MODEL DE ATESTARE PRIVATĂ A OPERATORULUI CARE INTRODUCE ÎN UNIUNE PRODUSE
COMPUSE CU DURATĂ LUNGĂ DE CONSERVARE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 14 DIN
REGULAMENTUL (UE) 2019/625
REGATUL UNIT
I.1 Expeditor/Exportator
Nume

I.2 Atestare

I.2a

Adresă

Partea I: Descrierea transportului

Țara

Codul ISO al
țării

I.5 Destinatar/Importator

I.6 Operatorul responsabil pentru transport(1)

Nume

Nume

Adresă

Adresă

Țara

Țara

I.7 Țara de origine

Codul ISO al
țării
Codul ISO al țării

I.8 Regiunea de origine

Cod

I.10 Regiunea de destinație

I.9 Țara de destinație

I.11 Locul de expediere

I.12 Locul de destinație

Nume

Nume

Adresă

Adresă

Țara

Codul ISO al
țării

Țara

Codul ISO al
țării
Codul ISO al țării
Cod

Codul ISO al
țării

I.13 Locul de încărcare(1)

I.14 Data și ora plecării

I.15 Mijloace de transport(1)

I.16 Postul de inspecție la frontiera de intrare(1)

 Aeronavă

 Navă

 Feroviar

 Vehicul rutier

I.17 Documente de însoțire
Tip

Cod

Țara

Codul ISO al
țării

Referința documentului comercial

Identificare
 Temperatură ambientală
I.19 Numărul containerului/numărul sigiliului(1)
I.18 Condiții de transport

Nr. containerului

Nr. sigiliului

I.20 Certificat ca sau pentru
 Produse destinate consumului uman

I.22
I.24 Numărul total de pachete

(1)

I.25 Cantitatea totală



Pentru piața internă
I.26 Greutatea netă totală/Greutatea brută totală (kg)

Opțional în cazul produselor scutite de controale oficiale la posturile de inspecție la frontieră.

Page 4

of

II.a

Atestare

REGATUL UNIT
I.27
1

Descrierea transportului
Codul NC

Natura mărfii

Tipul de tratament

Tipul de ambalaj

Numărul lotului

Data producției

Codul NC

Natura mărfii

Tipul de tratament

Tipul de ambalaj

Numărul lotului

Data producției

Codul NC

Natura mărfii

Tipul de tratament

Tipul de ambalaj

Numărul lotului

Data producției

Codul NC

Natura mărfii

Tipul de tratament

Tipul de ambalaj

Numărul lotului

Data producției

Codul NC

Natura mărfii

Tipul de tratament

Tipul de ambalaj

Numărul lotului

Data producției

Greutatea netă

Numărul de pachete

Consumator final

2
Greutatea netă

Numărul de pachete

Consumator final

3
Greutatea netă

Numărul de pachete

Consumator final

4
Greutatea netă

Numărul de pachete

Consumator final

5
Greutatea netă

Numărul de pachete

Consumator final

ro
Page 5

of

REGATUL UNIT

II.a Atestare

Partea II: Atestare

II. Informații sanitare
Subsemnatul, ……………………………………………………………………………………..
(numele, adresa și detaliile complete ale importatorului) în calitate de responsabil pentru introducerea în Uniune a transportului de produse compuse
descrise în partea I, declar că produsele compuse însoțite de prezenta atestare:
1.
îndeplinesc cerințele aplicabile menționate la articolul 126 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al
Consiliului;
2.
nu trebuie să fie depozitate sau transportate în condiții de temperatură controlată;
3.
nu conțin alte tipuri de carne prelucrată, cu excepția gelatinei, colagenului sau a produselor înalt rafinate menționate în secțiunea XVI din anexa
III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;
4. conțin următoarea listă de ingrediente de origine vegetală și de produse prelucrate de origine animală(2):
……………………………………………………….…..;
5.
conțin produse prelucrate de origine animală pentru care sunt prevăzute cerințe în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului, provenite din următoarea unitate autorizată(3): …………………………………………………………..;
6.
conține produse prelucrate de origine animală care provin din țări terțe sau din regiuni ale acestora autorizate să exporte în Uniune fiecare produs
prelucrat de origine animală, astfel cum sunt enumerate în Decizia 2011/163/UE al ComisieiA;
7. provin din țări terțe sau regiuni ale acestora autorizate să exporte în Uniune produse din carne, produse lactate, produse pe bază de colostru,
produse pescărești sau produse din ouă în baza cerințelor Uniunii în materie de sănătate animală și publică și care sunt enumerate cel puțin
pentru unul dintre aceste produse de origine animală în conformitate cu actele de punere în aplicare adoptate de Comisie în conformitate cu
articolul 127 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625 și o listă cu țări terțe și teritorii adoptată de Comisie în conformitate cu articolul 230
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/429;
8.
au fost produse într-o unitate care respectă standarde de igienă recunoscute ca fiind echivalente cu cele prevăzute în Regulamentul (CE)
nr. 852/2004 al Parlamentului European și al ConsiliuluiB;
9. au fost produse în condiții care garantează respectarea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide stabilite în Regulamentul (CE) nr.
396/2005 al Parlamentului European și al ConsiliuluiC și a nivelurilor maxime pentru contaminanți stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1881/2006
al ComisieiD;
10. conțin produse lactate care au fost supuse unui tratament specific de diminuare a riscurilor cel puțin echivalent cu unul dintre tratamentele
prevăzute în coloana B din tabelul din anexa XXVII la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei E (4);
11. conțin produse din ouă care au fost supuse unui tratament specific de diminuare a riscurilor cel puțin echivalent cu unul dintre tratamentele
prevăzute în tabelul din anexa XXVIII la Regulamentul delegat (UE) 2020/692(4);
Note
În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a
Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol,
referirile la Uniunea Europeană din prezenta atestare include Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord..
Data

Calificarea și titlul importatorului(5)

Ștampila

Semnătura

(2)

Se precizează fiecare ingredient, enumerat în ordine descrescătoare în funcție de greutate, natură și procentaj.

(3)

Se introduce numărul de aprobare al unității (unităților) care au produs produsele prelucrate de origine animală conținute în produsul compus și țara
în care unitatea autorizată este situată, astfel cum este prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și astfel cum
precizează operatorul din sectorul alimentar importator.

(4)

Se păstrează mențiunea adecvată.

(5)

Importator: Reprezentantul operatorilor din sectorul alimentar importatori astfel cum este prevăzut la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul
delegat (UE) 2019/625 al Comisiei.

A

Decizia 2011/163/UE a Comisiei din 16 martie 2011 privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din
Directiva 96/23/CE a Consiliului (JO L 70, 17.3.2011, p. 40).
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139,
30.4.2004, p. 1).
Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile
reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei
91/414/CEE a Consiliului (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).
Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele
alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).
Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European
și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite
animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (JO L 174, 3.6.2020, p. 379).

B

C

D

E
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