ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/625
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
I.1 Αποστολέας/Εξαγωγέας
Όνομα

I.2 Βεβαίωση

I.2α

Διεύθυνση

Μέρος Ι: Περιγραφή του φορτίου

Χώρα

Κωδικός ISO της
χώρας

I.5 Παραλήπτης/Εισαγωγέας

I.6 Υπεύθυνος επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο(1)

Όνομα

Όνομα

Διεύθυνση

Διεύθυνση

Χώρα

I.7 Χώρα καταγωγής

Κωδικός ISO της
χώρας
Κωδικός ISO της χώρας

I.8 Περιφέρεια καταγωγής

Κωδικός

I.10 Περιφέρεια προορισμού

Χώρα

I.9 Χώρα προορισμού

I.11 Τόπος αποστολής

I.12 Τόπος προορισμού

Όνομα

Όνομα

Διεύθυνση

Διεύθυνση

Χώρα

Κωδικός ISO της
χώρας

Χώρα
I.14 Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης

I.15 Μέσο μεταφοράς(1)

I.16 Συνοριακός σταθμός ελέγχου εισόδου(1)
 Πλοίο

Κωδικός

Κωδικός ISO της
χώρας

I.13 Τόπος φόρτωσης(1)

 Αεροσκάφος

Κωδικός ISO της
χώρας
Κωδικός ISO της χώρας

I.17 Συνοδευτικά έγγραφα

Κωδικός

Τύπος
 Τρένο

 Οδικό όχημα

Κωδικός ISO της
χώρας

Χώρα
Στοιχεία αναφοράς του εμπορικού
εγγράφου

Ταυτοποίηση
I.18 Συνθήκες μεταφοράς

 Θερμοκρασία περιβάλλοντος

I.19 Αριθμός εμπορευματοκιβωτίου / Αριθμός σφραγίδας(1)
Αριθμός
εμπορευματοκιβωτίου

Αριθμός
σφραγίδας

I.20 Πιστοποίηση ως ή για


Προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση

I.22
I.24 Συνολικός αριθμός μονάδων συσκευασίας

(1)

I.25 Συνολική ποσότητα



Για την εσωτερική αγορά
I.26 Συνολικό καθαρό βάρος / μεικτό βάρος (kg)

Προαιρετικό στην περίπτωση προϊόντων τα οποία εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου.
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Βεβαίωση

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
I.27
1

Περιγραφή του φορτίου
Κωδικός ΣΟ

Φύση του εμπορεύματος

Είδος επεξεργασίας

Είδος συσκευασίας

Αριθ. παρτίδας

Ημερομηνία παραγωγής

Κωδικός ΣΟ

Φύση του εμπορεύματος

Είδος επεξεργασίας

Είδος συσκευασίας

Αριθ. παρτίδας

Ημερομηνία παραγωγής

Κωδικός ΣΟ

Φύση του εμπορεύματος

Είδος επεξεργασίας

Είδος συσκευασίας

Αριθ. παρτίδας

Ημερομηνία παραγωγής

Κωδικός ΣΟ

Φύση του εμπορεύματος

Είδος επεξεργασίας

Είδος συσκευασίας

Αριθ. παρτίδας

Ημερομηνία παραγωγής

Κωδικός ΣΟ

Φύση του εμπορεύματος

Είδος επεξεργασίας

Είδος συσκευασίας

Αριθ. παρτίδας

Ημερομηνία παραγωγής

Καθαρό βάρος

Αριθμός μονάδων
συσκευασίας

Τελικός
καταναλωτής

2
Καθαρό βάρος

Αριθμός μονάδων
συσκευασίας

Τελικός
καταναλωτής

3
Καθαρό βάρος

Αριθμός μονάδων
συσκευασίας

Τελικός
καταναλωτής

4
Καθαρό βάρος

Αριθμός μονάδων
συσκευασίας

Τελικός
καταναλωτής

5
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Καθαρό βάρος

Αριθμός μονάδων
συσκευασίας

Τελικός
καταναλωτής
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Βεβαίωση

Μέρος II: Βεβαίωση

II. Υγειονομικές πληροφορίες
Ο/Η υπογεγραμμένος/-η, ……………………………………………………………………………………..
(Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και πλήρη στοιχεία του εισαγωγέα), ως υπεύθυνος για την είσοδο στην Ένωση του φορτίου σύνθετων προϊόντων που
περιγράφονται στο μέρος I, δηλώνω ότι τα σύνθετα προϊόντα που συνοδεύονται από την παρούσα βεβαίωση:
1.
συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 126 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 2017/625 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
2.
δεν απαιτείται να αποθηκεύονται ή να μεταφέρονται σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες·
3.
δεν περιέχουν μεταποιημένο κρέας πέραν της ζελατίνης, του κολλαγόνου ή ιδιαιτέρως εξευγενισμένων προϊόντων τα οποία αναφέρονται
στο τμήμα XVI του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και τα οποία:
4. περιέχουν τα ακόλουθα συστατικά φυτικής προέλευσης και μεταποιημένων προϊόντων ζωικής προέλευσης (2):
……………………………………………………….…..·
5.
περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης για τα οποία ορίζονται απαιτήσεις στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τα οποία προέρχονται από την ακόλουθη εγκεκριμένη εγκατάσταση (3):
…………………………………………………………..·
6.
περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία κατάγονται από τρίτες χώρες ή περιφέρειές τους που επιτρέπεται να
εξάγουν όλα τα μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης στην Ένωση όπως αναφέρεται στην απόφαση 2011/163/ΕΕ της Επιτροπής A·
7. κατάγονται από τρίτες χώρες ή περιφέρεις αυτών από τις οποίες επιτρέπονται οι εξαγωγές στην Ένωση προϊόντων με βάση το κρέας,
γαλακτοκομικών προϊόντων, προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα, αλιευτικών προϊόντων ή προϊόντων αυγών με βάση τις ενωσιακές
απαιτήσεις υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας και οι οποίες αναφέρονται τουλάχιστον για ένα από τα εν λόγω προϊόντα ζωικής
προέλευσης σύμφωνα με εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και κατάλογο τρίτων χωρών και εδαφών που εγκρίθηκε από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 230
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·
8.
παρήχθησαν σε εγκατάσταση που πληροί πρότυπα υγιεινής τα οποία αναγνωρίζεται ότι είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΣυμβουλίουB·
9. έχουν παραχθεί υπό συνθήκες που εγγυώνται τη συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τα φυτοφάρμακα που προβλέπονται
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου C, και τα μέγιστα επίπεδα ουσιών που
επιμολύνουν, όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της ΕπιτροπήςD·
10. περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου τουλάχιστον ισοδύναμη
με μια από τις επεξεργασίες που προβλέπονται στη στήλη Β του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα XXVII του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 της ΕπιτροπήςE(4)·
11. περιέχουν προϊόντα αυγών τα οποία έχουν υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου τουλάχιστον ισοδύναμη με μια
από τις επεξεργασίες που προβλέπονται στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα XXVIII του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2020/692(4).
Σημειώσεις
Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία
σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, οι αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρόν πιστοποιητικό περιλαμβάνουν το
Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.
Ημερομηνία

Ιδιότητα και τίτλος του εισαγωγέα(5)

Σφραγίδα

Υπογραφή

(2)

Να αναφέρετε για κάθε συστατικό, κατά φθίνουσα σειρά βάρους ή όγκου, τη φύση του και το ποσοστό του.

(3)

Να αναγράψετε τον αριθμό έγκρισης της/των εγκατάστασης/εγκαταστάσεων στην οποία/στις οποίες παρασκευάστηκαν τα μεταποιημένα προϊόντα
ζωικής προέλευσης που περιέχονται στο σύνθετο προϊόν και τη χώρα στην οποία βρίσκεται η εγκεκριμένη εγκατάσταση, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και αναγράφονται από τον εισάγοντα υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων.

(4)

Διατηρείται κατά περίπτωση.

(5)

Εισαγωγέας: Εκπρόσωπος των εισαγόντων υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/625 της Επιτροπής.

A

Απόφαση 2011/163/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2011, για την έγκριση σχεδίων που υποβλήθηκαν από τρίτες χώρες σύμφωνα με το
άρθρο 29 της οδηγίας 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 17.3.2011, σ. 40).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ
L 139 της 30.4.2004, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια
καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες
οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2020, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακινήσεις και τους
χειρισμούς, μετά την είσοδο, των φορτίων ορισμένων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 174 της
3.6.2020, σ. 379).
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