SZCZEGÓLNE PRZYPADKI WPROWADZENIA
TOWARÓW. TRANZYT.
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SZCZEGÓLNE PRZYPADKI WPROWADZENIA TOWARÓW
(PRZESYŁKI MONITOROWANE):

 WPROWADZENIE MONITOROWANE (KANALIZACJA)
 POWTÓRNE WPROWADZENIE (REIMPORT)
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WPROWADZENIE MONITOROWANE (KANALIZACJA)
❑ dotyczy przesyłek niektórych towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE)
2017/625, przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w Unii, co do których, p r z e p i s y
szczegółowe Unii wyraźnie stanowią, że ich transport z BCP
przybycia

do

przybycie

do

monitorowane

zakładu
miejsca
w

celu

w

miejscu

przeznaczenia

przeznaczenia
zapobiegania

w

Unii

wszelkim

i

ich

muszą

być

zagrożeniom

dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt
❑ do

monitorowania

ww.

przesyłek

mają

zastosowanie

rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 2019/1666

wymogi

proceduralne

określone

w
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WPROWADZENIE MONITOROWANE (KANALIZACJA)
❑

przykłady przesyłek towarów monitorowanych w celu uniknięcia
wszelkiego ryzyka dla zdrowia zwierząt i dla zdrowia publicznego:


produkty pochodzenia zwierzęcego (HC):
przesyłki dziczyzny nieoskórowanej pokrytej włosem (art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2019/2126)

▪

Artykuł 3 rozp.2019/2126
„Nieoskórowana, pokryta futrem dziczyzna
1.Właściwy organ w punktach kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii może zezwolić na wysyłkę przesyłek nieoskórowanej,
pokrytej futrem dziczyzny do zakładu w miejscu przeznaczenia bez zakończenia kontroli bezpośrednich, jeżeli przesyłki są wysyłane w
pojazdach

lub

pojemnikach

delegowanego



albo

kontenerach

Komisji (UE)

zgodnie

z

art.

2

i

3

rozporządzenia

2019/1666”

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (NHC, na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011):
▪

niektóre przesyłki produktów z krwi i zaw. produkty krwiopochodne

▪

przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do produkcji paszy dla zwierząt futerkowych, karmy dla zwierząt
domowych innej niż surowa oraz produktów pochodnych do zastosowań poza łańcuchem paszowym dla zwierząt gospodarskich

▪

przesyłki tłuszczów wytopionych do niektórych zastosowań poza łańcuchem paszowym dla zwierząt

▪

przesyłki pochodnych tłuszczów

▪

przesyłki kości i produktów z kości (z wyjątkiem mączki kostnej), rogów i produktów z rogów (z wyjątkiem mączki z rogu) oraz kopyt
i produktów z kopyt (z wyjątkiem mączki z kopyt) do zastosowań innych niż jako materiał paszowy, nawozy organiczne lub

polepszacze gleby
▪

przesyłki żelatyny fotograficznej

▪

przesyłki rogów i produktów z rogów (z wyjątkiem mączki z rogu) oraz kopyt i produktów z kopyt (z wyjątkiem mączki z kopyt) do
produkcji nawozów organicznych lub polepszaczy gleby

▪

próbki handlowe

▪

skórki mrożone zwierząt futerkowych
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WPROWADZENIE MONITOROWANE (KANALIZACJA)

Część II: Decyzja dotycząca przesyłki

CHEDP
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POWTÓRNE WPROWADZENIE (REIMPORT)
❑ dotyczy przesyłek zwierząt i towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE)
2017/625 p o c h o d z ą c y c h

z

Unii

i

wracających

do

Unii

w

wyniku

odmowy wprowadzenia w państwie trzecim
❑ przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych pochodzących z Unii i wracających
do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim mogą stanowić ryzyko dla zdrowia
publicznego. Dlatego, aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego
utrzymano

wymogi

97/78/WE(uchylone
pewnymi

ze

zmianami

zgromadzone
powyższym

określone

podczas

artykule

skutkiem

w
od

art.
dnia

14

uwzględniającymi
stosowania
oraz

nowe

rozporządzeniem (UE) 2017/625

wymogów
ramy

15

dyrektywy

XII

2019

r),

z

doświadczenia
określonych

prawne

w

ustanowione
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POWTÓRNE WPROWADZENIE (REIMPORT)
❑ przepisy dotyczące przeprowadzania określonych kontroli urzędowych w BCP w odniesieniu do przesyłek
zwierząt i towarów należących do kategorii, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia
(UE) 2017/625, pochodzących z Unii i do niej wracających w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie
trzecim zostały określone w 2 aktach prawnych:
 Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE)
z

dnia

23

września

2019

r.

uzupełniającym

2019/2074

rozporządzenie

Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w o d n i e s i e n i u d o p r z e p i s ó w d o t y c z ą c y c h
określonych kontroli urzędowych przesyłek niektórych zwierząt i
towarów

pochodzących

z

Unii

i

wracających

do

Unii

w

wyniku

odmowy wprowadzenia w państwie trzecim
 Decyzji Wykonawczej Komisji (UE)

2019/2098

z d n i a 2 8 l i s t o p a d a 2 0 1 9 r . w sprawie tymczasowych wymagań dotyczących
zdrowia zwierząt w o d n i e s i e n i u d o p r z e s y ł e k p r o d u k t ó w p o c h o d z e n i a
zwierzęcego

przeznaczonych

pochodzących

z

Unii

i

do

wracających

spożycia
do

Unii

w

przez

ludzi,

wyniku

odmowy

wprowadzenia w państwie trzecim
❑ do monitorowania ww. przesyłek mają zastosowanie wymogi proceduralne określone w rozporządzeniu
delegowanym Komisji (UE) nr 2019/1666
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POWTÓRNE WPROWADZENIE (REIMPORT)

Część II: Decyzja dotycząca przesyłki

CHEDP
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WYMOGI PROCEDURALNE W ZAKRESIE MONITOROWANIA
PRZESYŁEK
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE)

2019/1666

z dnia 24 czerwca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)

2017/625

transportu

w
i

przewożonych

odniesieniu
przybycia
z

punktu

do

warunków

przesyłek
kontroli

monitorowania

niektórych
granicznej

towarów
przybycia

do zakładu w miejscu przeznaczenia w Unii
(Dz.U. L 255 z 4.10.2019, s. 1)

❑ w rozporządzeniu ustanawia się przepisy dotyczące monitorowania transportu i przybycia przesyłek
towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/625, przeznaczonych do
wprowadzenia do obrotu w Unii, w przypadku gdy transport tych towarów z BCP przybycia do
zakładu w miejscu przeznaczenia w Unii musi być monitorowany zgodnie z przepisami Unii
❑ przepisy rozporządzenia powinny mieć zastosowanie bez uszczerbku dla odpowiednich przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r.
ustanawiającego unijny kodeks celny (wersja przekształcona) (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
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WYMOGI PROCEDURALNE W ZAKRESIE MONITOROWANIA
PRZESYŁEK



warunki
monitorowania
transportu
przesyłek
z
BCP
przybycia do Unii do zakładu w miejscu przeznaczenia
(art. 2 rozp.2019/1666)
1.

Właściwy organ w punkcie kontroli granicznej przybycia do Unii zezwala na transport przesyłki do zakładu w
miejscu przeznaczenia wskazanym we wspólnym zdrowotnym dokumencie wejścia, o którym mowa w art. 56
rozporządzenia (UE) 2017/625 (CHED), wyłącznie wówczas gdy wynik kontroli urzędowej przesyłki w
punkcie kontroli granicznej przybycia jest pozytywny.

2.

Przesyłka, w przypadku której udzielono zezwolenia zgodnie z ust. 1, zostaje:

a)

zaplombowana przez właściwy organ w punkcie kontroli granicznej przybycia;

b)

przewieziona bez rozładowania ani podzielenia produktów;

c)

przewieziona bezpośrednio do zakładu w miejscu przeznaczenia wskazanym w
dokumencie CHED.

3.

Właściwy organ w punkcie kontroli granicznej przybycia niezwłocznie po wydaniu zezwolenia

powiadamia – za pośrednictwem systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli
urzędowych, o którym mowa w art. 131 rozporządzenia (UE) 2017/625 („IMSOC”) – właściwy
organ odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli urzędowych w zakładzie w miejscu
przeznaczenia wskazanym w CHED („miejsce przeznaczenia”), że w następstwie kontroli
urzędowych w punkcie kontroli granicznej przybycia udzielono zezwolenia na transport
przesyłki do zakładu w miejscu przeznaczenia.
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WYMOGI PROCEDURALNE W ZAKRESIE MONITOROWANIA
PRZESYŁEK



warunki monitorowania przybycia przesyłek
przeznaczenia (art. 3 rozp.2019/1666)
1.

do

miejsca

Podmiot odpowiedzialny za zakład w miejscu przeznaczenia, w ciągu jednego dnia po przybyciu przesyłki,
informuje właściwy organ odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli urzędowych w zakładzie w miejscu
przeznaczenia o przybyciu przesyłki do tego zakładu.

2.

Właściwy organ odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli urzędowych w zakładzie w miejscu
przeznaczenia powiadamia, za pośrednictwem IMSOC, właściwy organ w BCP przybycia o
otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1, wypełniając część III dokumentu CHED.

3. Właściwy organ odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli urzędowych w zakładzie w miejscu przeznaczenia
przeprowadza kontrole urzędowe w tym zakładzie, aby upewnić się, że przesyłki przybyły do zakładu w miejscu
przeznaczenia, w szczególności poprzez sprawdzenie zapisów dotyczących wprowadzenia do zakładu.

4. Jeżeli właściwy organ w BCP przybycia nie został powiadomiony o przybyciu przesyłki do zakładu w miejscu
przeznaczenia przez właściwy organ odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli urzędowych w zakładzie w miejscu
przeznaczenia zgodnie z ust. 2 w terminie 15 dni od daty wydania zezwolenia na transport przesyłki
zgodnie z art. 2 ust. 1, właściwe organy przeprowadzają dalsze badania w celu ustalenia rzeczywistej
lokalizacji przesyłki.

5. Jeżeli po przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust. 4, przesyłka nie dotrze do zakładu w
miejscu przeznaczenia, właściwy organ w BCP przybycia i właściwy organ odpowiedzialny za
przeprowadzanie kontroli urzędowych w tym zakładzie podejmują wszelkie działania w zakresie
egzekwowania przepisów, jakie uznają za stosowne przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu za
przesyłkę zgodnie z art. 138 i 139 rozporządzenia (UE) 2017/625. (nakazy, sankcje)
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PRZEŁADUNEK I TRANZYT
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE)

2019/2124

z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/625 w o d n i e s i e n i u d o p r z e p i s ó w d o t y c z ą c y c h k o n t r o l i
urzędowych

przesyłek

zwierząt

i

towarów

w

tranzycie,

p r z e ł a d u n k u i w trakcie dalszego transportu przez terytorium Unii oraz zmieniające
rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, (WE) nr 1251/2008, (WE) nr 119/2009, (UE) nr
206/2010, (UE) nr 605/2010, (UE) nr 142/2011, (UE) nr 28/2012, rozporządzenie wykonawcze
Komisji (UE) 2016/759 i decyzję Komisji 2007/777/WE
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PRZEŁADUNEK (TRANSHIPMENT)
„PRZEŁADOWYWANE PRZESYŁKI”
oznaczają przesyłki zwierząt i towarów wprowadzane na terytorium Unii
drogą

morską

jeżeli

te

lub

zwierzęta

transportem

lub

towary

lotniczym

są

z

państwa

przemieszczane

ze

trzeciego,

statku

lub

statku powietrznego i są przewożone pod dozorem celnym na inny
statek

lub

statek

powietrzny

w

tym

samym

porcie

lotniczym w ramach przygotowania do dalszej podróży;

Przeładunek

(transhipment) UE:

 kraj III <-> port Gdańsk (BCP PLGDN1) <-> inny kraj (BCP)
UE
o Chiny <-> port Gdańsk (BCP PLGDN1) <-> (Litwa; Łotwa,;
Finlandia)
o Chiny <-> port Hamburg <-> port Gdańsk (BCP PLGDN1)
o (Rosja <-> port Gdańsk (BCP PLGDN1) <-> Hiszpania , itd.
Przeładunek
III:

(transhipment) kraj III-kraj

 kraj III <-> port Gdańsk (BCP PLGDN1) <-> kraj III
o
(Rosja <-> port Gdańsk (BCP PLGDN1 <-> Wietnam

lub

porcie
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PRZEŁADUNEK (TRANSHIPMENT)
Szczegółowe przepisy dotyczące kontroli urzędowych przeładowywanych w BCP przesyłek:
 produktów pochodzenia zwierzęcego,
 materiału biologicznego,
 produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,

 produktów pochodnych,
 siana i słomy
 produktów złożonych
zostały określone w:

Rozdziale III,art.13, art.14 i art.16
Rozporządzenia Delegowanego Komisji
nr
„BCP

2019/2124

PRZEŁADUNKU”/ „BCP WPROWADZENIA DO UNII”

BCP wprowadzenia do Unii - oznacza punkt kontroli granicznej, w którym zwierzęta i towary są zgłaszane do
kontroli urzędowych i przez który są wprowadzane do Unii w celu późniejszego wprowadzenia ich do obrotu lub w
celu tranzytu przez terytorium Unii i który może być punktem kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii;
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PRZEŁADUNEK (TRANSHIPMENT)
Artykuł 13 [rozporządzenia 2019/2124]
Kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przeładowywanych przesyłek
produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych
1. Właściwe organy w punkcie kontroli granicznej przeładunku p r z e p r o w a d z a j ą k o n t r o l e
d o k u m e n t a c j i dotyczące oryginałów lub kopii urzędowych świadectw lub dokumentów, które
muszą towarzyszyć przeładowywanym przesyłkom produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału
biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych,

siana i słomy oraz produktów złożonych w następujących przypadkach:
a)

w odniesieniu do towarów podlegających wymogom dotyczącym zdrowia zwierząt
oraz przepisom w zakresie zapobiegania ryzyku dla zdrowia ludzi i zwierząt
stwarzanemu przez produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne,
o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) 2017/625, oraz
ograniczania takiego ryzyka, jeżeli okres przeładunku:
(i) w porcie lotniczym przekracza
(ii)w porcie przekracza

3 dni;

30 dni;

b) w odniesieniu do towarów innych niż te, o których mowa
w lit. a), jeżeli okres przeładunku przekracza

90 dni.
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PRZEŁADUNEK (TRANSHIPMENT) EU
≤ 30 dni
(w przyp. niektórych towarów

≤ 90 dni)

> 30 dni
(w przyp. niektórych towarów

> 90 dni)

 POWIADOMIENIE WSTĘPNE podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę
o przesyłce przeznaczonej do przeładunku do GrLW w BCP przeładunku przed jej przybyciem

 bez kontroli w BCP przeładunku
 wyjątkowo, w przypadku podejrzenia niezgodności pełna i ostateczna weterynaryjna kontrola graniczna w
BCP przeładunku:
✓ prenotyfikacja - powiadomienie BCP przez podmiot
odpowiedzialny poprzez wypełnienie i przedłożenie części I
CHEDP w systemie Traces NT
✓ zgłoszenie przesyłki do kontroli w BCP w wyniku
poinformowania podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę
przez GrLW w BCP o podjętej decyzji przeprowadzenia pełnej
kontroli)
✓ przeprowadzenie KD, KI,KB (kontrole dokumentacji
dotyczą oryginalnych urzędowych świadectw lub
dokumentów, w przypadkach gdy takie urzędowe
świadectwa lub dokumenty muszą towarzyszyć przesyłce)
✓ wydanie dokumentu CHEDP (wypełniona i podpisana
część I i II zaw. ostateczną decyzję GrLW)

 w BCP przeładunku:
 prenotyfikacja - powiadomienie BCP przez podmiot
odpowiedzialny poprzez wypełnienie i przedłożenie części I
CHEDP w systemie Traces NT
 zgłoszenie przesyłki do kontroli w BCP
 przeprowadzenie kontroli dokumentów (KD) na
podstawie oryginałów lub kopii urzędowych
świadectw lub dokumentów, które muszą towarzyszyć
przeładowywanym przesyłkom
 wydanie dokumentu CHEDP (wypełniona i podpisana
część I i II zaw. decyzję GrLW zatwierdzającą przesyłkę do
procedury przeładunku !!!)

 w BCP wprowadzenia : pełna i ostateczna
weterynaryjna kontrola graniczna
(klonowanie CHEDP, zgłoszenie przesyłki do kontroli,
przeprowadzenie KD, KI i ew. KB - odpowiednio dla
towarów przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu
lub tranzytu, wydanie dokumentu CHEDP - wypełniona i
podpisana część I i II zaw. ostateczną decyzję GrLW)
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PRZEŁADUNEK (TRANSHIPMENT) KRAJ III – KRAJ III
≤ 30 dni
(w przyp. niektórych towarów

≤ 90 dni)

> 30 dni
(w przyp. niektórych towarów

>90 dni)

 POWIADOMIENIE WSTĘPNE podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę
o przesyłce przeznaczonej do przeładunku do GrLW w BCP przeładunku przed jej przybyciem

 bez kontroli w BCP przeładunku
 wyjątkowo, w przypadku podejrzenia niezgodności pełna i ostateczna weterynaryjna kontrola graniczna w
BCP przeładunku:
✓ prenotyfikacja - powiadomienie BCP przez podmiot
odpowiedzialny poprzez wypełnienie i przedłożenie części I
CHEDP w systemie Traces NT
✓ zgłoszenie przesyłki do kontroli w BCP w wyniku
poinformowania podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę
przez GrLW w BCP o podjętej decyzji przeprowadzenia pełnej
kontroli)
✓ przeprowadzenie KD, KI,KB (kontrole dokumentacji
dotyczą oryginalnych urzędowych świadectw lub
dokumentów, w przypadkach gdy takie urzędowe
świadectwa lub dokumenty muszą towarzyszyć przesyłce)
✓ wydanie dokumentu CHEDP (wypełniona i podpisana
część I i II zaw. ostateczną decyzję GrLW)

 w BCP przeładunku:
 prenotyfikacja - powiadomienie BCP przez podmiot
odpowiedzialny poprzez wypełnienie i przedłożenie części I
CHEDP w systemie Traces NT
 zgłoszenie przesyłki do kontroli w BCP
 przeprowadzenie kontroli dokumentów (KD) na
podstawie oryginałów lub kopii urzędowych
świadectw lub dokumentów, które muszą towarzyszyć
przeładowywanym przesyłkom
✓ wydanie dokumentu CHEDP (wypełniona i
podpisana część I i II zaw. ostateczną decyzję GrLW)

 jeżeli przesyłka przeznaczona do wysłania do kraju
III nie jest zgodna z przepisami, o których mowa w
art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, GrLW w
BCP nakazuje podmiotowi albo zniszczenie przesyłki,
albo dopilnowanie, by niezwłocznie opuściła
terytorium Unii.
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PRZEŁADUNEK (TRANSHIPMENT) EU
≤ 3 dni
(w przyp. niektórych towarów

≤ 90 dni)

> 3 dni
(w przyp. niektórych towarów

> 90 dni)

 POWIADOMIENIE WSTĘPNE podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę
o przesyłce przeznaczonej do przeładunku do GrLW w BCP przeładunku przed jej przybyciem

 bez kontroli w BCP przeładunku
 wyjątkowo, w przypadku podejrzenia niezgodności pełna i ostateczna weterynaryjna kontrola graniczna w
BCP przeładunku:
✓ prenotyfikacja - powiadomienie BCP przez podmiot
odpowiedzialny poprzez wypełnienie i przedłożenie części I
CHEDP w systemie Traces NT
✓ zgłoszenie przesyłki do kontroli w BCP w wyniku
poinformowania podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę
przez GrLW w BCP o podjętej decyzji przeprowadzenia pełnej
kontroli)
✓ przeprowadzenie KD, KI,KB (kontrole dokumentacji
dotyczą oryginalnych urzędowych świadectw lub
dokumentów, w przypadkach gdy takie urzędowe
świadectwa lub dokumenty muszą towarzyszyć przesyłce)
✓ wydanie dokumentu CHEDP (wypełniona i podpisana
część I i II zaw. ostateczną decyzję GrLW)

 w BCP przeładunku:
 prenotyfikacja - powiadomienie BCP przez podmiot
odpowiedzialny poprzez wypełnienie i przedłożenie części I
CHEDP w systemie Traces NT
 zgłoszenie przesyłki do kontroli w BCP
 przeprowadzenie kontroli dokumentów (KD) na
podstawie oryginałów lub kopii urzędowych
świadectw lub dokumentów, które muszą towarzyszyć
przeładowywanym przesyłkom
 wydanie dokumentu CHEDP (wypełniona i podpisana
część I i II zaw. decyzję GrLW zatwierdzającą przesyłkę do
procedury przeładunku !!!)

 w BCP wprowadzenia : pełna i ostateczna
weterynaryjna kontrola graniczna
(klonowanie CHEDP, zgłoszenie przesyłki do kontroli,
przeprowadzenie KD, KI i ew. KB - odpowiednio dla
towarów przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu
lub tranzytu, wydanie dokumentu CHEDP - wypełniona i
podpisana część I i II zaw. ostateczną decyzję GrLW)
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PRZEŁADUNEK (TRANSHIPMENT) KRAJ III – KRAJ III
≤ 3 dni
(w przyp. niektórych towarów

≤ 90 dni)

> 3 dni
(w przyp. niektórych towarów

> 90 dni)

 POWIADOMIENIE WSTĘPNE podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę
o przesyłce przeznaczonej do przeładunku do GrLW w BCP przeładunku przed jej przybyciem

 bez kontroli w BCP przeładunku
 wyjątkowo, w przypadku podejrzenia niezgodności pełna i ostateczna weterynaryjna kontrola graniczna w
BCP przeładunku:
✓ prenotyfikacja - powiadomienie BCP przez podmiot
odpowiedzialny poprzez wypełnienie i przedłożenie części I
CHEDP w systemie Traces NT
✓ zgłoszenie przesyłki do kontroli w BCP w wyniku
poinformowania podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę
przez GrLW w BCP o podjętej decyzji przeprowadzenia pełnej
kontroli)
✓ przeprowadzenie KD, KI,KB (kontrole dokumentacji
dotyczą oryginalnych urzędowych świadectw lub
dokumentów, w przypadkach gdy takie urzędowe
świadectwa lub dokumenty muszą towarzyszyć przesyłce)
✓ wydanie dokumentu CHEDP (wypełniona i podpisana
część I i II zaw. ostateczną decyzję GrLW)

 w BCP przeładunku:
 prenotyfikacja - powiadomienie BCP przez podmiot
odpowiedzialny poprzez wypełnienie i przedłożenie części I
CHEDP w systemie Traces NT
 zgłoszenie przesyłki do kontroli w BCP
 przeprowadzenie kontroli dokumentów (KD) na
podstawie oryginałów lub kopii urzędowych
świadectw lub dokumentów, które muszą towarzyszyć
przeładowywanym przesyłkom
✓ wydanie dokumentu CHEDP (wypełniona i
podpisana część I i II zaw. ostateczną decyzję GrLW)

 jeżeli przesyłka przeznaczona do wysłania do kraju
III nie jest zgodna z przepisami, o których mowa w
art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, GrLW w
BCP nakazuje podmiotowi albo zniszczenie przesyłki,
albo dopilnowanie, by niezwłocznie opuściła
terytorium Unii.
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Część II: Decyzja dotycząca przesyłki

CHEDP
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TO NIE JEST
TRNSHIPMENT
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TO NIE JEST
TRNSHIPMENT
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Artykuł 16 [rozporządzenia 2019/2124]
Powiadomienie przed upływem okresu przeładunku
1.

W przypadku przesyłek przeznaczonych do przeładunku w okresach, o których mowa w art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1,
podmiot odpowiedzialny za przesyłki powiadamia – za pośrednictwem systemu IMSOC lub innego
systemu informacyjnego wyznaczonego w tym celu przez właściwe organy – właściwe organy w
punkcie kontroli granicznej przeładunku przed przybyciem przesyłek, podając następujące
informacje:
a)

informacje niezbędne do identyfikacji i lokalizacji przesyłki w porcie lotniczym lub
porcie;

2.

b)

dane identyfikacyjne środków transportu;

c)

przewidywany czas przybycia i wyjazdu przesyłki;

d)

miejsce przeznaczenia przesyłki.

Do celów powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, właściwe organy wyznaczają system informacyjny,
który umożliwia właściwym organom w punkcie kontroli granicznej przeładunku:

a)

zapoznanie się z informacjami dostarczonymi przez podmioty;

a)

sprawdzenie w odniesieniu do każdej przesyłki, czy okresy przeładunku przewidziane w art.
13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 nie zostały przekroczone.
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Komunikat
Przesyłka w kontenerze nr OERU4107660 wprowadzona do UE w procedurze przeładunku (transhipmentu) po przekroczeniu okresu 30 dni (lub 90 dni w przypadku niektórych
towarów) od dnia przybycia do portu tj. 20/01/10 musi zostać poddana weterynaryjnej kontroli granicznej w BCP (CHEDP musi zostać wydany).
W przypadku przekroczenia ww. okresu dokonaj dokładnej analizy przesyłki objętej powiadomieniem oraz zablokuj przesyłkę, gdy okaże się to konieczne.
Powyższy komunikat dotyczy przeładowywanych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów
pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych.
W przypadku przesyłek pasz nie zaw. materiałów z tkanek zwierząt zignoruj tą wiadomość !!!



automatyczny komunikat wysyłany przez system Porty 24 na adres e-mail BCP Gdańsk po upływie 27 dni od daty
wyładunku kontenera



analiza szczegółowa zawartości przesyłki i dalszy nadzór, gdy konieczne - założenie stopki weterynaryjnej (VET-Hold) w
systemie terminalowym Navis N-4 po przekroczeniu okresu 30 dni (w niektórych przypadkach 90 dni) przebywania na
terminalu – wymagane zgłoszenie i przeprowadzenie wet. kontr. gran. w BCP oraz wydanie dokumentu CHEDP.
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PRZEŁADUNEK (TRANSHIPMENT)
Podmioty zapewniają, aby przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego,
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy oraz produktów
złożonych były składowane w okresie przeładunku wyłącznie w:



strefie celnej lub strefie wolnego obszaru celnego tego
samego
portu
lub
portu
lotniczego
w
zaplombowanych
p o j e m n i k a c h l u b k o n t e n e r a c h ; albo



magazynach handlowych znajdujących się pod kontrolą tego
samego punktu kontroli granicznej, zgodnie z warunkami
ustanowionymi
w
art.
3
ust.
11
i
12
rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) 2019/1014

„Artykuł 3
(…)
11. Właściwe organy punktu kontroli granicznej mogą zezwolić na korzystanie, pod swoją kontrolą, z magazynów handlowych w przypadku towarów, o
których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, pod warunkiem że obiekty te znajdują się w pobliżu punktu kontroli granicznej i
podlegają kompetencji tego samego organu celnego. Takie magazyny handlowe mogą być wykorzystywane do przeprowadzania kontroli
identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich produktów pochodzenia niezwierzęcego, pod warunkiem że obiekty te spełniają minimalne wymogi
ustanowione w niniejszym rozporządzeniu.
12. Towary przechowywane w magazynach handlowych zgodnie z ust. 11 są przechowywane w warunkach higienicznych i odpowiednio oznaczane za
pomocą kodów kreskowych lub innych środków elektronicznych, lub etykiet. W przypadku gdy towary mogą stwarzać ryzyko dla zdrowia ludzi,
zwierząt i roślin, a w przypadku GMO i środków ochrony roślin – również dla środowiska, są one dodatkowo trzymane w oddzielnym, zamykanym na
klucz pomieszczeniu lub w strefach odgrodzonych od wszystkich innych towarów przechowywanych w magazynie handlowym.

(…)”
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TRANZYT – KONTROLE URZĘDOWE W BCP

„tranzyt”
oznacza przemieszczanie pod dozorem celnym z jednego państwa trzeciego do
innego państwa trzeciego przez jedno z terytoriów wymienionych w załączniku I

lub z jednego z terytoriów wymienionych w załączniku I do innego terytorium
wymienionego w załączniku I przez terytorium państwa trzeciego (…)
[art. 3, punkt 44 rozporządzenia 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych]

DOTYCZY PRODUKTÓW NIEZGODNYCH
procedury w: rozdziale IV i V
Rozporządzenia Delegowanego Komisji nr 2019/2124

„punkt kontroli granicznej wprowadzenia do Unii”
oznacza punkt kontroli granicznej, w którym zwierzęta i towary są zgłaszane do kontroli urzędowych i przez
który są wprowadzane do Unii w celu późniejszego wprowadzenia ich do obrotu lub w celu tranzytu przez
terytorium Unii i który może być punktem kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii;
[art. 2, punkt 7 rozporządzenia 2019/2124]

30
TRANZYT BEZPOŚREDNI (przykład klasyczny)

kopia CHEDP+pośwaidczona kopia specyficznego świadectwa,
komunikat TRACES NT, plomba wet. BCP i plomba celna na przesyłce,
dozór celny ( T1), rozładunek i podział towarów niedopuszczalne w
trakcie przewozu, termin max. 15 dni

ENTRY

EXIT

Przewóz przez
terytorium EU

KRAJ III A
✓dopuszczony do
przywozu
✓nie objęty
zakazem
✓świadectwo wg
specyficznego
wzoru
✓możliwe
odstępstwa
zgodnie z art.34
rozp. 2019/2124

PRZESYŁKA

BCP

BCP
WPROWADZENIA
✓k. dokumentacji
✓ k. identyfikacyjna
✓ k. bezpośrednia w przyp.
podejrzenia
niezgodności

✓ oryginał CHEDP i spec.
świadectwa w BCP (3
lata)

PRZESYŁKA

WYJŚCIA
✓ k. dokumentacji
✓ k. identyfikacyjna
(sprawdzenie czy
nałożone plomby są nadal
nienaruszone)
✓ kopia CHEDP z
potwierdzeniem wywozu i
kopia spec. świadectwa w
BCP (3 lata)

rejestracja wyników kontroli urzędowych w części III CHEDP i w systemie
TRACES NT (pole III.5 i III.6 - potwierdzenie wywozu przesyłki przez BCP
wyjścia do BCP wprowadzenia)

PRZESYŁKA

KRAJ
III B
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TRANZYT PRODUKTÓW NIEZGODNYCH NA ZAOPATRZENIE STATKU
Artykuł 21
Transport przesyłek na statek opuszczający terytorium Unii
1.

Jeżeli przesyłka towarów, o której mowa w art. 19, jest przeznaczona na statek opuszczający
terytorium Unii, właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii, oprócz
dokumentu CHED, wydają świadectwo urzędowe zgodne ze wzorem ustanowionym w
załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2128, które
towarzyszy przesyłce na ten statek.

2. W przypadku gdy kilka przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału
biologicznego,

produktów

ubocznych

pochodzenia

zwierzęcego,

produktów

pochodnych, siana i słomy oraz produktów złożonych dostarcza się wspólnie na ten
sam statek, właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii
mogą wydać jedno świadectwo urzędowe, o którym mowa w ust. 1, które towarzyszy
takim przesyłkom na ten statek, pod warunkiem że dla każdej przesyłki wskaże
odniesienie do dokumentu CHED.
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TRANZYT PRODUKTÓW NIEZGODNYCH NA ZAOPATRZENIE STATKU
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2128

z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiające wzór świadectwa
urzędowego oraz zasady wydawania świadectw urzędowych dla
towarów

dostarczanych

na

statki

opuszczające

Unię

i

przeznaczonych na zaopatrzenie statku lub do spożycia przez załogę
i pasażerów lub dostarczanych do bazy wojskowej NATO lub bazy
wojskowej Stanów Zjednoczonych
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36
TRANZYT ZE SKŁADOWANIEM (przykład klasyczny)
„skład” oznacza:
a)

skład celny, skład w wolnym obszarze celnym, magazyn czasowego składowania uznany, zatwierdzony lub wyznaczony zgodnie z – odpowiednio – art. 147 ust. 1, art.
240 ust. 1, art. 243 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 952/2013; lub

b)

skład specjalizujący się w dostawach towarów do baz wojskowych NATO lub USA;

[art. 2, punkt 3 rozporządzenia 2019/2124]

powiadomienie PLW przez podmiot odpow. za
skład o przybyciu przesyłki (można zwolnić
AEO) kopia CHEDP (matka) + poświadczona
kopia specyficznego świadectwa, komunikat
TRACES NT, plomba wet. BCP i plomba celna
na przesyłce, dozór celny ( T1), rozładunek i
podział towarów niedopuszczalne w trakcie
przewozu, termin max. 15 dni

wywóz w całości lub częściach, CHEDP
(córka)+ poświadczona kopia specyficznego
świadectwa, komunikat TRACES NT, plomba
wet. BCP i plomba celna na przesyłce, dozór
celny ( T1), rozładunek i podział towarów
niedopuszczalne w trakcie przewozu, termin
max. 15 dni od dnia zezwolenia na
transport

EXIT

ENTRY

KRAJ III A
✓dopuszczony do
przywozu
✓nie objęty
zakazem
✓świadectwo wg
specyficznego
wzoru

UZNANY
SKŁAD
PRZESYŁKA

BCP

PRZESYŁKA

(składowanie)

WPROWADZENIA
✓k. dokumentacji
✓ k. identyfikacyjna
✓ k. bezpośrednia w przyp.
podejrzenia
niezgodności

✓ oryginał CHEDP i spec.
świadectwa w BCP (3
lata)

przeprowadzenie kontroli identyfikacyjnej przez
PLW podczas przybycia do składu (można zwolnić
AEO), rejestracja wyników kontroli
identyfikacyjnych w części III CHEDP i w systemie
TRACES NT (pole III.5 i III.6 - potwierdzenie
wprowadzenia do UZNANEGO SKŁADU przez
sprawującego nadzór PLW do BCP wprowadzenia)

BCP
WYJŚCIA
✓ k. dokumentacji
✓ k. identyfikacyjna
(sprawdzenie czy
nałożone plomby są nadal
nienaruszone)
✓ kopia CHEDP (córka) z
potwierdzeniem wywozu i
kopia spec. świadectwa w
BCP (3 lata)

rejestracja wyników kontroli identyfikacyjnych
w części III CHEDP i w systemie TRACES NT
(pole III.5 i III.6 - potwierdzenie wywozu
przesyłki do nadzorującego UZNANY
SKŁAD PLW przez BCP wyjścia)

KRAJ
III B
✓inne
miejsce
przezn.)
poza
bazą
NATO,
USA
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TRANZYT ZE SKŁADOWANIEM

Artykuł 24 [rozporządzenia 2019/2124]

Transport towarów ze składów
Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę transportuje przesyłki towarów, o których mowa w art. 23 ust.
1, z uznanych składów do jednego z następujących miejsc przeznaczenia:

a) do punktu kontroli granicznej w celu opuszczenia przez przesyłkę terytorium
Unii, z przeznaczeniem do:
(i) bazy wojskowej NATO lub USA; lub
(ii) innych miejsc przeznaczenia;

b) do innego uznanego składu;
c) do bazy wojskowej NATO lub USA znajdującej się na terytorium Unii;
d) na statek opuszczający terytorium Unii, przy czym przesyłki są przeznaczone
do celów zaopatrzenia statku;

e) do miejsca, w którym przesyłki mają zostać unieszkodliwione zgodnie z tytułem I
rozdział II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 (25).
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TRANZYT ZE SKŁADOWANIEM
Artykuł 25 [rozporządzenia 2019/2124]

Prowadzenie i aktualizowanie wykazu uznanych składów
Państwa członkowskie prowadzą i aktualizują w systemie IMSOC wykaz uznanych
składów i podają następujące informacje:

a) nazwę oraz adres każdego składu;
b) kategorie towarów, w odniesieniu do których został on uznany.
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TRANZYT ZE SKŁADOWANIEM

https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/warehouses-ship-suppliers_en
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42
Tranzyt UE-kraj III-UE
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Dziękuję za uwagę!
Lek. wet. Dariusz Walecki
Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
ul. Kontenerowa 9, 80-601 Gdańsk
Tel.: 58 7376902; fax.: 58 7376905
e-mail: d.walecki@griwgda.pl; www.griwgda.pl

