Uprzejmie informujemy, że od 14 grudnia 2019 r., na mocy rozporządzenia z dnia 15 marca 2017 r.
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności
urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego
oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin,
zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005,
(WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE)
2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady
98/58/WE,1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG,
89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady
92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych), zmienią się zasady dotyczące importu
żywności pochodzenia niezwierzęcego.
W krajach UE, będzie obowiązywało nowe prawo w omawianym zakresie i obowiązkowo będzie
stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY - TRACES-NT m.in. przez organy Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych) oraz importerów żywności.
Ponadto, na prośbę Komisji Europejskiej (KE) tworzony jest wykaz miejsc ostatecznego przeznaczenia,
do których towar będzie przekazywany przez BCP (border control post) w oczekiwaniu na wyniki badań
laboratoryjnych (procedura onward transportation), zgodnie z przepisami art. 51 ust. 1 lit. a
rozporządzenia (UE) 2017/625. Miejsca ostatecznego przeznaczenia muszą spełniać wymagania, w
odniesieniu do przepisów dotyczących kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów w tranzycie,
przeładunku i w trakcie dalszego transportu przez terytorium UE.
Zgodnie z założeniami KE, magazyny wyznaczone w tym celu muszą:
a) być składami celnymi lub magazynami czasowego składowania, o których mowa - odpowiednio - w
art. 240 ust. 1 i art. 147 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 952/2013;
b) być zarejestrowane przez właściwy organ, zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 852/2004;
c) dysponować technologią i sprzętem, niezbędnym do skutecznego działania systemu IMSOC. W
związku z powyższym przedsiębiorcy posiadający pozwolenia na prowadzenie składu celnego lub
magazynu czasowego składowania, zobligowani są złożyć do organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej wnioski o rejestrację.
Docelowo, wykaz wyznaczonych miejsc ostatecznego przeznaczenia będzie dostępny w systemie
TRACES NT oraz opublikowany na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Szczegółowe informacje, odnośnie nowych obowiązków nałożonych na importerów żywności,
opublikowane zostały na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

