PRIVAT STANDARDERKLÆRING FRA DEN OPERATØR, DER INDFØRER
LANGTIDSHOLDBARE SAMMENSATTE PRODUKTER TIL UNIONEN, JF. ARTIKEL 14 I
FORORDNING (EU) 2019/625
DET FORENEDE KONGERIGE
I.1 Afsender/Eksportør
Navn

Officielt certifikat til brug ved indførsel til EU
I.2a

I.2 Erklæring.

Adresse

Del I: Beskrivelse af sendingen

Land

ISO-landekod

I.5 Modtager/Importør

I.6 Operatør, der er ansvarlig for sendingen.(1)

Navn

Navn

Adresse

Adresse

Land

ISO-landekode

Land

I.7 Oprindelsesland

ISO-landekode

I.9 Bestemmelsesland

ISO-landekode
ISO-landekode

I.8 Oprindelsesregion

Kode

I.10 Bestemmelsesregion

Kode

I.11 Afsendelsessted

I.12 Bestemmelsessted

Navn

Navn

Adresse

Adresse

Land

ISO-landekode

Land

ISO-landekod

I.13 Indladningssted.(1)

I.14 Dato og klokkeslæt for afgang

I.15 Transportmiddel(1)

I.16 Indgangsgrænsekontrolsted.(1)

 Fly

 Togvogn

 Skib

I.17 Ledsagedokumenter

 Vejkøretøj

Kode

Land

ISO-landekode

Handelsdokumentreference:

Identifikation
I.18 Transportbetingelser
I.19 Containernr./forseglingsnr. .(1)

Type

 Omgivelse
Forseglings
-nr.

Containernr.
I.20 Attesteret som/til
 Produkter til konsum

I.22
I.24 Samlet antal kolli

(1)

I.25 Samlet mængde



Til det indre marked
I.26 Samlet nettovægt/bruttovægt (kg)

Valgfri, hvis der er tale om produkter, der er fritaget for offentlig kontrol på grænsekontrolsteder.
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II.a

DET FORENEDE KONGERIGE
I.27
1

Erklæring

Beskrivelse af sendingen
KN-kode

Varens art

Type behandling

Kollitype

Batchnr.

Fremstillingsdato

KN-kode

Varens art

Type behandling

Kollitype

Batchnr.

Fremstillingsdato

KN-kode

Varens art

Type behandling

Kollitype

Batchnr.

Fremstillingsdato

KN-kode

Varens art

Type behandling

Kollitype

Batchnr.

Fremstillingsdato

KN-kode

Varens art

Type behandling

Kollitype

Batchnr.

Fremstillingsdato

Nettovægt

Antal kolli

Endelig forbruger

2
Nettovægt

Antal kolli

Endelig forbruger

3
Nettovægt

Antal kolli

Endelig forbruger

4
Nettovægt

Antal kolli

Endelig forbruger

5

da

Nettovægt

Antal kolli

Endelig forbruger
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II.a Erklæring

Del II: Erklæring

DET FORENEDE KONGERIGE
II. Sundhedsoplysninger
Undertegnede ……………………………………………………………………………………..
(navn, adresse og fuldstændige oplysninger om importøren), som ansvarlig for indførslen til Unionen af sendingen af de sammensatte
produkter, der er beskrevet i del I, erklærer, at de sammensatte produkter, der ledsages af denne erklæring:
1.
opfylder kravene i artikel 126, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625
2.
ikke kræver opbevaring eller transport under kontrollerede temperaturforhold
3.
ikke indeholder andet forarbejdet kød end gelatine, kollagen eller højt forarbejdede produkter som omhandlet i afsnit XVI i
bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004
4. indeholder følgende ingredienser af vegetabilsk oprindelse og forarbejdede animalske produkter (2):
……………………………………………………….…..
5.
indeholder forarbejdede animalske produkter, for hvilke der er fastsat krav i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 853/2004, og som har oprindelse på følgende godkendte virksomhed(er) (3):
…………………………………………………………..
6.
indeholder forarbejdede animalske produkter, der har oprindelse i tredjelande eller regioner i tredjelande, som er godkendt til
at eksportere de enkelte forarbejdede animalske produkter til Unionen, jf. listen i Kommissionens afgørelse 2011/163/EUA
7. har oprindelse i tredjelande eller regioner i tredjelande, der er godkendt til at eksportere kødprodukter, mejeriprodukter,
colostrumbaserede produkter, fiskevarer eller ægprodukter til Unionen på grundlag af Unionens dyre- og
folkesundhedsmæssige krav, og som for mindst ét af disse animalske produkter er opført på en liste opstillet ved
gennemførelsesretsakter vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 127, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625 og på en liste
over tredjelande og territorier vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 230, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429
8.
er produceret på en virksomhed, der opfylder hygiejnestandarder, som er anerkendt som værende ligestillede med dem, der er
foreskrevet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004B
9. er produceret under betingelser, der garanterer, at maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 396/2005C og grænseværdierne for forurenende stoffer i Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 D
er overholdt
10. indeholder mejeriprodukter, der er blevet underkastet en specifik risikobegrænsende behandling, som mindst svarer til en af de
behandlinger, der er angivet i kolonne B i tabellen i bilag XXVII til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 E(4)
11. indeholder ægprodukter, der er blevet underkastet en specifik risikobegrænsende behandling, som mindst svarer til en af de
behandlinger, der er angivet i tabellen i bilag XXVIII til delegeret forordning (EU) 2020/692(4).
Bemærkninger
I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det
Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme
protokol, omfatter henvisninger til Den Europæiske Union i denne attest Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland.

A

B
C

D

E

da

Dato

Importørens stilling og titel(5)

Stempel

Underskrift

(2)

Angives for hver ingrediens i faldende orden efter vægt, art og procentvis andel.

(3)

Angiv godkendelsesnummeret på den eller de virksomheder, der har produceret de forarbejdede animalske produkter, som er indeholdt
i det sammensatte produkt, og det land, hvor den godkendte virksomhed er beliggende, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 853/2004,
som oplyst af den importerende fødevarevirksomhedsleder.

(4)

Det ikke relevante overstreges/slettes.

(5)

Importør: Repræsentant for de importerende fødevarevirksomhedsledere, jf. artikel 14, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning
(EU) 2019/625.

Kommissionens afgørelse 2011/163/EU af 16. marts 2011 om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv
96/23/EF (EUT L 70 af 17.3.2011, s. 40).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s..
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på
vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).
Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer
(EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer
avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).
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