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LIITE 2

Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan

1) pastöroituja maitopohjaisia tuotteita, jotka pastöroinnin jälkeen antavat kielteisen tuloksen
fosfataasikokeessa, joiden pH-arvo pastöroinnin jälkeen on laskettu alle 6, ja joiden mukana on
jäljempänä olevan todistusmallin A mukainen todistus; sekä

2) maitoa ja maitopohjaisia tuotteita, jotka on steriloitu tai joille on tehty kaksi lämpökäsittelyä siten,
että kumpikin lämpökäsittely yksinään riittäisi saamaan aikaan kielteisen tuloksen fosfataasikokeessa
ja joiden mukana on jäljempänä olevan todistusmallin B mukainen todistus.

Albania
Algeria
Andorra
Argentiina
Australia
Belize
Botswana
Brasilia
Bulgaria
Chile
Costa Rica
El Salvador
Etelä-Afrikka
Etiopia
Grönlanti
Guatemala
Honduras
Hongkong
Intia
Islanti
Israel
Kanada
Kenia
Kiinan kansantasavalta
Kolumbia
Kroatia
Kuuba
Kypros
Latvia
Liettua

Madagaskar
Makedonia
Malta
Marokko
Mauritius
Meksiko
Namibia
Nicaragua
Panama
Paraguay
Puola
Romania
Singapore
Slovakia
Slovenia
Sveitsi
Swazimaa
Thaimaa
Tsekki
Tunisia
Turkki
Ukraina
Unkari
Uruguay
Uusi-Seelanti
Valko-Venäjä
Venäjä
Viro
Zimbabwe
Yhdysvallat
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TODISTUSMALLI A

ELÄINTAUTITODISTUS
Euroopan yhteisöön tuotaville lämpökäsitellyille maitopohjaisille tuotteille, joiden pH-arvo on
laskettu alle 6 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. Maitopohjaisten tuotteiden tunnistus
.......................................................................................................................................maitoa

(eläinlaji, josta maito on peräisin)
Maitopohjaisten tuotteiden kuvaus:............................................................................................
Pakkauslaji:.......................................................................................................................................
Pakkausten lukumäärä:.........................................................................................................................
Nettopaino:.......................................................................................................................................
Erän viitenumerot:.............................................................................................................................

II. Alkuperä
Käsittely- tai jalostuslaitoksen(1) osoite ja

rekisteröintinumero:.................................................................
................................................................................................................................

III. Maitopohjaisten tuotteiden määräpaikka
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) Tarpeeton viivataan yli
(2) Kuorma-autojen osalta on ilmoitettava rekisterinumero. Suursäiliöiden osalta on ilmoitettava säiliön numero ja
sinetin numero
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1. Tässä todistuksessa tarkoitetut 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
c) ovat läpikäyneet happokäsittelyn, jolloin niiden pH-arvo on ollut alle 6 vähintään tunnin ajan.

2. Kaikki varotoimenpiteet maitopohjaisten tuotteiden tartunnan välttämiseksi käsittelyn jälkeen on 
toteutettu.

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

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

..............................................................................................................
(virkaeläinlääkärin allekirjoitus)(3)

Leima(3)

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

                                               
(1) Tarpeeton viivataan yli

(3) Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painovärin
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TODISTUSMALLI B:

ELÄINTAUTITODISTUS
Euroopan yhteisöön tuotaville maidolle ja maitopohjaisille tuotteille, joille on tehty
sterilointikäsittely tai kaksoislämpökäsittely 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:.................................................................
................................................................................................................

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) Tarpeeton viivataan yli
(2) Kuorma-autojen osalta on ilmoitettava rekisterinumero. Suursäiliöiden osalta on ilmoitettava säiliön numero ja
sinetin numero
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1. 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

2. ovat läpikäyneet:
a) sterilointikäsittelyn siten, että sen Fc-arvo on vähintään 3, tai
b) alustavan lämpökäsittelyn, joka käsittää kuumennuksen...............lämpötilassa...............ajan, jonka 
    jälkeen maito/maitopohjainen tuote antaa kielteisen reaktion fosfataasikokeessa, ja tämän jälkeen 
    toisen lämpökäsittelyn,joka käsittää kuumennuksen ..................lämpötilassa...............ajan, ja joka 
    olisi yksistään ollut riittävä aikaansaamaan maidossa/maitopohjaisessa tuotteessa kielteisen reaktion
    fosfataasikokeessa, sekä tämän jälkeen kuivauskäsittelyn, 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)(3)

Leima(3)

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

                                               
(1) Tarpeeton viivataan yli

(3) Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painovärin


