Změny pro
dovozce biopotravin
od 1.1. 2022
.

Nová ekologická legislativa k dovozům
•
•
•
•

Nové nařízení o ekologické produkci (EU) 2018/848 + prováděcí legislativa
Ruší se nařízení (ES)1235/2008
Nová legislativa:
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2306 ze dne 21. října 2021, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních
kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do
Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole. link
• PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2307 ze dne 21. října 2021, kterým se stanoví pravidla
pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného
období určené pro dovoz do Unie. link
• NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2305 ze dne 21. října 2021, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o pravidla týkající se toho, ve
kterých případech a za jakých podmínek jsou ekologické produkty a produkty z přechodného
období osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, o pravidla týkající se
místa úředních kontrol u těchto produktů, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124. link

Orgány schvalující dovozy zásilek:
SHK – Stanoviště hraniční kontroly & místa propuštění do volného oběhu
• SHK v místě 1. vstupu do EU - pro zásilky bio, které zároveň podléhají kontrolám
podle čl. 47 OCR*, tzn. mají certifikát CHED

• Kategorie dovážených bioproduktů, na které se zároveň vztahuje povinnost kontrol v souvislosti
se společnými zdravotními vstupními doklady (CHED-D, CHED-A, CHED-P, CHED-PP) musí být
z hlediska bio kontrolovány (a COI vyřizováno) na stanovištích hraniční kontroly tzn. v místě
prvního vstupu do EU

• Tedy V TRACES COI je třeba vybírat v kolonce 10. příslušný orgán dle místa vstupu a
v souladu s CHED + s doménou organic.
• Místa propuštění do volného oběhu (pro zásilky bio bez CHED) zůstanou i nadále
Celní úřady v ČR.
• Postupně bude probíhat změna kontroly systému dovozů bioproduktů a schvalování
COI na SHK i celních úřadech převezme SZPI, SVS, ÚKZÚZ, případně MZe.
• Sledujte https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologickezemedelstvi/aktualni-temata/
* OCR - Official Control Regulation, Nařízení o úředních kontrolách (EU) 2017/625 link

Bio zboží s CHED i COI
• Od 1. ledna 2022 - pokud zboží bude podléhat i kontrolám v souvislosti s CHED  v
kolonce 10. v COI je třeba vybrat Stanoviště hraniční kontroly pro bio v místě prvního
vstupu  stejné jako je v CHED.
• Tedy při lodní dopravě přístav v EU, v případě autodopravy 1. hraniční přechod do EU.
• SHK musí mít oprávnění pro kontrolu kategorie bioprodukce.
• V případě že zásilka je určená na trh jako bio/PO* vyplní se v CHED v kolonce I.31
„Organic product“,
• Link na COI se vloží do CHED
• V kolonce 20. COI se vyplní předpokládané datum a čas předložení zásilky na SHK
• SHK v místě 1. vstupu musí zásilku s CHED zkontrolovat v každém případě
• Kolonka 10. COI lze případně před schválením orgánem v EU opravit
• COI se finalizuje (v EU potvrdí) před potvrzením CHED
• Zboží kontrolované na SHK v prvním místě vstupu do EU může být (po schválení COI na
SHK) procleno v jiném členské státě. V případě, že je to v jiné zemi než odkud je dovozce,
dovozce musí předložit vytištěnou/elektronickou pdf. verzi COI
*PO – Zásilka z přechodného období, více - slide 12

Příklady
• Bio čaj z Číny doručený lodní dopravou s certifikátem CHED-D a COI
musí mít oba certifikáty schváleny na stanovišti hraniční kontroly na
SHK v přístavu, kde zboží poprvé vstoupilo na půdu EU. SHK musí mít
kompetenci na kontrolu dané kategorie zboží (tzn. zboží v rámci
CHED-D a bio). Celní úřad v ČR při vyřizování celního prohlášení
následně kontroluje jen existenci schváleného COI.
• V případě že se jedná o zásilku doručenou do ČR leteckou dopravou s
certifikátem CHED i COI, první místo vstupu je v ČR. V takovém
případě COI schválí i nadále celní správa. – COI i CHED tedy schválí
různé orgány na stejném místě.

Guidelines pro dovozy ze třetích zemí
• Do ledna 2022 platí tzv. Guidelines pro zesílené kontroly vybraného zboží ze třetích zemí. (Které
Evropská Komise definuje jako vysoce rizikové.)
• Tzn. u následujících produktů dovezených do EU se v prostorách dovozce odebírají vzorky za
účelem provedení rozborů na zjištění přítomnosti nepovolených pesticidů
Země původu

Kategorie zboží (dle CN kódů)

Ukrajina, Kazachstán,
Moldavsko, Turecko, Rusko
(včetně zásilek, odesílaných
z jiných zemí, kdy zboží je
původem z těchto zemí)

Kapitola 10 – Obilniny
Kapitola 11 – Produkty mlynářského průmyslu – slad, škroby, inulin, pšeničný lepek, vyjma CN kódů: 1105, 1106,
1107, 1108, 1109
Kapitoly 12 – olejnatá semena a plody; další zrna; semena a ovoce; průmyslové a léčivé rostliny; sláma a krmivo
vyjma zpracovaných produktů pro lidskou spotřebu z těchto produktů získaných; kromě CN kódů: 1211, 1212, 1213,
1214
Kapitola 23 – zbytky a odpad z potravinářského průmyslu, připravené krmivo, kromě CN 2307

Čína

Vše v předchozím řádku + Goji – plody kustovnice čínské a produkty z nich vyrobené – všechny tyto produkty je třeba
deklarovat pod CN kódem 0810 9075

Indie

Sezamová semena CN 12074090 – zde se kromě multireziduální analýzy provádí testy na etylenoxid

• Od února 2022 se plánuje nahrazení těchto guidelines novým konkrétnějším seznamem
rizikových produktů.

Rozdělení zásilky na části, COI  výpisy z COI
• Případy rozdělení zásilek:
• Rozdělení je záměrem dovozce, COI je označeno jako základ pro výpisy.
• Rozdělení zásilky je záměrem dovozce a má proběhnout v rámci zvláštních celních
režimů.
• Při výsledku kontrol příslušným orgánem se ukáže, že jen část zásilky vyhovuje k
proclení jako bio a schvaluje se prostřednictvím nově vydaného výpisu z COI

• Dovozce vyplní výpis z COI – kolonky 1.-11. případně informace v
kolonce 23., pokud se jedná o rozdělení zásilky v rámci zvláštních celních
režimů.
• Výpis z COI potvrdí kontrolní orgán v místě propuštění do volného oběhu

Zvláštní celní režimy
• Pravidla stanovuje čl. 7 DA AGRI;
• Zvláštní celní režim uskladnění v celním skladu, nebo zvláštní celní režim aktivního
zušlechťovacího styku, kde zásilka prochází jednou nebo více úpravami
• Přípravy:

• Balení nebo změna balení
• Připevňování, odstraňování a pozměňování etiket, které odkazují na ekologické metody produkce
• Přípravy provádí subjekt certifikovaný na ekologickou produkci

• Dovozce spolu se schvalujícím orgánem vyplní kolonku 23. COI.
• Dovozce konkrétně vyplní:
a) zda jde o zvláštní celní režim uskladnění, nebo zušlechťovací styk,
b) jméno a adresu hospodářského subjektu, který má procesy v rámci celních režimů na starosti
(např. hospodářský subjekt zajišťující přebalování zboží, který má být certifikovaný ekologický
podnikatel - činnost zpracovatel),
c) uvede kontrolní organizaci, certifikující hospodářský subjekt uvedený v bodě b),
d) číslo celního prohlášení, kterým se zboží dostalo do celního režimu.

• Pokud se zboží nedělí na části (výpisy z COI) stejný schvalující orgán, který vyplní
kolonku 23. potvrdí i při propuštění zboží kolonku 30.

Změny v COI, nový model COI, příloha DA AGRI
Uznané dočasně podle starého nařízení
ES(834/2007) tzn. příloh III a IV nařízení
1235/2008. Kontrolní organizace (do roku 2024 a
uznané země do roku 2026)
Uznání dle nového nařízení čl. 46, 47 se bude řešit
do té doby, zatím není.
V TRACES se vyplní automaticky po vyplnění
vydávajícího orgánu

Jeden nebo více hospodářských subjektů,
které kupují nebo prodávají uvedený
produkt, aniž by jej skladovaly nebo s ním
fyzicky manipulovaly (Nepovinná kolonka)

Zboží podléhající kontrolám podle čl. č 47 OCR s některým z
certifikátů CHED vybere se z nabídky SHK s doménou bio
U ostatního zboží se vybere orgán stanoviště hraniční kontroly. S
označením místo propuštění do volného oběhu/point of release
for free circulation a competence

Změny v COI
Nový model COI, příloha DA AGRI
Hospodářský subjektu odpovědného za zásilku ve smyslu čl. 2 bodu 2 prováděcího
nařízení (EU) 2021/xxx [PROVÁDĚCÍ AKT COI]*. Tuto kolonku vyplní dovozce uvedený
v kolonce 12, pokud je hospodářský subjekt odpovědný za zásilku odlišný od
uváděného dovozce.
* Dovozce nebo fyz. osoba usazená v Unii, která předkládá zásilku na SHK jménem
dovozce.

•@

Předpokládané datum a čas příjezdu zboží na
SHK nebo místo propuštění do volného oběhu.

V případě umístění zboží do
zvláštního celního režimu
musí být COI propuštěno
před umístěním i při
vypuštění zboží stejným
příslušným orgánem. Nelze
zásilku vypustit jinde a
nechat COI schválit v jiném
ČS, než kde byla zásilka
umístěna do zvláštního
celního režimu

Vyplní dovozce nebo případně hospodářský subjekt odpovědný za zásilku v rámci
žádosti o převoz produktů na kontrolní místo v Unii za účelem dalších úředních
kontrol, je-li zásilka vybrána pro kontroly totožnosti a fyzické kontroly prováděné
příslušnými orgány na stanovišti hraniční kontroly. Tato kolonka se použije pouze u
produktů podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle
čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848. V ČR zatím není stanovené takové místo
propuštění do volného oběhu.

Tuto kolonku musí vyplnit příslušný orgán a dovozce.
V případě produktů podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční
kontroly musí tuto kolonku vyplnit příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly.
Vlastnoruční podpis oprávněné osoby se vyžaduje pouze v případě potvrzení o
kontrole vydaných v papírové podobě do 30. června 2022 v souladu s čl. 11 odst. 2
nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/xxx [AKT V PŘENESENÉ PRAVOMOCI COI].

Změny v COI
Nový model COI, příloha DA AGRI

V ČR zatím není stanovené takové
místo propuštění do volného
oběhu.

Změny v COI
Nový model COI, příloha DA AGRI
Některé produkty lze dovážet do EU jako
produkty z přechodného období:
a) rozmnožovací materiál rostlin, pokud bylo
dodrženo přechodné období v délce alespoň
12 měsíců;
a) potravinové nebo krmivové produkty
rostlinného původu, pokud daný produkt
obsahuje pouze jednu rostlinnou složku
zemědělského původu a bylo dodrženo
přechodné období v délce alespoň 12 měsíců
před sklizní.
PO produkty lze označovat za použití slovního
spojení „z přechodného období“ (nebo
odpovídajícího výrazu) společně s výrazy „eko“,
„bio“, jejich odvozeninami a zdrobnělinami i
jazykovými verzemi.

Změny v COI
Nový model COI, příloha DA AGRI
Kvalifikovaná elektronická pečeť - E-Seal:
• Podpis prostřednictvím e-seal povinný pro vydávající orgán a
schvalující orgán
• Závazně od 1. července 2022
• Do té doby se COI musí podepisovat i
ručně (spolu s odkliknutím
elektronické verze, aby se online i
papírová verze shodovaly)
• COI vydané i podepsané online může
být v EU podepsáno i ručně

Změny ve výpisu z
COI, příloha IA AGRI

Postup při vydávání COI vydaném v 2021 a
dokončeném v roce 2022
• COI které bylo vydané v roce 2021, které doputuje do EU v roce 2022,
bude uzavřené stejným způsobem i v roce 2022 podle starých pravidel.
• Tzn. příslušným orgánem zůstane uvedený orgán celní správy.
• V TRACES se COI zobrazuje již v nové verzi, (viz. změny v COI).
• COI vydané v roce 2021 se v roce 2022 zobrazí v novém formátu,
vygenerované pdf. však bude ve staré verzi (z roku 2021).

Papírové ručně podepsané COI
• Od 1. ledna je znovu povinné doložit papírovou ručně podepsanou verzi
COI v případě, že vydávající orgán (tzn. kontrolní organizace certifikující
dodavatele ze třetí země) nebo schvalující orgán celní správy
nedisponuje elektronickým podpisem E-seal. (CS E-seal nedisponuje)
• Ručně se podepisuje pdf. verze COI vygenerovaná z TRACES.
• Papírová i elektronická verze COI se musí shodovat.
• V případě že COI je podepsáno elektronicky vydávajícím orgánem, může
být papírově podepsáno jen v EU při schválení COI.

Shrnutí
• Pro zásilky bio bez certifikátů CHED se postup zatím nemění, COI schvaluje celní úřad v ČR.
• Zásilky bioproduktů s certifikáty s CHED, které dorazí na první stanoviště hraniční kontroly
(SHK) mimo ČR, podléhají kontrole v rámci COI na stejném SHK jako kontrole v rámci CHED.
• Pokud toto SHK v místě vstupu není zároveň místo proclení, celní úřad v ČR při uzavírání
celního řízení ověřuje existenci vyhovujícího COI.
• U bio zásilek s COI i CHED se do CHED vkládá odkaz na příslušné COI.
• Změny ve vzoru certifikátu COI a Výpisu z COI.
• V případě umístění zboží do zvláštního celního režimu musí být COI propuštěno před
umístěním i při vypuštění zboží stejným příslušným orgánem. Nelze zásilku vypustit jinde a
nechat COI schválit v jiném ČS, než kde byla zásilka umístěna do zvláštního celního režimu.
• COI vydané v roce 2021 se dokončí dle starých pravidel i v roce 2022.
• V průběhu roku 2022 se chystají změny kompetencí, COI nebude schvalovat celní správa ale
SZPI/SVS/ÚKZÚZ.
• COI se opět potvrzuje i papírově.

Informace & kontakty
• Aktuální témata eAgri:
• https://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/ekologickezemedelstvi/aktualni-temata/dovozy-biopotravin-od-1-ledna-2022.html

• Celní správa:
• https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-azivotniho-prostredi/aktuality/Stranky/Změny-v-kompetencích-při-potvrzováncertifikátů-COI-při-dovozů-biopotravin-do-EU.aspx

• Kontakty MZe: Anna.mladkova@mze.cz;
• https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/odkazy-akontakty/

