MODEL VAN PARTICULIERE VERKLARING, ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 14 VAN
VERORDENING (EU) 2019/625, VAN DE EXPLOITANT DIE HOUDBARE SAMENGESTELDE
PRODUCTEN IN DE UNIE BINNENBRENGT
VERENIGD KONINKRIJK
I.1 Verzender/exporteur
Naam

I.2 Verklaring

I.2a

Adres

Deel I: Beschrijving van de zending

Land

ISO-landcode

I.5 Ontvanger/importeur

I.6 Voor de zending verantwoordelijke exploitant(1)

Naam

Naam

Adres

Adres

Land

ISO-landcode

Land

I.7 Land van oorsprong

ISO-landcode

I.9 Land van bestemming

ISO-landcode
ISO-landcode

I.8 Regio van oorsprong

Code

I.10 Regio van bestemming

Code

I.11 Plaats van verzending

I.12 Plaats van bestemming

Naam

Naam

Adres

Adres

Land

ISO-landcode

Land

ISO-landcode

I.13 Plaats van lading(1)

I.14 Datum en tijdstip van vertrek

I.15 Vervoermiddel(1)

I.16 Grenscontrolepost van binnenkomst(1)

 Vliegtuig

 Treinwagon

 Vaartuig

I.17 Begeleidende documenten

 Wegvoertuig

Type

Code

Land

ISO-landcode

Referentienummer van het
handelsdocument

Identificatie
 Omgevingstemperatuur
I.19 Laadkist- of recipiëntnummer/zegelnummer(1)
I.18 Vervoersomstandigheden
Laadkistof recipiëntnummer

Zegelnummer

I.20 Gecertificeerd als of voor
 Producten voor menselijke consumptie

I.22
I.24 Totaal aantal verpakkingen

(1)

I.25 Totale hoeveelheid



Voor de interne markt
I.26 Totaal nettogewicht/brutogewicht (kg)

Facultatief in het geval van producten die zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten.
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VERENIGD KONINKRIJK
I.27
1

Beschrijving van de zending
GN-code

Aard van de goederen

Soort behandeling

Type verpakking

Partijnummer

Productiedatum

GN-code

Aard van de goederen

Soort behandeling

Type verpakking

Partijnummer

Productiedatum

GN-code

Aard van de goederen

Soort behandeling

Type verpakking

Partijnummer

Productiedatum

GN-code

Aard van de goederen

Soort behandeling

Type verpakking

Partijnummer

Productiedatum

GN-code

Aard van de goederen

Soort behandeling

Type verpakking

Partijnummer

Productiedatum

Nettogewicht

Aantal verpakkingen

Eindverbruiker

2
Nettogewicht

Aantal verpakkingen

Eindverbruiker

3
Nettogewicht

Aantal verpakkingen

Eindverbruiker

4
Nettogewicht

Aantal verpakkingen

Eindverbruiker

5

nl

Nettogewicht

Aantal verpakkingen

Eindverbruiker
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Deel II: Verklaring

II. Informatie over de gezondheid
Ondergetekende, ……………………………………………………………………………………..
(naam, adres en volledige gegevens van de importeur), verantwoordelijk voor de binnenkomst in de Unie van de in deel I beschreven zending
samengestelde producten, verklaart dat de samengestelde producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
1.
voldoen aan de toepasselijke voorschriften zoals bedoeld in artikel 126, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement
en de Raad;
2.
niet met gereguleerde temperatuur hoeven te worden opgeslagen of vervoerd;
3.
geen andere producten van verwerkt vlees dan gelatine, collageen en zeer verfijnde producten, zoals bedoeld in bijlage III, sectie XVI, bij
Verordening (EG) nr. 853/2004, bevatten;
4. de volgende lijst van ingrediënten van plantaardige oorsprong en van verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten(2):
……………………………………………………….…..;
5.
verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten waarvoor in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement
en de Raad voorschriften zijn vastgesteld en die afkomstig zijn van de volgende erkende inrichting (3):
…………………………………………………………..;
6.
verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten die afkomstig zijn uit derde landen of regio’s daarvan die zijn goedgekeurd voor uitvoer
naar de Unie van elk verwerkt product van dierlijke oorsprong, zoals vermeld in Besluit 2011/163/EU van de Commissie A;
7. afkomstig zijn uit derde landen of regio’s daarvan die op basis van de voorschriften van de Unie inzake de dierlijke en de volksgezondheid
zijn goedgekeurd voor uitvoer naar de Unie van vleesproducten, zuivelproducten, producten op basis van colostrum, visserijproducten of
eiproducten en die voor ten minste één van deze producten van dierlijke oorsprong zijn opgenomen in een lijst overeenkomstig door de
Commissie krachtens artikel 127, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 vastgestelde uitvoeringshandelingen en in een door de Commissie
overeenkomstig artikel 230, lid 1, van Verordening (EU) 2016/429 vastgestelde lijst van derde landen en gebieden;
8.
zijn geproduceerd in een inrichting die voldoet aan hygiënische normen waarvan erkend is dat zij gelijkwaardig zijn aan die welke op grond
van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de RaadB vereist zijn;
9. zijn geproduceerd onder omstandigheden die de naleving van de maximumresidugehalten voor bestrijdingsmiddelen als vastgesteld in
Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad C en de maximumgehalten voor verontreinigingen als vastgesteld in
Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de CommissieD garanderen;
10. zuivelproducten bevatten die een specifieke risicobeperkende behandeling hebben ondergaan die ten minste gelijkwaardig is aan een van de
behandelingen in kolom B van de tabel in bijlage XXVII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de CommissieE(4);
11. eiproducten bevatten die een specifieke risicobeperkende behandeling hebben ondergaan die ten minste gelijkwaardig is aan een van de
behandelingen in de tabel in bijlage XXVIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692(4).
Toelichting
In overeenstemming met het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie
en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland in samenhang met
bijlage 2 bij dat protocol, betreffen verwijzingen naar de Europese Unie in deze verklaring ook het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot NoordIerland.
Datum

Hoedanigheid en titel van de importeur(5)

Stempel

Handtekening

(2)

Vermeld voor elk ingrediënt, in afnemende volgorde van gewicht, de aard en het percentage van het ingrediënt.

(3)

Vermeld het erkenningsnummer van de inrichting(en) die de verwerkte producten van dierlijke oorsprong in het samengestelde product heeft
(hebben) geproduceerd en het land waar de erkende inrichting(en) is (zijn) gevestigd, overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 853/2004 en zoals vermeld door de invoerende exploitant van het levensmiddelenbedrijf.

(4)

Schrappen indien niet van toepassing.

(5)

Importeur: Vertegenwoordiger van de invoerende exploitanten van levensmiddelenbedrijven als vastgesteld in artikel 14, lid 1, van Gedelegeerde
Verordening (EU) 2019/625 van de Commissie.

A

Besluit 2011/163/EU van de Commissie van 16 maart 2011 tot goedkeuring van de door derde landen ingediende plannen overeenkomstig
artikel 29 van Richtlijn 96/23/EG van de Raad (PB L 70 van 17.3.2011, blz. 40).
Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004,
blz. 1).
Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan
bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn
91/414/EEG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1).
Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen
in levensmiddelen (PB L 364 van 20.12.2006, blz. 5).
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees
Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van
bepaalde dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 379).

B
C

D
E

nl
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