SELLISE ISIKLIKU KINNITUSE NÄIDIS, MILLE PIKA SÄILIVUSAJAGA LIITTOOTEID LIITU
TOOV ETTEVÕTJA PEAB MÄÄRUSE (EL) 2019/625 ARTIKLI 14 KOHASELT ESITAMA
ÜHENDKUNINGRIIK
I.1 Kaubasaatja/eksportija
Nimi

I.2 Kinnitus

I.2a

Aadress

I osa. Saadetise kirjeldus

Riik

ISO riigikood

I.5 Kaubasaaja/importija

I.6 Saadetise eest vastutav ettevõtja(1)

Nimi

Nimi

Aadress

Aadress

Riik

ISO riigikood

Riik

ISO riigikood

I.7 Päritoluriik

ISO riigikood

I.9 Sihtriik

ISO riigikood

I.8 Päritolupiirkond

Kood

I.10 Sihtpiirkond

Kood

I.11 Lähtekoht

I.12 Sihtkoht

Nimi

Nimi

Aadress

Aadress

Riik

ISO riigikood

Riik

ISO riigikood

I.13 Pealelaadimiskoht(1)

I.14 Väljumiskuupäev ja -kellaaeg

I.15 Transpordivahend(1)

I.16 Riiki sisenemise piiripunkt(1)

 Õhusõiduk

 Raudteetransport

 Laev

I.17 Saatedokumendid

 Maanteesõiduk

Liik

Kood

Riik

ISO riigikood

Identifitseerimistunnused
Äridokumendi viide
I.18 Veotingimused
 Keskkonnatemperatuur
I.19 Konteineri number / plommi number(1)
Konteineri
number

Plommi
number

I.20 Sertifitseeritud järgmisena või järgmise jaoks
 Inimtoiduks ettenähtud tooted

I.22
I.24 Pakkeüksusi kokku

(1)



I.25 Üldkogus

Siseturu jaoks
I.26 Kogunetomass (kg) / kogubrutomass (kg)

Vabatahtlik toodete puhul, mis on piiripunktis ametlikust kontrollist vabastatud.
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II.a

Kinnitus

ÜHENDKUNINGRIIK
I.27
1

Saadetise kirjeldus
CN-kood

Kauba laad

Töötlemisviis

Pakendi liik

Partii number

Tootmise kuupäev

CN-kood

Kauba laad

Töötlemisviis

Pakendi liik

Partii number

Tootmise kuupäev

CN-kood

Kauba laad

Töötlemisviis

Pakendi liik

Partii number

Tootmise kuupäev

CN-kood

Kauba laad

Töötlemisviis

Pakendi liik

Partii number

Tootmise kuupäev

CN-kood

Kauba laad

Töötlemisviis

Pakendi liik

Partii number

Tootmise kuupäev

Netomass

Pakkeüksuste arv

Lõpptarbija

2
Netomass

Pakkeüksuste arv

Lõpptarbija

3
Netomass

Pakkeüksuste arv

Lõpptarbija

4
Netomass

Pakkeüksuste arv

Lõpptarbija

5

et

Netomass

Pakkeüksuste arv

Lõpptarbija
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II.a

Kinnitus

II osa. Kinnitus

ÜHENDKUNINGRIIK
II Tervishoiualane teave
Mina, allakirjutanu, ……………………………………………………………………………………..
(importija nimi, aadress ja täielikud andmed), olles vastutav I osas kirjeldatud liittoodete saadetise liitu toomise eest, kinnitan, et liittooted,
millele on lisatud käesolev kinnitus:
1.
vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 126 lõikes 2 osutatud kohaldatavatele nõuetele;
2.
ei vaja ladustamist ega transportimist kontrollitud temperatuuril;
3.
ei sisalda muud töödeldud liha kui želatiini, kollageeni või määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa XVI jaos osutatud
kõrgrafineeritud tooteid;
4. sisaldavad
järgmisi
taimset
päritolu
koostisosi
ja
töödeldud
loomseid
saadusi(2):
……………………………………………………….…..;
5.
sisaldavad töödeldud loomseid saadusi, mille suhtes kehtivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 III
lisas
sätestatud
nõuded
ja
mis
on
pärit
järgmisest
heakskiidetud
ettevõttest (3):
…………………………………………………………..;
6.
sisaldavad töödeldud loomseid saadusi, mis on pärit kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, kust on lubatud liitu
eksportida kõiki komisjoni otsuses 2011/163/ELA loetletud töödeldud loomseid saadusi;
7. on pärit kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, kust on liidu loomatervishoiu- ja rahvatervisenõuete alusel lubatud
liitu eksportida lihatooteid, piimatooteid, ternespiimapõhiseid tooteid, kalandustooteid või munatooteid ja mis on vähemalt
ühe sellise loomse saaduse puhul kantud loeteludesse vastavalt rakendusaktidele, mille komisjon on vastu võtnud kooskõlas
määruse (EL) 2017/625 artikli 127 lõikega 2, ja kolmandate riikide ja territooriumide loetelule, mille komisjon on vastu võtnud
kooskõlas määruse (EL) 2016/429 artikli 230 lõikega 1;
8.
on toodetud ettevõttes mis vastab hügieenistandarditele, mis on tunnistatud samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruses (EÜ) nr 852/2004B nõutud standarditega;
9. on toodetud tingimustel, millega tagatakse vastavus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 396/2005 C sätestatud
pestitsiidide jääkide piirnormidele ja komisjoni määruses (EÜ) nr 1881/2006D sätestatud saasteainete piirnormidele;
10. sisaldavad piimatooteid, mis on läbinud riske maandava eritöötluse, mis on vähemalt samaväärne ühe komisjoni delegeeritud
määruse (EL) 2020/692E XXVII lisas esitatud tabeli B-veerus sätestatud töötlusega(4);
11. sisaldavad munatooteid, mis on läbinud riske maandava eritöötluse, mis on vähemalt samaväärne ühe delegeeritud määruse
(EL) 2020/692 XXVII lisas esitatud tabelis sätestatud töötlusega(4);
Märkused
Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule,
eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes sama protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesoleva kinnituse viited
Euroopa Liidule Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.

A

B
C

D

E

et

Kuupäev

Importija kvalifikatsioon ja ametinimetus(5)

Tempel

Allkiri

(2)

Märkida massi järgi kahanevas järjekorras iga koostisaine laad ja sisaldus protsentides.

(3)

Sisestada liittootes sisalduvaid töödeldud loomseid saadusi tootva(te) ettevõt(e)te heakskiidunumber ja riik, kus heakskiidetud ettevõte
asub, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 853/2004 artikli 4 lõikes 2 ja nagu on märkinud importiv toidukäitleja.

(4)

Mittevajalik maha tõmmata.

(5)

Importija: importiva toidukäitleja esindaja, nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/625 artikli 14 lõikes 1.

Komisjoni 16. märtsi 2011. aasta otsus 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade
tunnustamise kohta (ELT L 70, 17.3.2011, lk 40).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate
pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1).
Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes (ELT L 364,
20.12.2006, lk 5).
Komisjoni 30. jaanuari 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/692, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust
(EL) 2016/429 seoses teatavate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu toomise ning nende järgneva liikumise ja
käitlemise eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 379).
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