VZOROVÉ SOUKROMÉ POTVRZENÍ PROVOZOVATELE, KTERÝ DO UNIE DOVÁŽÍ
TRVANLIVÉ SMĚSNÉ PRODUKTY V SOULADU S ČLÁNKEM 14 NAŘÍZENÍ (EU) 2019/625
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
I.1 Odesílatel/vývozce
Název

I.2 Potvrzení

I.2a

Adresa

Část I: Popis zásilky

Země

Kód ISO země

I.5 Příjemce/dovozce

I.6 Provozovatel odpovědný za zásilku(1)

Název

Název

Adresa

Adresa

Země

Kód ISO země

Země

Kód ISO země

I.7 Země původu

Kód ISO země

I.9 Země určení

Kód ISO země

I.8 Region původu

Kód

I.10 Region určení

Kód

I.11 Místo odeslání(1)

I.12 Místo určení

Název

Název

Adresa

Adresa

Země

Kód ISO země

Země

Kód ISO země

I.13 Místo nakládky(1)

I.14 Datum a čas odjezdu

I.15 Dopravní prostředek(1)

I.16 Stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu(1)

 Letadlo

 Železniční doprava

 Plavidlo

I.17 Průvodní doklady

 Silniční vozidlo

Typ

Kód

Země

Kód ISO země

Referenční číslo obchodního
dokladu

Identifikace
I.18 Přepravní podmínky
I.19 Číslo kontejneru / číslo plomby(1)
Číslo kontejneru

 Okolní
Číslo
plomby

I.20 Osvědčeno jako nebo osvědčeno pro
 Produkty k lidské spotřebě

I.22
I.24 Celkový počet balení

(1)

I.25 Celkové množství



Pro vnitřní trh
I.26 Celková čistá hmotnost / hrubá hmotnost (kg)

Nepovinné v případě produktů, které jsou osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly.
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Potvrzení

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
I.27
1

Popis zásilky
Kód KN

Druh zboží

Typ ošetření

Druh obalu

Číslo šarže

Datum výroby

Kód KN

Druh zboží

Typ ošetření

Druh obalu

Číslo šarže

Datum výroby

Kód KN

Druh zboží

Typ ošetření

Druh obalu

Číslo šarže

Datum výroby

Kód KN

Druh zboží

Typ ošetření

Druh obalu

Číslo šarže

Datum výroby

Kód KN

Druh zboží

Typ ošetření

Druh obalu

Číslo šarže

Datum výroby

Čistá hmotnost

Počet balení

Konečný spotřebitel

2
Čistá hmotnost

Počet balení

Konečný spotřebitel

3
Čistá hmotnost

Počet balení

Konečný spotřebitel

4
Čistá hmotnost

Počet balení

Konečný spotřebitel

5

cs

Čistá hmotnost

Počet balení

Konečný spotřebitel
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Potvrzení

II. Zdravotní informace
Já, níže podepsaný, ……………………………………………………………………………………..
(jméno, adresa a úplné údaje o dovozci) jakožto osoba odpovědná za vstup zásilky směsných produktů popsaných v části I do Unie prohlašuji, že směsné
produkty, k nimž je přiloženo toto potvrzení:
1.

splňují použitelné požadavky stanovené v čl. 126 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625;

2.
3.

nemusejí být skladovány nebo přepravovány při kontrolované teplotě;
neobsahují žádné jiné zpracované maso než želatinu, kolagen nebo vysoce rafinované produkty uvedené v příloze III oddíle XVI nařízení
(ES) č. 853/2004;
obsahují
tento
seznam
složek
rostlinného
původu
a
zpracovaných
produktů
živočišného
původu (2):
……………………………………………………….…..;

Část II: Potvrzení

4.
5.

obsahují zpracované produkty živočišného původu, pro něž jsou stanoveny požadavky v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 853/2004 a které pocházejí z tohoto schváleného zařízení(3): …………………………………………………………..;

6.

obsahují zpracované produkty živočišného původu pocházející ze třetích zemí nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vývoz každého
zpracovaného produktu živočišného původu do Unie, jak jsou uvedeny na seznamu v rozhodnutí Komise 2011/163/EUA;

7.

pocházejí ze třetích zemí nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vývoz masných výrobků, mléčných výrobků, výrobků z mleziva, produktů
rybolovu nebo vaječných výrobků do Unie na základě veterinárních a hygienických požadavků Unie a které jsou uvedeny na seznamu pro
alespoň jeden z těchto produktů živočišného původu podle prováděcích aktů přijatých Komisí v souladu s čl. 127 odst. 2 nařízení (EU)
2017/625 a seznamu třetích zemí a území přijatém Komisí v souladu s čl. 230 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429;

8.

byly vyprodukovány v zařízení, které splňuje hygienické normy, jež jsou uznány za rovnocenné normám, které požaduje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004B;

9.

byly vyprodukovány za podmínek, které zaručují dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů stanovených v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005C a maximálních limitů kontaminujících látek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 D;

10. obsahují mléčné výrobky, které byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik přinejmenším rovnocennému jednomu z ošetření
uvedených ve sloupci B tabulky stanovené v příloze XXVII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 E(4);
11. obsahují vaječné výrobky, které byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik přinejmenším rovnocennému jednomu z ošetření
uvedených v tabulce v příloze XXVIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692(4).
Poznámky
V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou
energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují odkazy na Evropskou unii v
tomto potvrzení Spojené království s ohledem na Severní Irsko.
Datum

Kvalifikace a titul dovozce(5)

Razítko

Podpis

(2)

Uveďte pro každou ze složek uvedených v sestupném pořadí podle hmotnosti, její povahu a její procentní podíl.

(3)

Uveďte číslo schválení zařízení, které vyprodukovalo (která vyprodukovala) zpracované produkty živočišného původu obsažené ve směsném
produktu, a zemi, kde se schválené zařízení nachází, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 853/2004, a jak je uvádí dovážející provozovatel
potravinářského podniku.

(4)

Uveďte podle situace.

(5)

Dovozce: Zástupce dovážejícího provozovatele potravinářského podniku, jak je stanoven v čl. 14 odst. 1 prováděcího nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) 2019/625.

A

Rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady
96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a
krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách
(Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich
přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).
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