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Veterinaarsertifikaadi näidis inimtoiduks ette nähtud liittoodete transiidiks läbi
Euroopa Liidu või ladustamiseks liidus
RIIK United States
I.1.

Veterinaarsertifikaat impordiks ELi

Kauba saatja
Nimi
Aadress
Tel

I osa. Saadetise andmed

I.5.

Kauba saaja
Nimi
Aadress

I.2.

Sertifikaadi viitenumber

I.3.

Pädev keskasutus

I.4.

Pädev kohalik asutus

I.6.

ELis saadetise eest vastutav isik
Nimi
Aadress

Sihtnumber
Tel
I.7. Päritoluriik

I.2.a.

Sihtnumber
Tel
ISO kood

I.8. Päritolupiirkond

Kood

I.11. Päritolukoht

I.9. Sihtriik

ISO kood

I.12. Sihtkoht

Nimi
Aadress

Tolliladu 
Nimi
Aadress

Loanumber

Laevade varustaja 
Loanumber

I.13. Laadimiskoht

Sihtnumber
I.14. Väljumiskuupäev

I.15. Transpordivahend

I.16. ELi sisenemise piiripunkt

Lennuk 
Mootorsõiduk 
Identifitseerimine
Viited dokumentidele
I.18. Kauba kirjeldus

I.10.

Laev 
Muud 

Raudteevagun 
I.17.

I.19. Kauba kood (HSi kood)
I.20. Kogus

I.21. Toote temperatuur
Välistemperatuur 
I.23. Plommi/mahuti number

I.22. Pakendite arv
Jahutatud 

Külmutatud 
I.24. Pakendi liik

I.25. Kauba lubatud otstarve:
Inimtoit 
I.26. Transiidiks ELi kaudu kolmandasse riiki
Kolmas riik



I.27.

ISO kood

I.28. Kauba identifitseerimine
Tootmisettevõte

Pakendite arv

Kauba laad

Netokaal

Partii number
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United States
Department of
Agriculture

Food Safety and
Inspection Service

Washington, DC
20250

RIIK
United States
II.

Terviseteave

(1

ja/või

II.a.

Sertifikaadi viitenumber

II.b.

Mina, allakirjutanud ametlik veterinaararst/inspektor, kinnitan, et eespool kirjeldatud liittoode sisaldab:
[II.1.A mis tahes koguses lihatooteid, töödeldud magusid, põisi ja sooli,(2) mis on toodetud vastavalt
komisjoni otsusele 2007/777/EÜ ja sisaldavad järgmisi lihaosiseid, mis vastavad allpool
loetletud nõuetele:
loomaliik (A)
töötlemisviis (B)
päritolu (C)

II osa. Sertifitseerimine

) kas

(1)

Inimtoiduks ette nähtud liittooted
Transiit/ladustamine

[II.1.B

(A) Märkida vastava lihatoote, töödeldud magude, põite ja soolte päritoluliigi kood: BOV =
koduveised (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis ja nende ristandid); OVI =
kodulambad (Ovis aries) ja kodukitsed (Capra hircus); EQI = koduhobuslased (Equus
caballus, Equus asinus ja nende ristandid), POR = kodusead (Sus scrofa); RM =
koduküülikud; PFG = kodulinnud ja tehistingimustes peetavad uluklinnud; RUF =
tehistingimustes peetavad ulukid, v.a sigalased ja kabjalised; RUW = looduslikud ulukid,
v.a sigalased ja kabjalised; SUW = sigalaste hulka kuuluvad looduslikud ulukid: EQW =
kabjaliste hulka kuuluvad looduslikud ulukid; WL = looduslikud jäneselised; WGB =
looduslikud uluklinnud.
B) Märkida A, B, C, D, E või F nõutava töötlemisviisi kohta, nagu on täpsustatud ja
määratletud otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2., 3. ja 4. osas.
C) Märkida vastava lihatoote, töödeldud magude, põite ja soolte päritoluriigi ISO kood
kooskõlas otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2. osas esitatud loeteluga ning juhul, kui asjaomase
lihaosise jaoks on liidu õiguse kohaselt kehtestatud piirkondadeks jaotamine, otsuse
2007/777/EÜ II lisa 1. osas märgitud piirkond või ELi liikmesriik. Lihatoodete
päritoluriik peab olema üks järgmistest:
sama mis lahtris 1.7 märgitud eksportriik;
Euroopa Liidu liikmesriik
kolmas riik või selle osa, kust on lubatud liitu eksportida töötlusviisil A töödeldud
lihatooteid vastavalt otsuse 2007/777/EÜ II lisale, kui kolmandast riigist, kus
liittoodet toodetakse, on samuti lubatud eksportida liitu kõnealusel viisil töödeldud
lihatooteid.
Töödeldud piimatooted,(3) mis moodustavad liittoote koostisest vähemalt poole, või lühikese
säilimisajaga piimatooted mis tahes koguses, mis
a) on valmistatud ………….. (riik) Piimatoodete päritoluriik peab olema üks järgmistest:
sama mis lahtris 1.7 märgitud eksportriik;
Euroopa Liidu liikmesriik
Määruse (EL) nr 605/2010 I lisa A-veerus või B-veerus nimetatud kolmas riik, kust
on lubatud liitu eksportida piima ja piimatooteid, kui kõnealusest kolmandast riigist,
kus liittoodet toodetakse, on samadel tingimustel lubatud samuti liitu eksportida
piima ja piimatooteid.
Lahtis I.7 märgitud päritoluriik peab sisalduma määruse (EL) nr 605/2010 I lisa loetelus
ja kasutatud töötlusviis peab vastama selles loetelus asjaomase riigi puhul märgitud
töötlusviisile;
b) on valmistatud piimast, mis on saadud loomadelt:
i) kes on riikliku veterinaarteenistuse järelevalve all;
ii) kes kuuluvad ettevõtetele, mille suhtes ei ole kehtestatud suu- ja sõrataudi ega
veiste katku tõttu piiranguid, ning
iii) keda on regulaarselt kontrollitud, et tagada nende vastavus määruse (EÜ) nr
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United States
Department of
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Food Safety and
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Washington, DC
20250

RIIK
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II.

ja/või

Inimtoiduks ette nähtud liittooted
Transiit/ladustamine

Terviseteave

II.1.C

(1)

(1)

II.a.

Sertifikaadi viitenumber

II.b.

853/2004 III lisa IX jao I peatükis ja direktiivis 2002/99/EÜ sätestatud
loomatervishoiunõuetele;
c) on piimatooted, mille valmistamiseks vajalik toorpiim saadi
(1)
kas
[lehmadelt, uttedelt, kitsedelt või pühvlitelt ning mis on enne ELi
territooriumile importimist läbinud (või on valmistatud piimast, mis on
läbinud)
(1)
kas
[pastöriseerimise, sealhulgas ühekordse kuumtöötluse, mille mõju on
vähemalt samaväärne pastöriseerimisega, mille käigus saavutatakse
temperatuur vähemalt 72°C 15 sekundi jooksul, ja mille tulemusena
annavad tooted vahetult pärast kuumtöötlemist aluselise fosfataasi
katses negatiivse tulemuse, kui selline katse on kohaldatav]
(1)
või
[steriliseerimise, et saavutada F0-väärtus vähemalt 3;]
(1)
või
[kõrgkuumutamise (UHT) vähemalt 135°C juures sobiva aja
jooksul;]
(1)
või
[lühiajalise kõrgpastöriseerimise (HTST) 72°C juures 15 sekundi
jooksul või samaväärse mõjuga pastöriseerimise, mida tehakse piima
puhul, mille pH-väärtus on alla 7,0, saavutades aluselise fosfataasi
katses negatiivse tulemuse, kui selline katse on kohaldatav]
(1)
või
[lühiajalise kõrgpastöriseerimise (HTST) 72°C juures 15 sekundi
jooksul või samaväärse mõjuga pastöriseerimise, mida tehakse kaks
korda piima puhul, mille pH-väärtus on vähemalt 7,0, saavutades
vahetult pärast kuumtöötlemist aluselise fosfataasi katses negatiivse
tulemuse, kui selline katse on kohaldatav;
(1)
kas
[alandades üheks tunniks pH-väärtuse alla 6;]
(1)
või
[kasutades täiendavat kuumutamist vähemalt 72 °C juures
koos kuivatamisega;]]
(1)
või
[muudelt loomadelt kui lehmad, uted, kitsed või pühvlid ning mis on enne ELi
territooriumile importimist läbinud (või on valmistatud toorpiimast, mis on
läbinud)
(1)
kas
[steriliseerimise, et saavutada F0-väärtus vähemalt 3;]
(1)
või
[kõrgkuumutamise (UHT) vähemalt 135°C juures sobiva aja
jooksul;]]
d) valmistati …………………. või ajavahemikus ………… kuni …………………(4).]
Töödeldud munatooted, mis pärinevad (heakskiidetud riik)(5)…..
ja mis on valmistatud munadest, mis tulevad ettevõttest, mis vastab määruse (EÜ) nr
853/2004 III lisa X jaos kehtestatud nõuetele ja mis on sertifikaadi väljastamise kuupäeval
vaba kõrge patogeensusega klassikalisest linnugripist, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr
798/2008 ja
kas
II.1.C.1 [mille ümber ei ole 10 km raadiuses, mis hõlmab vajaduse korral naaberriigi
territooriumi, vähemalt viimase 30 päeva jooksul esinenud kõrge patogeensusega
klassikalise linnugripi ega Newcastle’i haiguse puhangut.]
või
II.1.C.2 [munatoote valmistamisel on:
(1)
kas
[vedelat munavalget kuumutatud:
(1)
kas
[temperatuuril 55,6 °C 870 sekundit.]
(1)
või
[temperatuuril 56,7 °C 232 sekundit.]
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United States
Department of
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Food Safety and
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Washington, DC
20250

RIIK
United States
II.

Inimtoiduks ette nähtud liittooted
Transiit/ladustamine
II.a.

Terviseteave
(1)

või

(1)

või
(1)
(1)

(1)

või
(1)
(1)

(1)
(1)

Sertifikaadi viitenumber

II.b.

[10 % soolasisaldusega rebu kuumutatud temperatuuril 62,2°C 138
sekundit.]
[kuivatatud munavalget kuumutatud:
kas
[temperatuuril 67 °C 20 tundi.]
või
[temperatuuril 54,4 °C 513 tundi.]
[terveid mune vähemalt:
kas
[temperatuuril 60°C 188 sekundit.]
või
[täielikult kuumtöödeldud.]
[tervete munade segu kuumutatud vähemalt:
kas
[temperatuuril 60 °C 188 sekundit.]
või
[temperatuuril 61,1°C 94 sekundit.]

Märkused
I osa.
●
Lahter I.7:

Märkida päritoluriigi ISO-kood lihatoodete, töödeldud magude, põite ja soolte puhul
vastavalt otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2. osale ja/või töödeldud piimatoodete puhul
vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 605/2010 I lisale.
●
Lahter I.11:
Märkida liittoote(d) tootnud ettevõtte nimi ja aadress. Päritoluriigi nimi, mis peab
olema sama kui lahtris 1.7 märgitud päritoluriigi nimi.
Loanumbrit ei ole vaja esitada.
●
Lahter I.15: registreerimisnumber (raudteevagunid või konteiner ja mootorsõidukid), lennunumber
(õhusõiduk) või nimi (laev). Kui vedu toimub konteinerites, tuleb lahtrisse I.23
märkida nende koguarv ning registreerimisnumber ja olemasolu korral plomminumber.
Mahalaadimise ja ümberlaadimise korral peab saatja teavitama Euroopa Liitu
sisenemise piiripunkti.
●
Lahter I.19:
kasutada Maailma Tolliorganisatsiooni asjakohast kaupade kirjeldamise ja kodeerimise
harmoneeritud süsteemi koodi: 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.
●
Lahter I.20:
esitada brutokaal ja netokaal.
●
Lahter I.23:
konteinerite või kastide puhul tuleb vajaduse korral lisada konteineri number ja plommi
number.
●
Lahter I.28:
Tootmisettevõte: märkida liittoote(d) tootnud ettevõtte nimi ja loanumber, kui see on
olemas. Kauba laad: lihatooteid, töödeldud magusid, põisi ja sooli sisaldava liittoote
puhul märkida „lihatoode”, „töödeldud maod”, „põied” või „sooled”. Piimatooteid
sisaldava liittoote puhul märkida „piimatoode”.
II osa.
(1)
Vajalik alles jätta.
(2)
Määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.1 sätestatud lihatooted ning määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa
punktis 7.9 sätestatud töödeldud maod, põied ja sooled, mis on läbinud ühe otsuse 2007/777/EÜ II lisa 4.
osas sätestatud töötlemisviisidest.
(3)
Toorpiima ja piimatoodete all peetakse silmas inimtoiduks ettenähtud toorpiima ja piimatooteid, nagu need
on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.2.
(4)
Tootmise kuupäev või kuupäevad. Toorpiima ja piimatoodete importi ei lubata, kui need on saadud kas
enne lahtrites I.7 ja I.8 nimetatud kolmandale riigile või selle osale Euroopa Liitu eksportimise loa andmise
kuupäeva või perioodi jooksul, mil Euroopa Liit võttis piiravaid meetmeid toorpiima ja piimatoodete
impordi vastu kõnealusest kolmandast riigist või selle osast.
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II.
(5)

●

Terviseteave

Inimtoiduks ette nähtud liittooted
Transiit/ladustamine
II.a.

Sertifikaadi viitenumber

II.b.

ELi eksportimiseks luba omav päritoluriik.
Allkirja värv peab erinema teksti värvist. Sama reegel kehtib ka pitserite puhul, v.a reljeefpitserid ja
vesimärgid.

Ametlik veterinaararst/inspektor
Nimi (trükitähtedega):

Kvalifikatsioon ja ametinimetus:

Kuupäev:

Allkiri:

Tempel:
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