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Virkaeläinlääkärit

ELÄVIEN ELÄINTEN JA ELÄIMISTÄ SAATAVIEN TUOTTEIDEN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVIEN
TERVEYSTODISTUSTEN MYÖNTÄMINEN
Elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden viennissä käytettävän terveystodistuksen myöntävän virkaeläinlääkärin on ennen todistuksen allekirjoitusta varmistuttava todistuksen sisällön oikeellisuudesta, mikä perustuu joko vientierään kohdistuvaan
fyysiseen tarkastukseen tai viejäyritykseen kohdistettuun säännölliseen viranomaisvalvontaan. Terveystodistuksen on oltava allekirjoitushetkellä täydellisesti täytetty ja
sitä ei voi allekirjoittaa jälkikäteen.
Todistuksia myöntävien virkaeläinlääkärien tulee olla puolueettomassa asemassa
eikä heille saa koitua minkäänlaista suoraa kaupallista hyötyä niistä eläimistä tai tuotteista, joista he laativat todistuksen eikä niistä yrityksistä tai laitoksista, joista vietävät
eläimet tai tuotteet ovat peräisin. Todistukset on laadittava vähintään yhdellä todistuksia myöntävän viranomaisen ymmärtämällä kielellä ja vähintään yhdellä kohdemaassa ymmärrettävällä kielellä.
Eläviä eläimiä vietäessä virkaeläinlääkäri tarkastaa jokaisen vientierän. Silloin kun
todistuksen sisällön oikeellisuuden varmistaminen perustuu eläimistä saatavien tuotteiden viennissä viejäyritykseen kohdistettuun säännölliseen viranomaisvalvontaan,
virkaeläinlääkärin tulee kohdistaa jokaiseen valvomaansa viejäyritykseen satunnaisesti fyysinen lastaustarkastus. Siinä tarkastetaan lastattava erä sekä erän ja sille
myönnettävän terveystodistuksen vastaavuus. Fyysinen lastaustarkastus tehdään
kuitenkin aina kun viejänä on uusi yritys tai viejänä on yritys, jolla ei ole säännöllistä
vientitoimintaa tai kun vienti kohdistuu maahan, johon kyseinen viejäyritys ei aiemmin
ole vienyt. Fyysisistä lastaustarkastuksista on pidettävä kirjaa. Kopiot myönnetyistä
vientitodistuksista tulee säilyttää vähintään viiden vuoden ajan allekirjoituspäivästä.
Terveystodistuksen allekirjoittamisen yhteydessä todistus leimataan allekirjoittavan
virkaeläinlääkärin asemaa osoittavalla virkaleimalla. Todistus on leimattava ja allekirjoitettava muulla värillä kuin mustalla.
Tämä ohje perustuu seuraaviin säädöksiin:
- Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta
- Neuvoston direktiivi 96/93/EY eläimiä ja eläintuotteita koskevien todistusten laadinnasta
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Lisäksi Venäjän viennissä käytettävien terveystodistusten täyttämisestä eräiden tuotteiden osalta annetaan tarkempia ohjeita Eviran 26.3.2007 antamassa ohjeessa
(Dnro 651/928/2007).

Lisätietoja antavat:
Eläinperäisten rehujen vienti: Annikki Latvala-Kiesilä, puh. 020 772 5226
Elävien eläinten ja sivutuotteiden vienti: Seppo Kuosmanen, puh. 020 772 4217
Liha- ja kalatuotteiden vienti: Marjoriikka Keränen, puh. 020 772 4266
Maitotuotteiden vienti: Pirjo Korpela, puh. 020 772 4235
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Ylitarkastaja Joni Haapanen

