VZOREC ZASEBNEGA POTRDILA IZVAJALCA DEJAVNOSTI, KI VNAŠA TRAJNE
SESTAVLJENE PROIZVODE V UNIJO V SKLADU S ČLENOM 14 UREDBE (EU) 2019/625
ZDRUŽENO KRALJESTVO
I.1 Pošiljatelj/izvoznik
Ime

I.2 Potrdilo

I.2a

Naslov

Del I: Opis pošiljke

Država

Oznaka države
ISO

I.5 Prejemnik/uvoznik

I.6 Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko(1)

Ime

Ime

Naslov

Naslov

Država
I.7 Država izvora

Oznaka države
ISO
Oznaka države ISO

I.8 Regija izvora

Oznaka

Država
I.9 Namembna država
I.10 Namembna regija

I.11 Kraj odpreme

I.12 Namembni kraj

Ime

Ime

Naslov

Naslov

Država

Oznaka države
ISO

Država
I.14 Datum in čas odhoda

I.15 Prevozno sredstvo(1)

I.16 Mejna kontrolna točka vstopa(1)
 Plovilo

I.17 Spremni dokumenti
Vrsta

 Železniški vagon

 Cestno prevozno sredstvo

Oznaka

Država

Oznaka države
ISO

Referenca trgovinskega
dokumenta

Identifikacija
I.18 Pogoji prevoza

Oznaka

Oznaka države
ISO

I.13 Kraj natovarjanja(1)

 Zrakoplov

Oznaka države
ISO
Oznaka države ISO

 Temperatura okolja

I.19 Številka zabojnika/številka zalivke(1)
Številka
zalivke

Številka
zabojnika
I.20 S spričevalom za
 Proizvode za prehrano ljudi

I.22
I.24 Skupno število pakiranj
(1)

I.25 Skupna količina



Za notranji trg
I.26 Skupna neto teža/bruto teža (v kg)

Neobvezno v primeru proizvodov, ki so izvzeti od uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah.
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II.a

Potrdilo

ZDRUŽENO KRALJESTVO
I.27
1

Opis pošiljke
Oznaka KN

Vrsta blaga

Vrsta obdelave

Vrsta pakiranja

Številka serije

Datum proizvodnje

Oznaka KN

Vrsta blaga

Vrsta obdelave

Vrsta pakiranja

Številka serije

Datum proizvodnje

Oznaka KN

Vrsta blaga

Vrsta obdelave

Vrsta pakiranja

Številka serije

Datum proizvodnje

Oznaka KN

Vrsta blaga

Vrsta obdelave

Vrsta pakiranja

Številka serije

Datum proizvodnje

Oznaka KN

Vrsta blaga

Vrsta obdelave

Vrsta pakiranja

Številka serije

Datum proizvodnje

Neto teža

Število pakiranj

Končni potrošnik

2
Neto teža

Število pakiranj

Končni potrošnik

3
Neto teža

Število pakiranj

Končni potrošnik

4
Neto teža

Število pakiranj

Končni potrošnik

5

sl

Neto teža

Število pakiranj

Končni potrošnik
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ZDRUŽENO KRALJESTVO

II.a

Potrdilo

Del II: Potrdilo

II. Podatki o zdravstvenem stanju
Podpisani……………………………………………………………………………………..
(ime, naslov in vsi podatki o uvozniku) kot odgovoren za vstop pošiljke sestavljenih proizvodov, opisanih v delu I, v Unijo izjavljam, da za sestavljene
proizvode, ki jih spremlja to potrdilo, velja naslednje:
1.
izpolnjujejo veljavne zahteve iz člena 126(2) Uredbe (EU) št. 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta;
2.
ni jih treba skladiščiti ali prevažati pri nadzorovani temperaturi;
3.
ne vsebujejo drugega predelanega mesa, razen želatine, kolagena in visokorafiniranih proizvodov, navedenega v oddelku XVI Priloge III k
Uredbi (ES) št. 853/2004;
4. vsebujejo
naslednje
sestavine
rastlinskega
izvora
in
predelane
proizvode
živalskega
izvora(2):
……………………………………………………….…..;
5.
vsebujejo predelane proizvode živalskega izvora, za katere so zahteve določene v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega
parlamenta in Sveta, izvirajo pa iz naslednjega odobrenega obrata(3): …………………………………………………………..;
6.
vsebujejo predelane proizvode živalskega izvora, ki izvirajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen izvoz vsakega predelanega
proizvoda živalskega izvora v Unijo, kot je navedeno v Sklepu Komisije 2011/163/EUA;
7.
izvirajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen izvoz mesnih proizvodov, mlečnih proizvodov, proizvodov na osnovi
kolostruma, ribiških proizvodov, jajčnih proizvodov v Unijo na podlagi zahtev Unije za zdravstveno varstvo živali in javno zdravje, ki so
navedene za vsaj enega od teh proizvodov živalskega izvora v skladu z izvedbenimi akti, ki jih je Komisija sprejela v skladu s členom 127(2)
Uredbe (EU) 2017/625, in na seznamu tretjih držav in ozemelj, ki ga je Komisija sprejela v skladu s členom 230(1) Uredbe (EU) 2016/429;
8.
proizvedeni so bili v obratu, ki izpolnjuje higienske standarde, priznane kot enakovredne tistim, ki se zahtevajo v Uredbi (ES) št. 852/2004
Evropskega parlamenta in SvetaB;
9. proizvedeni so bili pod pogoji, ki zagotavljajo upoštevanje mejnih vrednosti ostankov pesticidov iz Uredbe (ES) št. 396/2005 Evropskega
parlamenta in SvetaC in mejnih vrednosti onesnaževal iz Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006D;
10. vsebujejo mlečne proizvode, ki so bili obdelano s posebno obdelavo za zmanjšanje tveganja, ki je vsaj enakovredna eni od obdelav iz stolpca
B tabele iz Priloge XXVII k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/692E(4);
11. vsebujejo jajčne proizvode, ki so bili obdelani s posebno obdelavo za zmanjšanje tveganja, ki je vsaj enakovredna eni od obdelav v tabeli iz
Priloge XXVIII k Delegirani uredbi (EU) 2020/692(4).
Opombe
* V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko
energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, sklici na Evropsko unijo v tem potrdilu
vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.
Datum

Kvalifikacija in naziv uvoznika(5)

Žig

Podpis

(2)

Navesti naravo in odstotek vsake sestavine po vrstnem redu glede na težo.

(3)

Navesti številko odobritve obratov, v katerih so bili proizvedeni predelani proizvodi živalskega izvora, ki jih vsebuje sestavljeni proizvod, in
državo, v kateri je odobreni obrat, kot je določeno v členu 4(2) Uredbe (ES) št. 853/2004 in kot jo navede nosilec živilske dejavnosti, ki je uvoznik.

(4)

Neustrezno črtati.

(5)

Uvoznik: Predstavnik nosilcev živilske dejavnosti, ki so uvozniki, kot je določeno v členu 14(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/625.

A

Sklep Komisije 2011/163/EU z dne 16. marca 2011 o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta
96/23/ES (UL L 70, 17.3.2011, str. 40).
Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1).
Uredba (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi
rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).
Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006,
str. 5).
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede
pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po
vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

B
C

D

E

sl
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