WZÓR POŚWIADCZENIA PRYWATNEGO WYSTAWIANEGO PRZEZ PODMIOT
WPROWADZAJĄCY NA TERYTORIUM UNII PRODUKTY ZŁOŻONE TRWAŁE W
TEMPERATURZE POKOJOWEJ ZGODNIE Z ART. 14 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2019/625
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
I.1 Nadawca/eksporter
Nazwa

I.2 Poświadczenie

I.2a

Adres

Część I: Opis przesyłki

Państwo

Kod ISO kraju

I.5 Odbiorca/importer

I.6 Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę(1)

Nazwa

Nazwa

Adres

Adres

Państwo

Kod ISO kraju

Państwo

I.7 Państwo pochodzenia

Kod ISO kraju

I.9 Państwo przeznaczenia

Kod ISO kraju

I.8 Region pochodzenia

Kod

I.10 Region przeznaczenia

Kod

Kod ISO kraju

I.11 Miejsce wysyłki

I.12 Miejsce przeznaczenia

Nazwa

Nazwa

Adres

Adres

Państwo

Kod ISO kraju

Państwo

Kod ISO kraju

I.13 Miejsce załadunku(1)

I.14 Data i godzina wyjazdu

I.15 Środek transportu(1)

I.16 Punkt kontroli granicznej wprowadzenia(1)

 Samolot

 Kolej

 Statek

I.17 Dokumenty towarzyszące

 Pojazd drogowy

Kod

Państwo

Kod ISO kraju

Numer referencyjny dokumentu
handlowego

Oznakowanie
I.18 Warunki transportu

Rodzaj

 Temperatura otoczenia

I.19 Numer pojemnika/plomby(1)
Nr pojemnika

Nr plomby

I.20 Cel certyfikacji
 Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi

I.22
I.24 Łączna liczba opakowań

(1)

I.25 Łączna ilość



Rynek wewnętrzny
I.26 Łączna masa netto (kg)/masa brutto (kg)

Nieobowiązkowe w przypadku produktów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej.
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Poświadczenie

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
I.27
1

Opis przesyłki
Kod CN

Rodzaj towaru

Rodzaj obróbki

Rodzaj opakowań

Nr partii

Data produkcji

Kod CN

Rodzaj towaru

Rodzaj obróbki

Rodzaj opakowań

Nr partii

Data produkcji

Kod CN

Rodzaj towaru

Rodzaj obróbki

Rodzaj opakowań

Nr partii

Data produkcji

Kod CN

Rodzaj towaru

Rodzaj obróbki

Rodzaj opakowań

Nr partii

Data produkcji

Kod CN

Rodzaj towaru

Rodzaj obróbki

Rodzaj opakowań

Nr partii

Data produkcji

Masa netto

Liczba opakowań

Konsument końcowy

2
Masa netto

Liczba opakowań

Konsument końcowy

3
Masa netto

Liczba opakowań

Konsument końcowy

4
Masa netto

Liczba opakowań

Konsument końcowy

5

pl

Masa netto

Liczba opakowań

Konsument końcowy
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ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Poświadczenie

Część II: Poświadczenie

II. Informacje dot. zdrowia
Ja, niżej podpisany, ……………………………………………………………………………………..
(nazwa (nazwisko), adres oraz pełne dane dotyczące importera) jako odpowiedzialny za wprowadzenie do Unii przesyłki produktów złożonych
opisanych w części I oświadczam, że produkty złożone, do których dołączone jest niniejsze poświadczenie:
1.
są zgodne ze stosownymi wymogami, o których mowa w art. 126 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625;
2.
nie muszą być przechowywane ani transportowane w kontrolowanej temperaturze;
3.
nie zawierają innego przetworzonego mięsa niż żelatyna, kolagen lub wysoko przetworzone produkty, o których mowa w sekcji XVI
załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;
(2)
4. zawierają
następujące
składniki
pochodzenia
roślinnego
i przetworzone
produkty
pochodzenia
zwierzęcego
:
……………………………………………………….…..;
5.
zawierają przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, w odniesieniu do których wymogi określono w załączniku III do rozporządzenia
(WE)
nr 853/2004
Parlamentu
Europejskiego
i Rady,
pochodzące
z następującego
zatwierdzonego
zakładu(3):
…………………………………………………………..;
6.
zawierają przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego pochodzące z państw trzecich lub ich regionów upoważnionych do wywozu do
Unii każdego przetworzonego produktu pochodzenia zwierzęcego zgodnie z wykazem w decyzji Komisji 2011/163/UEA;
7. pochodzą z państw trzecich lub ich regionów upoważnionych do wywozu do Unii produktów mięsnych, produktów mlecznych, produktów
na bazie siary, produktów rybołówstwa lub produktów jajecznych na podstawie unijnych wymagań w zakresie zdrowia zwierząt i zdrowia
publicznego, które zostały umieszczone w wykazie w odniesieniu do co najmniej jednego z tych produktów pochodzenia zwierzęcego na
podstawie aktów wykonawczych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 127 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625 oraz wykazu państw
trzecich i terytoriów przyjętego przez Komisję zgodnie z art. 230 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429;
8.
zostały wyprodukowane w zakładzie, który spełnia normy higieny uznawane za równoważne z normami wymaganymi na podstawie
rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i RadyB;
9. wyprodukowano je w warunkach gwarantujących zgodność z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów
określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i RadyC oraz najwyższymi dopuszczalnymi poziomami
zanieczyszczeń określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006D;
10. zawierają produkty mleczne, które poddano konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko co najmniej równoważnemu względem
jednego z rodzajów obróbki przewidzianych w kolumnie B tabeli określonej w załączniku XXVII do rozporządzenia delegowanego Komisji
(UE) 2020/692E (4);
11. zawierają produkty jajeczne, które poddano konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko co najmniej równoważnemu względem
jednego z rodzajów obróbki przewidzianych w tabeli określonej w załączniku XXVIII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 (4).
Uwagi
Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu odniesienia do
Unii Europejskiej w niniejszym poświadczeniu obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.
Data

Kwalifikacje i tytuł importera(5)

Pieczęć

Podpis

(2)

Należy podać rodzaj i procentową zawartość każdego ze składników wymienionych w porządku malejącym pod względem masy.

(3)

Należy podać numer zatwierdzenia zakładu lub zakładów, w których wyprodukowano przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego zawarte
w produkcie złożonym, oraz państwo, w którym znajduje się zatwierdzony zakład, jak przewidziano w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 853/2004, wskazane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze zajmujący się przywozem.

(4)

Niepotrzebne skreślić.

(5)

Importer: Przedstawiciel podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze zajmującego się przywozem, jak określono w art. 14 ust. 1
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/625.

A

Decyzja Komisji 2011/163/UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29
dyrektywy Rady 96/23/WE (Dz.U. L 70 z 17.3.2011, s. 40).
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L
139 z 30.4.2004, s. 1).
Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów
pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady
91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń
w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego
i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 379).

B
C

D
E

pl
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