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LIITE 8

Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan eläinperäistä proteiinijauhoa, jonka
valmistukseen on käytetty kalaa tai muita vesieläimiä, lukuunottamatta vesinisäkkäitä, tai tällaista
proteiinia sisältäviä seoksia. Tavaran mukana on oltava jäljempänä olevan mallin mukainen
terveystodistus.

Argentiina
Brasilia
Chile
Ecuador
Färsaaret
Grönlanti
Kanada
Kiina
Latvia
Liettua
Madagaskar
Marokko

Norsunluurannikko
Peru
Puerto Rico
Puola
Senegal
Seychellit
Ukraina
Uruguay
Uusi-Seelanti
Venäjä
Viro
Yhdysvallat

TODISTUSMALLI:

TERVEYSTODISTUS
Euroopan yhteisöön tuotavalle kalajauholle, muulle proteiinijauholle, joka on valmistettu
vesieläinten (lukuunottamatta merinisäkkäitä) osista, sekä tällaista proteiinia sisältäville
rehuvalmisteille, paitsi lemmikkieläinrehuille

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. Tuotteiden tunnistustiedot

Pakkauslaji:.......................................................................................................................................
Pakkausten lukumäärä:.........................................................................................................................
Nettopaino:.......................................................................................................................................
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II. Tuotteiden alkuperä
Hyväksytyn laitoksen osoite ja virallinen valvontanumero:...........................................................
................................................................................................................................

III Tuotteiden määräpaikka
Tuotteet lähetetään:
........................................................................................................................................................

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

(määrämaa ja -paikka)
seuraavalla kuljetusvälineellä........................................................................................................
Sinetin numero(1) :................. .........................................................................................................
Lähettäjän nimi ja osoite:..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Vastaanottajan nimi ja osoite:.............................................................................................................
.....................................................................................................................................................

IV. Terveysvakuutus

Minä, allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistan, että:

a. tavara on kuumennettu kauttaaltaan vähintään 80ºC lämpötilaan;

b. tavara on valmistuslaitoksen varastossa tutkittu satunnaisotannalla ja todettu täyttävän seuraavat 
standardit(2) :
- salmonella: ei esiinny 25 grammassa näytettä, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
- enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 102  1 grammassa näytettä;

c. tavara on valmistettu avomerellä pyydetystä kalasta tai muista merieläimistä, paitsi merinisäkkäistä,
tai tuoreista perkuujätteistä, jotka ovat peräisin laitoksista, jotka valmistavat elintarvikkeiksi
tarkoitettuja kalatuotteita;

d. tavara ei ole peräisin pilaantuneesta kalasta;

e. tavara ei ole peräisin kalasta, joka yhteisön lainsäädännön mukaisissa tarkastuksissa ei ole täyttänyt
sen yhteisöön tuonnille asetettuja eläinlääkinnällisiä vaatimuksia;

f. lopputuote on tutkittu satunnaisotannalla toimivaltaisen viranomaisen toimesta välittömästi ennen
vientiä ja todettu täyttävän seuraavat standardit(2) :
- salmonella: ei esiinny 25 grammassa näytettä, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

g. - lopputuote on pakattu ennestään käyttämättömään pakkausmateriaaliin(3) , tai
    - vietäessä irtotavaraa, kontit tai muut kuljetussäiliöt oli tarkasti puhdistettu ja
desinfioitu

toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä desinfektioaineella ennen käyttöä(3) ;

                                               
(1) Täytetään tarvittaessa
(2) jossa:
n = näytteen muodostavien osanäytteiden lukumäärä
m = bakteerimäärän raja-arvo; tulosta pidetään hyväksyttävänä, jos bakteerimäärä kaikissa osanäytteissä on enintään m;
M = bakteerien enimmäismäärä; tulosta on pidettävä epätyydyttävänä, jos bakteerimäärä yhdessä tai useammassa on
M tai suurempi
c = osanäytteiden lukumäärä, joissa bakteerimäärä voi olla m:n ja M:n välillä ja näytettä silti pidetään hyväksyttävänä,
jos muiden osanäytteiden bakteerimäärät ovat enintään = m

(3) tarpeeton viivataan yli
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h.  tuotteet on valmistuksen jälkeen käsitelty siten, että uudelleensaastuminen estyy.

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

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

Leima(4)
...............................................................................................................

(nimi suuraakkosin, ammattinimike, ja virka-asema)

                                               
(4) allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painovärin


