Nowe prawo UE
w zakresie kontroli urzędowych od dnia 14 grudnia 2019 r.
Dokument CHED - prenotyfikacja i zgłaszanie przesyłek do
kontroli
Szanowny Przedsiębiorco,
od dnia 14 grudnia 2019 r. w UE obowiązywać zaczną przepisy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i
innych czynności urzędowych. Zgodnie z art. 56 ww. rozporządzenia, każda przesyłka
zwierząt żywych oraz towarów podlegających granicznej kontroli weterynaryjnej, musi
być zaopatrzona we wspólny zdrowotny dokument wejścia (dokument CHED).

W odniesieniu do każdej przesyłki podmiot odpowiedzialny za przesyłkę wypełnia
elektronicznie w nowym systemie unijnym TRACES-NT pierwszą część dokumentu
CHED (CHEDP-w przypadku produktów, CHEDA- w przypadku zwierząt), udzielając
informacji niezbędnych do natychmiastowej i kompletnej identyfikacji przesyłki i jej
przeznaczenia. Dokument ten jednocześnie będzie pełnił rolę zgłoszenia przesyłki do
granicznej kontroli weterynaryjnej.
Dokument CHED musi być stosowany przez podmioty odpowiedzialne za przesyłki
zwierząt i towarów w celu wcześniejszego powiadomienia właściwych organów w
punkcie kontroli granicznej (BCP) o przybyciu tych przesyłek (prenotyfikacja).
Podmioty odpowiedzialne za przesyłkę dokonują wcześniejszego powiadomienia
poprzez wypełnienie i przedłożenie pierwszej części dokumentu CHED w systemie
TRACES NT, będącym składnikiem systemu IMSOC, w celu przekazania go właściwym
organom w punkcie kontroli granicznej przed faktycznym przybyciem przesyłki do
Unii. Zgodnie z przepisami artykułu 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr
2019/1013 podmiot odpowiedzialny za przesyłkę jest zobowiązany dokonać
wcześniejszego powiadomienia właściwego organu w punkcie kontroli granicznej (BCP)
pierwszego przybycia do Unii co najmniej jeden dzień roboczy przed
przewidywanym przybyciem przesyłki.
Dokument CHED po ostatecznym wypełnieniu przez właściwe organy kontrolne w BCP
(część druga) stanowi jednoczenie udokumentowanie wyniku przeprowadzonych
kontroli urzędowych oraz wszelkich decyzji podjętych na ich podstawie, w tym decyzji
o odrzuceniu przesyłki.
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Objęcie przesyłek zwierząt i towarów procedurą celną wymaga przedstawienia organom
celnym dokumentu CHED przez podmiot odpowiedzialny za przesyłkę. Na tym etapie
dokument CHED musi być ostatecznie wypełniony w systemie TRACES NT przez
granicznego lekarza weterynarii w BCP.
Organy celne nie zezwolą na objęcie przesyłki inną procedurą celną niż wskazana przez
granicznego lekarza weterynarii w BCP oraz zezwolą na dopuszczenie przesyłki do
obrotu wyłącznie po przedstawieniu ostatecznie wypełnionego dokumentu CHED
potwierdzającego, że przesyłka jest zgodna z mającymi zastosowanie przepisami, o
których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2017/625.
W przypadku dokonania zgłoszenia celnego w odniesieniu do przesyłki zwierząt lub
towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej, ale nieprzedłożenia
dokumentu CHED organy celne zatrzymają przesyłkę i niezwłocznie zawiadomią
granicznego lekarza weterynarii w BCP, który podejmie dalsze czynności, w tym
dokona jej urzędowego zatrzymania.
Aby wypełnić dokument CHED w części właściwej dla podmiotu odpowiedzialnego za
przesyłkę, konieczne jest założenie bezpłatnego konta w systemie TRACES-NT. Konto
to musi zostać zatwierdzone przez właściwy BCP.
Począwszy od dnia 14 grudnia 2019 r. nie będzie możliwości generowania
dotychczas stosowanych dokumentów: CVEDA oraz CVEDP w „starym” systemie
TRACES, który stopniowo będzie wygaszany.
Dodatkowe informacje nt. nowych regulacji w zakresie kontroli urzędowych, w tym
także obsługi systemu TRACES NT dostępne są na naszej stronie internetowej
www.griwgda.pl.

