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LIITE 14

A. Luettelo kolmansista maista, joista saadaan tuoda maahan sian harjaksia käyttäen
jäljempänä määrättyä, afrikkalaisesta sikarutosta vapaille maille tarkoitettua todistusmallia.

Albania
Algeria
Argentiina
Australia
Bahrain
Belize
Brasilia
Bulgaria
Chile
Costa Rica
El Salvador
Grönlanti
Guatemala
Honduras
Hong Kong
Intia
Islanti
Israel
Kanada
Kiina
Kolumbia
Kroatia
Kuuba
Kypros
Latvia
Liettua

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

Todistusmalli sian harjaksille, jotka tuodaan maahan tämän liitteen A-kohdassa luetelluista
kolmansista maista

ELÄINTAUTITODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettäväksi tarkoitetuille sian harjaksille, jotka tuodaan maahan kolmansista
maista tai kolmansien maiden alueilta, jotka ovat afrikkalaisesta sikarutosta vapaita

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

Määrämaa:.............................................................................................................................................................
(EY:n jäsenvaltion nimi)

Todistuksen viitenumero:.........................................................................................................................................
Viejämaa:..............................................................................................................................................................
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Vastuullinen ministeriö:...........................................................................................................................................
Todistuksen antava osasto:........................................................................................................................................

I. Sian harjasten tunnistus

Pakkauslaji:.......................................................................................................................................
Pakkausten lukumäärä:.........................................................................................................................
Nettopaino:.......................................................................................................................................

II. Sian harjasten alkuperä
Rekisteröidyn viejälaitoksen osoite ja eläinlääkinnällinen

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

III. Sian harjasten määräpaikka
Sian harjakset 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

1. Tässä todistuksessa tarkoitetut harjakset ovat peräisin sioista, jotka ovat peräisin alkuperämaasta
 ja jotka on teurastettu alkuperämaassa sijaitsevassa teurastamossa.
2. Siat, joista harjakset ovat peräisin, eivät teurastuksen aikaan suoritetussa tarkastuksessa osoittaneet
ihmisille tai eläimille vaarallisten tarttuvien tautien oireita eikä niitä teurastettu osana tarttuvan taudin
hävittämisohjelmaa.
3. Alkuperämaa tai, jos Yhteisön lainsäädännön mukaan on hyväksytty alueellistaminen, alue on ollut
vapaa afrikkalaisesta sikarutosta vähintään viimeisten 12 kuukauden ajan.
4. Harjakset ovat kuivia ja pakkauksiinsa tarkasti suljettuja.

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

..............................................................................................................
(virkaeläinlääkärin allekirjoitus)(2)

Leima(2)

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

                                               
(1) täytetään tarvittaessa

(2) allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painovärin
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B. Luettelo kolmansista maista, joista saadaan tuoda maahan sian harjaksia käyttäen
jäljempänä määrättyä, afrikkalaisen sikaruton infektoimille maille tarkoitettua todistusmallia.

Botswana
Etelä-Afrikka
Etiopia
Kenia

Madagaskar
Namibia
Swazimaa
Zimbabwe

Todistusmalli sian harjaksille, jotka tuodaan maahan tämän liitteen B-kohdassa luetelluista
kolmansista maista

ELÄINTAUTITODISTUS

Euroopan yhteisöön lähetettäväksi tarkoitetuille sian harjaksille, jotka tuodaan maahan kolmansista
maista tai kolmansien maiden alueilta, jotka eivät ole afrikkalaisesta sikarutosta vapaita

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

Määrämaa:.............................................................................................................................................................
(EY:n jäsenvaltion nimi)

Todistuksen viitenumero:.........................................................................................................................................
Viejämaa:..............................................................................................................................................................
Vastuullinen ministeriö:...........................................................................................................................................
Todistuksen antava osasto:........................................................................................................................................

I. Sian harjasten tunnistus

Pakkauslaji:.......................................................................................................................................
Pakkausten lukumäärä:.........................................................................................................................
Nettopaino:.......................................................................................................................................

II. Sian harjasten alkuperä
Rekisteröidyn viejälaitoksen osoite ja eläinlääkinnällinen

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

III. Sian harjasten määräpaikka
Sian harjakset tuotteet lähetetään:
........................................................................................................................................................

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

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

IV. Terveysvakuutus

                                               
(1) täytetään tarvittaessa
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Minä, allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistan, että

1. Tässä todistuksessa tarkoitetut harjakset ovat peräisin sioista, jotka ovat peräisin alkuperämaasta
 ja jotka on teurastettu alkuperämaassa sijaitsevassa teurastamossa.
2. Siat, joista harjakset ovat peräisin, eivät teurastuksen aikaan suoritetussa tarkastuksessa osoittaneet
ihmisille tai eläimille vaarallisten tarttuvien tautien oireita eikä niitä teurastettu osana tarttuvan taudin
hävittämisohjelmaa.
3. Tässä todistuksessa tarkoitetut harjakset on:
    -keitetty(2)

    -värjätty(2)

    -valkaistu(2).
4. Harjakset ovat kuivia ja pakkauksiinsa tarkasti suljettuja.

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

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

Leima(3)

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

                                               
(2) tarpeeton viivataan yli

(3) allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painovärin


