MALLI TOIMIJAN ANTAMALLE ASETUKSEN (EU) 2019/625 14 ARTIKLAN MUKAISELLE
YKSITYISELLE VARMENNUKSELLE HUONEENLÄMMÖSSÄ SÄILYVIEN
YHDISTELMÄTUOTTEIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
I.1 Lähettäjä/Viejä
Nimi

I.2 Varmennus

I.2a

Osoite

Osa I: Lähetyksen kuvaus

Maa

ISO-maakoodi

I.5 Vastaanottaja/Tuoja

I.6 Lähetyksestä vastaava toimija(1)

Nimi

Nimi

Osoite

Osoite

Maa

ISO-maakoodi

Maa

I.7 Alkuperämaa

ISO-maakoodi

I.9 Määränpäämaa

ISO-maakoodi
ISO-maakoodi

I.8 Alkuperäalue

Koodi

I.10 Määränpääalue

Koodi

I.11 Lähetyspaikka

I.12 Määräpaikka

Nimi

Nimi

Osoite

Osoite

Maa

ISO-maakoodi

Maa

ISO-maakoodi

I.13 Lastauspaikka(1)

I.14 Lähtöpäivä ja -aika

I.15 Kuljetusvälineet(1)

I.16 Saapumisrajatarkastusasema(1)

 Ilma-alus

 Alus

 Junavaunu

 Maantieajoneuvo

I.17 Lähetyksen mukana seuraavat asiakirjat
Tyyppi

Koodi

Maa

ISO-maakoodi

Kaupallisten asiakirjojen
viitenumerot

Tunnistetiedot
I.18 Kuljetusolosuhteet
 Huoneenlämpö
I.19 Kuljetuspäällyksen numero / sinetin numero(1)
Kuljetuspäällyksen
nro

Sinetin
nro

I.20 Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen
 Ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet

I.22
I.24 Pakkausten kokonaislukumäärä

(1)

I.25 Kokonaismäärä



Sisämarkkinoille
I.26 Kokonaisnettopaino/kokonaisbruttopaino (kg)

Vapaaehtoinen, kun on kyse rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautetuista tuotteista.
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II.a

Varmennus

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
I.27
1

Lähetyksen kuvaus
CN-koodi

Tavaran luonne

Käsittelytapa

Pakkausten tyyppi

Eränumero

Tuotantopäivä

CN-koodi

Tavaran luonne

Käsittelytapa

Pakkausten tyyppi

Eränumero

Tuotantopäivä

CN-koodi

Tavaran luonne

Käsittelytapa

Pakkausten tyyppi

Eränumero

Tuotantopäivä

CN-koodi

Tavaran luonne

Käsittelytapa

Pakkausten tyyppi

Eränumero

Tuotantopäivä

CN-koodi

Tavaran luonne

Käsittelytapa

Pakkausten tyyppi

Eränumero

Tuotantopäivä

Nettopaino

Pakkausten lukumäärä

Loppukuluttaja

2
Nettopaino

Pakkausten lukumäärä

Loppukuluttaja

3
Nettopaino

Pakkausten lukumäärä

Loppukuluttaja

4
Nettopaino

Pakkausten lukumäärä

Loppukuluttaja

5

fi

Nettopaino

Pakkausten lukumäärä

Loppukuluttaja
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II.a Varmennus
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Osa II: Varmennus

II. Terveyttä koskevat tiedot
Allekirjoittanut ……………………………………………………………………………………..
(tuojan nimi, osoite ja yksityiskohtaiset tiedot), joka vastaa osassa I kuvattujen yhdistelmätuotteiden lähetyksen tulosta unioniin, vakuuttaa, että
yhdistelmätuotteet/-tuotteita, joiden mukana tämä varmennus on,
1.
täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 126 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut sovellettavat vaatimukset;
2.
ei tarvitse varastoida tai kuljettaa valvotussa lämpötilassa;
3.
eivät sisällä muuta jalostettua lihaa kuin gelatiinia, kollageenia tai asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevassa XVI jaksossa tarkoitettuja
pitkälle jalostettuja tuotteita;
4. sisältävät seuraavat kasviperäiset ainesosat ja jalostetut eläinperäiset tuotteet(2): ……………………………………………………….…..;
5.
sisältävät jalostettuja eläinperäisiä tuotteita, joita koskevia vaatimuksia vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
853/2004 liitteessä III ja jotka ovat peräisin seuraavasta hyväksytystä laitoksesta(3): …………………………………………………………..;
6.
sisältävät jalostettuja eläinperäisiä tuotteita, jotka ovat peräisin kolmansista maista tai niiden alueilta, joista/joilta kunkin kyseisen jalostetun
eläinperäisen tuotteen vienti unioniin on sallittua ja jotka luetellaan komission päätöksessä 2011/163/EUA;
7. ovat peräisin kolmansista maista tai niiden alueilta, joista/joilta lihavalmisteiden, maitotuotteiden, ternimaitotuotteiden, kalastustuotteiden tai
munatuotteiden vienti unioniin on sallittua eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevien unionin vaatimusten perusteella ja jotka sisältyvät
vähintään yhden kyseessä olevan eläinperäisen tuotteen osalta täytäntöönpanosäädösten, jotka komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) 2017/625
127 artiklan 2 kohdan mukaisesti, nojalla vahvistettuihin luetteloihin ja kolmansien maiden ja alueiden luetteloon, jonka komissio on hyväksynyt
asetuksen (EU) 2016/429 230 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
8.
on tuotettu laitoksessa, joka täyttää hygieniavaatimukset, joiden on tunnustettu vastaavan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 852/2004B edellytettyjä vaatimuksia;
9. on tuotettu olosuhteissa, joissa voidaan taata Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 396/2005 C vahvistettujen torjuntaainejäämien enimmäismäärien ja komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006D vahvistettujen vierasaineiden enimmäismäärien noudattaminen.
10. sisältävät maitotuotteita, joille on tehty erityinen riskinvähentämiskäsittely, joka on vähintään vastaava kuin jokin komission delegoidun
asetuksen (EU) 2020/692E liitteessä XXVII olevan taulukon sarakkeessa B vahvistetuista käsittelyistä(4);
11. sisältävät munatuotteita, joille on tehty erityinen riskinvähentämiskäsittely, joka on vähintään vastaava kuin jokin delegoidun asetuksen (EU)
2020/692 liitteessä XXVIII olevassa taulukossa vahvistetuista käsittelyistä(4).
Huomautukset
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen
ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä
todistuksessa olevat viittaukset Euroopan unioniin käsittävät myös Yhdistyneen kuningaskunnan Pohjois-Irlannin osalta.
Päiväys

Tuojan(5) virka-asema ja -nimike

Leima

Allekirjoitus

(2)

Ilmoitetaan kunkin ainesosan, jotka luetellaan painon mukaisessa alenevassa järjestyksessä, luonne ja prosenttiosuus.

(3)

Ilmoitetaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyn laitoksen (hyväksyttyjen laitosten), joka on tuottanut (jotka ovat
tuottaneet) kyseiseen yhdistelmätuotteeseen sisältyvät jalostetut eläinperäiset tuotteet, hyväksyntänumero ja sijaintimaa, siten kuin tuojana oleva
elintarvikealan toimija on ne ilmoittanut.

(4)

Tarpeeton poistetaan.

(5)

Tuoja: komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun maahantuovan elintarvikealan toimijan edustaja.

A

Komission päätös 2011/163/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti
toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä (EUVL L 70, 17.3.2011, s. 40).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta (EUVL L 139,
30.4.2004, s. 1).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvija eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005,
s. 1).
Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien
vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).
Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429
täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä
siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 379).

B

C

D

E

fi
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