PRIVĀTĀ APLIECINĀJUMA PARAUGS. OPERATORA APLIECINĀJUMS, KAS VAJADZĪGS, LAI
SAVIENĪBĀ SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) 2019/625 14. PANTU IEVESTU ILGI GLABĀJAMUS
KOMBINĒTOS PRODUKTUS
APVIENOTĀ KARALISTE
I.1 Nosūtītājs/eksportētājs
Vārds/
nosaukums
Adrese

Valsts
I.5 Saņēmējs/importētājs
Vārds/
nosaukums

I.2 Apliecinājums

Valsts ISO kods
I.6 Par sūtījumu atbildīgais operators(1)
Vārds/
nosaukums

Adrese

Adrese

I daļa. Sūtījuma apraksts

I.2a

Valsts

Valsts ISO kods

Valsts

I.7 Izcelsmes valsts

Valsts ISO kods

I.9 Galamērķa valsts

Valsts ISO kods

I.8 Izcelsmes reģions

Kods

I.10 Galamērķa reģions

Kods

I.11 Nosūtīšanas vieta
Vārds/
nosaukums
Adrese

I.12 Galamērķa vieta
Vārds/
nosaukums
Adrese

Valsts

Valsts ISO kods

I.13 Iekraušanas vieta

Valsts ISO kods

I.15 Transportlīdzekli(1)s
 Lidmašīna

 Dzelzceļa transportlīdzeklis

Valsts

Valsts ISO kods

I.14 Izbraukšanas datums un laiks

(1)

I.16 Ievešanas robežkontroles punkts(1)
 Kuģis

I.17 Pavaddokumenti

 Autotransporta līdzeklis

Veids

Kods

Valsts

Valsts ISO kods

Komercdokumenta Nr.

Identifikācija
 Apkārtējās vides
I.19 Konteinera numurs / plombas numurs(1)
I.18 Transportēšanas apstākļi

Konteinera Nr.

Plombas Nr.

I.20 Sertifikācijas kategorija
 Lietošanai pārtikā

I.22
I.24 Kopējais paku skaits

(1)

I.25 Kopējais daudzums



Iekšējam tirgum
I.26 Kopējā neto masa (kg) / kopējā bruto masa (kg)

Attiecībā uz produktiem, uz kuru oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos attiecas izņēmums, šo aili drīkst neaizpildīt.
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Apliecinājums

APVIENOTĀ KARALISTE
I.27
1

Sūtījuma apraksts
KN kods

Preces veids

Apstrādes veids

Iepakojuma veids

Partijas numurs

Ražošanas datums

KN kods

Preces veids

Apstrādes veids

Iepakojuma veids

Partijas numurs

Ražošanas datums

KN kods

Preces veids

Apstrādes veids

Iepakojuma veids

Partijas numurs

Ražošanas datums

KN kods

Preces veids

Apstrādes veids

Iepakojuma veids

Partijas numurs

Ražošanas datums

KN kods

Preces veids

Apstrādes veids

Iepakojuma veids

Partijas numurs

Ražošanas datums

Neto masa

Paku skaits

Galapatērētājam

2
Neto masa

Paku skaits

Galapatērētājam

3
Neto masa

Paku skaits

Galapatērētājam

4
Neto masa

Paku skaits

Galapatērētājam

5

lv

Neto masa

Paku skaits

Galapatērētājam
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APVIENOTĀ KARALISTE

Apliecinājums

II daļa. Apliecinājums

II. Informācija par veselību
Es, apakšā parakstījies, ……………………………………………………………………………………..
(importētāja nosaukums, adrese un pilna informācija par to), kā atbildīgais par I daļā aprakstītā kombinēto produktu sūtījuma ievešanu
Savienībā, deklarēju, ka kombinētie produkti, kam līdzi dots šis apliecinājums:
1.
atbilst piemērojamām prasībām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 126. panta 2. punktā;
2.
nav jāglabā vai jātransportē kontrolētas temperatūras apstākļos;
3.
nesatur nekāda cita veida pārstrādātu gaļu kā vien želatīnu, kolagēnu vai ļoti rafinētus produktus, kas minēti Regulas (EK)
Nr. 853/2004 III pielikuma XVI sadaļā;
4. satur augu izcelsmes sastāvdaļas un pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus, kas ir šajā sarakstā (2):
……………………………………………………….…..;
5.
satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus, attiecībā uz kuriem prasības ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas
(EK)
Nr. 853/2004
III pielikumā
un
kuri
cēlušies
šādā
apstiprinātā
objektā(3):
…………………………………………………………..;
6.
satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus, kas cēlušies tādās trešās valstīs vai to reģionos, kuriem, kā norādīts
Komisijas Lēmumā 2011/163/ESA, ir atļauts uz Savienību eksportēt katru no pārstrādātajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem;
7. cēlušies trešās valstīs vai to reģionos, kam uz Savienības dzīvnieku un sabiedrības veselības prasību pamata atļauts uz
Savienību eksportēt gaļas produktus, piena produktus, produktus uz jaunpiena bāzes, zivsaimniecības produktus vai olu
produktus un kas attiecībā uz vismaz vienu no šiem dzīvnieku izcelsmes produktiem norādīti sarakstā, kurš pieņemts uz tādu
īstenošanas aktu pamata, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 127. panta 2. punktu, un trešo valstu un
teritoriju sarakstā, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 230. panta 1. punktu;
8.
ir ražoti objektā, kas izpilda higiēnas standartus, kuri atzīti par līdzvērtīgiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK)
Nr. 852/2004B noteiktajiem standartiem;
9. ir ražoti tādos apstākļos, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 396/2005C noteiktajiem
maksimāli pieļaujamiem pesticīdu atlieku līmeņiem un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1881/2006D noteiktajai maksimāli
pieļaujamai kontaminantu koncentrācijai;
10. satur piena produktus, kuriem veikta īpaša risku mazinoša apstrāde, kas ir vismaz līdzvērtīga vienai no apstrādēm, kuras
norādītas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692E XXVII pielikuma tabulas B slejā(4);
11. satur olu produktus, kuriem veikta īpaša risku mazinoša apstrāde, kas vismaz līdzvērtīga vienai no apstrādēm, kuras norādītas
Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XXVIII pielikuma tabulā(4).
Piezīmes
Saskaņā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas
kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā apliecinājumā
atsauces uz “Savienību” ietver Apvienotās Karalistes teritoriju attiecībā uz Ziemeļīriju.

A
B
C
D
E

lv

Datums

Importētāja kvalifikācija un amats(5)

Zīmogs

Paraksts

(2)

Sastāvdaļas norādīt dilstošā secībā pēc masas; par katru sastāvdaļu veids un procentuālais īpatsvars.

(3)

Par pārstrādātajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas ir kombinētā produkta sastāvā: tā(to) objekta(-u)
apstiprinājuma numurs un atrašanās valsts, kas šos produktus ražojis(-uši); objekta apstiprinājums, kas paredzēts
Regulas (EK) Nr. 853/2004 4. panta 2. punktā un ko norādījis pārtikas apritē iesaistītais importējošais uzņēmējs.

(4)

Lieko svītrot.

(5)

Importētājs: Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/625 14. panta 1. punktā noteikto pārtikas apritē iesaistīto
uzņēmēju pārstāvis.

importējošo

Komisijas Lēmums 2011/163/ES (2011. gada 16. marts), ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu iesniegušas
trešās valstis (OV L 70, 17.3.2011., 40. lpp.).
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu (OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.).
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku
līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.).
Komisijas Regula (EK) Nr. 1881/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju
pārtikas produktos (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu
un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 379. lpp.).
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