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ELÄINTERVEYSTODISTUKSEN MALLI TIETTYIHIN VESIVILJELYPITOPAIKKOIHIN, LUONTOON 
PÄÄSTETTÄVÄKSI TAI MUIHIN TARKOITUKSIIN, EI KUITENKAAN IHMISRAVINNOKSI, 
TARKOITETTUJEN VESIELÄINTEN UNIONIIN TULOA VARTEN (malli ’AQUA-ENTRY- 

ESTAB/RELEASE/OTHER’) 
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II. Terveyttä koskevat tiedot II.a Todistuksen viite II.b IMSOC-viite 

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistaa seuraavaa: 

II.1 Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut vesieläimet täyttävät virallisten tietojen mukaan 
seuraavat eläinterveysvaatimukset: 

II.1.1 Vesieläimet ovat peräisin 
(1) [pitopaikasta] 

(1) [elinympäristöstä], johon ei sovelleta 
kansallisia rajoitustoimenpiteitä eläinten terveyteen liittyvistä syistä tai sen vuoksi, 
että siellä on esiintynyt epätavallista kuolleisuutta, jonka syytä ei ole määritetty, 
mukaan lukien komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 liitteessä I tarkoi
tetut merkitykselliset luetteloidut taudit ja uudet taudit. 

II.1.2 Vesieläimiä ei ole tarkoitus lopettaa kansallisen tautien hävittämisohjelman 
vuoksi, mukaan lukien komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 liit
teessä I tarkoitetut merkitykselliset luetteloidut taudit ja uudet taudit. 

(1) [II.2 Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut vesiviljelyeläimet täyttävät seuraavat vaatimukset: 

II.2.1 Ne tulevat vesiviljelypitopaikasta, joka on alkuperäpaikkana olevan kolman
nen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen 

(1) [rekisteröimä] 
(1) [hyväk

symä] ja sen valvonnassa ja jolla on käytössä järjestelmä, jolla kirjataan ja 
säilytetään vähintään kolmen vuoden ajan ajantasaiset tiedot seuraavista: 

i) vesiviljelypitopaikassa olevien vesiviljelyeläinten lajit, luokat ja luku
määrä; 

ii) vesieläinten siirrot vesiviljelypitopaikkaan ja vesiviljelyeläinten siirrot 
vesiviljelypitopaikasta; 

iii) kuolleisuus vesiviljelypitopaikassa. 

II.2.2 Ne tulevat vesiviljelypitopaikasta, jonne eläinlääkäri tekee säännöllisiä eläin
terveyskäyntejä, joiden tavoitteena on havaita komission delegoidun 
asetuksen (EU) 2020/692 liitteessä I tarkoitettujen merkityksellisten luette
loitujen tautien ja uusien tautien esiintymiseen viittaavat merkit ja saada 
niistä tietoa sellaisella tiheydellä, joka on oikeasuhteinen kyseisen vesivilje
lypitopaikan aiheuttamaan riskiin nähden.] 

II.3 Yleiset terveysvaatimukset 

Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut vesieläimet täyttävät seuraavat eläinterveysvaatimukset: 

II.3.1 Vesieläimet ovat peräisin 
(1) [maasta] 

(1) [alueelta] 
(1) [vyöhykkeeltä] 

(1) [lokerosta], jonka 
(2) koodi on __ __ – __ ja joka tämän todistuk

sen myöntämispäivänä sisältyy tiettyjen vesieläinten lajien unioniin 
tulon osalta kolmansien maiden ja alueiden luetteloon, jonka ko
missio on hyväksynyt asetuksen (EU) 2016/429230 artiklan 1 koh
dan mukaisesti. 

II.3.2 Virkaeläinlääkäri on tehnyt niille kliinisen tarkastuksen lastaamista 
edeltäneiden 72 tunnin aikana. Tarkastuksen aikana vesieläimissä ei 
ollut tarttuvan taudin kliinisiä oireita, eikä tautiongelmista ollut 
vesiviljelypitopaikan asiaa koskevien tietojen mukaan viitteitä. 

II.3.3 Ne lähetetään suoraan niiden alkuperäisestä pitopaikasta unioniin. 

II.3.4 Ne eivät ole olleet kosketuksissa terveystilanteeltaan heikompiin 
vesieläimiin. 
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joko (1) [II.4 Erityiset terveysvaatimukset 

II.4.1 Epitsoottisen vertamuodostavan kudoksen kuolion, Mikrocytos 
mackini -loisen aiheuttaman tartunnan, Perkinsus marinus -loi
sen aiheuttaman tartunnan, Taura-syndrooma -viruksen aihe
uttaman tartunnan ja Yellow head -viruksen aiheuttaman tar
tunnan osalta 

(3) luetteloituja lajeja koskevat vaatimukset 

Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut vesieläimet ovat peräisin 
(1) [maasta] 

(1) [alueelta] 
(1) [vyöhykkeeltä] 

(1) [lokerosta,] jonka on 
vahvistettu olevan vapaa 

(1) [epitsoottisesta vertamuodostavan ku
doksen kuoliosta] 

(1) [Mikrocytos mackini -loisen aiheuttamasta tar
tunnasta] 

(1) [Perkinsus marinus -loisen aiheuttamasta tartunnasta] 
(1) [Taura-syndrooma -viruksen aiheuttamasta tartunnasta] 

(1) [Yellow 
head -viruksen aiheuttamasta tartunnasta] edellytyksin, jotka ovat 
vähintään yhtä tiukat kuin komission delegoidun asetuksen (EU) 
2020/689 66 artiklassa tai 73 artiklan 1 kohdassa ja 73 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa asetetut edellytykset, ja jonne kaikki ky
seis(t)en taudin (tautien) osalta 

(3) luetteloidut lajit 

i) tuodaan 
(1) [toisesta maasta] 

(1) [toiselta alueelta] 
(1) [toiselta vyö

hykkeeltä] 
(1) [toisesta lokerosta], jonka on vahvistettu olevan 

samasta taudista (samoista taudeista) vapaa; 

ii) ja jossa/jolla mitään näistä lajeista ei rokoteta 
(1) [kyseistä tautia] 

(1) [kyseisiä tauteja] vastaan. 
(1)(4) [II.4.2 Virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS), tarttuvan verta

muodostavan kudoksen kuolion (IHN), ISA-viruksen HPRΔ- 
kannan aiheuttaman tartunnan (ISAV), nilviäisten marteilioo
sin (Marteilia refringens), Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman 
tartunnan, Bonamia ostreae -loisen aiheuttaman tartunnan ja 
valkopilkkutautiviruksen aiheuttaman tartunnan osalta 

(3) luet
teloituja lajeja koskevat vaatimukset 

Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut vesieläimet ovat peräisin 
(1) [maasta] 

(1) [alueelta] 
(1) [vyöhykkeeltä] 

(1) [lokerosta], jonka on vahvistettu olevan 
vapaa 

(1) [virusperäisestä verenvuotoseptikemiasta (VHS)] 
(1) [tarttuvasta 

vertamuodostavan kudoksen kuoliosta (IHN)] 
(1) [ISA-viruksen HPRΔ- 

kannan aiheuttamasta tartunnasta (ISAV)] 
(1) [nilviäisten marteilioosista 

(Marteilia refringens)] 
(1) [Bonamia exitiosa -loisen aiheuttamasta tartun

nasta] 
(1) [Bonamia ostreae -loisen aiheuttamasta tartunnasta] 

(1) [valko
pilkkutautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta] komission delegoidun 
asetuksen (EU) 2020/689 II osan 4 luvun mukaisesti, ja jonne kaikki 
kyseis(t)en taudin (tautien) osalta 

(3) luetteloidut lajit 

i) tuodaan 
(1) [toisesta maasta] 

(1) [toiselta alueelta] 
(1) [toiselta vyöhyk

keeltä] 
(1) [toisesta lokerosta], jonka on vahvistettu olevan samasta 

taudista (samoista taudeista) vapaa; 

ii) ja jossa/jolla mitään näistä lajeista ei rokoteta 
(1) [kyseistä tautia] 

(1) [kyseisiä tauteja] vastaan. 
(1)(5) [II.4.3 Karpin kevätviremiaviruksen (SVC) aiheuttamalle tartunnalle, bakteeripe

räiselle munuaistaudille (BKD), tarttuvan haimakuoliotautiviruksen (IPN) 
aiheuttamalle tartunnalle, Gyrodactylus salaris -tartunnalle (GS), lohika
lojen alfaviruksen (SAV) aiheuttamalle tartunnalle ja ostereiden herpesvi
ruksen (OsHV-1 μνar) aiheuttamalle tartunnalle alttiita 

(6) lajeja sekä koi
karpin herpesvirustaudille (KHV) alttiita 

(3) lajeja koskevat vaatimukset 

Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut vesieläimet ovat peräisin 
(1) [maasta] 

(1) [alueelta] 
(1) [vyöhykkeeltä] 

(1) [lokerosta], joka täyttää 
(1) [SVC:tä], 

(1) [BKD:tä], (1) [IPN:ää], (1) [G. salarista], (1) [SAV:tä], (1) [ostereiden herpes
virusta 1 μνar], (1) [KHV:tä] koskevat terveystakeet, jotka ovat tarpeen 
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määräpaikkana olevassa jäsenvaltiossa sovellettavien kansallisten 
toimenpiteiden, joista säädetään komission asetuksen (EU) 2016/ 
429226 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksymissä täytäntöönpa
nosäädöksissä, noudattamiseksi.] 

(1) tai [II.4 Erityiset terveysvaatimukset 

Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut vesieläimet ovat vesieläimiä, jotka on tarkoitettu 
suljettuun pitopaikkaan, joka täyttää komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/ 
691 9 artiklan vaatimukset ja jossa niitä on tarkoitus käyttää tutkimustarkoituksiin.] 

(1) tai [II.4 Erityiset terveysvaatimukset 

Osan I kohdassa I.27 tarkoitetut vesieläimet ovat luonnonvaraisia vesieläimiä, jotka 
(1) [ovat olleet karanteenissa pitopaikassa, jonka alkuperäpaikkana olevan 

(1) [maan] 
(1) [alueen] toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tähän tarkoitukseen komis
sion delegoidun asetuksen (EU) 2020/691 15 artiklan mukaisesti.] 

(1) [asetetaan 
karanteeniin pitopaikassa, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen komission dele
goidun asetuksen (EU) 2020/691 15 artiklan mukaisesti.] 

II.5 Lähetykseen sisältyvissä eläimissä ei parhaan tietoni mukaan ja toimijan ilmoituk
sen mukaan ole taudin oireita, ja ne tulevat (1) [pitopaikasta] 

(1) [elinympäristöstä], 
jossa 

i) ei ole esiintynyt epätavallista kuolleisuutta, jonka syytä ei ole määritetty; ja 

ii) vesieläimet eivät ole olleet kosketuksissa 
(3) luetteloituihin lajeihin kuuluviin 

pidettäviin eläimiin, jotka eivät täytä kohdassa II.1 tarkoitettuja vaatimuksia. 

II.6 Kuljetusta koskevat vaatimukset 

On tehty järjestelyt osan I kohdassa I.27 tarkoitettujen vesieläinten kuljettamiseksi 
komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/692167 ja 168 artiklassa vahvistettujen 
vaatimusten mukaisesti ja erityisesti, että 

II.6.1 vesieläimet lähetetään suoraan alkuperäisestä pitopaikasta unioniin, eikä niitä 
pureta kuljetuspäällyksestään, kun ne kuljetetaan ilmateitse, meritse, rauta
teitse tai maanteitse; 

II.6.2 vettä, jossa ne kuljetetaan, ei vaihdeta sellaisessa kolmannessa maassa tai 
sellaisella alueella tai vyöhykkeellä tai sellaisessa lokerossa, jota ei ole 
luetteloitu kyseisen vesieläinten lajin ja luokan unioniin tuloa varten; 

II.6.3 eläimiä ei kuljeteta olosuhteissa, jotka vaarantavat niiden terveystilanteen, 
erityisesti: 

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

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

iii) 
(1) [kuljetuspäällystä] 

(1) [sumppualusta] ei ole käytetty aiemmin tai se on 
puhdistettu ja desinfioitu menetelmällä ja tuotteilla, jotka alkuperäpaik
kana olevan 

(1) [kolmannen maan] 
(1) [alueen] toimivaltainen viranomai

nen on hyväksynyt, ennen eläinten lastaamista unioniin lähetettäviksi; 

II.6.4 lähetykseen kuuluvia eläimiä ei siitä ajankohdasta, jona ne lastattiin alkupe
räisessä pitopaikassa, siihen ajankohtaan, jona ne saapuivat unioniin, ole 
kuljetettu samassa vedessä tai (1) [kuljetuspäällyksessä] 

(1) [sumppualuksessa] 
terveystilanteeltaan heikompien vesieläinten kanssa tai sellaisten vesieläinten 
kanssa, joiden ei ole tarkoitus tulla unioniin; 
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II.6.5 jos vesi on tarpeen vaihtaa 
(1) [kolmannessa maassa] 

(1) [alueella] 
(1) [vyöhyk

keellä] 
(1) [lokerossa], joka on luetteloitu kyseisen vesieläinten lajin ja luokan 

unioniin tuloa varten, se vaihdetaan, (1) [jos on kyse maakuljetuksesta, sen 
(1) [kolmannen maan] 

(1) [alueen] toimivaltaisen viranomaisen hyväksymissä 
vedenvaihtopaikoissa, jossa/jolla veden vaihto tapahtuu.] 

(1) [jos on kyse 
sumppualuskuljetuksesta, vähintään 10 km:n etäisyydellä kaikista vesivilje
lypitopaikoista, jotka sijaitsevat alkuperäpaikan ja unionissa sijaitsevan mää
räpaikan välisen matkan varrella.] 

II.7 Merkintää koskevat vaatimukset 

On toteutettu järjestelyt (1) [kuljetusvälineen] 
(1) [kuljetuspäällysten] tunnistamiseksi 

ja merkitsemiseksi komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/692169 artiklan 1 
kohdan ja 169 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja erityisesti niin, että 

II.7.1 lähetys on merkitty 
(1) [kuljetuspäällyksen ulkopuolelle näkyvään paikkaan 

kiinnitetyllä luettavissa olevalla etiketillä] 
(1) [, kun on kyse sumppualuksella 

tapahtuvasta kuljetuksesta, lastiluetteloon tehtävällä maininnalla], jolla sel
keästi yhdistetään lähetys tähän eläinterveystodistukseen; 

II.7.2 näkyvään paikkaan kiinnitetyssä luettavissa olevassa etiketissä on vähintään 
seuraavat tiedot: 

a) lähetykseen kuuluvien kuljetuspäällysten lukumäärä; 

b) kussakin kuljetuspäällyksessä olevien lajien nimet; 

c) kussakin kuljetuspäällyksessä olevien eläinten lukumäärä jokaisen mu
kana olevan lajin osalta; 

d) eläinten käyttötarkoitus. 

II.8 Eläinterveystodistuksen voimassaolo 

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

Huomautukset 

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

’Vesieläimet’ ovat asetuksen (EU) 2016/429 4 artiklan 3 alakohdassa määriteltyjä eläimiä. ’Vesiviljelyeläi
met’ ovat asetuksen (EU) 2016/429 4 artiklan 7 alakohdassa määriteltyjä vesiviljelyssä pidettäviä vesieläi
miä. 

Tämä todistusmalli on tarkoitettu vesieläinten unioniin tuloa varten sen otsikossa ilmoitettuihin tarkoituksiin, 
myös silloin, kun unioni ei ole kyseisten eläinten lopullinen määräpaikka. 

Tätä todistusmallia ei saa käyttää ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesieläinten tuloon unioniin asetuksen (EY) 
N:o 853/2004 ja komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005 mukaisesti, mukaan lukien seuraaviin vesivilje
lypitopaikkoihin tarkoitetut eläimet: 

i) asetuksen (EU) 2016/429 4 artiklan 52 alakohdassa määritelty vesieläinten taudintorjuntaan soveltuva 
elintarvikelaitos tai 

ii) komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/691 2 artiklan 3 alakohdassa määritelty lähettämö, 

joita varten on tapauksen mukaan käytettävä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteessä 
III olevassa 28 luvussa vahvistettua todistusmallia ’FISH-CRUST-HC’ tai saman asetuksen liitteessä III 
olevassa 31 luvussa vahvistettua todistusmallia ’MOL-HC’. 
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Tämä eläinterveystodistus on täytettävä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteessä I 
olevassa 4 luvussa säädettyjen todistusten täyttämistä koskevien huomautusten mukaisesti. 

Osa II: 

(1) Tarpeeton poistetaan. 
(2) Kolmannen maan/alueen/vyöhykkeen/lokeron koodi siten kuin se esitetään tiettyjen vesieläinten lajien 

unioniin tulon osalta kolmansien maiden ja alueiden luettelossa, jonka komissio on hyväksynyt 
asetuksen (EU) 2016/429230 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 

(3) Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liitteessä olevan taulukon sarakkeissa 3 ja 4 tar
koitetut luetteloidut lajit. Kyseisen taulukon sarakkeessa 4 lueteltuja tartunnanlevittäjälajeja pidetään 
tartunnanlevittäjinä ainoastaan, jos ne täyttävät komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 liitteessä 
XXX vahvistetut edellytykset. 

(4) Sovelletaan kaikissa tapauksissa, joissa vesieläimet on määrä päästää luontoon unionissa tai kun mää
räpaikkana olevalla jäsenvaltiolla joko on taudista vapaa asema jonkin komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 1 artiklan 3 alakohdassa määritellyn luokan C taudin osalta 
tai siihen sovelletaan asetuksen (EU) 2016/429 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti perustettua valinnaista 
hävittämisohjelmaa. 

(5) Sovelletaan vain, jos määräpaikkana olevalla jäsenvaltiolla on käytössä tiettyä tautia koskevia hyväksyt
tyjä kansallisia toimenpiteitä, jotka komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) 2016/429226 artiklan 
mukaisesti. 

(6) Lajit siten kuin ne luetellaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 liitteessä XXIX olevan 
taulukon sarakkeessa 2. 

Virkaeläinlääkäri 

Nimi (suuraakkosin) 

Päiväys Virka-asema ja -ni
mike 

Leima Allekirjoitus 
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