VEIKLOS VYKDYTOJO, PAGAL REGLAMENTO (ES) 2019/625 14 STRAIPSNĮ Į SĄJUNGĄ
ĮVEŽANČIO Į SĄJUNGĄ ILGAI NEGENDANČIUS SUDĖTINIUS PRODUKTUS, ASMENINIO
PATVIRTINIMO DOKUMENTO PAVYZDYS
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
I.1 Siuntėjas / eksportuotojas

I.2 Patvirtinimas

I.2a

Pavadinimas

Adresas

I dalis. Siuntos aprašas

Šalis

Šalies ISO kodas

I.5 Gavėjas / importuotojas

I.6 Už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas(1)

Pavadinimas

Pavadinimas

Adresas

Adresas

Šalis

Šalies ISO kodas

Šalis

I.7 Kilmės šalis

Šalies ISO kodas

I.9 Paskirties šalis

Šalies ISO kodas

I.8 Kilmės regionas

Kodas

I.10 Paskirties regionas

Kodas

I.11 Išsiuntimo vieta

Šalies ISO kodas

I.12 Paskirties vieta
Pavadinimas

Pavadinimas

Adresas

Adresas

Šalis

Šalies ISO kodas

I.13 Pakrovimo vieta

I.15 Transporto priemonė(1)
 Orlaivis

 Traukinio vagonas

Šalis

Šalies ISO kodas

I.14 Išvežimo data ir laikas

(1)

I.16 Įvežimo pasienio kontrolės postas(1)
 Laivas

I.17 Lydimieji dokumentai

 Kelių transporto priemonė

Tipas

Kodas

Šalis

Šalies ISO kodas

Prekybos dokumento nuoroda

Identifikacija
I.18 Vežimo sąlygos

 Aplinkos

I.19 Konteinerio / plombos numeris(1)
Konteinerio
Nr.

Plombos
Nr.

I.20 Sertifikato pobūdis arba gyvūno paskirtis
 Žmonėms vartoti skirti produktai

I.22
I.24 Bendras pakuočių skaičius

(1)

I.25 Bendras kiekis



Vidaus rinkai
I.26 Bendras grynasis svoris / bendrasis svoris (kg)

Neprivaloma produktams, kuriems netaikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose.
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II.a

Patvirtinimas

JUNGTINĖ KARALYSTĖ
I.27
1

Siuntos aprašas
KN kodas

Prekės tipas

Apdorojimo būdas

Pakuotės tipas

Partijos Nr.

Pagaminimo data

KN kodas

Prekės tipas

Apdorojimo būdas

Pakuotės tipas

Partijos Nr.

Pagaminimo data

KN kodas

Prekės tipas

Apdorojimo būdas

Pakuotės tipas

Partijos Nr.

Pagaminimo data

KN kodas

Prekės tipas

Apdorojimo būdas

Pakuotės tipas

Partijos Nr.

Pagaminimo data

KN kodas

Prekės tipas

Apdorojimo būdas

Pakuotės tipas

Partijos Nr.

Pagaminimo data

Grynasis svoris

Pakuočių skaičius

Galutinis vartotojas

2
Grynasis svoris

Pakuočių skaičius

Galutinis vartotojas

3
Grynasis svoris

Pakuočių skaičius

Galutinis vartotojas

4
Grynasis svoris

Pakuočių skaičius

Galutinis vartotojas

5

lt

Grynasis svoris

Pakuočių skaičius

Galutinis vartotojas
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II.a

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Patvirtinimas

II dalis. Patvirtinimas

II. Informacija apie sveikumą
Aš, toliau pasirašęs (-iusi)..............................................................................................,
(importuotojo, atsakingo už I dalyje aprašytų sudėtinių produktų siuntos įvežimą į Sąjungą, vardas, pavardė, adresas ir išsamūs duomenys) patvirtinu,
kad sudėtiniai produktai, prie kurių pridedamas šis patvirtinimas:
1.
atitinka taikytinus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 126 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus;
2.
jų nereikia laikyti ar vežti kontroliuojamoje temperatūroje;
3.
jų sudėtyje nėra jokios kitos perdirbtos mėsos, išskyrus želatiną, kolageną arba labai rafinuotus produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr.
853/2004 III priedo XVI skirsnyje;
4. jų
sudėtyje
yra
toliau
išvardytų
augalinės
kilmės
sudedamųjų
dalių
ir
perdirbtų
gyvūninių
produktų (2):
……………………………………………………….…..;
5.
jų sudėtyje yra perdirbtų gyvūninių produktų, kuriems taikomi reikalavimai nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
853/2004 III priede, kilusių iš šio patvirtinto ūkio(3): …………………………………………………………..;
6.
jų sudėtyje yra perdirbtų gyvūninių produktų iš trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama eksportuoti į Sąjungą visus perdirbtus gyvūninius
produktus, įtrauktus į Komisijos sprendimą 2011/163/ESA;
7. yra kilę iš trečiųjų šalių arba jų regionų, iš kurių leidžiama eksportuoti į Sąjungą mėsos gaminius, pieno gaminius, priešpienio pagrindu
pagamintus produktus, žuvininkystės produktus arba kiaušinių gaminius, remiantis Sąjungos gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimais,
ir kurie yra įtraukti į bent vieno iš šių gyvūninių produktų sąrašą pagal įgyvendinimo aktus, Komisijos priimtus pagal Reglamento (ES)
2017/625 127 straipsnio 2 dalį, ir pagal Reglamento (ES) 2016/429 230 straipsnio 1 dalį Komisijos patvirtintą trečiųjų šalių ir teritorijų sąrašą;
8.
buvo pagaminti ūkyje, kuris atitinka higienos standartus, pripažintus lygiaverčiais nustatytiesiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(EB) Nr. 852/2004B;
9. jie buvo pagaminti sąlygomis, užtikrinančiomis, kad nebūtų viršijama Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 396/2005C
nustatyta didžiausia leidžiamoji pesticidų koncentracija ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006D nustatyta didžiausia leidžiamoji teršalų
koncentracija;
10. jų sudėtyje yra pieno gaminių, kurie apdoroti specialiu rizikos mažinimo būdu, kuris yra bent lygiavertis vienam iš apdorojimo būdų, nurodytų
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/ 692E(4) XXVII priede pateiktos lentelės B skiltyje;
11. jų sudėtyje yra kiaušinių gaminių, kurie apdoroti specialiu rizikos mažinimo būdu, kuris yra bent lygiavertis vienam iš apdorojimo būdų,
nurodytų Deleguotojo reglamento (ES) 2020/ 692(4) XXVIII priede pateiktoje lentelėje.
Pastabos
Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos
bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to Protokolo 2 priedu, šiame patvirtinime nuorodos į
Europos Sąjungą suprantamos ir kaip nuorodos į Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija.
.
Data

Importuotojo kvalifikacija ir pareigos(5)

Antspaudas

Parašas

(2)

Nurodykite kiekvienos iš sudedamųjų dalių, išvardytų mažėjančia tvarka pagal svorį, pobūdį ir procentinę dalį.

(3)

Nurodykite ūkio (-ių), pagaminusio (-ių) sudėtinio produkto sudėtyje esančius perdirbtus gyvūninius produktus, patvirtinimo numerį ir šalį, kurioje
yra patvirtintas ūkis, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsnio 2 dalyje, ir kaip nurodė importuojantis maisto tvarkymo subjektas.

(4)

Palikti tinkamą įrašą.

(5)

Importuotojas: importuojančių maisto tvarkymo subjektų atstovas, kaip nustatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/625 14 straipsnio 1
dalyje.

A

2011 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų
patvirtinimo (OL L 70, 2011 3 17, p. 40).
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1).
2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės
kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).
2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose
koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).
2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei
tvarkymo įvežus (OL L 174, 2020 6 3, p. 379).

B
C
D
E
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