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Zmiany w CHED- PP - zakazany obrót 

TRACES wyświetli ostrzeżenie nie blokujące dalszego postępowania, gdy przesyłka zawiera towary 

mogące podlegać ograniczeniom z tytułu zakazu obrotu (rozporządzenie (UE) nr 2019/2072, załącznik 

VI i IX): 

• Operatorowi w chwili przedkładania części I. 

• Organowi podczas walidacji części II. 

 
 

Dodatkowo zostanie wyświetlona ikona ostrzegawcza: 

 
• Dla operatora poniżej kodu CN w części I (po zapisaniu jako wersja robocza/po 

przedłożeniu): 

 
• Dla organu w części II przed wydaniem decyzji: 

 
 
 

Uwaga: Po udostępnieniu tej funkcji, zespół helpdesku TRACES skonfiguruje oba załączniki. 

Proces ten potrwa zapewne kilka tygodni. 



Listopad 2022 r. 

3 

 

 

 

Zmiany w CHED-PP - losowy wybór przesyłek do kontroli tożsamości i kontroli 

fizycznych 

Prawdopodobieństwo wyboru określono z uwzględnieniem produktu o największej częstotliwości kontroli. 

Inspektor może zignorować podpowiedź (chyba że wskaźnik kontroli wynosi 100 %). Jednak fakt, że dany 

CHED-PP został wybrany do kontroli jest zapisywany w TRACES. 

Wewnętrzny sposób określania częstotliwości kontroli umożliwia również realizację kontroli z 

odpowiednią częstotliwością na poziomie regionalnym. 

 
 
 
 

Zmiany w PHYTO - zabiegi dezynsekcji lub dezynfekcji przeniesione do 

części I 

Pola 12 - 17 (informacje o zabiegach) zostały przeniesione do części I, co umożliwia podanie tych 

informacji przez podmiot. Wybór produktów zmienia się w oparciu o wiersze towarów w polu 8, a 

wybrane numery wierszy zostaną wskazane w PDF. 

 
 
 

Zmiany w PHYTO - nowe pole "Organ kontrolny” 
 

Utworzono nowe nieobowiązkowe pole tuż pod polem 4 służące do wybierania organ nadzorującego 

kontrolę lub certyfikację. 

 
W polu tym automatycznie wyświetlane są właściwe organy po stronie podmiotu i można wybrać dowolny 

z nich. Tuż pod tymi sugestiami dodano pole do wyboru dowolnego innego organu fitosanitarny z kraju 

podmiotu: 
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Po zaznaczeniu tego pola wyboru PHYTO staje się widoczny, możliwa jest też edycja części certyfikacyjnej 

(części II), co pozwala podmiotom posiadającym oddziały w rożnych częściach kraju na dostosowanie 

uprawnień w zależności od miejsca, z którego dokonują wywozu. 

Wybrany organ nie pojawi się w PDF. 
 
 

Zmiany w PHYTO - nowe pole "Planowanie kontroli” 
 

W celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej pomiędzy eksporterem a organem kontrolnym 

stworzono nowe, opcjonalne pole „Planowanie kontroli” ["Inspection Planner"]. 

To pole nie pojawi się w PDF. 

 
 
 

Zmiany w PHYTO - nowe nieobowiązkowe pole tekstowe "Opłaty za 

kontrole" w części II 

Nowe, fakultatywne pole tekstowe "Opłaty za inspekcję" znajduje się poniżej klauzuli o 

odpowiedzialności finansowej i nie pojawia się w PDF: 
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Zmiany w PHYTO - nowa klauzula fakultatywna w polu 10 w części II 
 

W dokumencie umieszczono dodatkowe pole wyboru w polu 10 w celu zachowania zgodności z pkt 1 lit. 

k CZĘŚCI A załącznika VIII do rozporządzenia 2016/2031: 

Ta nowa klauzula pojawi się w PDF po zaznaczeniu pola wyboru. 
 
 

 

Zmiany w CHED-D - nowe pozycje do wyboru na wykazie badań 

laboratoryjnych, dotyczy procedury dalszego transportu. 

Obecnie możliwe jest zatwierdzenie CHED-D dla "dalszego transportu" przed uzyskaniem wyników 

badań laboratoryjnych w przypadku, gdy nie są one motywowane "Podejrzeniem", a w części II (II.10) 

wybrano odpowiedni wniosek. 

 
Pozwoli to na wybór trzech pozostałych opcji: "Losowe” [“Random”], "Środki nadzwyczajne” 
[“Emergency measures”] i "Tymczasowe zwiększenie częstotliwości kontroli” [“Temporary increase of 
controls”]: 

 
 

Po wybraniu jednej z trzech opcji i ustawieniu wniosku inspektora jako „W toku” ["Pending"], 

możliwe będzie sfinalizowanie CHED-D i jego walidacja dla dalszego transportu (status końcowy 

"Zatwierdzono do dalszego transportu"). 

Należy pamiętać, że wybór motywacji „Podejrzenie” ["Suspicion"] oraz wniosku inspektora "W toku” 

[„Pending”] nie pozwoli na zatwierdzenie CHED-D dla dalszego transportu i pojawi się odpowiedni 

komunikat o błędzie. 
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Zmiany w CHED-P - Nowe przesłanki odmowy wydania zgody w CZĘŚCI II 
(II.17) 

 
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1715 dodano trzy przesłanki odmowy 

wydania zgody. W ramach przesłanek "Dokumentowych" włączono opcję "Fałszywe świadectwo" i "Brak 

dodatkowej deklaracji", a w ramach przesłanek związanych z tożsamością opcję "Niezgodność znaku 

identyfikacyjnego”. 

 
 
 
 

Zmiany w DOCOM - funkcje "Zamień" oraz "Kopiuj jako nowy" zostały 

aktywowane dla wyznaczonych gabinetów weterynaryjnych (WGW) 

wydających dokumenty DOCOM 

Użytkownicy z rolą WGW mogący wystawiać dokumenty DOCOM, będą mogli teraz korzystać z funkcji 

zastępowania wystawionego przez siebie dokumentu i kopiowania go jako nowego, co ułatwi tworzenie 

nowych dokumentów handlowych. 

 
 

Poprawka w DOCOM - nieprawidłowe działanie pola I.6  
 

Naprawiono błąd, który powodował, że w wydrukowanym PDF-ie w polu I.6 Zarejestrowany 

przedsiębiorca pojawiało się przekreślenie, nawet jeśli pole było wypełnione w TRACES. W nowej 

wersji pole to będzie drukowane poprawnie w PDF. 

 
 
 

Zmiany w IMPORCIE - Nie można już wydrukować wstępnej wersji PDF  
 

Wyłączono możliwość drukowania lub pobierania wersji PDF unijnego świadectwa importowego 

zapisanego jako wersja robocza. 
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Poprawka w INTRA - poprawiono błąd przycisku "Dodaj kontrolę" dla 
użytkowników PKG 

 
Po wybraniu przez użytkownika PKG opcji "Dodaj kontrolę" w świadectwie INTRA pojawiał się 

komunikat o błędzie uniemożliwiający dodanie kontroli. Błąd został już naprawiony. 

 
 
 

Podpis cyfrowy - zmiana procedury 60-dniowego odnowienia certyfikatu e-

pieczęci 

Począwszy od tej wersji proces odnawiania świadectwa e-pieczęci, który musi być przeprowadzany raz na 

60 dni, może być rozpoczęty bezpośrednio z poziomu systemu TRACES przez upoważnionego 

wnioskodawcę. W sekcji "Dane logowania do e-pieczęci podpisu cyfrowego" [“Digital Signature e-seal 

credentials”] na stronie profilu organu lub jednostki kontrolnej dodano nowy przycisk: 
 

Po naciśnięciu przycisku do uprawnionego wnioskodawcy o pieczęć zostanie wysłana wiadomość SMS lub 

e-mail z wymaganym "Hasłem jednorazowym” [„One-time password”] (OTP). Następnie upoważniony 

wnioskodawca musi wprowadzić OTP w dedykowanym polu i wybrać opcję "Potwierdź OTP” [„Confirm 

OTP”], aby zakończyć proces odnawiania świadectwa e-pieczęci, który będzie ponownie ważny przez 

kolejne 60 dni. 


