
 

02008R
0798 —

 FI —
 10.08.2020 —

 047.001 —
 17 

▼B 

LIITE I 

SIIPIKARJA, SIITOSMUNAT, UNTUVIKOT, ERIKSEEN MÄÄRITELLYISTÄ TAUDINAIHEUTTAJISTA VAPAAT MUNAT, LIHA, JAUHELIHA, MEKAANISESTI EROTETTU 
LIHA, MUNAT JA MUNATUOTTEET 

▼M42 
1 OSA 

Luettelo kolmansista maista ja niiden alueista, vyöhykkeistä tai erillisalueista 

Kolmannen maan tai 
alueen ISO-koodi ja nimi 

Kolmannen 
maan tai sen 

alueen, 
vyöhykkeen tai 

erillisalueen 
koodi 

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen 
kuvaus 

Eläinlääkärintodistus 
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 (6 ) 

Malli(t) 

Li
sä

ta
ke

et

 

Päättymisajan
kohta ( 1 ) 

Alkamisajan
kohta ( 2 ) 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

AL – Albania Al-0 Koko maa EP, E S4 
AR – Argentiina AR-0 Koko maa SPF, EP 

POU, RAT, 
EP, E 

A S4 

WGM VIII 
AU – Australia AU-0 Koko maa SPF 

EP, E S4 
BPP, DOC, 
HEP, SRP, 

LT20 

S0, ST0 

BPR I 
DOR II 
HER III 
POU VI 
RAT VII 

▼M54 
BA – Bosnia ja Hert
segovina 

BA-0 Koko maa E, EP S4 
POU
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▼M42 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

BR – Brasilia BR–0 Koko maa SPF 
BR-1 Seuraavat osavaltiot: 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ja 
Mato Grosso do Sul 

RAT, BPR, 
DOR, HER, 

SRA 

N A 

BR-2 Seuraavat osavaltiot: 
Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
ja São Paulo 

BPP, DOC, 
HEP, SRP, 

LT20 

N S5, ST0 

BR-3 Distrito Federal ja seuraavat osavaltiot: 
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ja São Paulo 

WGM VIII 
EP, E, POU N S4 

BW – Botswana BW-0 Koko maa SPF 
EP, E S4 
BPR I 
DOR II 
HER III 
RAT VII 

▼M53 
BY – Valko-Venäjä BY-0 Koko maa EP, E, POU 

(kaikki kolme 
ainoastaan 
Liettuan 

kautta tapah
tuvaa kulje
tusta varten) 

IX 

▼M52 
CA – Kanada CA-0 Koko maa SPF 

EP, E S4 
CA-1 Koko maa, lukuun ottamatta aluetta CA-2 WGM VIII 

BPR, BPP, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N A S1, ST1 

POU, RAT N 
CA-2 Kanadan alue, joka vastaa seuraavia: ei ole
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▼M42 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

CH – Sveitsi CH-0 Koko maa ( 3 ) A ( 3 ) 

CL – Chile CL-0 Koko maa SPF 

EP, E S4 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N A S0, ST0 

WGM VIII 

POU, RAT N 

CN – Kiina CN- 0 Koko maa EP 

CN-1 Shandongin maakunta POU, E VI P2 6.2.2004 — S4 

GL – Grönlanti GL-0 Koko alue SPF 

EP, WGM 

HK – Hongkong HK-0 Koko Hongkongin erityishallintoalue EP 

▼M54 

IL – Israel ( 5 ) IL-0 Koko maa SPF, EP 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 

LT20 

X P3 28.1.2017 A S5, ST1 

SRP P3 18.4.2015 

RAT X P3 28.1.2017 

WGM VIII P3 18.4.2015 

E X P3 28.1.2017 S4 

IL-1 Alue moottoritien nro 5 eteläpuolella POU X N, P2 24.4.2019 

IL-2 Alue moottoritien nro 5 pohjoispuolella POU X P3 28.1.2017
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▼M42 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

IN – Intia IN-0 Koko maa EP 

IS – Islanti IS-0 Koko maa SPF 

EP, E S4 
▼M55 

JP – Japani JP-0 Koko maa EP, E 

POU 
▼M42 

KR – Korean tasavalta KR-0 Koko maa EP, E S4 

MD – Moldova MD-0 Koko maa EP 

ME – Montenegro ME-0 Koko maa EP 

MG – Madagaskar MG-0 Koko maa SPF 

EP, E, WGM S4 

MY – Malesia MY-0 — — 

MY-1 Länsi-Malesia EP 

E S4 
▼M60 

MK – Pohjois-Make
donian tasavalta 

MK-0 Koko maa E, EP 

POU P3 22.4.2020 
▼M44 

MX – Meksiko MX-0 Koko maa SPF 

EP 5. helmi
kuuta 2016 

▼M42 

NA – Namibia NA-0 Koko maa SPF 

BPR I 

DOR II 

HER III 

RAT, EP, E VII S4
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▼M42 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

NC – Uusi-Kaledonia NC-0 Koko alue EP 

NZ – Uusi-Seelanti NZ-0 Koko maa SPF 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20, 

S0, ST0 

WGM VIII 

EP, E, POU, 
RAT 

S4 

PM – Saint Pierre ja 
Miquelon 

PM-0 Koko alue SPF 

RS – Serbia RS-0 Koko maa EP 

▼M58 

RU – Venäjä RU-0 Koko maa EP, E S4 

POU P2 17.11.2016 

P3 28.1.2019 

▼M42 

SG – Singapore SG-0 Koko maa EP 

TH – Thaimaa TH-0 Koko maa SPF, EP 

WGM VIII 1.7.2012 

POU, RAT 1.7.2012 

E 1.7.2012 S4
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▼M42 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

TN – Tunisia TN-0 Koko maa SPF 

BPP, LT20, 
BPR, DOR, 

HER 

S0, ST0 

WGM VIII 

EP, E, POU, 
RAT 

S4 

TR – Turkki TR-0 Koko maa SPF 

EP, E S4 
▼M57 

UA – Ukraina UA-0 Koko maa EP, E, 

UA-1 Koko maa, lukuun ottamatta aluetta UA-2 WGM 

POU, RAT 

UA-2 Ukrainan alue, joka vastaa seuraavia: 

UA-2.1 Hersonin alue WGM P2 30.11.2016 7. maalis
kuuta 2020 

POU, RAT P2 30.11.2016 7. maalis
kuuta 2020 

UA-2.2 Odessan alue WGM P2 4.1.2017 7. maalis
kuuta 2020 

POU, RAT P2 4.1.2017 7. maalis
kuuta 2020 

UA-2.3 Tšernivtsin alue WGM P2 4.1.2017 7. maalis
kuuta 2020 

POU, RAT P2 4.1.2017 7. maalis
kuuta 2020 

UA-2.4 Vinnytsjan alue, Nemyrivin piiri, kunnat: 
Berezivka 
Bratslav 
Budky 
Bugakiv 
Chervone 

WGM P2 19.1.2020 

POU, RAT P2 19.1.2020
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▼M57 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

Chukiv 
Danylky 
Dovzhok 
Horodnytsia 
Hrabovets 
Hranitne 
Karolina 
Korovayna 
Korzhiv 
Korzhivka 
Kryklivtsi 
Maryanivka 
Melnykivtsi 
Monastyrok 
Monastyrske 
Nemyriv 
Novi Obyhody 
Ostapkivtsi 
Ozero 
Perepelychcha 
Rachky 
Salyntsi 
Samchyntsi 
Sazhky 
Selevintsi 
Sholudky 
Slobidka 
Sorokoduby 
Sorokotiazhyntsi 
Velyka Bushynka 
Vovchok 
Vyhnanka 
Yosypenky 
Zarudyntsi 
Zelenianka



 

02008R
0798 —

 FI —
 10.08.2020 —

 047.001 —
 24 

▼M42 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

▼M61 
US – Yhdysvallat US-0 Koko maa SPF 

EP, E, S4 

US-1 Koko maa, lukuun ottamatta aluetta US-2 WGM VIII 

POU, RAT N 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

A S3, ST1 

US-2 Yhdysvaltojen alue, joka vastaa seuraavia: 

US-2.1 Tennesseen osavaltio: 
Lincolnin piirikunta 
Franklinin piirikunta 
Mooren piirikunta 

WGM VIII P2 4.3.2017 11.8.2017 

POU, RAT N 
P2 BPR, BPP, 

DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

A S3, ST1 

US-2.2 Alabaman osavaltio: 
Madisonin piirikunta 
Jacksonin piirikunta 

WGM VIII P2 4.3.2017 11.8.2017 

POU, RAT N 
P2 BPR, BPP, 

DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

A S3, ST1 

US-2.3 Etelä-Carolinan osavaltio: 
Chesterfieldin piirikunta / Lancasterin piirikunta / Kers
haw’n piirikunta: 
Vyöhyke, joka ulottuu 10 kilometrin säteelle kohdasta N 
ympyränmuotoisen Chesterfield 02 premise -valvontav
yöhykkeen rajalla ja ulottuu myötäpäivään seuraavasti: 
a) pohjoisessa: 2 km etelään Highway 9:stä, 0,03 km 

itään Airport Roadin ja Raymond Deason Roadin ris
teyksestä; 

b) koillisessa: 1 km lounaaseen Highway 268:sta ja Cross 
Roads Church Rd:n risteyksestä; 

WGM VIII P2 8.4.2020 5.8.2020 

POU, RAT N 
P2 BPR, BPP, 

DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

A S3, ST1



 

02008R
0798 —

 FI —
 10.08.2020 —

 047.001 —
 25 

▼M61 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

c) idässä: 5,1 km länteen State Highway 109:stä, 1,6 km 
länteen Angelus Roadista ja Refuge Drivesta; 

d) kaakossa: 3,2 km luoteeseen Highway 145:n ja Lake 
Bee Roadin risteyksestä; 

e) etelässä: 2,7 km itään Highway 151:n ja Catarah Roa
din risteyksestä; 

f) lounaassa: 1,5 km itään McBee Highwayn ja Mt Pis
gah Roadin risteyksestä; 

g) lännessä: 1,3 km itään Texahaw Roadin ja Buzzards 
Roost Roadin risteyksestä; 

h) luoteessa: White Plains Church Roadin ja Graves Roa
din risteys. 

▼M42 
UY – Uruguay UY-0 Koko maa SPF 

EP, E, RAT S4 
▼M51 

ZA – Etelä-Afrikka ZA-0 Koko maa SPF 
EP, E S4 
BPR I P2 9.4.2011 A 
DOR II 
HER III 
RAT VII H, P2 22.6.2017 

ZW – Zimbabwe ZW-0 Koko maa RAT VII P2 1.6.2017 
EP, E S4 

▼M42 

( 1 ) Ennen tätä päivämäärää tuotettuja hyödykkeitä saa tuoda yhteisöön, merikuljetukset mukaan luettuina, 90 päivän ajan kyseisestä päivämäärästä. 
( 2 ) Unioniin saa tuoda ainoastaan tämän päivämäärän jälkeen tuotettuja hyödykkeitä. 
( 3 ) Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen mukaisesti (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132). 
►M54 __________ ◄ 
( 5 ) Jäljempänä tällä tarkoitetaan Israelin valtiota, pois luettuina Israelin kesäkuusta 1967 hallinnoimat alueet eli Golanin kukkulat, Gazan alue, Itä-Jerusalem ja muu Länsiranta. 
( 6 ) Rajoituksia, jotka liittyvät 2 osassa lueteltuihin salmonellan valvontaohjelmiin ei sovelleta yksittäisiin lähetyksiin, jotka sisältävät vähemmän kuin 20 yksikköä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja tai niiden siitosmunia 

tai untuvikkoja, jotka on tarkoitettu siipikarjan yksityiseen kotikäyttöön tarkoitettuun alkutuotantoon tai tuottajille, jotka toimittavat alkutuotannon tuotteita pieninä määrinä suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisille 
vähittäisliikkeille, jotka toimittavat alkutuotannon tuotteita suoraan lopulliselle kuluttajalle, ja joille on annettu eläinlääkärintodistuksen mallin LT20 mukainen todistus.
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2 OSA 

Eläinlääkärintodistusten mallit 

Malli(t): 

”BPP”: Muuta siitos- tai tuotantosiipikarjaa kuin sileälastaisia lin
tuja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli 

”BPR”: Jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettuja sileälastaisia lintuja 
koskeva eläinlääkärintodistuksen malli 

”DOC”: Muiden kuin sileälastaisten lintujen untuvikkoja koskeva 
eläinlääkärintodistuksen malli 

”DOR”: Sileälastaisten lintujen untuvikkoja koskeva eläinlääkärinto
distuksen malli 

”HEP”: Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunia 
koskeva eläinlääkärintodistuksen malli 

”HER”: Sileälastaisten lintujen siitosmunia koskeva eläinlääkärinto
distuksen malli 

”SPF”: Erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia 
koskeva eläinlääkärintodistuksen malli 

”SRP”: Muuta teurassiipikarjaa tai riistan istutukseen maastoon tar
koitettua siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja koskeva eläin
lääkärintodistuksen malli 

”SRA”: Teurastettavaksi tarkoitettuja sileälastaisia lintuja koskeva 
eläinlääkärintodistuksen malli 

▼M42 
”LT20”: Yksittäisiä lähetyksiä, jotka sisältävät vähemmän kuin 20 

yksikköä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja, niiden 
siitosmunia ja untuvikkoja, koskeva eläinlääkärintodistuk
sen malli 

▼B 

”POU”: Siipikarjanlihaa koskeva eläinlääkärintodistuksen malli 

”POU-MI/MSM”: Siipikarjan jauhelihaa ja mekaanisesti erotettua lihaa kos
keva eläinlääkärintodistuksen malli 

”RAT”: Ihmisravinnoksi tarkoitettua tarhattujen sileälastaisten lintu
jen lihaa koskeva eläinlääkärintodistuksen malli 

”RAT-MI/MSM”: Ihmisravinnoksi tarkoitettua tarhattujen sileälastaisten lintu
jen jauhelihaa ja mekaanisesti erotettua lihaa koskeva eläin
lääkärintodistuksen malli 

”WGM”: Luonnonvaraisten riistalintujen lihaa koskevan eläinlää
kärintodistuksen malli 

”WGM-MI/MSM”: Luonnonvaraisten riistalintujen jauhelihaa ja mekaanisesti 
erotettua lihaa koskeva eläinlääkärintodistuksen malli 

”E”: Munia koskeva eläinlääkärintodistuksen malli 

”EP”: Munatuotteita koskeva eläinlääkärintodistuksen malli 

Lisätakeet: 

”I”: Kolmannesta maasta tai sen alueelta tai vyöhykkeeltä, jossa/jolla 
esiintyy Newcastlen tautia, tulevia sellaisia jalostukseen ja tuotantoon 
tarkoitettuja sileälastaisia lintuja koskevat takeet, joista on annettu 
mallin BPR mukainen todistus 

▼B
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”II”: Kolmannesta maasta tai sen alueelta tai vyöhykkeeltä, jossa/jolla 
esiintyy Newcastlen tautia, tulevia sellaisia sileälastaisten lintujen un
tuvikkoja koskevat takeet, joista on annettu mallin DOR mukainen 
todistus 

”III”: Kolmannesta maasta tai sen alueelta tai vyöhykkeeltä, jossa/jolla 
esiintyy Newcastlen tautia, tulevia sellaisia sileälastaisten lintujen sii
tosmunia koskevat takeet, joista on annettu mallin HER mukainen 
todistus 

▼M1 __________ 

▼B 
”V”: Kolmannesta maasta tai sen alueelta tai vyöhykkeeltä, jossa/jolla 

esiintyy Newcastlen tautia, tulevia sellaisia teurastettaviksi tarkoitet
tuja sileälastaisia lintuja koskevat takeet, joista on annettu mallin SRA 
mukainen todistus 

”VI”: Sellaista siipikarjan lihaa koskevat lisätakeet, josta on annettu mallin 
POU mukainen todistus 

”VII”: Sellaista ihmisravinnoksi tarkoitettua tarhattujen sileälastaisten lintu
jen lihaa koskevat lisätakeet, josta on annettu mallin RAT mukainen 
todistus 

”VIII”: Sellaista luonnonvaraisten riistalintujen lihaa koskevat lisätakeet, josta 
on annettu mallin WGM mukainen todistus 

▼M26 
”IX”: Ainoastaan munien, munatuotteiden ja siipikarjanlihan kuljetukset 

Valko-Venäjältä Liettuan kautta Venäjän Kaliningradin alueelle salli
taan, jos 18 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa asetettuja vaatimuksia nou
datetaan 

▼M34 
”X”: Sellaisia hyödykkeitä koskevat lisätakeet, joista on annettu liitteessä 

III olevan I jakson 8 kohdan ja mallien BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, 
HER, POU, RAT ja E mukainen todistus. 

▼M1 
Salmonellan valvontaohjelma: 

”S0” Lajin Gallus gallus siitos- tai tuotantosiipikarjan (BPP), lajin Gallus 
gallus untuvikkojen (DOC), lajin Gallus gallus teurassiipikarjan ja 
riistan istutukseen tarkoitetun siipikarjan (SRP) ja lajin Gallus gallus 
siitosmunien (HEP) tuonti yhteisöön kielletään, koska asiaankuuluvaa 
asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaista salmonellan valvontaohjel
maa ei ole toimitettu komissiolle tai komissio ei ole hyväksynyt 
tällaista ohjelmaa. 

”S1” Lajin Gallus gallus siitos- tai tuotantosiipikarjan (BPP), lajin Gallus 
gallus untuvikkojen (DOC) ja lajin Gallus gallus teurassiipikarjan ja 
riistan istutukseen tarkoitetun siipikarjan (SRP) tuonti yhteisöön kiel
letään muuhun tarkoitukseen kuin jalostukseen, koska asiaankuuluvaa 
asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaista salmonellan valvontaohjel
maa ei ole toimitettu komissiolle tai komissio ei ole hyväksynyt 
tällaista ohjelmaa. 

”S2” Lajin Gallus gallus siitos- tai tuotantosiipikarjan (BPP), lajin Gallus 
gallus untuvikkojen (DOC) ja lajin Gallus gallus teurassiipikarjan ja 
riistan istutukseen tarkoitetun siipikarjan (SRP) tuonti yhteisöön kiel
letään muuhun tarkoitukseen kuin jalostukseen tai munien tuotantoon, 
koska asiaankuuluvaa asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaista sal
monellan valvontaohjelmaa ei ole toimitettu komissiolle tai komissio 
ei ole hyväksynyt tällaista ohjelmaa. 

▼B
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”S3” Lajin Gallus gallus siitos- tai tuotantosiipikarjan (BPP) ja lajin Gallus 
gallus teurassiipikarjan ja riistan istutukseen tarkoitetun 
siipikarjan (SRP) tuonti yhteisöön kielletään muuhun tarkoitukseen 
kuin jalostukseen, koska asiaankuuluvaa asetuksen (EY) 
N:o 2160/2003 mukaista salmonellan valvontaohjelmaa ei ole toimi
tettu komissiolle tai komissio ei ole hyväksynyt tällaista ohjelmaa. 

”S4” Muiden kuin B-luokan muniksi asetuksen (EY) N:o 557/2007 mukai
sesti luokiteltujen lajin Gallus gallus munien (E) tuonti yhteisöön 
kielletään, koska asiaankuuluvaa asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mu
kaista salmonellan valvontaohjelmaa ei ole toimitettu komissiolle tai 
komissio ei ole hyväksynyt tällaista ohjelmaa. 

▼M5 
”S5” Lajin Gallus gallus siitos- tai tuotantosiipikarjan (BPP) ja lajin Gallus 

gallus teurassiipikarjan ja riistan istutukseen tarkoitetun 
siipikarjan (SRP) tuonti unioniin kielletään, koska asiaankuuluvaa 
asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaista salmonellan valvontaohjel
maa ei ole toimitettu komissiolle tai komissio ei ole hyväksynyt 
tällaista ohjelmaa. 

”ST0” Siitos- tai tuotantokalkkunoiden (BPP), kalkkunoiden 
untuvikkojen (DOC), teuraskalkkunoiden ja riistan istutukseen tarkoi
tettujen kalkkunoiden (SRP) ja kalkkunoiden siitosmunien (HEP) 
tuonti unioniin kielletään, koska asiaankuuluvaa asetuksen (EY) 
N:o 2160/2003 mukaista salmonellan valvontaohjelmaa ei ole toimi
tettu komissiolle tai komissio ei ole hyväksynyt tällaista ohjelmaa. 

”ST1” Siitos- tai tuotantokalkkunoiden (BPP) ja teuraskalkkunoiden ja riis
tan istutukseen tarkoitettujen kalkkunoiden (SRP) tuonti unioniin kiel
letään, koska asiaankuuluvaa asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaista 
salmonellan valvontaohjelmaa ei ole toimitettu komissiolle tai komis
sio ei ole hyväksynyt tällaista ohjelmaa. 

▼B 
Erityisedellytykset: 

”P2”: Yhteisöön tuontia tai yhteisön kautta kuljettamista koskeva kielto, 
joka johtuu HPAI:n puhkeamiseen liittyvistä rajoituksista. 

”P3”: Yhteisöön tuontia tai yhteisön kautta kuljettamista koskeva kielto, 
joka johtuu Newcastlen taudin puhkeamiseen liittyvistä rajoituksista. 

▼M3 
”N”: On esitetty takeet siitä, että kolmannessa maassa tai sen alueella 

sovellettava Newcastlen taudin torjuntaa koskeva lainsäädäntö vastaa 
unionissa sovellettavaa lainsäädäntöä. Newcastlen taudin taudinpur
kauksen ilmetessä tuonti kolmannesta maasta tai sen alueelta voidaan 
edelleen sallia ilman kolmannen maan tai sen alueen koodiin tehtävää 
muutosta. Unioniin suuntautuva tuonti sellaisilta alueilta, joihin asian
omaisen kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen al
kaa soveltaa virallisia rajoituksia kyseisen taudin taudinpurkauksen 
vuoksi, kielletään kuitenkin ilman eri toimenpiteitä 

▼M1
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__________ 

”H”: On esitetty takeet siitä, että ihmisravinnoksi tarkoitettu tarhattujen 
sileälastaisten lintujen liha (RAT) on saatu sileälastaisista linnuista, 
jotka ovat peräisin asianomaisen kolmannen maan toimivaltaisen vi
ranomaisen hyväksymältä rekisteröidyltä, suljetulta sileälastaisia lin
tuja pitävältä tilalta. HPAI:n taudinpurkauksen sattuessa kolmannen 
maan alueella tällaisen lihan tuonti voidaan edelleen sallia, jos se on 
saatu sileälastaisista linnuista, jotka ovat peräisin rekisteröidyltä, sul
jetulta sileälastaisia lintuja pitävältä tilalta, joka on LPAI:sta ja 
HPAI:sta vapaa ja jonka ympäristössä ei ole 100 kilometrin säteellä, 
soveltuvin osin naapurimaan alue mukaan luettuna, ollut LPAI:n tai 
HPAI:n taudinpurkauksia vähintään viimeksi kuluneiden 24 kuukau
den aikana ja jolta ei ole ollut epidemiologista yhteyttä sellaiseen 
sileälastaisia lintuja pitävään tilaan tai siipikarjatilaan, jolla on esiin
tynyt LPAI:ta tai HPAI:ta vähintään viimeksi kuluneiden 24 kuukau
den aikana. 

▼B 
Lintuinfluenssan valvontaohjelma ja lintuinfluenssan rokotussuunnitelma: 

”A”: Kolmas maa tai sen alue, vyöhyke tai erillisalue toteuttaa lintuinflu
enssan valvontaohjelmaa asetuksen (EY) N:o 798/2008 mukaisesti. 

”B”: Kolmas maa tai sen alue, vyöhyke tai erillisalue toteuttaa lintuinflu
enssan vastaisia rokotuksia asetuksen (EY) N:o 798/2008 mukaisesti. 

Huomautukset 

Yleiset huomautukset: 

a) Viejänä toimivan kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen 
on annettava tässä liitteessä olevan 2 osan mukaiset eläinlääkärintodistukset, 
jotka vastaavat ulkoasultaan kyseistä hyödykettä koskevaa todistusmallia. 
Niissä on oltava mallin mukaisessa numerojärjestyksessä kolmannen maan 
osalta vaaditut vakuutukset ja tarvittaessa viejänä toimivalta kolmannelta 
maalta tai sen alueelta, vyöhykkeeltä tai erillisalueelta vaaditut terveyttä kos
kevat lisävaatimukset. 

Jos määräpaikkana oleva EU:n jäsenvaltio vaatii kyseistä hyödykettä koskevia 
lisätakeita, myös ne on kirjattava alkuperäiseen eläinlääkärintodistukseen. 

b) Yksi erillinen todistus on esitettävä kyseisen hyödykkeen jokaisen lähetyserän 
osalta, joka viedään samaan määräpaikkaan tämän liitteen 1 osan sarakkeissa 
2 ja 3 mainituilta alueilta ja kuljetetaan samassa junanvaunussa, 
kuorma-autossa, ilma-aluksessa tai laivassa. 

c) Todistusten alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä kaksipuolisesta pape
riarkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että 
kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erot
taa toisistaan. 

d) Todistus on laadittava vähintään yhdellä sen EU:n jäsenvaltion virallisella 
kielellä, jossa rajatarkastus suoritetaan, ja yhdellä määräjäsenvaltion viralli
sella kielellä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia oman kielensä sijasta 
muita yhteisökieliä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös. 

e) Jos todistukseen liitetään lisäsivuja lähetyserän sisältämien hyödykkeiden yk
silöimiseksi, lisäsivujen katsotaan myös olevan osa todistuksen alkuperäiskap
paletta edellyttäen, että todistuksen myöntävän virkaeläinlääkärin allekirjoitus 
ja leima on jokaisella sivulla. 
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f) Jos todistus e kohdassa tarkoitettuine lisäsivuineen käsittää enemmän kuin 
yhden sivun, jokaisen sivun alaosaan on lisättävä sivunumero muodossa 
”–x(sivunumero) / y(sivujen kokonaismäärä)–” ja yläosaan on lisättävä toimi
valtaisen viranomaisen ilmoittama todistuksen koodinumero. 

g) Virkaeläinlääkärin on täytettävä ja allekirjoitettava alkuperäinen todistus ai
kaisintaan 24 tuntia ennen lähetyksen lastaamista yhteisöön tuontia varten, 
ellei toisin ilmoiteta. Tätä tarkoitusta varten viejämaan toimivaltaisen viran
omaisen on varmistettava, että noudatetaan todistuksen myöntämistä koskevia 
periaatteita, jotka vastaavat direktiivissä 96/93/EY vahvistettuja periaatteita. 

Allekirjoituksen värin on oltava eri kuin painoväri. Sama sääntö koskee muita 
leimoja kuin kohopainettuja leimoja ja vesileimoja. 

h) Todistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana EU:n rajat
arkastusasemalle asti. 

Siipikarjaa ja untuvikkoja koskevat lisähuomautukset: 

i) Todistus on voimassa 10 päivää sen myöntämispäivästä, ellei toisin ilmoiteta. 

Jos kuljetukseen käytetään laivaa, voimassaoloaikaa on jatkettava matkan vaa
timalla ajalla. Tässä tapauksessa eläinlääkärintodistukseen on liitettävä alku
peräiskappale liitteen II mukaisesti laaditusta aluksen päällikön ilmoituksesta. 

j) Siipikarjaa ja untuvikkoja ei saa kuljettaa sellaisen muun siipikarjan tai sel
laisten muiden untuvikkojen kanssa, jota/joita ei ole tarkoitettu Euroopan 
yhteisöön tai jonka/joiden terveydentila on heikompi. 

k) Siipikarjaa ja untuvikkoja ei yhteisöön kuljetuksen aikana saa kuljettaa sellai
sen kolmannen maan tai sellaisen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen kautta, 
josta/jolta tällaisten siipikarjan ja untuvikkojen tuonti yhteisöön ei ole sallittu, 
eikä purkaa siellä. 

▼B


