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Förordning 884/2014, bilaga III

[8829]

BILAGA III

Anvisningar för ifyllande av CED-handlingen enligt denna förordning i de fall då foder och livs
medel som importeras från vissa tredjeländer är kontaminerade med aflatoxiner

Allmänt

Vid användning av CED-handlingen enligt denna förordning ska det utsedda införselstället alltid läsas
som ”det utsedda införselstället” eller ”det fastställda importstället” enligt vad som anges i de specifika
anvisningarna för varje fält. ”Kontrollstation” ska alltid läsas som ”fastställt importställe”.
Handlingen ska fyllas i med versaler. Anvisningarna numreras efter motsvarande fält i handlingen.

Del I

Om inget annat anges ska detta avsnitt fyllas i av foder- eller livsmedelsföretagaren eller
dennes företrädare

Fält I.1

Avsändare: Ange namn och fullständig adress för den fysiska eller juridiska person (foder- eller livsme
delsföretagare) som skickat sändningen. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekom
menderas.

Fält I.2

Alla fältets tre delar ska fyllas i av myndigheterna på det fastställda importstället enligt definitionen i
artikel 2. Ange CED-referensnumret i det första fältet. CED-referensnumret kan även fyllas i av myndig
heterna på det utsedda införselstället. Ange namnet på det fastställda importstället och dess nummer i
det andra respektive tredje fältet.

Fält I.3

Mottagare: Ange namn och fullständig adress för den fysiska eller juridiska person (foder- eller livsme
delsföretagare) för vilken sändningen är avsedd. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress
rekommenderas.

Fält I.4

Lastansvarig: Ange namn och fullständig adress för den person (även foder- eller livsmedelsföretagare,
ombud eller deklarant) som ansvarar för sändningen när den uppvisas på det utsedda införselstället
och som lämnar de intyg som krävs till den behöriga myndigheten på importörens vägnar. Uppgift
om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

Fält I.5

Ursprungsland: Ange det land där varan har sitt ursprung, har odlats, skördats eller framställts.

Fält I.6

Avsändarland: Ange det land där sändningen placerades på det slutliga transportmedlet för transport
till unionen.

Fält I.7

Importör: Ange namn och fullständig adress. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress
rekommenderas.

Fält I.8

Bestämmelseort: Ange leveransadress i unionen. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress
rekommenderas.

Fält I.9

Ankomst till det utsedda införselstället (beräknat datum): Ange det datum då sändningen beräknas
anlända till det utsedda införselstället.

Fält I.10

Handlingar: Ange i tillämpliga fall utfärdandedatum och antalet officiella handlingar som åtföljer sänd
ningen.

Fält I.11

Transportmedel: Kryssa i transportmedel vid införseln.
Identifiering: Ange fullständiga uppgifter om transportmedlet. Ange flightnummer vid flygtransport.
Ange fartygets namn vid fartygsfrakt. Ange registreringsnummer och nummer på ev. släp vid vägtran
sport. Ange tågets identitetsnummer och vagnnummer vid järnvägstransport.
Dokumentreferens: Flygfraktsedelns nummer, konossementnummer eller handelsnummer för järnvägseller vägtransport.

Fält I.12

Beskrivning av varan: Lämna en detaljerad beskrivning av varan med användning av terminologin i ar
tikel 1.
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Fält I.13

Varukod: Ange KN-numret för varan enligt bilaga I (inkl. Taric-undernummer i förekommande fall)

Fält I.14

Bruttovikt: Ange total vikt i kg eller ton. Denna definieras som produkternas samlade massa med inre
och yttre emballage, men utan transportcontainrar eller annan transportutrustning.
Nettovikt: Ange själva produktens vikt i kg eller ton, utan förpackning. Denna definieras som själva
produkternas massa utan inre och yttre emballage.

Fält I.15

Antal förpackningar: Ange antalet förpackningar i sändningen.

Fält I.16

Temperatur: Kryssa i lämplig transport-/lagringstemperatur.

Fält I.17

Typ av förpackningar: Ange typ av förpackningar för produkterna.

Fält I.18

Avsedd användning av varan: Kryssa i ”Livsmedelsändamål” om varan är avsedd som livsmedel utan
föregående sortering eller annan fysisk bearbetning, ”Vidare bearbetning” om varan är avsedd som livs
medel efter sådan bearbetning eller ”Foder” om den är avsedd som foder.

Fält I.19

Förseglingens nummer och containernummer: Ange i förekommande fall alla förseglings- och contai
nernummer.

Fält I.20

För omlastning till kontrollstation: Om sändningen är avsedd för import (enligt fält I.22) och före
tagaren väljer att utföra identitetskontrollerna och de fysiska kontrollerna på ett särskilt fastställt
importställe, kryssa i och ange det fastställda importstället.

Fält I.21

Ej tillämpligt.

Fält I.22

För import: Kryssa i om sändningen är avsedd för import.

Fält I.23

Ej tillämpligt.

Fält I.24

Transportmedel till kontrollstationen: Kryssa i lämpligt transportmedel som används för omlastning till
det fastställda importstället.

Del II

Detta avsnitt ska fyllas i av den behöriga myndigheten

Allmänt

Fält II.1 ska fyllas i av den behöriga myndigheten på det fastställda importstället. Fälten II.2–II.9, med
undantag av fält II.4, ska fyllas i av tullmyndigheterna eller de myndigheter som är behöriga för doku
mentkontrollen. Fälten II.10–II.21 ska fyllas i av den behöriga myndigheten på det fastställda import
stället.

Fält II.1

CED-referensnummer: Ange samma CED-referensnummer som i fält I.2.

Fält II.2

Tulldokumentets referensnummer: För tullmyndigheterna vid behov.

Fält II.3

Dokumentkontroll: Ska fyllas i för alla sändningar.

Fält II.4

Sändningen utvald för fysisk kontroll: Ej tillämpligt när det gäller denna förordning.

Fält II.5

GODKÄNNS för omlastning: Om sändningen efter en tillfredsställande dokumentkontroll godkänns för
omlastning till ett fastställt importställe, ska den behöriga myndigheten på det utsedda införselstället
kryssa i och ange till vilket fastställt importställe sändningen ska omlastas för eventuell fysisk kontroll
(beroende på uppgifterna i fält I.20).

Vidaretransport är inte tillämpligt när det gäller denna förordning.
Fält II.6

GODKÄNNS INTE: Om sändningen inte godkänns för omlastning till ett fastställt importställe på grund

av inte tillfredsställande resultat av dokumentkontrollen, ska den behöriga myndigheten på det utsedda
införselstället kryssa i och tydligt ange vilken åtgärd som ska vidtas om sändningen avvisas. Vid ”Åter
export”, ”Destruktion”, ”Vidare bearbetning” eller ”Användning för andra ändamål” ska bestämmelsean
läggningens adress anges i fält II.7.
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Fält II.7

Uppgifter om kontrollerade bestämmelseorter (II.6): Ange i tillämpliga fall godkännandenummer och
adress (eller fartygsnamn och hamn) för alla bestämmelseorter när det krävs ytterligare kontroll av
sändningen, t.ex. för fall som rör fält II.6 (”Återexport”, ”Destruktion”, ”Vidare bearbetning” eller
”Användning för andra ändamål”).

Fält II.8

Fullständig identifiering av det utsedda införselstället och officiell stämpel: Ange fullständig identifiering
för det utsedda införselstället och den behöriga myndighetens på det utsedda importstället officiella
stämpel.

Fält II.9

Officiell inspektör: Underskrift av ansvarig tjänsteman vid den behöriga myndigheten på det utsedda
införselstället.

Fält II.10

Ej tillämpligt.

Fält II.11

Identitetskontroll: Kryssa i för att ange om identitetskontrollen har utförts och med vilket resultat.

Fält II.12

Fysisk kontroll: Kryssa i för att ange om den fysiska kontrollen har utförts och med vilket resultat.

Fält II.13

Laboratorietester: Kryssa i för att ange om sändningen har valts ut för provtagning och analys.
Testad med avseende på: Ange vad (aflatoxin B1 och/eller total aflatoxinhalt) som har undersökts och
vilken analysmetod som har använts vid laboratorietesterna.
Resultat: Kryssa i för att ange resultatet av laboratorietesterna.

Fält II.14

GODKÄNNS för övergång till fri omsättning: Kryssa i om sändningen ska övergå till fri omsättning i

unionen.
Kryssa i en av rutorna (”Livsmedelsändamål”, ”Vidare bearbetning”, ”Foder” eller ”Annat”) för att ange
varans vidare användning.
Fält II.15

Ej tillämpligt.

Fält II.16

GODKÄNNS INTE: Kryssa i om sändningen avvisas på grund av inte tillfredsställande resultat av identi

tetskontrollen eller den fysiska kontrollen.
Ange tydligt vilken åtgärd som i så fall ska vidtas, genom att kryssa i en av rutorna (”Återexport”,
”Destruktion”, ”Bearbetning” eller ”Användning för andra ändamål”). Ange bestämmelseanläggningens
adress i fält II.18.
Fält II.17

Motivering till avvisning: Kryssa i lämplig ruta. Lägg till relevanta uppgifter vid behov.

Fält II.18

Uppgifter om kontrollerade bestämmelseorter (II.16): Ange i förekommande fall godkännandenummer
och adress (eller fartygsnamn och hamn) för alla bestämmelseorter när det krävs ytterligare kontroll av
sändningen enligt uppgifterna i fält II.16.

Fält II.19

Återförseglad sändning: Fyll i detta fält om den ursprungliga förseglingen på en sändning förstörs när
containern öppnas. Alla förseglingar som har använts för detta ändamål ska sammanställas i en
förteckning.

Fält II.20

Fullständig identifiering av det utsedda införselstället/kontrollstationen och officiell stämpel: Ange full
ständig identifiering för det fastställda importstället och den behöriga myndighetens på det fastställda
importstället officiella stämpel.

Fält II.21

Officiell inspektör: Ansvarig tjänsteman vid den behöriga myndigheten på det fastställda importstället
ska här ange sitt namn (med versaler) och utfärdandedatum samt underteckna.

Del III

Detta avsnitt ska fyllas i av den behöriga myndigheten

Fält III.1

Uppgifter om återexport: Den behöriga myndigheten på det utsedda införselstället eller på det fast
ställda importstället ska här ange använt transportmedel med identifieringsbeteckning, bestämmelse
land och datum för återexport, så snart dessa uppgifter är kända.
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Fält III.2

Uppföljning: Ange den lokala behöriga myndighetsenhet som svarar för tillsynen i samband med sänd
ningens destruktion, vidare bearbetning eller användning för andra ändamål. Denna behöriga
myndighet ska här ange om sändningen anlänt och om den överensstämmer med uppgifterna.

Fält III.3

Officiell inspektör: Underskrift av ansvarig tjänsteman vid den behöriga myndigheten på det fastställda
importstället i samband med återexport. Underskrift av ansvarig tjänsteman vid den lokala behöriga
myndigheten i samband med destruktion, vidare bearbetning eller användning för andra ändamål.

