Upozornenie pre dovozcov potravín z tretích krajín
Povinné využívanie systému Traces NT pre oznamovanie príchodu zásielok určitých
dovážaných komodít od 14. 12. 2019
Dňa 14. 12. 2019 začnú platiť nové pravidlá pre dovoz potravín z tretích krajín, lebo od
tohto dňa sa bude uplatňovať nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625
o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie
uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné
podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č.
1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení
Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES,
2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS,
91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o
úradných kontrolách).
Najväčšiu zmenu pre dovozcov predstavuje predovšetkým používanie systému
TRACES NT na účely informovania orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy o
príchode zásielky podľa čl. 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/625.
Povinné používanie systému TRACES NT sa dotkne zásielok komodít, ktoré aktuálne
spadajú pod režim nariadenia (ES) č. 669/2009; nariadenia (EÚ) 884/2014; nariadenia (EÚ)
2018/1660; nariadenia (EÚ) 2017/186 a nariadenia (EÚ) 2015/175. Tieto nariadenia budú od
14. 12. 2019 zrušené a nahradené jedným súhrnným nariadením s podobnými pravidlami
(vykonávacie akt zatiaľ nebol uverejnený v Úradnom vestníku EÚ).
Súčasný Jednotný vstupný dokument (JVD) sa zmení na Jednotný vstupný a zdravotný
dokument (JVZD) a bude sa rozlišovať niekoľko typov JVZD, podľa typu dovážané komodity
(rastliny, živočíšne produkty, potraviny a pod.). V prípade dovozu potravín z tretích krajín sa
použije typ označený ako JVZD-D (skratka pre anglickú jazykovú mutáciu je CHED-D).
Elektronická obdoba JVZD-D (CHED-D) v systéme TRACES NT bude slúžiť na účely
oznámenia príchodu zásielky. Zo systému možno následne vygenerovať PDF, ktorý bude
vytlačený, podpísaný a tento originál JVZD bude sprevádzať zásielku až do jej miesta určenia.
Z pohľadu dovozcu zostane v podstate zachovaný súčasný systém kontroly, novo pribudne iba
elektronický doklad v systéme TRACES NT.
Do produkčnej verzie systému TRACES NT sa možno registrovať tu:
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
Na účely testovania možno využiť testovacie prostredie systému TRACES NT, ktoré je
dostupné tu:
https://webgate.training.ec.europa.eu/tracesnt/login
Manuál pre vytvorenie používateľského konta a založenia hospodárskeho subjektu a
manuál pre administráciu používateľov v systéme TRACES NT je dostupný nižšie. Ďalšie
informácie budú postupne dopĺňané.

