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MAA - CHILE Ihmisravinnoksi tarkoitetut elintarvikesekoitukset

II.a. Todistuksen viitenumero II.b.II.             Terveyttä koskevat tiedot

Huomautukset

Osa I:

- Ilmoitetaan alkuperämaan ISO-koodi, joka on elintarvikesekoituksen sisältämien lihavalmisteiden, käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja 
suolten osalta lueteltu päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 2 osassa ja/tai jalostettujen maitotuotteiden osalta komission 
asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteessä I ja/tai jalostettujen kalastustuotteiden osalta komission päätöksen 2006/766/EY liitteissä I ja II 
ja/tai jalostettujen munatuotteiden osalta komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa.

- Kohta I.11: Elintarvikesekoitusten tuotantolaitosten nimi, osoite ja rekisteröintinumero/hyväksyntänumero, jos se on saatavilla. 
Alkuperämaan nimi, jonka on oltava sama kuin alkuperämaan nimi kohdassa I.7.

- Kohta I.15: Rekisteröintinumero (junavaunut tai kontti ja maantieajoneuvot), lennon numero (ilma-alus) tai nimi (laiva). Jos kuljetus 
tapahtuu konteissa, konttien kokonaismäärä sekä niiden rekisterinumerot ja sinetin mahdollinen sarjanumero on mainittava kohdassa 
I.23. Jos tavara puretaan ja jälleenlastataan, lähettäjän on ilmoitettava tästä Euroopan unionin saapumisrajatarkastusasemalla.

- Kohta I.19: Käytetään Maailman tullijärjestön harmonoidun järjestelmän asianmukaista HS-nimikettä: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 
19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.

- Kohta I.20: Ilmoitetaan kokonaisbruttopaino ja kokonaisnettopaino.

- Kohta I.23: Konteista tai kuljetuslaatikoista ilmoitetaan kontin numero ja sinetin numero (tapauksen mukaan).

- Kohta I.28: Valmistuslaitos: ilmoitetaan elintarvikesekoitusten tuotantolaitosten nimi ja hyväksyntänumero, jos se on saatavilla. Tavaran 
luonne: kun on kyse elintarvikesekoituksista, jotka sisältävät lihavalmisteita, käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia, merkitään 
”lihavalmiste”, ”käsitellyt mahat”, ”rakot” tai ”suolet”. Kun on kyse maitotuotteita sisältävistä elintarvikesekoituksista, merkitään 
”maitotuotteet”. Kun on kyse jalostettuja kalastustuotteita sisältävistä elintarvikesekoituksista, ilmoitetaan, ovatko ne vesiviljelystä 
peräisin vai luonnonvaraisia. Kun on kyse munatuotteita sisältävistä elintarvikesekoituksista, ilmoitetaan munapitoisuus prosentteina.

[II.2.C1( ) ja/tai  

[II.2.D1( ) ja/tai  

8Jalostettuja kalastustuotteita, jotka ovat peräisin hyväksytystä laitoksesta nro ( )                                                     ), joka 

9sijaitsee  ( )                                            (maan nimi) ]

9Jalostettuja munatuotteita, jotka ovat peräisin hyväksytystä maasta  ( ) .......................................  ]

ja jotka on tuotettu munista, jotka tulevat laitoksesta, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevassa X 
jaksossa olevat vaatimukset ja joka todistuksen myöntämispäivänä on vapaa asetuksessa (EY) N:o 798/2008 määritellystä 
korkeapatogeenisestä lintuinfluenssasta ja

joko

1( )  II.2.D.1 [jonka ympäristössä ei ole 10 kilometrin säteellä, soveltuvin osin naapurimaan alue mukaan luettuna, 
esiintynyt korkeapatogeenistä lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautia vähintään viimeksi kuluneiden 30 
päivän aikana.]

tai

1( ) II.2.D.2  [munatuotteet on käsitelty seuraavasti:

1( )  joko  [nestemäinen valkuainen on käsitelty:

1( ) joko [55,6 °C:ssa 870 sekunnin ajan.]

1( )  tai [56,7 °C:ssa 232 sekunnin ajan.]

1( ) tai [10-prosenttisesti suolattu keltuainen on käsitelty 62,2 °C:ssa 138 sekunnin ajan.]

1( ) tai  [kuivattu valkuainen on käsitelty:

1( ) joko  [67 °C:ssa 20 tunnin ajan.]

1( )  tai [54,4 °C:ssa 513 tunnin ajan.]

1( ) tai [kokonaiset munat on käsitelty vähintään:

1( ) joko [60 °C:ssa 188 sekunnin ajan.]

1( ) tai  [kypsennetty täysin.]

[kokonaisten munien yhdistelmät on käsitelty vähintään:

1( ) joko [60 °C:ssa 188 sekunnin ajan.]

1( )  tai [61,1 °C:ssa 94 sekunnin ajan.]



MAA - CHILE Ihmisravinnoksi tarkoitetut elintarvikesekoitukset

II.a. Todistuksen viitenumero II.b.II.              Terveyttä koskevat tiedot

Osa II:

1( ) Tarpeeton yliviivataan.

2( ) Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.1 kohdassa määritellyt lihavalmisteet sekä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I 
olevassa 7.9 kohdassa määritellyt käsitellyt mahat, rakot ja suolet, joille on tehty jokin päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 4 
osassa vahvistetuista käsittelyistä.

3( ) Poiketen siitä, mitä kohdassa 4 säädetään, ruhoja, puoliruhoja tai enintään kolmeen osaan leikattuja puoliruhoja ja neljänneksiä, joissa ei 
ole muuta erikseen määriteltyä riskiainesta kuin selkäranka takajuuren hermosolmu mukaan luettuna, voidaan tuoda.

Jos selkärangan poistamista ei vaadita, selkärangan sisältävät nautaeläinten ruhot tai leikatut ruhonosat on merkittävä sinisellä viivalla 
asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 tarkoitettuun merkkiin.

Niiden naudan ruhojen tai leikattujen ruhonosien määrä, joista selkäranka on poistettava ja joista selkärankaa ei tarvitse poistaa, on 
ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 136/2004 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa, kun kyseessä on tuonti.

4( ) Sovelletaan vain käsiteltyjen suolten tuontiin.

5( ) Poiketen siitä, mitä kohdassa 3 säädetään, ruhoja, puoliruhoja tai enintään kolmeen osaan leikattuja puoliruhoja ja neljänneksiä, joissa ei 
ole muuta erikseen määriteltyä riskiainesta kuin selkäranka takajuuren hermosolmu mukaan luettuna, voidaan tuoda.

Jos selkärangan poistamista ei vaadita, selkärangan sisältävät nautaeläinten ruhot tai leikatut ruhonosat on merkittävä selvästi näkyvällä 
sinisellä viivalla asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 tarkoitettuun merkkiin.

Tarkat tiedot niiden naudan ruhojen tai leikattujen ruhonosien määrästä, joista selkäranka on poistettava ja joista selkärankaa ei tarvitse 
poistaa, on ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 136/2004 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa, kun kyseessä on tuonti.

6( ) Raakamaidolla ja maitotuotteilla tarkoitetaan ihmisravinnoksi tarkoitettua raakamaitoa ja meijerituotteita siten kuin ne on 
määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.2 kohdassa.

7( ) Tuotantopäivä tai -päivät. Raakamaidon ja maitotuotteiden tuontia ei sallita, jos ne on saatu joko ennen päivämäärää, joka 
mainitaan kohtaan I.7 ja I.8 merkityn kolmannen maan tai sen osan Euroopan unioniin vientiä varten saamassa luvassa, tai 
ajanjaksona, jolloin Euroopan unionissa sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä raakamaidon tai maitotuotteiden tuontia vastaan 
kyseisestä kolmannesta maasta tai sen osasta.

8( ) Sellaisen kalastustuotteita valmistavan laitoksen numero, jonka on sallittua viedä tuotteitaan EU:hun.

9( ) Alkuperämaa, josta on sallittua viedä tuotteita EU:hun.

10( ) Kun on kyse pelkästään muna- tai kalastustuotteita sisältävistä elintarvikesekoituksista, voidaan hyväksyä virallisen tarkastajan 
allekirjoitus.

- Allekirjoituksen värin on oltava eri kuin painoväri. Sama vaatimus koskee leimoja, jotka eivät ole kohopainettuja tai vesileimoja.

10Virkaeläinlääkäri / virallinen tarkastaja  ( )

Virka-asema ja nimike

Nimi (suuraakkosin)

Leima ja Päivämäärä Allekirjoitus
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