
I.1. Consignor

Name
Address
Country ISO Code

I.2. IMSOC Reference
Specimen not to be used for exports from EU
I.2.a. Local Reference

I.5. Consignee

Name
Address
Country ISO Code

I.3. Central competent authority
I.4. Local competent authority

I.7. Country of origin ISO Code I.9. Country of destination ISO Code

I.8. Region of origin Code I.10. Region of destination Code
I.11. Place of Dispatch

Name
Address
Approval Number
Country ISO Code

I.12. Place of destination

Name
Address
Approval Number
Country ISO Code

I.13. Place of Loading

Name
Address
Approval Number
Country ISO Code

I.14. Date and time of departure

I.15. Means of Transport

Mode International
transport
document

Identification

I.16 Entry Point

I.18. Transport conditions
Controlled
temperature ☐ Ambient ☐ Chilled ☐ Frozen ☐

I.17. Accompanying documents

Commercial
document
reference

Date of issue

Country Place of
issue

I.19. Container No / Seal No

I.20. Certified as
Human consumption ☐

I.21. For transit through a third country ☐
Country ISO Code
EU Exit
Authority BCP code

EU Entry
Authority BCP code

I.22. For transit through Member State(s) ☐

Country ISO Code

I.23. Total number of packages I.25. Total net weight I.25. Total gross weight

I.28. Description of consignment

1. 02 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL
0203 Meat of swine, fresh, chilled or frozen

 Frozen
020321 Carcases and half-carcases

02032110 Of domestic swine

Commodity Species Nature of commodity Slaughterhouse Manufacturing plant

Package count Net weight Date of production
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II. Health information

II.1. I, the undersigned, hereby certify that:

The animal products herein described, comply with the relevant European Union animal health/public
health standards and requirements which have been recognised as equivalent to New Zealand
standards and requirements as prescribed in Council Decision 97/132/EC as last amended, specifically, in
accordance with (1) :

☐ II.1.1. For fresh meat (domestic pig): Council Directive 64/432/EEC, Regulation (EC) No 999/2001,
(EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004

☐ II.1.2. For fresh farmed game meat (farmed wild boar): Council Directive 64/432/EEC, Council
Directive 92/118/EEC, Council Directive 2002/99/EC, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and
(EC) No 854/2004

☐ II.1.3. For fresh wild game meat (wild boar) and meat preparations derived from wild game meat
(wild boar): Council Directive 2002/99/EC. (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No
854/2004

☐ II.1.4. For meat preparations derived from farmed game meat (farmed wild boar): Council
Directive 64/432/EEC, Council Directive 92/118/EEC, Council Directive 2002/99/EC, Regulation
(EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/ 2004

☐ II.1.5. For meat products derived from fresh meat (domestic pig) and meat preparations from fresh
meat (domestic pig): Council Directive 64/432/EEC, Council Directive 2002/99/EC, Regulation
(EC) No 999/2001, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004

☐ II.1.6. For meat products derived from wild game meat (wild boar): Council Directive 2002/99/EC,
Regulation (EC) No 999/2001, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004

☐ II.1.7. For meat products derived from farmed game meat (farmed wild boar), and blood and
blood products from farmed game and wild game (farmed wild boar and wild boar): Council
Directive 92/118/EEC, Council Directive 2002/99/EC, Regulation (EC) No 999/2001, (EC) No
852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004

☐ II.1.8. For processed bones and bone products derived from fresh meat (domestic pig), and
processed animal protein products derived from fresh meat (domestic pig), and blood and
blood products from fresh meat (domestic pig): Council Directive 64/432/EEC, Council
Directive 92/118/EEC, Council Directive 2002/99/EC, Regulation (EC) No 999/2001, (EC) No
852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004

☐ II.1.9. For processed animal protein products derived from farm game and wild game (farmed
wild boar and wild boar): Council Directive 92/118/EEC, Council Directive 2002/99/EC,
Regulation (EC) No 999/2001, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004

☐ II.1.10. For processed bones and bone products derived from farmed game and wild game (farmed
wild boar and wild boar): Council Directive 92/118/EEC, Council Directive 2002/99/EC,
Regulation (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/200

II.2. Additional Declarations/Guarantees:

I, the undersigned, hereby certify that;

II.2.1. the animal product is eligible for intra-Union trade without restriction.

II.2.2. for products derived from wild pigs, the products herein described were derived from areas
free from classical swine fever in the feral porcine population for the preceding 60 days.

II.2.3. the products herein described have been (1) :

Either ○ a) derived from animals that were continuously resident since birth in Finland or Sweden,
which is free of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome;]

OR ○ b) cooked at the following minimum core temperature/times:

Either ○ 56 degrees Celsius for 60 minutes;

OR ○ 57 degrees Celsius for 55 minutes

OR ○ 58 degrees Celsius for 50 minutes;

OR ○ 59 degrees Celsius for 45 minutes;

OR ○ 60 degrees Celsius for 40 minutes;

OR ○ 61 degrees Celsius for 35 minutes;
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II. Health information

OR ○ 62 degrees Celsius for 30 minutes;

OR ○ 63 degrees Celsius for 25 minutes;

OR ○ 64 degrees Celsius for 22 minutes;

OR ○ 65 degrees Celsius for 20 minutes;

OR ○ 66 degrees Celsius for 17 minutes;

OR ○ 67 degrees Celsius for 15 minutes;

OR ○ 68 degrees Celsius for 13 minutes;

OR ○ 69 degrees Celsius for 12 minutes;

OR ○ 70 degrees Celsius for 11 minutes;

OR ○ c) cured where the product has been subjected to a procedure which ensures the meat meets
the following requirement:

Either ○ reached a pH of 5 or lower;

OR ○ was fermented (lactic curing) to a pH of 6.0 or lower and age-cured/ripened for at least 21
days;

OR ○ qualified for official certification as Prosciutto di Parma or an equivalent 12 month curing
process;

OR ○ d) prepared as consumer-ready cuts packaged for direct retail sale, not including minced
(ground) meat, not including the head and neck, not exceeding 3kg per package, with the
following tissues removed: axillary, medial and lateral iliac, sacral, iliofemoral (deep
inguinal), mammary (superficial inguinal), superficial and deep popliteal, dorsal superficial
cervical, ventral superficial cervical, middle superficial cervical, gluteal and ischiatic lymph
nodes; and any other macroscopically visible lymphatic tissue (i.e. lymph nodes and
lymphatic vessels) encountered during processing;

OR ○ e) none of the above(2)

II.2.4. Product derived from animals born and reared:                          (list applicable
countries/Member States)

Notes

Part I

· Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment.

·              Box reference I.12: Optional

· Box reference I.16: Indicate the port of disembarkation

· Box reference I.15: Indicate the names of ships and, if known, the flight numbers of aircraft. In the case
of transport in containers or boxes, the total number of these and their registration and where there is a
serial number of the seal it has to be indicated in box I.21. Separate information is to be provided in the
event of unloading and reloading.

· Box reference I.19: Indicate total gross and net weight in kg

· Box reference I.21: If applicable, indicate the identification number of container and the seal number.

· Box reference I.25:

Custom code and title: Use the appropriate Harmonized System (HS) code under the following headings:
02.03; 02.06; 02.09; 02.10, 04.10, 05.04, 05.06, 05.11, 15.01, 16.01 or, 16.02,

Nature of commodity : select amongst the following : domestic, wild or farmed game if the origin is not
incorporated in HS code

Indicate "Abattoir", "Manufacturing plant" depending on the product. Provide name and official
approval number

Abattoir: required only for HS code under the heading 02.03, 02.06

Date of production: for fresh meat and meat preparations, indicate the date of slaughter; for animal
casings, meat products and processed products, indicate the date of production.

EUROPEAN UNION (NZ) Pig Meat for export to New Zealand
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II. Health information

Part II

(1) Delete as appropriate

(2) These products need to be processed in New Zealand prior to being given a biosecurity clearance

· The colour of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to stamp
other than those embossed or watermarked.

Certifying Officer

Name (in capital letters)
Date of signature
Stamp

Qualification and title
Signature

EUROPEAN UNION (NZ) Pig Meat for export to New Zealand
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I.1. Lähettäjä

Nimi
Osoite
Maa ISO-koodi

I.2. IMSOC-viite
Specimen not to be used for exports from EU
I.2.a. Local Reference

I.5. Vastaanottaja

Nimi
Osoite
Maa ISO-koodi

I.3. Toimivaltainen keskusviranomainen
I.4. Local competent authority

I.7. Alkuperämaa ISO-koodi I.9. Country of destination ISO-koodi

I.8. Region of origin Koodi I.10. Määränpääalue Koodi
I.11. Place of Dispatch

Nimi
Osoite
Hyväksyntänumero
Maa ISO-koodi

I.12. Määräpaikka

Nimi
Osoite
Hyväksyntänumero
Maa ISO-koodi

I.13. Lastauspaikka

Nimi
Osoite
Hyväksyntänumero
Maa ISO-koodi

I.14. Date and time of departure

I.15. Kuljetusväline

Tyyppi Asiakirja Tunnistetiedot

I.16 Entry Point

I.18. Transport conditions
Controlled
temperature ☐ Ympäristö ☐ Jäähdytetty ☐ Jäädytetty ☐

I.17. Mukana seuraavat asiakirjat

Kaupallist
en
asiakirjojen
viitenumero
t

Myöntämisp
äivä

Maa Myöntämisp
aikka

I.19. Kontin nro / sinetin nro

I.20. Certified as
Ihmisravinnoksi ☐

I.21. For transit through a third country ☐
Country ISO-koodi
EU Exit
Authority BCP code

EU Entry
Authority BCP code

I.22. For transit through Member State(s) ☐

Country ISO-koodi

I.23. Pakkausten kokonaislukumäärä I.25. Kokonaisnettopaino I.25. Kokonaisbruttopaino

I.28. Description of consignment

1. 02 LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT
0203 Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 jäädytetty:
020321 ruhot ja puoliruhot

02032110 kesyä sikaa

Tavara Laji Nature of commodity Teurastamo Valmistuslaitos

Pakkausten lukumäärä Nettopaino Tuotantopäivä

EUROOPAN UNIONI Export Health Certificate
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II. Terveyttä koskevat tiedot

II.1. Allekirjoittanut todistaa seuraavaa:

Tässä kuvatut eläintuotteet ovat sellaisten eläinten terveyttä/kansanterveyttä koskevien Euroopan
unionin standardien ja vaatimusten mukaisia, jotka on tunnustettu Uuden-Seelannin standardeja ja
vaatimuksia vastaaviksi neuvoston päätöksen 97/132/EY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, ja
erityisesti seuraavien säädösten mukaisesti(1):

☐ II.1.1. Tuore liha (kotieläiminä pidetyt siat): neuvoston direktiivi 64/432/ETY sekä asetukset (EY)
N:o 999/2001, (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004

☐ II.1.2. Tuore tarhatun riistan liha (tarhatut villisiat): neuvoston direktiivi 64/432/ETY, neuvoston
direktiivi 92/118/ETY, neuvoston direktiivi 2002/99/EY sekä asetukset (EY) N:o 852/2004, (EY)
N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004

☐ II.1.3. Tuore luonnonvaraisen riistan liha (villisiat) ja luonnonvaraisen riistan lihasta (villisioista)
saadut raakalihavalmisteet: neuvoston direktiivi 2002/99/EY sekä asetukset (EY) N:o
852/2004, (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004

☐ II.1.4. Tarhatun riistan lihasta (tarhatuista villisioista) saadut raakalihavalmisteet: neuvoston
direktiivi 64/432/ETY, neuvoston direktiivi 92/118/ETY, neuvoston direktiivi 2002/99/EY sekä
asetukset (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004

☐ II.1.5. Tuoreesta lihasta (kotieläiminä pidetyistä sioista) saadut lihavalmisteet ja tuoreesta lihasta
(kotieläiminä pidetyistä sioista) saadut raakalihavalmisteet: neuvoston direktiivi 64/432/ETY,
neuvoston direktiivi 2002/99/EY sekä asetukset (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o
853/2004 ja (EY) N:o 854/2004

☐ II.1.6. Luonnonvaraisen riistan lihasta (villisioista) saadut lihavalmisteet: neuvoston direktiivi
2002/99/EY sekä asetukset (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o
854/2004

☐ II.1.7. Tarhatun riistan lihasta (tarhatuista villisioista) saadut lihavalmisteet ja tarhatusta ja
luonnonvaraisesta riistasta (tarhatuista ja luonnonvaraisista villisioista) saadut veri ja
verituotteet: neuvoston direktiivi 92/118/ETY, neuvoston direktiivi 2002/99/EY sekä asetukset
(EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004

☐ II.1.8. Tuoreesta lihasta (kotieläiminä pidetyistä sioista) saadut jalostetut luut ja luutuotteet ja
tuoreesta lihasta (kotieläiminä pidetyistä sioista) saadut jalostetut eläinvalkuaistuotteet ja
tuoreesta lihasta (kotieläiminä pidetyistä sioista) saadut veri ja verituotteet: neuvoston
direktiivi 64/432/ETY, neuvoston direktiivi 92/118/ETY, neuvoston direktiivi 2002/99/EY sekä
asetukset (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004

☐ II.1.9. Tarhatusta ja luonnonvaraisesta riistasta (tarhatuista ja luonnonvaraisista villisioista)
saadut jalostetut eläinvalkuaistuotteet: neuvoston direktiivi 92/118/ETY, neuvoston direktiivi
2002/99/EY sekä asetukset (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o
854/2004

☐ II.1.10. Tarhatusta ja luonnonvaraisesta riistasta (tarhatuista ja luonnonvaraisista villisioista)
saadut jalostetut luut ja luutuotteet: neuvoston direktiivi 92/118/ETY, neuvoston direktiivi
2002/99/EY sekä asetukset (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004

II.2. Lisävakuutukset/-takeet:

Allekirjoittanut todistaa, että

II.2.1. eläintuotteella voidaan unionin sisällä käydä kauppaa rajoituksetta.

II.2.2. luonnonvaraisista sioista saadut tuotteet on saatu alueilta, joilla ei ole esiintynyt klassista
sikaruttoa luonnonvaraisissa sioissa 60 edellisen päivän aikana.

II.2.3. tässä kuvatut tuotteet (1):

joko ○ a) on saatu eläimistä, joita on syntymästään lähtien pidetty yhtäjaksoisesti Suomessa tai
Ruotsissa, joissa ei esiinny sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymää;]

TAI ○ b) on keitetty vähintään seuraaviin sisälämpötiloihin vähintään seuraavanpituisiksi ajoiksi:

joko ○ 56 °C:seen 60 minuutin ajaksi;

TAI ○ 57 °C:seen 55 minuutin ajaksi;

TAI ○ 58 °C:seen 50 minuutin ajaksi;

TAI ○ 59 °C:seen 45 minuutin ajaksi;

EUROOPAN UNIONI (NZ) Sianlihan vienti Uuteen-Seelantiin
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II. Terveyttä koskevat tiedot

TAI ○ 60 °C:seen 40 minuutin ajaksi;

TAI ○ 61 °C:seen 35 minuutin ajaksi;

TAI ○ 62 °C:seen 30 minuutin ajaksi;

TAI ○ 63 °C:seen 25 minuutin ajaksi;

TAI ○ 64 °C:seen 22 minuutin ajaksi;

TAI ○ 65 °C:seen 20 minuutin ajaksi;

TAI ○ 66 °C:seen 17 minuutin ajaksi;

TAI ○ 67 °C:seen 15 minuutin ajaksi;

TAI ○ 68 °C:seen 13 minuutin ajaksi;

TAI ○ 69 °C:seen 12 minuutin ajaksi;

TAI ○ 70 °C:seen 11 minuutin ajaksi;

TAI ○ c) on kypsytetty siten, että tuotteelle on tehty käsittely, jolla varmistetaan, että liha täyttää
seuraavan vaatimuksen:

joko ○ sen pH-arvo on 5 tai sen alle;

TAI ○ se on fermentoitu (maitohappokäymisen avulla) niin, että sen pH-arvo on 6 tai sen alle, ja
sitä on suolattu/kypsytetty vähintään 21 päivän ajan;

TAI ○ se voidaan virallisesti sertifioida Prosciutto di Parmaksi tai vastaavan 12 kuukauden
mittaisen kuivasuolausprosessin läpikäyneeksi;

TAI ○ d) on valmistettu myyntivalmiiksi paloiksi, jotka on pakattu suoraa vähittäismyyntiä varten, ei
kuitenkaan jauheliha eikä pää ja niska, ei yli 3 kg:n suuruisina pakkauksina, ja joista on
poistettu seuraavat kudokset: kainalon imusolmukkeet, suoliluun sisemmät ja ulommat
imusolmukkeet, ristiluuvaltimoiden imusolmukkeet, nivustaipeen syvät imusolmukkeet,
nivustaipeen pinnalliset imusolmukkeet, polvitaipeen pinnalliset ja syvät imusolmukkeet,
selänpuoleiset pinnalliset kaulaimusolmukkeet, vatsanpuoleiset pinnalliset
kaulaimusolmukkeet, keskimmäiset pinnalliset kaulaimusolmukkeet, pakaran ja istuinluun
imusolmukkeet sekä muut makroskooppisesti näkyvät imusolmukekudokset (eli
imusolmukkeet ja imusuonet), joita on löydetty jalostuksen aikana;

TAI ○ e) ei mikään edellä mainituista(2)

II.2.4. Sellaisista eläimistä saadut tuotteet, jotka ovat syntyneet ja joita on kasvatettu
                         (luettelo soveltuvista maista/jäsenvaltioista)

EUROOPAN UNIONI (NZ) Sianlihan vienti Uuteen-Seelantiin
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II. Terveyttä koskevat tiedot

Huomautukset

Osa I

· Kohta I.11: Alkuperäpaikka: lähettävän laitoksen nimi ja osoite.

·              Kohta I.12: Vapaaehtoinen

· Kohta I.16: Ilmoitetaan aluksesta poistumiseen käytetty satama

· Kohta I.15: Ilmoitetaan laivojen nimet sekä lentojen numerot, jos ne ovat tiedossa. Jos kuljetus tapahtuu
konteissa tai kuljetuslaatikoissa, konttien tai kuljetuslaatikoiden kokonaismäärä sekä niiden
rekisterinumerot ja sinetin mahdollinen sarjanumero on mainittava kohdassa I.21. Purkamisesta ja
jälleenlastaamisesta on ilmoitettava erikseen.

· Kohta I.19: Ilmoitetaan kokonaisbrutto- ja nettopaino kiloina.

· Kohta I.21: Tarvittaessa ilmoitetaan kontin tunnistetiedot ja sinetin numero.

· Kohta I.25:

Tullikoodi ja -nimike: Käytetään harmonoidun järjestelmän asianmukaista HS-nimikettä: 02.03, 02.06,
02.09, 02.10, 04.10, 05.04, 05.06, 05.11, 15.01, 16.01 tai 16.02.

Tavaran luonne: Valitaan seuraavista: kotieläiminä pidetyt eläimet, luonnonvarainen tai tarhattu riista,
jos alkuperä ei käy ilmi HS-nimikkeestä.

Ilmoitetaan ”teurastamo”, ”valmistuslaitos” tuotteen mukaan. Mainitaan nimi ja virallinen
hyväksyntänumero.

Teurastamo: Edellytetään ainoastaan HS-nimikkeistä 02.03 ja 02.06.

Tuotantopäivä: tuoreesta lihasta ja raakalihavalmisteista ilmoitetaan teurastuspäivä; eläinten suolista,
lihavalmisteista ja jalostetuista tuotteista ilmoitetaan tuotantopäivä.

Osa II

(1) Tarpeeton yliviivataan

(2) Nämä tuotteet on jalostettava Uudessa-Seelannissa ennen kuin niille voidaan myöntää
bioturvallisuushyväksyntä.

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

Certifying Officer

Name (in capital letters)
Allekirjoituspäivä
Leima

Qualification and title
Allekirjoitus
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