EKO-CONTROL SK s.r.o.
Nešporova 30
040 11 Košice
e-mail: operator@eko-control.sk, mobil: 0940 604 271, 0940 521 879

SK-BIO-004
Príloha č. 4

Dovoz produktov EPV:

1. Opis činností a prevádzky žiadateľa (predmet činnosti, špecifikácia BIO produktov, budovy, zariadenia, kapacita

skladových priestorov, hraničná kontrolná stanica, počet zamestnancov, zameranie činnosti -na predaj alebo pre vlastnú
spotrebu, opis aj neekologickej časti podniku a jej zameranie, ak existuje, predpokladaný obrat v € za rok)

2. Miesto výkonu činnosti (prevádzka, ak nie je totožná adresou sídla):

3. Druh a krajina pôvodu produktu z EPV, ktorý budete dovážať z tretej krajiny:
Druh dovážaného produktu (napr.:

Krajina pôvodu (odkiaľ

obilniny, káva, čaj...)

budete produkt dovážať)

Štatút dovážaných produktov
(označte X)

EKO

NEEKO

KONVERZIA

4. Distribúcia dovážaných produktov z tretej krajiny z EPV (zakrúžkujte relevantný údaj):
a) v rámci SR
b) v rámci EU (vnútrospoločenská výmena)
c)

mimo EU – vývoz do tretích krajín (v prípade vývozu ekologických produktov mimo krajín EÚ je potrebná registrácia aj
pre túto činnosť, resp. je potrebné vyplniť aj tlačivo pre vývoz produktov z EPV do tretích krajín).

F 001/ PP_21_05_ v1_z0_Príloha č.4

1/2

5. Registrácia v systéme TRACES (Trade Control and Expert System)
Registrácia a práca v systéme TRACES je od 20. októbra 2017 povinná pre každého dovozcu produktov z EPV z tretích
krajín a dovoz bez tejto registrácie nie je povolený. Výnimkou sú dovozcovia, ktorí dovážajú produkty z EPV zo
Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Tí sú oslobodení od tejto povinnosti. Žiadateľ o registráciu
sa do systému TRACES registruje sám, a to až po uzatvorení zmluvy s oprávnenou inšpekčnou organizáciou, podľa
Metodického pokynu pre prácu v systéme TRACES.

6. Registrácia na orgáne úradnej kontroly – IMPORT z tretích krajín

7. Kópiu rozhodnutia RUVZ na uvedenie priestorov do prevádzky prikladám:
Áno
Nie

8. Kópiu o registrácií/schválení RVPS/ŠVPS SR prevádzky/priestorov prikladám:
Áno
Nie
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