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LIITE 1

Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan pastöroitua maitoa ja pastöroituja
maitopohjaisia tuotteita, jotka pastöroinnin jälkeen antavat kielteisen tuloksen fosfataasikokeessa.
Tavaran mukana on oltava jäljempänä olevan mallin mukainen eläintautitodistus.

Andorra
Argentiina *)
Australia
Bulgaria
Chile
Grönlanti
Islanti
Kanada
Kroatia
Kypros
Latvia
Liettua

Malta
Puola
Romania
Slovakia
Slovenia
Sveitsi
Tsekki
Unkari
Uruguay
Uusi-Seelanti
Viro
Yhdysvallat

*) maidon on oltava peräisin 42 leveyspiirin eteläpuolelta

TODISTUSMALLI:

ELÄINTAUTITODISTUS
Euroopan yhteisöön tuotaville maidolle ja maitopohjaisille tuotteille, joille on tehty yksi
lämpökäsittely ja joita ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on luonteeltaan yksinomaan eläinlääkinnällinen ja sen on
oltava erän mukana eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle asti.

Todistuksen viitenumero:.............................................................
Määrämaa:.............................................................................................................................................................

(EY:n jäsenvaltion nimi)
Viejämaa:..............................................................................................................................................................
Vastuullinen ministeriö:...........................................................................................................................................
Todistuksen antava osasto:........................................................................................................................................

I. Maidon/Maitopohjaisten tuotteiden tunnistus
.......................................................................................................................................maitoa

(eläinlaji, josta maito on peräisin)
Maidon/maitopohjaisten tuotteiden

kuvaus:............................................................................................
Pakkauslaji:.......................................................................................................................................
Pakkausten lukumäärä:......................................................................................................................
Nettopaino:........................................................................................................................................
Erän viitenumerot:.............................................................................................................................

II.  Alkuperä

Käsittely- tai jalostuslaitoksen(1) osoite ja rekisteröintinumero:.............................................................

                                               
(1) Tarpeeton viivataan yli
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III.  Maidon/maitopohjaisten tuotteiden määräpaikka
Maito/maitopohjaiset tuotteet lähetetään:
........................................................................................................................................................

(lastauspaikka)
........................................................................................................................................................

(määrämaa ja -paikka)
seuraavalla kuljetusvälineellä(2)  :........................................................................................................
Sinetin numero(2) :................. .........................................................................................................
Lähettäjän nimi ja osoite:..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Vastaanottajan nimi ja osoite:.............................................................................................................
.....................................................................................................................................................

IV. Terveysvakuutus

Minä, allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistan, että:

1.....................(viejämaa).......................(alue)(3) on ollut välittömästi vientiä edeltävän 12 kuukauden 
ajan vapaa suu- ja sorkkataudista ja karjarutosta eikä siellä ole rokotettu välittömästi vientiä edeltävän 
12 kuukauden aikana suu- ja sorkkatautia tai karjaruttoa vastaan.

2. Tässä todistuksessa tarkoitetut maito/maitopohjaiset tuotteet:
a) on valmistettu raakamaidosta , joka on saatu eläimistä
   -joilla ei ole mitään kliinisiä maidon välityksellä tarttuvan taudin oireita;
   -jotka ovat olleet tiloilla, joihin ei sovelleta mitään suu- ja sorkkataudista tai karjarutosta johtuvaa 
    virallista rajoitusta; ja
b) ovat läpikäyneet käsittelyn, joka käsittää kuumennuksen...............lämpötilassa ...........ajan, jonka 
   jälkeen se antaa kielteisen reaktion fosfataasikokeessa, ja jota seuraa kuivauskäsittely, jos kyseessä

on    kuivattu maito tai kuivattu maitopohjainen tuote.

3. Kaikki varotoimenpiteet maidon/maitopohjaisten tuotteiden tartunnan välttämiseksi käsittelyn 
jälkeen on toteutettu.

4. Maito/maitopohjainen tuote on pakattu uusiin säiliöihin (1) tai
    -käytettäessä suursäiliöitä ne on desinfioitu ennen lastaamista toimivaltaisten viranomaisten   
     hyväksymällä aineella (1) ,ja
    -säiliöt on merkitty maidon/maitopohjaisen tuotteen lajin osoittamiseksi.

Annettu..........................................................         ............................................................................
(paikka) (päivä)

..............................................................................................................
(virkaeläinlääkärin allekirjoitus)(4)

Leima(4)

..............................................................................................................
(nimi suuraakkosin, ammattinimike ja virka-asema)

                                               
(1) Tarpeeton viivataan yli

(2) Kuorma-autojen osalta on ilmoitettava rekisterinumero. Suursäiliöiden osalta on ilmoitettava säiliön numero ja
sinetin numero.
(3) Täydennetään, jos lupa tuoda yhteisöön on rajoitettu kyseisen kolmannen maan tietyille alueille.

(4) Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painovärin


