
I.1. Lähettäjä

Nimi
Osoite
Maa ISO-koodi

I.2. Todistuksen viitenumero I.2.a. Paikallinen viite

I.3. Toimivaltainen keskusviranomainen
I.4. Paikallinen toimivaltainen viranomainen

I.5. Vastaanottaja

Nimi
Osoite
Maa ISO-koodi

 Alkuperäisten liitetodistusten
numero(t)

Lähetystä seuraavien asiakirjojen
numero(t)

I.6. Registered trader

Nimi
Osoite
Maa ISO-koodi

I.8. Alkuperämaa ISO-
koodi

I.9. Alkuperäalue Koodi I.10. Määrämaa ISO-
koodi

I.11. Määränpääalue Koodi

I.12. Alkuperäpaikka

Nimi
Osoite
Hyväksyntänumero
Maa ISO-koodi

I.13. Määräpaikka

Nimi
Osoite
Hyväksyntänumero
Maa ISO-koodi

I.14. Lastauspaikka
Postinumero/Alue

I.15. Lähtöpäivä ja -aika

I.16. Kuljetusväline

Tyyppi Asiakirja Tunnistetiedot

I.17. Kuljetusyritys
Nimi
Hyväksyntänumero
Osoite

Postinumero/Alue Jäsenvaltio
I.21. Tuotteen lämpötila
Jäähdytetty☐ Ympäristö☐ Controlled

temperature☐ Jäädytetty☐

I.23. Kontin nro / sinetin nro

I.25. Todistus seuraavaan tarkoitukseen
Category 3 fish oil/fish
meal for detoxification
according to Regulation
2015/786☐

Rehu☐ Consignments
according to Regulation
No 999/2001☐

Organic fertilizers and
soil improvers☐ Tekninen käyttö☐ Petfood☐

I.26. Kauttakuljetus kolmansissa maissa I.27. Kauttakuljetus jäsenvaltioissa
I.28. Vie
Kolmasmaa ISO-koodi
Poist umispaikka Rajatarkastus

aseman
koodi

I.29. Arvioitu kuljetusaika

I.30. Reittisuunnitelma
I.31. Tavarat

1. 05 MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET TUOTTEET
0511 Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1|tai 3|ryhmän eläimet

051199 muut

Tavara Species Nature of
Commodity

Luokka Käsittelytapa Käsittelytapa
(luokka 3)

Valmistuslait
os

Erän numero Pakkausten
lukumäärä

Nettopaino
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II. Terveyttä koskevat tiedot

II.1. Lähettäjän ilmoitus

Allekirjoittanut ilmoittaa, että

II.1.1. osassa I esitetyt tiedot pitävät paikkansa;

II.1.2. kaikki varotoimenpiteet on toteutettu taudinaiheuttajien aiheuttaman
saastumisen välttämiseksi eläimistä saatavissa sivutuotteissa tai johdetuissa
tuotteissa sekä eri luokkien välisen ristikontaminaation välttämiseksi.

EUROOPAN UNIONI
142/2011 (2019/1084)  Muut kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut eläimistä

saatavat sivutuotteet / johdetut tuotteet
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II. Terveyttä koskevat tiedot

Huomautukset

Osa I:

- Kohta I.1: Kuljetuksen tilaava luonnollinen tai oikeushenkilö, joka mainitaan asiakirjassa, jota
edellytetään yleissopimuksessa tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä
rahtisopimuksesta (CMR).

- Kohta I.5: Luonnollinen tai oikeushenkilö, jolle lähetys on tarkoitettu.

- Kohta I.6 [valinnainen, tarvittaessa]: Rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan nimi, osoite,
rekisteröintinumero.

- Kohdat I.9 ja I.11: tarvittaessa.

- Kohta I.12, I.13: hyväksyntänumero tai rekisteröintinumero.

Kun on kyse:

- asetuksen (EY) N:o 1069/2009 48 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvista tuotteista
ainoastaan 23 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti rekisteröity varastointilaitos,
polttolaitos tai rinnakkaispolttolaitos; asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan mukaisesti
hyväksytty laitos tai lannan ollessa kyseessä hyväksytty määräpaikkana oleva tila;

- luokkaan 3 kuuluvasta kalaöljystä tai kalajauhosta, joka on tarkoitettu asetuksen (EU)
2015/786 mukaisesti detoksisoitavaksi, ilmoitetaan asetuksen (EY) N:o 183/2005 tai asetuksen
(EU) 2015/786 mukainen määräpaikkana olevan laitoksen hyväksyntänumero.

- Kohta I.14: täydennetään, jos eri kuin kohdassa I.1 ja I.12.

- Kohta I.17: varsinaisen kuljettajan rekisteröinti- tai hyväksyntänumero. Jos kyseessä ovat samat tiedot
kuin kohdassa I.6, käytetään ainoastaan kohtaa I.17.

- Kohta I.23: kun kuljetus tapahtuu säiliössä, säiliön täydellinen tunnistenumero (BIC-koodi) on
pakollinen.

- Kohta I.25: Tekninen käyttö: muu kuin käyttö eläinten ruokintaan tai orgaanisiksi lannoitteiksi tai
maanparannusaineiksi. Teknisiä tuotteita ei voida käyttää rehuksi, lemmikkieläinten ruoaksi tai
orgaanisiksi lannoitteiksi / maanparannusaineiksi.

- Kohta I.31:

Eläinlaji:

Luokkaan 3 kuuluva aines ja siitä saadut johdetut tuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi
rehuaineena. Valitaan jokin seuraavista: linnut, märehtijät, siat, muut nisäkkäät, kalat,
nilviäiset, äyriäiset, hyönteiset (laji, tarvittaessa), muut selkärangattomat, useita muita kuin
märehtijälajeja, useita lajeja (joihin kuuluu märehtijöitä).

Tavaran luonne:

Valitaan seuraavista: ’mehiläishoidon sivutuotteet’, ’verituotteet’, ’veri’, ’verijauhe’,
’mädätysjätteet’, ’ruoansulatuskanavan sisältö’, ’purulelut’, ’kalajauho’, ’arominvahventeet’,
’gelatiini’, ’rasvan sulatuksessa syntyvä proteiinijäännös’, ’vuodat ja nahat’, ’hydroloidut
proteiinit’, ’orgaaniset lannoitteet / maanparannusaineet’, ’lemmikkieläinten ruoka’,
’käsitelty eläinvalkuainen’, ’eläimistä saatavat sivutuotteet lemmikkieläinten ruoan
tuotantoon’, ’raaka lemmikkieläinten ruoka’, ’renderöidyt rasvat’, ’komposti’, ’käsitelty
lanta’, ’kalaöljy’, ’maitotuotteet’, ’ternimaitotuotteet’, ’maidon jalostuksessa linkoihin tai
separaattoreihin jäänyt aine’, ’dikalsiumfosfaatti’, ’trikalsiumfosfaatti’, ’kollageeni’,
’munatuotteet’, ’hevoseläinten seerumi’, ’metsästystrofeet’, ’villa’, ’karvat’, ’sianharjakset’,
’höyhenet ja sulat’, ’käsiteltäväksi tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet’, ’johdetut
tuotteet’, ’liha-luujauho’, ’ruhot’, ’lanta’, ’rasvajohdannaiset’, ’glyseriini’, ’entiset
elintarvikkeet’, ’ruokajäte’, ’käytetty ruokaöljy’, ’käsitellyt vuodat ja nahat’, ’kasvualustat’,
’kuolleet lemmikkieläimet’, ’kuolleet hevoseläimet’, ’entiset rehut’, ’[sellaisten eläimistä
saatavien sivutuotteiden tai johdettujen tuotteiden luonne, jotka on] sekoitettu
tavanomaiseen jätteeseen [Eural-koodi]’, ’munat’, ’hautomoiden sivutuotteet’, ’alkiot
munissa tai ei’.

Luokka:

Täsmennetään luokkaan 1, 2 tai 3 kuuluvat ainekset.
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II. Terveyttä koskevat tiedot

Sellaisen luokkaan 3 kuuluvan aineksen osalta, joka on tarkoitettu käytettäväksi rehuna,
ilmoitetaan se asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan kohta, jossa viitataan asianomaiseen
eläimistä saatavaan sivutuotteeseen (esim. 10 artiklan a alakohta, 10 artiklan b alakohta
jne.).

Kun kyseessä on luokkaan 3 kuuluva aines, joka käytetään raakana lemmikkieläinten
ruokana, on merkittävä ”3a”, ”3b(i)” tai ”3b(ii)” sen mukaan, viitataanko kyseisiin eläimistä
saataviin sivutuotteisiin asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan a alakohdassa, b
alakohdan i alakohdassa vai b alakohdan ii alakohdassa.

Kun kyseessä ovat vuodat ja nahat sekä niistä johdetut tuotteet, on merkittävä ”3b(iii)” tai
”3(n)” sen mukaan, viitataanko kyseisiin eläimistä saataviin sivutuotteisiin tai niistä
johdettuihin tuotteisiin asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan b alakohdan iii alakohdassa
vai 10 artiklan n alakohdassa.

Käsittelytapa:

Käsiteltyjen vuotien ja nahkojen osalta on merkittävä käsittely:

”a)” kuivattu;

”b)” suolattu joko kuivina tai suolaliuoksessa vähintään 14 päivän ajan
ennen lähettämistä;

”c)” suolattu 7 päivän ajan käyttäen merisuolaa, johon on lisätty 2
prosenttia natriumkarbonaattia.

Luokkaan 1 ja 2 kuuluvan aineksen osalta on kuvattava käsittelyn tai muuntamisen
menetelmä. Täsmennettävä asianomainen käsittelymenetelmä (valitaan asetuksen (EU) N:o
142/2011 liitteessä IV olevassa III luvussa tarkoitettu menetelmä 1–5 tai IV luvussa
tarkoitettu vaihtoehtoinen menetelmä) tai liitteessä XI tarkoitettu käsittelymenetelmä
käsitellylle lannalle ja ilmoitettava GTH-merkinnän päivämäärä tapauksen mukaan.

Sellaisten luokkaan 3 kuuluvien ainesten osalta, jotka on tarkoitettu käytettäviksi rehussa,
on viitattava asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä X olevaan asianomaiseen jaksoon.

Sellaisten luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta johdettujen tuotteiden osalta, jotka on
tarkoitettu käytettäviksi rehussa, on täsmennettävä asianomainen vakiokäsittelymenetelmä
(valitaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä IV olevassa III luvussa tarkoitettu menetelmä
1–7 käsitellyn eläinvalkuaisen ollessa kyseessä) tai liitteessä IV olevassa IV luvussa
tarkoitettu vaihtoehtoinen menetelmä säilörehun ollessa kyseessä tai kuvattava asetuksen
(EU) N:o 142/2011 liitteessä X olevassa II luvussa esitetyt käsittelyn luonne ja
käsittelymenetelmät.

Detoksisoitavaksi tarkoitettu kalaöljy tai kalajauho on merkittävä seuraavasti:
”Kalaöljy/kalajauho, joka sisältää direktiivin 2002/32/EY liitteen I mukaisesti dioksiineja
ja/tai PCB-yhdisteitä liiallisina pitoisuuksina ja joka on tarkoitettu detoksisoitavaksi
hyväksytyssä laitoksessa”.

Eränumer
o:

Merkitään erän tai tapauksen mukaan korvamerkin numero.

Valmistusl
aitos:

käsitellyn eläinvalkuaisen ja muiden rehuaineiden ollessa kyseessä on ilmoitettava käsittelylaitos.

Osa II:

- Allekirjoituksen on oltava erivärinen kuin painoväri.

Allekirjoitus

Tehty                           (paikka)                         (päiväys)                         

………………………………………………………………...

 (alkuperäpaikan vastuuhenkilön allekirjoitus)

 (nimi suuraakkosin)

Allekirjoitus
Koko nimi
Organisaation kuvaus
Ilmoituksen päivämäärä/kellonaika
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