), marina snäckor och sjögurkor (Holothuroidea) som 
inte är filtrerare och som tagits upp utanför de klassificerade produktionsområdena). 

k) De har med tillfredsställande resultat genomgått den offentliga kontroll som fastställs i (4)[artiklarna 
51–66 i genomförandeförordning (EU) 2019/627 eller i artikel 11 i kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2019/624] (4)[artiklarna 69–71 i genomförandeförordning (EU) 2019/627]. 

l) Om de härrör från vattenbruk är de garantier för levande djur och produkter framställda av dessa 
som föreskrivs i de planer för restsubstanser som lämnats in i enlighet med artikel 29 i rådets 
direktiv 96/23/EG F uppfyllda, och de berörda djuren och produkterna förtecknas i kommissionens 
beslut 2011/163/EU G för det berörda ursprungslandet. 

m) De har producerats under förhållanden som garanterar att gränsvärdena för 
bekämpningsmedelsrester i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 H och 
gränsvärdena för främmande ämnen i kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 I inte 
överskrids. 

 
D Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (EUT 

L 338, 22.12.2005, s. 1). 
E Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 av den 15 mars 2019 om enhetliga praktiska arrangemang för 

utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad 
gäller offentlig kontroll (EUT L 131, 17.5.2019, s. 51). 

F Rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i 
levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 
89/187/EEG och 91/664/EEG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 10). 

G Kommissionens beslut 2011/163/EU av den 16 mars 2011 om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet 
med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG (EUT L 70, 17.3.2011, s. 40). 

H Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för 
bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets 
direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1). 

I Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande 
ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5). 
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 (2)[II.2 Djurhälsointyg för levande musslor av (3)förtecknade arter avsedda att användas som livsmedel och 
produkter av animaliskt ursprung från dessa musslor som är avsedda för vidare bearbetning i 
unionen före användning som livsmedel, med undantag av vilda musslor och produkter från dessa 
musslor som landats från fiskefartyg 

I egenskap av officiell veterinär intygar jag följande: 

II.2.1 Enligt officiella uppgifter (4)[uppfyller de vattenlevande djur som avses i fält I.27 i del I] (4)[har 
de produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur annat än levande vattenlevande djur 
som avses i fält I.27 i del I erhållits från djur som uppfyller] följande djurhälsokrav: 

II.2.1.1 De härrör från (4)[en anläggning] (4)[en livsmiljö] som inte omfattas av nationella 
restriktioner av djurhälsoskäl eller på grund av onormal dödlighet utan fastställd orsak, 
inkl. de relevanta förtecknade sjukdomar som avses i bilaga I till kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2020/692 J och nya sjukdomar. 

II.2.1.2 (4)[De vattenlevande djuren är inte avsedda att avlivas] (4)[Produkterna av animaliskt 
ursprung från vattenlevande djur annat än levande vattenlevande djur har erhållits från 
djur som inte är avsedda att avlivas] inom ramen för ett nationellt program för utrotning 
av sjukdomar, inkl. de relevanta förtecknade sjukdomar som avses i bilaga I till 
delegerad förordning (EU) 2020/692 och nya sjukdomar. 

(4)[II.2.2 De (4)[vattenbruksdjur som avses i fält I.27 i del I] (4)[produkter av animaliskt ursprung från 
andra vattenbruksdjur än levande vattenbruksdjur som avses i fält I.27 i del I har erhållits från 
djur som] uppfyller följande krav: 

II.2.2.1 De kommer från en vattenbruksanläggning som har (4)[registrerats] (4)[godkänts] av och 
står under tillsyn av den behöriga myndigheten i ursprungstredjelandet eller 
ursprungsterritoriet och som har ett system för att föra och bevara uppdaterade journaler 
i minst tre år med uppgifter om 

i) de arter och kategorier av vattenbruksdjur och antalet vattenbruksdjur som 
hålls på anläggningen, 

ii) förflyttningar av vattenlevande djur till anläggningen och förflyttningar av 
vattenbruksdjur från anläggningen, 

iii) dödligheten på anläggningen. 

II.2.2.2 De kommer från en vattenbruksanläggning som får regelbundna djurhälsobesök av en 
veterinär i syfte att påvisa och informera om tecken som tyder på förekomst av 
sjukdomar, inkl. de relevanta förtecknade sjukdomar som avses i bilaga I till delegerad 
förordning (EU) 2020/692 och på nya sjukdomar, med en frekvens som står i proportion 
till den risk som anläggningen utgör.] 

 
J Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av 
sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379). 
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II.2.3 Allmänna djurhälsokrav 

De (4)[vattenlevande djur som avses i fält I.27 i del I] (4)[produkter av animaliskt ursprung från 
vattenlevande djur annat än levande vattenlevande djur som avses i fält I.27 i del I har erhållits från djur 
som] uppfyller följande djurhälsokrav: 

(4)(6)[II.2.3.1 De omfattas av kraven i punkt II.2.4 och härrör från (4)[ett land] (4)[ett territorium] 
(4)[en zon] (4)[en anläggningskrets] med (5)koden __ __ - __, som den dag då detta 
intyg utfärdas är förtecknat/förtecknad i del 1 i bilaga XXI till kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2021/404 K för införsel till unionen av 
(4)[vattenlevande djur] (4)[produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande 
djur annat än levande vattenlevande djur].] 

(4)(6)[II.2.3.2 De är vattenlevande djur som har genomgått en klinisk inspektion utförd av en 
officiell veterinär inom 72 timmar före tidpunkten för lastningen. Vid 
inspektionen uppvisade djuren inga kliniska symtom på överförbara sjukdomar 
och enligt relevanta journaler på anläggningen fanns inga tecken på problem med 
sjukdom.] 

II.2.3.3 De är vattenlevande djur som avsänds direkt från ursprungsanläggningen till 
unionen. 

II.2.3.4 De har inte varit i kontakt med vattenlevande djur med lägre hälsostatus. 

antingen(4)(6)[II.2.4 Särskilda hälsokrav 
(4) [II.2.4.1 Krav för (3)arter som förtecknats för infektion med Mikrocytos mackini 

eller infektion med Perkinsus marinus 

De (4)[vattenlevande djur som avses i fält I.27 i del I] (4)[produkter av animaliskt ursprung från 
vattenlevande djur annat än levande vattenlevande djur som avses i fält I.27 i del I har erhållits 
från djur som] härrör från (4)[ett land] (4)[ett territorium] (4)[en zon] (4)[en anläggningskrets] som 
förklarats fritt/fri från (4)[infektion med Mikrocytos mackini] (4)[infektion med Perkinsus 
marinus] i enlighet med villkor som är minst lika stränga som villkoren i artikel 66 eller i artikel 
73.1 och 73.2 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 L och där, när det gäller 
vattenlevande djur, alla djur av (3)arter som förtecknats för den eller de relevanta sjukdomarna 

i) förs in från ett annat land, ett annat territorium, en annan zon eller en annan 
anläggningskrets som har förklarats fritt/fri från samma sjukdom eller 
sjukdomar, 

ii) och där inga djur av de arterna har vaccinerats mot (4)[den sjukdomen] (4)[de 
sjukdomarna].] 

 
K Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över 

tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen 
i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (EUT L 114, 31.3.2021, s. 1). 

L Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status för vissa 
förtecknade och nya sjukdomar (EUT L 174, 3.6.2020, s. 211). 
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 (4)(7)[II.2.4.2 Krav för (3)arter som förtecknats för infektion med Marteilia refringens, 
infektion med Bonamia exitiosa eller infektion med Bonamia ostreae 

De (4)[vattenlevande djur som avses i fält I.27 i del I] (4)[produkter av animaliskt ursprung från 
vattenlevande djur annat än levande vattenlevande djur som avses i fält I.27 i del I har erhållits 
från djur som] härrör från (4)[ett land] (4)[ett territorium] (4)[en zon] (4)[en anläggningskrets] som 
förklarats fritt/fri från (4)[infektion med Marteilia refringens] (4)[infektion med Bonamia exitiosa] 
(4)[infektion med Bonamia ostreae] i enlighet med del II kapitel 4 i delegerad förordning (EU) 
2020/689 och där, när det gäller vattenlevande djur, alla djur av (3)arter som förtecknats för den 
eller de relevanta sjukdomarna 

− förs in från ett annat land, ett annat territorium, en annan zon eller en annan 
anläggningskrets som har förklarats fritt/fri från samma sjukdom eller 
sjukdomar, 

− och där inga djur av de arterna har vaccinerats mot (4)[den sjukdomen] (4)[de 
sjukdomarna].] 

(4)(8)[II.2.4.3 Krav för (9)arter som är mottagliga för infektion med herpesvirus OsHV-1 
μνar 

De (4)[vattenlevande djur som avses i fält I.27 i del I] (4)[produkter av animaliskt ursprung från 
vattenlevande djur annat än levande vattenlevande djur som avses i fält I.27 i del I har erhållits 
från djur som] härrör från (4)[ett land] (4)[ett territorium] (4)[en zon] (4)[en anläggningskrets] som 
uppfyller de hälsogarantier vad gäller OsHV-1 μνar som är nödvändiga för att följa de nationella 
åtgärder som tillämpas i destinationsmedlemsstaten i enlighet med artikel 175 i kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2020/692, och medlemsstaten eller en del av medlemsstaten 
förtecknas för den eller de sjukdomarna i (4)[bilaga I] (4)[bilaga II] till kommissionens 
genomförandebeslut (EU) 2021/260 M.]] 

eller (4)(6)[II.2.4 Särskilda hälsokrav 

De (4)[vattenlevande djur som avses i fält I.27 i del I] (4)[produkter av animaliskt ursprung från 
vattenlevande djur annat än levande vattenlevande djur som avses i fält I.27 i del I har erhållits 
från djur som] är avsedda för en livsmedelsanläggning för sjukdomsbekämpning hos 
vattenlevande djur som godkänts i enlighet med artikel 11 i kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2020/691 N och där de ska bearbetas för att användas som livsmedel.] 

 
M Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/260 av den 11 februari 2021 om godkännande av nationella åtgärder för att 

begränsa effekterna av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur i enlighet med artikel 226.3 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/429 och om upphävande av kommissionens beslut 2010/221/EU (EUT L 59, 19.2.2021, s. 1). 

N Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/691 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för vattenbruksanläggningar och transportörer av vattenlevande djur 
(EUT L 174, 3.6.2020, s. 345). 
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II.2.5 Enligt min kännedom, och enligt uppgifter från aktören, (4)[härrör de vattenlevande djur som 

avses i fält I.27 i del I] (4)[har de produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur annat 
än levande vattenlevande djur som avses i fält I.27 i del I erhållits från djur som härrör] från 
(4)[en anläggning] (4)[en livsmiljö] 

i) där det inte har förekommit någon onormal dödlighet utan fastställd orsak, och 
ii) där de inte har varit i kontakt med vattenlevande djur av (3)förtecknade arter 

som inte uppfyllde de krav som avses i punkt II.2.1. 
II.2.6 Transportkrav 

Åtgärder har vidtagits för att transportera de vattenlevande djur som avses i fält I.27 i del I i enlighet med 
kraven i artiklarna 167 och 168 i delegerad förordning (EU) 2020/692, särskilt följande: 

II.2.6.1 Vid transport i vatten byts inte vattnet ut i ett tredjeland eller territorium eller en zon 
eller anläggningskrets som inte har förtecknats för införsel av den specifika arten och 
kategorin av vattenlevande djur till unionen. 

II.2.6.2 Djuren transporteras inte under förhållanden som äventyrar deras hälsostatus, och 
särskilt följande gäller: 

i) Vid transport i vatten ändras inte djurens hälsostatus. 

ii) Transportmedlet och behållarna har utformats på ett sådant sätt att de 
vattenlevande djurens hälsostatus inte äventyras under transporten. 

iii) (4)[Behållaren] (4)[Brunnbåten] har (4)[inte tidigare använts] (4)[rengjorts och 
desinficerats i enlighet med ett protokoll och med produkter som godkänts 
av den behöriga myndigheten i (4)[ursprungstredjelandet] 
(4)[ursprungsterritoriet] före lastning för avsändande till unionen]. 

II.2.6.3 Djuren i sändningen har från lastningen på ursprungsanläggningen fram till ankomsten 
till unionen inte transporterats i samma vatten eller (4)[behållare] (4)[brunnbåt] som 
vattenlevande djur med lägre hälsostatus eller djur som inte är avsedda för införsel till 
unionen. 

II.2.6.4 Om vattenbyte måste göras i (4)[ett land] (4)[ett territorium] (4)[en zon] (4)[en 
anläggningskrets] som har förtecknats för införsel av den specifika arten och kategorin 
av vattenlevande djur till unionen görs vattenbytet bara (4)[på de platser som godkänts 
av den behöriga myndigheten i det (4)[tredjeland] (4)[territorium] där vattenbytet äger 
rum (vid transport på land)] (4)[på ett avstånd av minst 10 km från alla 
vattenbruksanläggningar som är belägna längs sträckan från ursprungsplatsen till 
destinationen i unionen (vid transport med brunnbåt)]. 
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II.2.7 Märkningskrav 

Åtgärder har vidtagits för att identifiera och märka (4)[transportmedlet] (4)[behållarna] i enlighet med 
artikel 169 i delegerad förordning (EU) 2020/692, särskilt följande: 

II.2.7.1 Sändningen identifieras genom (4)[en läslig och synlig etikett på behållarens utsida] 
(4)[information i fartygsmanifestet vid transport med brunnbåt] som tydligt kopplar 
samman sändningen med detta kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg. 

(4)[II.2.7.2 När det gäller vattenlevande djur innehåller den läsbara och synliga etikett 
som avses i punkt II.2.7.1 följande uppgifter: 

a) Antalet behållare i sändningen. 

b) Namn på de arter som finns i varje behållare. 

c) Antalet djur av varje art i varje behållare. 

d) Uppgiften ”Levande blötdjur avsedda att användas som livsmedel i Europeiska 
unionen.”] 

(4)[II.2.7.3 När det gäller produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur annat än 
levande vattenlevande djur innehåller den läsbara och synliga etikett som avses i 
punkt II.2.7.1 åtminstone följande uppgift: 

”Blötdjur avsedda att användas som livsmedel efter vidare bearbetning i Europeiska 
unionen.”] 

II.2.8 Det kombinerade djurhälsointygets/officiella intygets giltighetstid 

Detta kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg är giltigt i tio dagar från dagen för utfärdandet. Vid 
transport av vattenlevande djur på vattenvägar eller till havs får denna period på 10 dagar förlängas med 
restiden på vattenvägar eller till havs. 

Anmärkningar 

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen 
och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med 
bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till Europeiska unionen i detta intyg inbegripa Förenade kungariket 
med avseende på Nordirland. 

Detta intyg är avsett för införsel till unionen av levande musslor och produkter av animaliskt ursprung från dessa 
djur avsedda att användas som livsmedel, även när unionen inte är slutdestination för sådana musslor och 
produkter från dessa djur. 

Med vattenlevande djur avses djur enligt definitionen i artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/429. Med vattenbruksdjur avses vattenlevande djur som är föremål för vattenbruk enligt definitionen i 
artikel 4.7 i förordning (EU) 2016/429. 

Alla vattenlevande djur och produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur annat än levande 
vattenlevande djur som omfattas av punkt II.2.4 i detta intyg ska härröra från ett land, ett territorium, en zon eller 
en anläggningskrets som anges i kolumn 2 i tabellen i del 1 i bilaga XXI till genomförandeförordning (EU) 
2021/404. 
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Punkt II.2.4 i detta intyg gäller inte för följande vattenlevande djur, som därför kan härröra från ett land eller en 
region som förtecknas i bilaga VIII till genomförandeförordning (EU) 2021/405: 

a) Blötdjur som är förpackade och märkta för att användas som livsmedel i enlighet med de 
särskilda kraven för de djuren i förordning (EG) nr 853/2004 och som inte längre kan överleva 
som levande djur om de återförs till vattenmiljön. 

b) Blötdjur som är avsedda att användas som livsmedel utan vidare bearbetning, förutsatt att de är 
förpackade för detaljhandelsförsäljning i enlighet med kraven för sådana förpackningar i 
förordning (EG) nr 853/2004. 

c) Blötdjur som är förpackade och märkta för att användas som livsmedel i enlighet med de 
särskilda kraven för de djuren i förordning (EG) nr 853/2004 och som är avsedda för vidare 
bearbetning utan tillfällig lagring på bearbetningsplatsen. 

Detta kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg ska fyllas i enligt anmärkningarna för ifyllande av intyg i 
kapitel 4 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2020/2235. 

Del I: 

Fält I.8: Ursprungsregion: ange produktionsområdet och dess klassificering vid tidpunkten för 
upptagning. 

Del II: 
(1) Del II.1 gäller inte länder där det tillämpas särskilda krav för utfärdande av folkhälsointyg som fastställts i 

likvärdighetsavtal eller annan unionslagstiftning. 
(2) Del II.2 gäller inte och bör strykas när sändningen består av a) andra djurarter än de som förtecknas i 

bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 O, eller b) vilda vattenlevande djur 
och produkter av animaliskt ursprung från dessa vilda vattenlevande djur som landas från fiskefartyg för 
att direkt användas som livsmedel, eller c) produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur annat 
än levande vattenlevande djur som förs in till unionen för att direkt användas som livsmedel. 

(3) Djurarter som förtecknas i kolumnerna 3 och 4 i tabellen i bilagan till genomförandeförordning (EU) 
2018/1882. Djurarter som förtecknas i kolumn 4 ska bara anses vara vektorer enligt villkoren i artikel 171 
i delegerad förordning (EU) 2020/692. 

(4) Stryk det som inte är tillämpligt. Det är inte tillåtet att stryka punkt II.2.4.1 om sändningen innehåller 
arter som förtecknats för infektion med Mikrocytos mackini eller infektion med Perkinsus marinus, utom 
under de omständigheter som avses i fotnot (6). 

(5) Tredjelandets, territoriets, zonens eller anläggningskretsens kod enligt kolumn 2 i tabellen i del 1 i bilaga 
XXI till genomförandeförordning (EU) 2021/404. 

 
O Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 av den 3 december 2018 om tillämpningen av vissa bestämmelser om 

förebyggande och bekämpning av sjukdom för kategorier av förtecknade sjukdomar och om fastställande av en förteckning över 
djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar (EUT L 308, 
4.12.2018, s. 21). 
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 (6) Punkterna II.2.3.1, II.2.3.2 och II.2.4 gäller inte och bör strykas när sändningen endast innehåller följande 
vattenlevande djur: 
a) Blötdjur som är förpackade och märkta för att användas som livsmedel i enlighet med de särskilda 

kraven för de djuren i förordning (EG) nr 853/2004 och som inte längre kan överleva som levande 
djur om de återförs till vattenmiljön. 

b) Blötdjur som är avsedda att användas som livsmedel utan vidare bearbetning, förutsatt att de är 
förpackade för detaljhandelsförsäljning i enlighet med kraven för sådana förpackningar i 
förordning (EG) nr 853/2004. 

c) Blötdjur som är förpackade och märkta för att användas som livsmedel i enlighet med de särskilda 
kraven för de djuren i förordning (EG) nr 853/2004 och som är avsedda för vidare bearbetning 
utan tillfällig lagring på bearbetningsplatsen. 

(7) Endast tillämpligt när destinationsmedlemsstaten, destinationszonen eller destinationsanläggningskretsen 
i unionen antingen har sjukdomsfri status vad gäller en sjukdom i kategori C enligt definitionen i artikel 
1.3 i genomförandeförordning (EU) 2018/1882 eller omfattas av ett valbart utrotningsprogram som 
inrättats i enlighet med artikel 31.2 i förordning (EU) 2016/429, annars stryk. 

(8) Tillämpligt när destinationsmedlemsstaten i unionen, eller en del av destinationsmedlemsstaten, har 
godkända nationella åtgärder för en specifik sjukdom enligt förteckningen i bilaga I eller II till 
kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/260, annars stryk. 

(9) Mottagliga djurarter enligt kolumn 2 i tabellen i bilaga III till genomförandebeslut (EU) 2021/260. 
(10) Ska undertecknas av 
— en officiell veterinär om del II.2 Djurhälsointyg inte har strukits, 
— en intygsgivare eller officiell veterinär om del II.2 Djurhälsointyg har strukits. 

 

[Officiell veterinär](4)(10)/[Intygsgivare](4)(10) 

Namn (med versaler)    

Datum  Titel och befattning  

Stämpel  Underskrift  


