
P ÍLOHA II

SPOLE NÝ VSTUPNÍ DOKLAD

CSL 194/18 Ú ední v stník Evropské unie 25.7.2009



CS25.7.2009 Ú ední v stník Evropské unie L 194/19



Pokyny ke spole nému vstupnímu dokladu

Obecné pokyny: Doklad vypl te h lkovým písmem. Pokyny se vztahují k p íslušnému íslu kolonky.

ást I Pokud není uvedeno jinak, tento oddíl vyplní provozovatel krmivá ského a potraviná ského podniku nebo jeho 
zástupce.

Kolonka I.1 Odesílatel: jméno a úplná adresa fyzické nebo právnické osoby (provozovatele krmivá ského a potraviná ského podniku) 
odesílající zásilku. Doporu uje se uvést rovn ž telefonní íslo a íslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.2 Tuto kolonku vyplní orgány ur eného místa vstupu, jak je stanoveno v lánku 2.

Kolonka I.3 P íjemce: jméno a úplná adresa fyzické nebo právnické osoby (provozovatele krmivá ského a potraviná ského podniku), 
pro kterou je zásilka ur ena. Doporu uje se uvést rovn ž telefonní íslo a íslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.4 Osoba odpov dná za zásilku (rovn ž zástupce, deklarant nebo provozovatel krmivá ského a potraviná ského podniku): 
osoba, která je odpov dná za zásilku p edkládanou na ur eném míst  vstupu a která jménem dovozce iní pot ebná 
prohlášení u p íslušných orgán . Uve te jméno a úplnou adresu. Doporu uje se uvést rovn ž telefonní íslo a íslo faxu 
nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.5 Zem  p vodu: zem , ze které komodita pochází, kde byla vyp stována, sklizena nebo vyrobena.

Kolonka I.6 Zem  odeslání: zem , kde byla zásilka naložena na dopravní prost edek za ú elem kone né p epravy do Spole enství.

Kolonka I.7 Dovozce: jméno a úplná adresa. Doporu uje se uvést rovn ž telefonní íslo a íslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.8 Místo ur ení: adresa dodání ve Spole enství. Doporu uje se uvést rovn ž telefonní íslo a íslo faxu nebo e-mailovou 
adresu.

Kolonka I.9 P íchod na ur ené místo vstupu: uve te p edpokládané datum p íchodu zásilky na ur ené místo vstupu.

Kolonka I.10 Doklady: uve te p ípadn  datum vydání a po et ú edních doklad , které jsou p iloženy k zásilce.

Kolonka I.11 Uve te veškeré údaje o p ivážejícím dopravním prost edku: u letadla íslo letu, u plavidel název lodi, u silni ního vozidla 
poznávací zna ku, p ípadn  poznávací zna ku p ív su, u železnice totožnost vlaku a íslo vagónu. Odkazy na doku
menty: íslo leteckého nákladního listu, nákladního listu nebo obchodní íslo (u železnice nebo nákladního vozidla).

Kolonka I.12 Popis komodity: podrobn  popište komoditu (u krmiv i jejich druh).

Kolonka I.13 Komodita nebo kód HS harmonizovaného systému Sv tové celní organizace.

Kolonka I.14 Hrubá hmotnost: celková hmotnost v kg. Tím se rozumí souhrnná hmotnost produkt  v bezprost edním balení se všemi 
obaly, avšak krom  p epravních kontejner  a jiných p epravních za ízení.

istá hmotnost: hmotnost vlastního produktu bez obalu v kg. Tím se rozumí hmotnost samotných produkt  bez 
bezprost edních balení nebo jiných obal .

Kolonka I.15 Po et balení.

Kolonka I.16 Teplota: ozna te odpovídající p epravní/skladovací teplotu.

Kolonka I.17 Druh balení: uve te druh balení produktu.

Kolonka I.18 Komodita ur ená pro: ozna te odpovídající kolonku podle toho, zda je komodita ur ena k lidské spot eb  bez p ed
chozího t íd ní nebo jiného fyzického ošet ení (v tomto p ípad  ozna te „lidská spot eba“), nebo zda je ur ena k lidské 
spot eb  až po takovém ošet ení (v tomto p ípad  ozna te „další ošet ení“), nebo zda je ur ena k použití jako „krmivo“ (v 
tomto p ípad  ozna te „krmivo“).

Kolonka I.19 Uve te p ípadn  všechna identifika ní ísla plomb a kontejner .

Kolonka I.20 P esun na kontrolní místo: b hem p echodného období stanoveného v lánku 17 ozna í ur ené místo vstupu tuto 
kolonku, aby se umožnila další p eprava na jiné kontrolní místo.

Kolonka I.21 Nepoužije se.

Kolonka I.22 Pro dovoz: tato kolonka se ozna í v p ípad , že zásilka je ur ena pro dovoz ( lánek 8).

Kolonka I.23 Nepoužije se.

Kolonka I.24 Ozna te p íslušný dopravní prost edek.
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ást II Tento oddíl vyplní p íslušný orgán.

Kolonka II.1 Uve te totéž referen ní íslo jako v kolonce I.2.

Kolonka II.2 Pro celní orgány v p ípad  pot eby.

Kolonka II.3 Kontrola doklad : vyplní se pro všechny zásilky.

Kolonka II.4 Orgán ur eného místa vstupu uvede, zda byla zásilka vybrána pro fyzické kontroly, které mohou být b hem p echodného 
období stanoveného v lánku 17 provád ny na jiném kontrolním míst .

Kolonka II.5 Orgán ur eného místa vstupu uvede, na které kontrolní místo m že být zásilka b hem p echodného období stanoveného 
v lánku 17 po uspokojivé kontrole doklad /kontrole totožnosti p epravena za ú elem fyzické kontroly.

Kolonka II.6 Popište jasn  opat ení, jež má být provedeno v p ípad  odmítnutí zásilky z d vodu neuspokojivého výsledku kontroly 
doklad  nebo kontroly totožnosti. Adresa za ízení ur ení v p ípad  „odeslání zp t“, „zni ení“, „p em ny“ a „použití pro 
jiný ú el“ by m la být uvedena v kolonce II.7.

Kolonka II.7 Uve te p ípadn íslo schválení a adresu (nebo název lodi a p ístav) pro všechna místa, kde je požadována další kontrola 
zásilky, nap íklad pro kolonku II.6 v p ípad  „odeslání zp t“, „zni ení“, „p em ny“ a „použití pro jiný ú el“.

Kolonka II.8 Zde otiskn te ú ední razítko p íslušného orgánu ur eného místa vstupu.

Kolonka II.9 Podpis odpov dného ú edníka p íslušného orgánu ur eného místa vstupu.

Kolonka II.10 Nepoužije se.

Kolonka II.11 Zde uvede p íslušný orgán ur eného místa vstupu nebo, b hem p echodného období stanoveného v lánku 17, p íslušný 
orgán kontrolního místa výsledky kontrol totožnosti.

Kolonka II.12 Zde uvede p íslušný orgán ur eného místa vstupu nebo, b hem p echodného období stanoveného v lánku 17, p íslušný 
orgán kontrolního místa výsledky fyzických kontrol.

Kolonka II.13 Zde uvede p íslušný orgán ur eného místa vstupu nebo, b hem p echodného období stanoveného v lánku 17, p íslušný 
orgán kontrolního místa výsledky laboratorní zkoušky. V této kolonce vypl te kategorii látky nebo patogenu, pro kterou 
se laboratorní zkouška provádí.

Kolonka II.14 Tato kolonka se použije pro všechny zásilky, jež mají být propušt ny do volného ob hu ve Spole enství.

Kolonka II.15 Nepoužije se.

Kolonka II.16 Popište jasn  opat ení, jež má být provedeno v p ípad  odmítnutí zásilky z d vodu neuspokojivého výsledku fyzických 
kontrol. Adresa za ízení ur ení v p ípad  „odeslání zp t“, „zni ení“, „p em ny“ a „použití pro jiný ú el“ musí být uvedena 
v kolonce II.18.

Kolonka II.17 D vody zamítnutí: použijte v p ípad  pot eby k uvedení p íslušných informací. Zaškrtn te p íslušnou kolonku.

Kolonka II.18 Uve te p ípadn íslo schválení a adresu (nebo název lodi a p ístav) pro všechna místa, kde je požadována další kontrola 
zásilky, nap íklad pro kolonku II.16 v p ípad  „odeslání zp t“, „zni ení“, „p em ny“ a „použití pro jiný ú el“.

Kolonka II.19 Tato kolonka se použije tehdy, je-li p i otev ení kontejneru zni ena p vodní plomba p ipojená k zásilce. Je nutné vést 
souhrnný seznam všech plomb použitých k tomuto ú elu.

Kolonka II.20 Zde otiskn te ú ední razítko orgánu ur eného místa vstupu nebo, b hem p echodného období stanoveného v lánku 17, 
p íslušného orgánu kontrolního místa.

Kolonka II.21 Podpis odpov dného ú edníka orgánu ur eného místa vstupu nebo, b hem p echodného období stanoveného v lánku 
17, p íslušného orgánu kontrolního místa.

ást III Tento oddíl vyplní p íslušný orgán.

Kolonka III.1 Informace o odeslání zp t: orgán ur eného místa vstupu nebo, b hem p echodného období stanoveného v lánku 17, 
p íslušný orgán kontrolního místa uvede použité dopravní prost edky, jejich totožnost, zemi ur ení a datum odeslání 
zp t, jakmile jsou tyto údaje k dispozici.

Kolonka III.2 Další postup: uve te p ípadn  místní jednotku p íslušného orgánu odpov dnou za dohled v p ípadech „zni ení“ zásilky, 
její „p em ny“ nebo „použití pro jiný ú el“. Tento p íslušný orgán zde uvede zprávu o výsledku p íchodu zásilky a o 
shod .

Kolonka III.3 Podpis odpov dného ú edníka orgánu ur eného místa vstupu nebo, b hem p echodného období stanoveného v lánku 
17, orgánu kontrolního místa v p ípad  „odeslání zp t“. Podpis odpov dného ú edníka místního p íslušného orgánu 
v p ípadech „zni ení“ zásilky, její „p em ny“ nebo „použití pro jiný ú el“.
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