ОБРАЗЕЦ НА ЧАСТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ОПЕРАТОРА, КОЙТО ВЪВЕЖДА
В СЪЮЗА ТРАЙНИ СЪСТАВНИ ПРОДУКТИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 14 ОТ РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) 2019/625
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
I.1 Изпращач/износител
Име

I.2 Удостоверение

I.2a

Адрес

Част I: Описание на пратката

Държава

Код по ISO на
държавата

I.5 Получател/вносител

I.6 Оператор, отговарящ за пратката(1)

Име

Име

Адрес

Адрес

Държава
I.7 Държава на произход

Код по ISO на
държавата
Код по ISO на държавата

I.8 Регион на произход

Код

Държава
I.9 Държава по местоназначение
I.10 Регион по местоназначение

I.11 Място на изпращане

I.12 Местоназначение

Име

Име

Адрес

Адрес

Държава

Код по ISO на
държавата
Код по ISO на държавата

Код по ISO на
държавата

Държава

Код

Код по ISO на
държавата

I.13 Място на товарене(1)

I.14 Дата и час на заминаване

I.15 Транспортно средство(1)

I.16 Граничен контролен пункт (ГКП) на въвеждане(1)

 Въздухоплавателно средство

 жп транспорт

 Плавателен съд

 ППС

Идентификация

I.17 Придружаващи документи
Вид

Код

Държава

Код по ISO на
държавата

Референтен номер на търговския
документ

I.18 Условия на транспортиране
 Като на околната среда
I.19 Номер на контейнера/номер на пломбата(1)
Номер на
контейнера

Номер на
пломбата

I.20 Сертифицирано като или за
 Продукти за консумация от човека

I.22
I.24 Общ брой опаковки

(1)

I.25 Общо количество



За вътрешния пазар
I.26 Общо нето/бруто тегло (kg)

По избор за продукти, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове.
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II.a Удостоверение
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
I.27
1

Описание на пратката
Код по КН

Естество на стоката

Вид обработка

Вид опаковка

Партиден номер

Дата на производство

Код по КН

Естество на стоката

Вид обработка

Вид опаковка

Партиден номер

Дата на производство

Код по КН

Естество на стоката

Вид обработка

Вид опаковка

Партиден номер

Дата на производство

Код по КН

Естество на стоката

Вид обработка

Вид опаковка

Партиден номер

Дата на производство

Код по КН

Естество на стоката

Вид обработка

Вид опаковка

Партиден номер

Дата на производство

Нето тегло

Брой опаковки

Краен потребител

2
Нето тегло

Брой опаковки

Краен потребител

3
Нето тегло

Брой опаковки

Краен потребител

4
Нето тегло

Брой опаковки

Краен потребител

5

bg

Нето тегло

Брой опаковки

Краен потребител
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II.a Удостоверение

Част II: Удостоверение

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
II. Здравна информация
Аз, долуподписаният ……………………………………………………………………………………..
(име, адрес и пълни данни на вносителя), в качеството си на носещ отговорност за въвеждането в Съюза на пратката със съставни продукти,
описана в част I, декларирам, че съставните продукти, придружавани от настоящото удостоверение:
1.
са в съответствие с приложимите изисквания, посочени в член 126, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския
парламент и на Съвета;
2.
не е необходимо да бъдат съхранявани или транспортирани при контролирана температура;
3.
не съдържат друго преработено месо освен желатин, колаген или силно рафинирани продукти, посочени в раздел XVI от приложение
III към Регламент (ЕО) № 853/2004;
4. съдържат следния списък със съставки от растителен произход и с преработени продукти от животински произход(2):
……………………………………………………….…..;
5.
съдържат преработени продукти от животински произход, за които са установени изисквания в приложение III към Регламент (ЕО)
№ 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета и които са с произход от следното одобрено предприятие(3):
…………………………………………………………..;
6.
съдържат преработени продукти от животински произход, които са с произход от трети държави или региони от тях, от които е
разрешен износът за Съюза на всеки преработен продукт от животински произход съгласно списъка в Решение 2011/163/ЕС на
Комисията1;
7. са с произход от трети държави или региони от тях, от които е разрешен износът за Съюза на месни продукти, млечни продукти,
продукти на основата на коластра, рибни продукти или яйчни продукти въз основата на ветеринарно-здравните изисквания и
изискванията на Съюза във връзка с общественото здраве и които са вписани за поне един от тези продукти от животински произход
в списък в съответствие с актове за изпълнение, приети от Комисията в съответствие с член 127, параграф 2 от Регламент (ЕС)
2017/625, и в списък на трети държави и територии, приет от Комисията в съответствие с член 230, параграф 1 от Регламент (ЕС)
2016/429;
8.
са произведени в предприятие, което отговаря на хигиенни норми, признати за еквивалентни на изискваните съгласно Регламент
(ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета2;
9. са произведени при условия, гарантиращи спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди,
установени в Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета3, и максимално допустимите количества на
замърсители, установени в Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията4;
10. съдържат млечни продукти, които са преминали специална обработка за ограничаване на риска, поне еквивалентна на някой от
видовете обработка, предвидени в колона Б от таблицата в приложение XXVII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на
Комисията5(4);
11. съдържат яйчни продукти, които са преминали специална обработка за ограничаване на риска, поне еквивалентна на някой от
видовете обработка, предвидени в таблицата в приложение XXVIII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 (4).
Забележки
В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и
Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с
приложение 2 към посочения протокол, когато в настоящото удостоверение се посочва Европейският съюз, това включва и Обединеното
кралство по отношение на Северна Ирландия.
Дата

Квалификация и длъжност на вносителя(5)

Печат

Подпис

(2)

За всяка от съставките, подредени по тегло в низходящ ред, посочете нейното естество и процентно съдържание.

(3)

Въведете номера на одобрението на предприятието(ята), където са произведени преработените продукти от животински произход, които
се съдържат в съставния продукт, и държавата, където се намира одобреното предприятие, съгласно предвиденото в член 4, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 853/2004 и посоченото от извършващия вноса стопански субект в областта на храните.

(4)

Оставете, ако е приложимо.

(5)

Вносител: Представител на извършващите вноса стопански субекти в областта на храните съгласно предвиденото в член 14, параграф 1 от
Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 на Комисията.

1

Решение 2011/163/ЕС на Комисията от 16 март 2011 г. за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29
от Директива 96/23/ЕО на Съвета (ОВ L 70, 17.3.2011 г., стр. 40).
Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139,
30.4.2004 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на
остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива
91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои
замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).
Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията от 30 януари 2020 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти
от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 379).
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