
N:o 318996

LIITE 7

A. Tavarat, jotka tuodaan jatkojalostettaviksi, ja joita ei ilman jatkojalostusta saada käyttää
elintarvikkeeksi tai eläinten rehuksi

1. Asiat ja tiedot, joiden on sisällyttävä jatkojalostukseen tarkoitettujen luiden, sarvien,
kavioiden ja sorkkien sekä niistä valmistettujen tuotteiden mukana oleviin kaupallisiin
asiakirjoihin.

Alkuperämaa
Tuotantolaitoksen nimi
Tuotantolaitoksen hyväksymisnumero
Tavara: kuivatut luut (1)

kuivatut luutuotteet (1)

kuivatut sarvet (1)

kuivatut sarvituotteet (1)

kuivatut kaviot ja sorkat (1)

kuivatut kavio- ja sorkkatuotteet (1)

(1) tarpeeton viivataan yli

Tavara on peräisin terveistä, teurastamossa teurastetuista eläimistä eikä se ole tarkoitettu
käytettäväksi suoraan elintarvikkeeksi tai eläinten rehuksi.

Tuotantolaitosta valvovan toimivaltaisen viranomaisen leima.

2. Malli kirjalliseksi ilmoitukseksi, joka jatkojalostukseen tarkoitettujen luiden, sarvien,
kavioiden ja sorkkien sekä niistä valmistettujen tuotteiden maahantuojan on annettava
tuonnin yhteydessä

ILMOITUS

Minä, allekirjoittanut, vakuutan, että seuraavat tavarat:
-kuivatut luut tai luutuotteet (paitsi luujauho) (1)

-kuivatut sarvet tai sarvituotteet (paitsi sarvijauho) (1)

-kuivatut kaviot ja sorkat tai niistä valmistetut tuotteet (paitsi kavio- tai sorkkajauho) (1)

(1) tarpeeton viivataan yli

ovat tarkoitettuja tuotavaksi minun toimestani Euroopan Yhteisöön, että näitä tuotteita ei ole
tarkoitettu käytettäviksi suoraan elintarvikkeeksi tai eläinten rehuksi ja että ne kuljetetaan suoraan
seuraavaan jatkojalostuslaitokseen
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Laitoksen nimi:..................................................................................................................................
Osoite:...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Tuoja:
Nimi:.................................................................................................................................................
Osoite:...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Annettu....................................................................... 
................................................
(Paikkakunta) (pvm)

Allekirjoitus................................................................

Komission päätöksen 93/13/ETY liitteessä B olevan todistuksen viitenumero:................................

EY:n eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman
virallinen leima (2)

Allekirjoitus...........................................................................
(rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärin allekirjoitus)(2)

................................................................................................
(nimenselvennys suuraakkosin)

(2) Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri



N:o 318998

B. Tavarat, jotka tuodaan jatkojalostettaviksi, ja joita ei missään vaiheessa tai muodossa
jatkojalostuksen jälkeenkään saada käyttää elintarvikkeeksi tai eläinten rehuksi

1. Asiat ja tiedot, joiden on sisällyttävä jatkojalostukseen, muttei elintarvikkeeksi tai eläinten
rehuksi tarkoitettujen luiden, sarvien, kavioiden ja sorkkien sekä niistä valmistettujen
tuotteiden mukana oleviin kaupallisiin asiakirjoihin.

Alkuperämaa
Tuotantolaitoksen nimi
Tavara: kuivatut luut (1)

kuivatut luutuotteet (1)

kuivatut sarvet (1)

kuivatut sarvituotteet (1)

kuivatut kaviot ja sorkat (1)

kuivatut kavio- ja sorkkatuotteet (1)

(1) tarpeeton viivataan yli

Tavara on
a) saatu teurastamossa teurastetuista terveistä eläimistä (1),
b) kuivattu vähintään 42 päivän ajan vähintään 20 °C:n keskilämpötilassa (1),
c) kuumennettu kaikilta osin vähintään 80 °C:n lämpötilaan vähintään yhden tunnin ajan ennen
kuivausta (1),
d) poltettu tuhkaksi vähintään 800 °C:n lämpötilassa (1), tai
e) happokäsitelty siten, että tavaran pH-arvo sen kaikissa osissa on pidetty alhaisempana kuin 6
vähintään yhden tunnin ajan ennen kuivausta (1),

ja tavara ei ole tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeeksi tai eläinten rehuksi missään muodossa tai
vaiheessa.

(1) Tarpeeton viivataan yli

Tuotantolaitosta valvovan toimivaltaisen viranomaisen leima.

2. Malli kirjalliseksi ilmoitukseksi, joka jatkojalostukseen, muttei elintarvikkeeksi tai eläinten
rehuksi tarkoitettujen luiden, sarvien, kavioiden ja sorkkien sekä niistä valmistettujen
tuotteiden maahantuojan on annettava tuonnin yhteydessä

ILMOITUS

Minä, allekirjoittanut, vakuutan, että seuraavat tavarat:
-kuivatut luut tai luutuotteet (paitsi luujauho) (1)

-kuivatut sarvet tai sarvituotteet (paitsi sarvijauho) (1)



N:o 318 999

-kuivatut kaviot ja sorkat tai niistä valmistetut tuotteet (paitsi kavio- tai sorkkajauho) (1)

(1) tarpeeton viivataan yli

ovat tarkoitettuja tuotavaksi minun toimestani Euroopan Yhteisöön, että näitä tuotteita ei tulla
käyttämään elintarvikkeeksi tai eläinten rehuksi missään muodossa tai vaiheessa ja että ne kuljetetaan
suoraan seuraavaan jatkojalostuslaitokseen

Laitoksen nimi:..................................................................................................................................
Osoite:...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Tuoja:
Nimi:.................................................................................................................................................
Osoite:...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Annettu....................................................................... 
................................................
(Paikkakunta) (pvm)

Allekirjoitus.........................................................................

Komission päätöksen 93/13/ETY liitteessä B olevan todistuksen viitenumero:................................

EY:n eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman
virallinen leima (2)

Allekirjoitus...........................................................................
(rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärin allekirjoitus)(2)

................................................................................................
(nimenselvennys suuraakkosin)

(2) Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri


