
BILAG II
DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED)

DEN EUROPÆISKE UNION                                                                                                                      Det fælles importdokument (CED)
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I.1. Afsender

Navn

Adresse

Land                                           +ISO-kode

I.2. CED-reference nr.

DPE

DPE-enheds nr.

I.3. Modtager

Navn

Adresse

Post nr.

Land                                           +ISO-kode

I.4. Den person, der har ansvaret for sendingen

Navn

Adresse

I.5. Oprindelsesland                                          +ISO-kode

I.6. Afsendelsesland                                          +ISO-kode

I.7. Importør

Navn

Adresse

Post nr.

Land                                           +ISO-kode

I.8. Bestemmelsessted

Navn

Adresse

Post nr.

Land                                           +ISO-kode

I.9. Ankomst til DPE (forventet dato og klokkeslæt)

Dato                                      Klokkeslæt

I.10. Dokumenter

Nr.

Udstedelsesdato

I.11. Transportmidler

Fly           Skib           Togvogn           Køretøj  

Identifikation:

Dokumentreference:
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I.12. Varebeskrivelse I.13. Varekode

I.14. Bruttovægt og nettovægt

I.15. Antal kolli

I.16. Temperatur

Omgivelsestemp.                        Kølet                      Frosset   

I.17. Emballagetype

I.18. Varer bestemt til

Konsum                    Videreforarbejdning                  Foderstoffer  

I.19. Plombenr. og container nr.

I.20. Overførsel til  

Kontrolsted                                                                               Kontrolstedets enheds nr.

I.21.

I.22 Ved import   I.23.

I.24. Transportmiddel til kontrolsted

Togvogn  Registrerings nr.

Fly  Rute nr.         

Skib  Navn

Køretøj  Nummerplade

I. 25. Attestering

Undertegnede, som er ansvarlig for overnævnte sending, 
attesterer, at angivelserne i del I i dette dokument efter min bedste 
overbevisning er korrekt og fuldstændige, og erklærer at ville 
overholde forskrifterne i forordning (EF) nr. 882/2004, herunder 
betaling for offentlig kontrol og dermed forbundne offentlige 
foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse af foderstof- 
og fødevarelovgivninger.

Sted og dato for attestering

______________________________________________________

Underskriverens navn

______________________________________________________

Underskrift

______________________________________________________
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II.1. CED-reference nr. II.2. Tolddokumentreference:

II.3. Dokumentkontrol

Tilfredsstillende                     Ikke tilfredsstillende   

II.4. Sendingen udtaget til fysisk kontrol

Ja                     Nej   

II.5. KAN GODKENDES til overførsel 

Kontrolsted                                             Kontrolstedets enheds nr.

Sendingen godkendt til videre transport (i afventning af resulta-
terne af laboratorieundersøgelser) - sendingen må ikke frigives  

II.6. KAN IKKE GODKENDES 

1. Genudførsel 

2. Destruktion           

3. Forarbejdning  

4. Anvendelse til andre formål  

II.7. Oplysninger om kontrollerede destinationer (II.6)

Godkendelses nr. (i givet fald)
Adresse

Post nr.



Bilag II til Forordning 323/2014 side 3 af 5 07-2014

II.8. Fuld identifikation af DPE og officielt stempel 

DPE                                             Stempel:

DPE-enheds nr.

II.9. Officiel inspektør
Undertegnede officielle inspektør på DPE attesterer, at kontrollen 
af denne sending er blevet udført i overensstemmelse med EU-
kravene.

Navn (med blokbogstaver):

_____________________________________________________

Dato: 

______________________________________________________

Underskrift:

______________________________________________________

II.10. II.11. Identitetskontrol

Ja                     Nej   

Tilfredsstillende       Ikke tilfredsstillende   

II.12. Fysisk kontrol:

Tilfredsstillende                     Ikke tilfredsstillende   

II.13. Laboratorieundersøgelser

Ja                     Nej   

Undersøgt for
Resultater:             Tilfredsstillende       Ikke tilfredsstillende   

II.14. KAN GODKENDES til overgang til fri omsætning  

1. Konsum 

2. Videreforarbejdning           

3. Foderstoffer  

4. Andet 

II.15.

II.16. KAN IKKE GODKENDES                                        

1. Genudførsel 

2. Destruktion           

3. Forarbejdning  

4. Anvendelse til andre formål  

II.17. Årsag til afvisning

1. Intet/ugyldigt certifikat (i givet fald) 

2. ID: Manglende overensstemmelse med dokumenter  

3. Hygiejnesvigt  

4. Kemisk kontaminering  

5. Mikrobiologisk kontaminering  

6. Andet  

II.18. Oplysninger om kontrollerede destinationer (II.6.)

Godkendelses nr. (i givet fald)

Adresse

Post nr.

II.19. Sending genplomberet

Nyt plombe nr.:

II.20. Fuld identifikation af DPE/kontrolsted og officielt stempel

Stempel:

II.21. Officiel inspektør

Undertegnede officielle inspektør på DPE/kontrolstedet attesterer, 
at kontrollen af denne sending er blevet udført i overensstemmelse 
med EU-kravene.

Navn (med blokbogstaver):

Dato:                

Underskrift: ____________________________________________
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III.1. Oplysninger om genudførsel:

Transportmiddel nummer:

Togvogn           Fly           Skib           Køretøj  

Bestemmelsesland:                                                                      + ISO-kode

Dato:  

III.2. Opfølgning

Lokal kompetent myndighedsenhed 

Sendingen ankommet    Ja      Nej                           Sendingen i overensstemmelse med angivelserne      Ja      Nej 

III.3. Officiel inspektør

Navn (med blokbogstaver) DPE-enheds nr.

Adresse Underskrift

 Stempel:

Dato: 

Vejledning i udfyldelse af CED-dokumentet
Generelt:  Dokumentet udfyldes med blokbogstaver. Der er anført nærmere oplysninger ud for de enkelte rubrik numre.

Del I Denne del udfyldes af foderstof- eller fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant, medmindre andet er angivet.

Rubrik I.1.   Afsender: Navn og fuldstændig adresse på den fysiske eller juridiske person (foderstof- eller fødevarevirksomhedslederen), som afsender sendingen. 
Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mail adresse.

Rubrik I.2.   Oplysninger om CED-referencenummeret skal indsættes af den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted (DPE). Foderstof- eller 
fødevarevirksomhedslederen skal angive det udpegede indgangssted, som sendingen skal ankomme til.

Rubrik I.3.   Modtager: Navn og fuldstændig adresse på den fysiske eller juridiske person (foderstof- eller fødevarevirksomhedslederen), som sendingen sendes 
til. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mail adresse.

Rubrik I.4.   Den person, der har ansvaret for sendingen: Den person (foderstof- eller fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant eller en anden person, 
der foretager anmeldelsen på dennes vegne), der har ansvaret for sendingen, når den frembydes på det udpegede indgangssted, og som foretager 
de nødvendige anmel delser for den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted på importørens vegne. Der angives navn og fuldstændig 
adresse. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mailadresse.

Rubrik I.5. Oprindelsesland: Det tredjeland, hvori varen har sin oprindelse, er dyrket, høstet eller fremstillet.

Rubrik I.6.   Afsendelsesland: Det tredjeland, hvor sendingen blev anbragt i det endelige transportmiddel med henblik på transport til EU.

Rubrik I.7.  Importør: Navn og fuldstændig adresse. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mailadresse. 

Rubrik I.8.  Bestemmelsessted: Leveringsadresse i EU. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mailadresse. 

Rubrik I.9.  Ankomst til DPE: Angiv den dato, hvor sendingen forventes at ankomme til det udpegede indgangssted. 

Rubrik I.10.   Dokumenter: Angiv udstedelsesdato og nummer på de officielle dokumenter, der måtte ledsage sendingen.

Rubrik I.11.   Der gives udførlige oplysninger om ankomsttransportmidlet: For fly flynummer, for skibe skibsnavn, for lastbiler registreringsnummerpladen på 
denne og på en eventuel anhænger, for togvogne togets og gods vognens  nummer.

 Dokumentreference:  Luftfragtbrevsnummer, konnossementsnummer eller handelsnummer for tog eller last bil.

Rubrik I.12.  Varebeskrivelse: Giv en udførlig beskrivelse af varen (for foderstoffer angives foderstoftypen).

Rubrik I.13.   Varekode: Anvend identifikationskoden for varen som angivet i bilag I (herunder Taric-underopdelingen, hvis det er relevant).

Rubrik I.14.   Bruttovægt: Samlet vægt i kg. Denne defineres som produkternes samlede masse inklusive al emballage, dog ikke transportcontainere og andet 
transportmateriel.

 Nettovægt:  Vægten i kg af selve produktet uden emballage. Denne defineres som selve produkternes masse uden emballage.

Rubrik I.15.   Antal kolli.

Rubrik I.16.    Temperatur: Der sættes kryds ved den relevante type transporttemperatur/opbevaringstemperatur. 

Rubrik I.17.   Emballagetype: Angiv emballagetype for produkterne.

Rubrik I.18.   Vare bestemt til: Afkryds den relevante rubrik, afhængigt af om varen er beregnet til konsum uden forudgående sortering eller anden fysisk 
behandling (i dette tilfælde afkrydses rubrikken »konsum«) eller om den er beregnet til konsum efter en sådan behandling (i så fald afkrydses 
»videreforarbejdning«) eller er beregnet til »foderstoffer« (i så fald afkrydses »foderstoffer«).

Rubrik I.19.   Alle plombe- og containernumre oplyses, hvis det er relevant.
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Rubrik I.20.   Overførsel til et kontrolsted: I den i artikel 19, stk. 1, fastsatte overgangsperiode skal det udpegede indgangssted afkrydse denne rubrik for at tillade 
overførsel til et andet kontrolsted.

Rubrik I.21.  Udfyldes ikke.

Rubrik I.22.  Ved import: Denne rubrik afkrydses, såfremt sendingen er bestemt til import til EU (artikel 8). 

Rubrik I.23.  Udfyldes ikke.

Rubrik I.24.   Sæt kryds ved det relevante transportmiddel.

Del II Denne del udfyldes af den kompetente myndighed

Rubrik II.1.  Brug samme referencenummer som i rubrik I.2. 

Rubrik II.2.    Til toldmyndighedernes brug.

Rubrik II.3.    Dokumentkontrol: Skal udfyldes for alle sendinger.

Rubrik II.4.   Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted skal angive, om sendingen udtages til fysisk kontrol, som i den i artikel 19, stk. 1, fastsatte 
overgangsperiode kan udføres på et andet kontrolsted.

Rubrik II.5.   I den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 19, stk.1, skal den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted efter en tilfredsstillende 
dokumentkontrol angive, til hvilket kontrolsted sendingen kan transporteres med henblik på identitetskontrol og fysisk kontrol.

  Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted skal endvidere angive, om sendingen er godkendt til videre transport, jf. artikel 8. Der 
kan kun gives tilladelse til videre transport, hvis identitets  kontrollen er udført på det udpegede indgangssted og med et tilfredsstillende resultat. 
Rubrik II.11 skal derfor udfyldes, samtidig med at der gives tilladelse til videre transport, mens rubrik II.12 skal udfyldes, så snart resultaterne af 
laboratorieundersøgelser foreligger.

Rubrik II.6.   Angiv tydeligt, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis sendingen afvises som følge af et utilfreds stillende resultat af dokumentkontrollen. 
Adressen på virksomheden på bestemmelsesstedet i tilfælde af »genudførsel«, »destruktion«, »forarbejdning« og »anvendelse til andre formål« 
angives i rubrik II.7.

Rubrik II.7.   Anfør i givet fald godkendelsesnummer og adresse (eller skibsnavn og havn) for alle destinationer, hvor yderligere kontrol af sendingen er påkrævet, 
afhængigt af oplysningerne i rubrik II.6, »genudførsel«, »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål«.

Rubrik II.8.   Her sætter den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted sit officielle stempel.

Rubrik II.9.  Her sætter den ansvarlige embedsmand fra den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted sin underskrift.

Rubrik II.10.  Udfyldes ikke.

Rubrik II.11.   Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, den kompetente myndighed 
på kontrolstedet, angiver her resultatet af identitetskontrollen.

Rubrik II.12.   Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, den kompetente myndighed 
på kontrolstedet, angiver her resultatet af den fysiske kontrol.

Rubrik II.13.   Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, den kompetente myndighed 
på kontrolstedet, angiver her resultatet af laboratorieunder søgelsen. Denne rubrik udfyldes med den stof- eller patogengruppe, for hvilken der er 
foretaget en labo ratorieundersøgelse.

Rubrik II.14.  Denne rubrik benyttes til alle sendinger, der skal overgå til fri omsætning i EU. 

Rubrik II.15.  Udfyldes ikke.

Rubrik II.16.   Angiv tydeligt, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis sendingen afvises som følge af et utilfredsstillende resultat af identitetskontrollen eller 
den fysiske kontrol. Adressen på virksomheden på bestemmel sesstedet i tilfælde af »genudførsel«, »destruktion«, »forarbejdning« og »anvendelse 
til andre formål« angives i rubrik II.18.

Rubrik II.17.  Årsag til afvisning: Anvendes i givet fald for at tilføje relevante oplysninger. Der sættes kryds i den relevante rubrik.

Rubrik II.18.   I det omfang, det er relevant, angives godkendelsesnummer og adresse (eller skibsnavn og havn) for alle destinationer, hvor yderligere kontrol af 
sendingen er påkrævet, afhængigt af oplysningerne i rubrik II.16, »genudførsel«, »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål«.

Rubrik II.19.   Denne rubrik benyttes, når den oprindelige plombe, der er registreret for en sending, ødelægges ved åbning af containeren. Der skal føres en 
konsolideret liste over alle plomber, som er brugt til dette formål.

Rubrik II.20.   Her sætter den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, den kompetente 
myndighed på kontrolstedet, sit officielle stempel.

Rubrik II.21.   Her sætter den ansvarlige embedsmand fra den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller,   i den overgangsperiode, der er fastsat 
i artikel 19, stk. 1, fra den kompetente myndighed på kontrolstedet, sin underskrift.

Del III Denne del udfyldes af den kompetente myndighed

Rubrik III.1.   Oplysninger om genudførsel: Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den over gangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 
1, den kompetente myndighed på kontrolstedet, angiver her det anvendte transportmiddel, dets identifikation, bestemmelsesland og genudførselsdato, 
så snart disse kendes.

Rubrik III.2.     Opfølgning: Angiv den enhed under den lokale kompetente myndighed, der er tilsynsansvarlig i tilfælde af »destruktion«, »forarbejdning« eller 
»anvendelse til andre formål« af sendingen. Denne myndighed skal her angive resultatet af sendingens ankomst og om sendingen er i overensstemmelse 
med angivelserne.

Rubrik III.3.   I tilfælde af genudførsel sætter den ansvarlige embedsmand fra den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, 
der er fastsat i artikel 19, stk. 1, den ansvarlige embedsmand fra den kompetente myndighed på kontrolstedet, sin underskrift her. I tilfælde af 
»destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål« af sendingen sætter den ansvarlige embedsmand fra den lokale kompetente 
myndighed sin underskrift her.«
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