Е-сертификация в TRACES
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ДИРЕКЦИЯ КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕ

18 октомври 2017 г., София
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Е-сертификация в TRACES (цел на обучението)

Да разширим знанията и опита си за TRACES по отношение на:
Изисквания на законодателството за електронно сертифициране;
TRACES NT модул за внос на биологични продукти;
Различните роли на потребителите в TRACES NT(компетентни
органи, вносители, контролиращи лица и т.н.);
Функционалности на TRACES NT.
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История на TRACES

Трансевропейска мрежа, стартирана през 2004 г. за
уведомяване, сертифициране и мониторинг на търговията с
животни и животински продукти.
Оттогава е разширена за растения и растителните продукти, а
сега и за COI (Сертификат за инспекция).
TRACES е уеб базирана мрежа, достъпна за всички участници, за
създаване, издаване и заверка на електронни сертификати.
Предимства на системата:
Достъпна 24/7
Защитен с парола ограничен достъп (EU-login)
Линк към RASFF за животни и животински продукти
Напълно електронна: (електронното подписване е в пилотна
фаза)
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История на TRACES

От 2005 г. е задължителна за всички гранични инспекционни
пунктове (ГИП) и регионални ветеринарни служби за животни и
продукти от животински произход
От 2011 г. се използва за граничен контрол на продукти от
неживотински произход (Регламент 669/2009)
От 2013 г. може да се използва за фитосанитарен контрол на
растения и растителни продукти(Регмент 29/2000)
Сега от 19.10.2017 г. задължително се използва при внос на
биологични продукти (COI)
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Защо се използва електронната сертификация в TRACES
при внос

Очаквани ползи:
- По-добро проследяване
- Намаляване на измамните практики
- Проверка на КЛ - Трета страна/продуктов обхват
- Намаляване на административната тежест за операторите и КО
- Статистически данни за вноса на биологични продукти
- 100% цифровизирана

Повече сигурност за потребителите

в Европа
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E-сертификация на биологични продукти
Промени в Регламент 1235/2008

Изменение на Регламент 1235/2008 с Регламент за изпълнение
1842/2016:
Тези изменения са приложими от 19 април 2017 г.
След 6-месечен преходен период (хартиен и електроннен
сертификат успоредно) само Е-сертификат се използва от
19.10.2017 г. Правна стойност има хартиеният сертификат
(подпечатан и подписан от КО), докато не бъде въведен
електронен подпис (очаква се да започне 2018 г.)
Сериен номер на сертификата, издаден автоматично в TRACES
(член 13, параграф 4)
Официалните езици на ЕС са достъпни в системата (член 13,
параграф 5)
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E-сертификация на биологични продукти
Промени в Регламент 1235/2008

Нови дефиниции, член 2: „проверка на пратката“ означава
проверката, извършвана от съответния компетентен орган на
държавата членка;
„съответен компетентен орган на държавата членка” означава
митническият орган, органът за безопасност на храните или
други органи, определени от държавите членки;
„пункт на въвеждане” означава мястото на допускане за
свободно обращение.
Член 13: сертификат за инспекция, всички разпоредби за
въвеждането на електронно сертифициране в TRACES
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E-сертификация на биологични продукти
Промени в Регламент 1235/2008

член 14: специални митнически процедури (митническо
складиране)
член 15: несъответстващи продукти (нарушения нередности)
член 19: преходни правила относно използването на
сертификати за проверка, които не са издадени в TRACES
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TRACES използван при внос на биологични продукти

Потребители:
Вносител и първи получател
КЛ в трети страни, издаващи
сертификата за инспекция
ЕК и компетентните органи на държавите-членки
Съответен компетентен орган на държава- членка,
заверяващ сертификата за инспекция
Отговорното за вносителя/първия получател КЛ в
държава-членка
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COI Workflow
Importer:
*
Submits COI to
Issuing body

Description Completed

Certificate reached
final state

Clearable as conventional

Extract COI
Importer:
initiates Extract
COI

Submitted

Consignee:
Signs declaration
Consignee declaration signed

Issuing body (IB):
Verifies submission/ creates
new COI
AND signs

Endorsing
authority (EA):
Signs declaration

EA declaration signed

Extract Certificate
reached final state

IB Declaration
signed

Endorsing Authority: *
Verifies consignment as:
Certificate
reached final
state

Extract COI
initiated from
Base for Extract

Base for Extract

Not clearable

Clearable

* OFIS Irregularity:
Can be declared by
Consignees, Importers
and Endorsing authority
after certificate has been
signed by the Endorsing
Authority

Certificate reached
final state

1st Consignee: *
Signs declaration
1st Consignee
declaration
signed

Certificate reached
final state

COI Workflow for the Endorsing
Authority
Issuing Body/Authority of the
exporter signed COI: Endorsing
Authority is notified.

Clearable as
conventional OR Not
Clearable: Certificate is
closed, workflow ends
here.
Endorsing Authority (=CAFOP):
• Does necessary checks (Documentary, ID…)
• Decides, if load is clearable as organic, as conventional or
not clearable
• Signs certificate

The certificate is always available
electronically and on PDF

Certificate is clearable (as organic)
There are now two possibilities:
Clearable

or

The 1st Consignee receives the
COI and has to sign it. The
Workflow ends here.

Clearable AND Base for
Extract
The importer receives the COI and
splits the load into several
consignments, each addressed to a
different consignee = Extract COI

Endorsing Authority of the country of destination:
• Enters customs reference in the Extract COI
• Signs the Extract COI
•

Then it is submitted to the Consignee, when they sign, the
workflow is ended.

Ролята на КЛ в ЕС и в трети държави, КО и оператори

КО

Комисия:
Обмен на информация за законодателство, процедури и др;

Комисията
Трети държави:
Предоставяне и актуализиране на права за достъп до
TRACES за КО и КЛ (приложение IV на Регламент 1235/2008);

КО

Държава-членка:

Надзор/обучение/осведомяване и изпълнение в държавитечленки;
Предоставяне на права на достъп до TRACES за оператори и
КЛ в държавите-членки
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Ролята на КЛ в ЕС и в трети държави, КО и оператори

КЛ в трети държави:
Издават сертификати за инспекция и регистрират оператори
от трети страни (износители-производители-преработватели)
в TRACES.
Вносител:
Създава сертификати, които да бъдат одобрени от
"издаващо" КЛ,
Уведомява за открити нередности/нарушения чрез линк
към OFIS (директно или чрез неговото КЛ).
Съответни компетентни органи на държавите-членки :
Проверка на пратките и заверка на COI или ако бъдат открити
нередности/нарушения, нотификация чрез TRACES на други
компетентни органи.
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Ролята на КЛ в ЕС и в трети държави, КО и оператори

Първи получател :
Подписва сертификата след получаване на пратката, в
съответствие с изискванията на законодателството.
Уведомява за открити нередности/нарушения чрез линк към
OFIS.
КЛ в ЕС:
Основани на риска проверки на операторите/пратките. Ако
бъдат открити нередности/нарушения се докладва към OFIS.
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Линк за TRACES: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
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Регистрация в TRACES (информация)

Достъп до TRACES се получава след регистрация в EUlogin (вижте Ръководство за регистрация).
Интернет страницата работи добре с повечето
съвременни браузъри
(Internet Explorer 9 или Firefox и Chrome на последните
версии)
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !

д-р Венера Попстоянова,
дирекция “Контрол на
храните”, БАБХ

v_popstoyanova@bfsa.bg
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