A SZOBAHŐMÉRSÉKLETEN TÁROLHATÓ ÖSSZETETT ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEKET AZ
UNIÓBA BELÉPTETŐ VÁLLALKOZÓ ÁLTAL KIÁLLÍTANDÓ, AZ (EU) 2019/625 RENDELET 14.
CIKKE SZERINTI MAGÁNTANÚSÍTVÁNY-MINTA
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
I.1 Feladó/exportőr
Név

I.2 Tanúsítvány

I.2a

Cím

I. rész: A szállítmány leírása

Ország

ISO-országkó

I.5 Címzett/importőr

I.6 A szállítmányért felelős vállalkozó(1)

Név

Név

Cím

Cím

Ország

ISO-országkó

Ország

I.7 Származási orszá

ISO-országkó

I.9 Rendeltetési ország

ISO-országkó
ISO-országkó

I.8 Származási régió

Kód

I.10 Rendeltetési régió

Kód

I.11 A feladás helye

I.12 Rendeltetési hely

Név

Név

Cím

Cím

Ország

ISO-országkó

Ország

ISO-országkó

I.13 A berakodás helye(1)

I.14 Az indulás dátuma és időpontja

I.15 Szállítóeszköz(1)

I.16 Beléptető határállomás(1)

 Repülőgép

 Vasút

 Hajó

I.17 Kísérő okmányok

 Közúti jármű

Típus

Kód

Ország

ISO-országkó

A kereskedelmi okmány
hivatkozási száma

Azonosítás
I.18 Szállítási feltételek
I.19 Konténerszám/plombaszám(1)

 Környezeti hőmérséklet

Konténerszám

Plombaszám

I.20 A következő célokra tanúsítva
 Emberi fogyasztásra szánt termékek

I.22
I.24 Összes csomag száma

(1)

I.25 Összmennyiség



A belső piacra
I.26 Teljes nettó / bruttó tömeg (kg)

A határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített termékek esetében nem kötelező.
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II.a

Tanúsítvány

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
I.27
1

A szállítmány leírása
KN-kód

Az áru jellege

A kezelés típusa

Csomagolás típusa

Tételszám

Az előállítás időpontja

KN-kód

Az áru jellege

A kezelés típusa

Csomagolás típusa

Tételszám

Az előállítás időpontja

KN-kód

Az áru jellege

A kezelés típusa

Csomagolás típusa

Tételszám

Az előállítás időpontja

KN-kód

Az áru jellege

A kezelés típusa

Csomagolás típusa

Tételszám

Az előállítás időpontja

KN-kód

Az áru jellege

A kezelés típusa

Csomagolás típusa

Tételszám

Az előállítás időpontja

Nettó tömeg

Csomagok száma

Végső fogyasztó

2
Nettó tömeg

Csomagok száma

Végső fogyasztó

3
Nettó tömeg

Csomagok száma

Végső fogyasztó

4
Nettó tömeg

Csomagok száma

Végső fogyasztó

5

hu

Nettó tömeg

Csomagok száma

Végső fogyasztó
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EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

II.a. Tanúsítvány

II. rész: Tanúsítvány

II. Egészségügyi információ
Alulírott..........................................................................................
(az importőr neve, címe és valamennyi adata) mint az I. részben leírt összetett élelmiszer-készítmények szállítmányának az Unióba történő beléptetéséért
felelős személy kijelentem, hogy az e tanúsítvány által kísért összetett élelmiszer-készítmények(et):
1.
megfelelnek az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet 126. cikkének (2) bekezdésében szereplő követelményeknek;
2.
nem kell ellenőrzött hőmérsékleten tárolni vagy szállítani;
3.
zselatinon, kollagénen vagy a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének XVI. szakaszában említett, nagymértékben finomított termékeken kívül
más feldolgozott húst nem tartalmaznak;
4. a növényi eredetű összetevők és az állati eredetű feldolgozott termékek közül az alábbiakat tartalmazzák(2):
……………………………………………………….…..;
5.
olyan állati eredetű feldolgozott termékeket tartalmaznak, amelyekre vonatkozóan a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III.
melléklete
követelményeket
állapít
meg,
és
amelyek
a
következő
engedélyezett
létesítményből (3)
származnak:
…………………………………………………………..;
6.
olyan állati eredetű feldolgozott termékeket tartalmaznak, amelyek a 2011/163/EU bizottsági határozatban A felsorolt valamennyi állati eredetű
feldolgozott termék Unióba történő kivitelére engedéllyel rendelkező harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak;
7. olyan harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak, amelyekből az uniós állat- és közegészségügyi követelmények
alapján engedélyezett a húskészítmények, tejtermékek, kolosztrumalapú termékek, halászati termékek, illetve tojástermékek Unióba történő
kivitele, és amelyeket ezen állati eredetű termékek legalább egyike tekintetében jegyzékbe vettek az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke
(2) bekezdésének megfelelően elfogadott bizottsági végrehajtási jogi aktusokkal és egy, a Bizottság által az (EU) 2016/429 rendelet 230. cikke
(1) bekezdésének megfelelően elfogadott, harmadik országokat és területeket felsoroló jegyzékkel összhangban.
8.
olyan létesítményben állították elő, amelyben a 852/2004/EK európai parlementi és tanácsi rendeletben B előírtakkal egyenértékűként elismert
higiéniai szabványok érvényesülnek;
9. olyan körülmények között állították elő, amelyek biztosítják a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletbenC a növényvédő szerek
maradékanyagaira előírt határértékeknek és az 1881/2006/EK bizottsági rendeletbenD megállapított szennyezőanyag-határértékeknek való;
10. olyan tejtermékeket tartalmaznak, amelyeket az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet E XXVII. mellékletében szereplő
táblázat B. oszlopában előírt kezelésekkel legalább egyenértékű egyedi kockázatcsökkentő kezelésnek vetettek alá(4);
11. olyan tojástermékeket tartalmaznak, amelyeket az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet XXVIII. mellékletében szereplő táblázatban
előírt kezelésekkel legalább egyenértékű egyedi kockázatcsökkentő kezelésnek vetettek alá(4).
Megjegyzések
A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló
megállapodással és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben
értelmezett (4) bekezdésével összhangban ezen igazolásnak az Európai Unióra való hivatkozásait úgy kell értelmezni, hogy azok Észak-Írország tekintetében
magukban foglalják az Egyesült Királyságot is.
Dátum

Az importőr képesítése és beosztása(5)

Bélyegző

Aláírás

(2)

Kérjük, minden egyes összetevőre vonatkozóan tüntesse fel, tömegük, jellegük és százalékos arányuk szerinti csökkenő sorrendben.

(3)

Kérjük, a 853/2004/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően adja meg az összetett élelmiszer-készítményben található
állati eredetű feldolgozott termékeket előállító létesítmény(ek) engedélyszámát és azt az országot, amelyben az engedélyezett létesítmény található,
az importáló élelmiszer-vállalkozó által megadottak szerint.

(4)

A nem kívánt rész törlendő.

(5)

Importőr: Az importáló élelmiszer-vállalkozó képviselője (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében
foglaltak szerint.

A

A Bizottság 2011/163/EU határozata (2011. március 16.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően
benyújtott tervek jóváhagyásáról (HL L 70., 2011.3.17., 40. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban,
illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL
L 70., 2005.3.16., 1. o.).
A Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek
meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).
A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az
egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő
mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 379. o.).

B
C

D

E
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