Produkty mięsne i drobiowe –
Podręcznik procedur z zakresu higieny mięsa - Import
1. Wstęp
Program wwozu mięsa został zaprojektowany w celu zapewnienia, że importowane produkty
mięsne będą spełniać kanadyjskie normy. Jego głównym celem jest ochrona konsumentów
(zdrowie publiczne) i zapobieganie rozprzestrzenieniu poważnych chorób odzwierzęcych
(zdrowie zwierząt).

2. Zakres kontroli importowej mięsa i produktów mięsnych oraz
ich podstawy prawne
2.1. Aspekty zdrowia publicznego i ich podstawy prawne
Import mięsa regulowany jest Ustawą o kontroli mięsa (Meat Inspection Act (MIA)) oraz
Regulacjami dotyczącymi kontroli mięsa (Meat Inspection Regulations (1990) (MIR)). Warunki
międzynarodowego i międzyregionalnego handlu mięsem określone są w odpowiednim
prawodawstwie. (MIA punkty 7 do 9)
Warunki stosuje się do produktów mięsnych pochodzących z tusz zwierzęcych ssaków
i ptaków oraz każdego innego zwierzęcia opisanego w ustawie albo takiego, które wchodzi
w skład grupy zwierząt opisanych w tych celach (MIA, punkt 2(1) „zwierzęta”). Gatunki
zwierząt zostały dokładniej opisane w MIR punkt 2(1) „ptaki” i „zwierzęta przeznaczone
na mięso”. W rezultacie MIA i MIR ograniczają dozwolony handel produktami mięsnymi
do produktów pochodzących od „ptaków” i „zwierząt przeznaczonych na mięso”. Gatunki
ssaków (oprócz ssaków morskich) i ptaków niespełniające tych definicji nie mogą być
wprowadzane do handlu międzyregionalnego i międzynarodowego.
Handel produktami mięsnymi pochodzącymi od grup zwierząt innych niż ptaki i ssaki oraz
ssaki morskie podlega innemu prawodawstwu kanadyjskiemu i może odbywać się w skali
międzyregionalnej i międzynarodowej, jeśli jest zgodny z tym prawodawstwem.
Produkt mięsny zdefiniowany jest w Ustawie o kontroli mięsa jako:
1. tusza zwierzęca;
2. krew zwierzęca, produkt lub produkt uboczny z tuszy zwierzęcej; lub
3. produkt zawierający produkty opisane w pkt 2.
Produkty mięsne zwolnione z wymagań, zob. Wysyłki produktów mięsnych w
tranzycie, zob. Produkty mięsne nieprzeznaczone do spożycia, zob. 10.2.5

2.2. Aspekty zdrowia zwierząt
Podstawy prawne ograniczeń związanych z kwestią zdrowia zwierząt dotyczących importu
mięsa i produktów mięsnych znajdują się w Ustawie o zdrowiu zwierząt oraz Regulacjach
(część IV).
Ograniczenia mogą zostać ustanowione odnośnie do tych rodzajów produktów mięsnych,
które mogą zostać dopuszczone do wwozu na teren Kanady z danego kraju, w zależności od
statusu tego kraju względem poważnych chorób zwierzęcych. Dokładne warunki importu
zostały opisane w Załączniku A do niniejszego rozdziału.
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W przypadku krajów, które nie są uważane za wolne od poważnych chorób zwierzęcych (poza
BSE) import ograniczony jest zwykle do:
a. sterylnych, gotowanych lub puszkowanych długotrwałych produktów mięsnych
(puszkowane produkty obejmują wszystkie typy hermetycznie zamkniętych
produktów, tzn. hermetyczne torebki, szklane słoiki itp.);
b. tłuszczu jadalnego i oleju stearynowego;
c. pasteryzowanych, puszkowanych, wędzonych produktów mięsnych bez kości;
d. mrożonej wołowiny bez kości gotowanej, w tubach, z określonych zakładów
w niektórych państwach; oraz
e. zupek w proszku, kostek bulionowych i ekstraktów mięsnych.
Dodatkowe zaświadczenia dotyczące zdrowia zwierząt muszą być uwzględnione w urzędowym
świadectwie kontroli mięsa (Official Meat Inspection Certificate (OMIC)) w przypadku
niektórych krajów i niektórych rodzajów produktów mięsnych.
W zależności od gatunku zwierząt przeznaczonych na mięso, z których wytwarzane są
produkty mięsne, Wydział ds. Zdrowia Zwierząt i Produkcji Zwierzęcej (Animal Health and
Production Division (AHPD)) zwraca uwagę na następujące choroby zwierząt podczas importu
mięsa i produktów mięsnych do Kanady:
Ptaki:
rzekomy pomór drobiu
wysoce zaraźliwa grypa ptaków
Konie:
brak
Świnie:
pryszczyca
choroba pęcherzykowa świń
afrykański pomór świń
klasyczny pomór świń
Króliki:
choroba krwotoczna królików
Przeżuwacze (bydło, owce, kozy, jeleniowate):
gąbczasta encefalopatia bydła
pryszczyca

2.3. Pozwolenia importowe Wydziału ds. Zdrowia Zwierząt i Produkcji Zwierzęcej
Mięso lub produkty mięsne z krajów, które nie są wolne od chorób zwierzęcych, na które
Kanada zwraca uwagę, mogą być importowane za pozwoleniem AHPD po przeprowadzeniu
oceny dopuszczalnego ryzyka. Zezwolenie na import musi zostać wydane przed przybyciem
produktu do Kanady.
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2.4. Produkty wyłączone
Niektóre kategorie produktów mięsnych są wyłączone z wymagań punktu 9 Ustawy o kontroli
mięsa i nie podlegają kwestiom opisanym w tym podręczniku. Zostały one opisane
w punktach 3(1) i 3(4) MIR i rozdziale 1 Podręcznika procedur higieny dotyczących mięsa
(Meat Hygiene Manual of Procedures (MOP). Jednakże wymagania dotyczące eksportu
określone w AHPD mogą być nadal stosowane.
Punkt (3) Przepisów o kontroli mięsa z 1990 r.: Produkty mięsne wyłączone ze stosowania
Ustawy
3. (1) Punkty 7 do 9 Ustawy nie są stosowane w przypadku:
a. wysyłki produktów
niekomercyjnego;

mięsnych

o

wadze

do

20

kg

przeznaczonych

do

użytku

b. wysyłki produktów mięsnych będących częścią dobytku emigranta lub imigranta;
c.

produktów mięsnych z ssaków morskich;

d. gotowej karmy dla zwierząt; (d -1) pasz, określonych w punkcie 2(1) Przepisów
paszowych, 1983 r.;
e. produktów mięsnych przewożonych jakimkolwiek statkiem, pociągiem, pojazdem
silnikowym, samolotem lub innymi środkami transportu z przeznaczeniem na
pożywienie dla załogi lub pasażerów;
f.

tuszy zwierzęcych zwierzyny łownej lub części tuszy zwierzęcych zwierzyny łownej, w
tym tuszy zwierzęcych lub części tuszy zwierzęcych zwierząt uznawanych za zwierzynę
łowną w innym kraju, w celach niekomercyjnych;

g. żelatyny, mączki kostnej, osłonek białkowych, hydrolizowanych białek zwierzęcych,
monoglicerydów, diglicerydów, kwasów tłuszczowych i produktów powstałych
z przetwarzania niejadalnych produktów mięsnych;
h. produktu zwierzęcego, którego całość nie waży więcej niż 100 kg przeznaczonego
do analizy, oceny, badania lub na międzynarodową wystawę żywności;
i.

żywności, w której produkt mięsny występuje w śladowych
uwzględnieniu charakteru żywności i charakteru produktu mięsnego;

ilościach

przy

j.

skór zwierzęcych nie przeznaczonych na pożywienie dla ludzi lub zwierząt, kopyt,
rogów, piór, włosów, wełny i farmaceutyków zawierających produkty pochodzenia
zwierzęcego;

k. produktów mięsnych przeznaczonych do przetwórstwa nie związanego ze spożyciem;
oraz
l.

żywności spełniającej następujące wymagania:
i.

będącej mieszanką produktu rybnego i mięsnego;

ii.

powszechnie uważanej za produkt rybny z uwzględnieniem:
A. odpowiednich proporcji i rodzaju składników rybnych i mięsnych;
B. powszechnej nazwy żywności;
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C. rodzaju przetwórstwa, jakiemu poddane są składniki rybne i mięsne;
oraz
D. tradycji określającej rodzaj żywności jako produkt rybny;
iii.

przetwarzanej w zakładzie zarejestrowanym zgodnie z Przepisami o kontroli
ryb lub importowanej do Kanady zgodnie z tymi przepisami; oraz

iv.

produkty mięsne wykorzystywane do przygotowania żywności pochodzą
z zakładu zarejestrowanego zgodnie z tymi przepisami lub z zagranicznego
zakładu uprawnionego do eksportowania produktów mięsnych do Kanady
zgodnie z tymi przepisami.

3. (4) Punkt 9(1) Ustawy nie jest stosowany w przypadku produktów mięsnych
eksportowanych z Kanady a następnie importowanych do Kanady w takim samym stanie
w jakim były eksportowane.
Interpretacja:
MIR 3.(1)(a) zezwala na wysyłkę w celach niekomercyjnych produktów mięsnych o wadze
do 20 kg z zagranicy do Kanady, bez konieczności spełniania wymogów MIA i MIR przez te
produkty. Te produkty mięsne będą mogły być dopuszczone na terytorium Kanady tylko jeśli
spełnią wymagania Ustawy o zdrowiu zwierząt i Regulacji.
Więcej informacji o programach dla podróżnych (ang. travellers programs) udzielają lokalne
Biura Graniczne w Kanadzie (CBSA): http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html
MIR 3.(1)(c) wyklucza mięso i produkty mięsne wyprodukowane ze ssaków morskich
ze stosowania przepisów punktu 9 MIA. Mięso i produkty mięsne ze ssaków morskich
podlegają przepisom Ustawy o kontroli ryb i Przepisom.
MIR 3.(1)(e) wyklucza mięso i produkty mięsne z wykorzystania jako żywność dla załogi lub
pasażerów tylko w przypadku gdy zostały dostarczone na pokład poza terytorium Kanady, i
nie opuściły środka transportu. Przechowywanie, transport i usuwanie takich produktów
mięsnych podlega Ustawie o zdrowiu zwierząt i Regulacjom.
Mięso i produkty mięsne umieszczone na pokładzie statku lub innego środka
międzynarodowego transportu na terytorium Kanady, nie są wykluczone, bez względu na to
czy podlegają ocleniu.
Produkty mięsne sprzedawane w sklepach bezcłowych na terytorium Kanady a także
dostarczane z zagranicy na statki cumujące lub kotwiczące w kanadyjskich portach nie są
wyłączone spod kanadyjskich wymagań importowych.
MIR 3.(1)(h) zezwala osobie lub firmie na przywiezienie z zagranicy do Kanady do 100 kg
produktów mięsnych w celach degustacyjnych, bez konieczności spełniania wymogów MIA i
MIR przez te produkty. Te produkty mięsne będą mogły być dopuszczone na terytorium
Kanady tylko, jeśli spełnią wymagania Ustawy o zdrowiu zwierząt i Regulacji.
MIR 3.(1)(i) jest interpretowany w ramach polityki określonej w
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch1/1.1-5e.shtml
MIR 3.(1)(l) wyklucza produkty mięsne zawierające zarówno mięso jak i ryby, jeśli produkt
jest klasyfikowany jako produkt rybny zgodny z polityką CFIA. Odniesienie w:
http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/manman/fpimip/chap2su8e.shtml
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MIR 3.(4) zezwala na dopuszczenie na terytorium Kanady produktów mięsnych
eksportowanych z Kanady i zwróconych z powodów handlowych lub z powodu
niedopuszczenia ich przez władze kraju importującego, ponieważ nie przeszły kontroli
importowej. Wysyłki takie mogą zostać dopuszczone na terytorium Kanady pod warunkiem
spełnienia przepisów Ustawy o kontroli mięsa i Regulacji za wyjątkiem punktu 9(1) MIA.
Eksportowane produkty mięsne powracające do Kanady muszą spełniać wymagania Ustawy
o zdrowiu zwierząt i Regulacji.
Szczegółowe procedury obchodzenia się ze zwróconymi
mięsnymi określa Załącznik V do niniejszego rozdziału.

eksportowanymi

produktami

2.5. Produkty mięsne w tranzycie
Wysyłki tranzytowe produktów mięsnych to wysyłki z zagranicznego kraju wysyłane przez
terytorium Kanady, podlegające kanadyjskim cłom, do innego zagranicznego kraju.
Ustawa o kontroli mięsa i Przepisy nie wykluczają takich wysyłek gdy docierają one na
terytorium Kanady. Jednakże, ze względów praktycznych CFIA nie kontroluje wwozu takich
produktów mięsnych na terytorium Kanady, z wyjątkiem przypadków podanych poniżej, tak
długo jak podlegają kanadyjskim przepisom celnym. Wszystkie tranzytowe wysyłki produktów
mięsnych muszą spełniać stosowne przepisy Ustawy o zdrowiu zwierząt i Regulacji.
Istnieją trzy możliwe kategorie wysyłek tranzytowych:
1. Wysyłki z USA do innej części USA
Wysyłki takie uważane są za mało ryzykowne dla zdrowia publicznego i zdrowia
zwierząt i z tego względu są kontrolowane tylko przez urzędników CBSA. Jest
to najliczniejsza kategoria tranzytowych wysyłek produktów zwierzęcych.
2. Wysyłki z USA do innego kraju (zagraniczne)
Wysyłki takie uważane są za mało ryzykowne dla zdrowia publicznego i zdrowia
zwierząt i z tego względu są kontrolowane tylko przez urzędników CBSA.
3. Wysyłki z zagranicznego kraju (zagraniczne) do USA
Wysyłki takie uważane są za potencjalnie ryzykowne, głównie z punktu widzenia
zdrowia zwierząt i wymagają zezwolenia CFIA zanim zostaną dopuszczone
na terytorium Kanady. Ośrodki ds. importu CFIA wydają zezwolenie i zachowują dane
do celów weryfikacji.

2.6. Produkty mięsne nie przeznaczone do spożycia, farmaceutyki i przemysłowe
produkty zwierzęce wyprodukowane z tusz zwierzęcych
Zakres i podstawa prawna programu kontroli importowanych produktów mięsnych
nie przeznaczonych do spożycia
Niejadalne produkty mięsne to produkty mięsne określone w Ustawie o kontroli mięsa
i produkty mięsne w rozumieniu Ustawy o zdrowiu zwierząt i Regulacji. Dlatego też wszystkie
aspekty zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w programie kontroli importowanego mięsa
i produktów mięsnych określonych powyżej stosuje się również do produktów mięsnych
nieprzeznaczonych do spożycia.
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Produkty mięsne nieprzeznaczone do spożycia kontrolowane zgodnie z programem
dotyczącym importowanego mięsa są surowymi jednoskładnikowymi produktami mięsnymi
przeznaczonymi na karmę dla zwierząt oraz do celów farmaceutycznych. Wymagania
dotyczące importu i świadectw dla produktów mięsnych nieprzeznaczonych do spożycia
odnośnie importu do Kanady są przedstawione szczegółowo w Załączniku F do niniejszego
rozdziału.
Niektóre produkty mięsne nieprzeznaczone do spożycia są wykluczone na podstawie punktu
3(1) Regulacji o kontroli mięsa z 1990 r., ze stosowania przepisów punktów 7, 8 i 9 (import,
eksport i przemieszczanie między regionami) Ustawy o kontroli mięsa. Jednakże, muszą one
spełniać wymagania przepisów Ustawy o zdrowiu zwierząt i Regulacji.
MIR 3.(1)(d) wyklucza „gotową karmę dla zwierząt domowych”. Gotowa karma dla zwierząt
domowych to żywność zawierająca produkt mięsny, przygotowany specjalnie w celu karmienia
zwierząt oraz zapakowany i oznakowany do sprzedaży detalicznej jako karma dla zwierząt.
Gotowa karma dla zwierząt zawiera długotrwałe puszkowane i mrożone/chłodzone (surowe
lub gotowane) z dodatkiem składników innych niż produkty mięsne lub bez nich.
MIR 3.(1)(g) wyklucza między innymi „produkty wytworzone w drodze przetwarzania
produktów mięsnych nieprzeznaczonych do spożycia”. Interpretacja ta uwzględnia wszystkie
przetworzone produkty mięsne zidentyfikowane i przeznaczone na karmę dla zwierząt oraz
do celów przemysłowych. Niniejszy paragraf wyklucza także: „żelatynę, mączkę kostną,
osłonki białkowe, hydrolizowane białka zwierzęce, monoglicerydy, diglicerydy i kwasy
tłuszczowe”. Powyższe produkty, mimo, że powstały z produktów mięsnych, zostały poddane
rozległemu przetworzeniu i w rezultacie nie są już traktowane jako produkty mięsne. Mogą
zostać wykorzystane do produkcji produktów przemysłowych nieprzeznaczonych do spożycia
przez ludzi jak również jako składniki do produkcji produktów przeznaczonych do spożycia
przez ludzi lub do produkcji farmaceutyków.
MIR 3.(1)(j) wyklucza „skóry zwierzęce nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub
zwierzęta, kopyta, rogi, pióra, włosy, wełnę i farmaceutyki zawierające produkty pochodzenia
zwierzęcego;
Farmaceutyki zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego zostały zdefiniowane jako
produkty w sklepach ze zdrową żywnością, preparaty żywnościowe itp., zapakowane i
oznaczone w tym celu do sprzedaży detalicznej. W tej formie produkty te są wyłączone na
podstawie paragrafu 3.(1)(j) Regulacji dotyczących kontroli mięsa 1990 r., jak wskazano
powyżej. Produkty mięsne importowane w ilościach hurtowych do produkcji farmaceutyków
uważane są za produkty mięsne i mogą być importowane tylko, jeśli spełniają przepisy
Ustawy o kontroli mięsa i Regulacji.
MIR 3.(1)(k) wyklucza „produkty mięsne przeznaczone do przetwórstwa nie związanego ze
spożyciem”.

3. Program kontroli importowej CFIA dotyczący produktów
mięsnych oraz mięsa
System kontroli importowej CFIA dotyczący produktów mięsnych oraz mięsa obejmuje
następujące elementy kontrolne:
1. Określenie równoważności systemów kontroli mięsa w krajach eksportujących,
zatwierdzenia zakładów produkcyjnych, rejestracje produktów i świadectwa
dla produktów wydawane przez odpowiednie władze tych krajów w celu eksportu
do Kanady.
2. Punkt kontroli wjazdowej – obejmuje przegląd istotnych dokumentów i weryfikację
uprawnień produktów mięsnych do importu do Kanady.
3. Śledzenie wysyłki i dane telemetryczne.
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4. Program kontroli importu.

3.1. Określenie równoważności systemu kontroli mięsa, zatwierdzenia zagranicznych
zakładów produkcyjnych i rejestracje produktów.
Podstawa prawna dla elementów
importowanych produktów mięsnych.

kontrolnych

programu

CFIA

dotyczącego

kontroli

Ustawa o kontroli mięsa (MIA)
9. (1) Nikt nie może importować produktów mięsnych do Kanady chyba, że:
a. w czasie przygotowywania do eksportu, w kraju pochodzenia lub w innym kraju
przetwarzania obowiązywały systemy kontroli mięsa, systemy te oraz odpowiednie
zakłady produkcyjne w tych krajach zostały zaakceptowane pisemnie przez ministra
przed przygotowaniem do eksportu i były ważne w tym okresie;
b. osoba ta przedstawi Inspektorowi dostateczne dowody, że produkty spełniają
odpowiednie normy dla importowanych produktów mięsnych;
c. spełniają one odpowiednie normy dla importowanych produktów mięsnych; oraz
d. są zapakowane i oznakowane w odpowiedni sposób.
Określenie równoważności systemów zagranicznych oparte jest na zatwierdzeniu systemu
kontroli mięsa w danym kraju, zatwierdzeniu zakładów działających w tych systemach oraz
przeglądzie i rejestracji poszczególnych produktów mięsnych przygotowywanych w tych
zakładach. Szczegóły związane z programem oceny systemów kontroli mięsa w danym kraju
dotyczącym tylko mięsa znajdują się w Załączniku B do niniejszego rozdziału.
W załączniku A do niniejszego rozdziału znajduje się link do listy krajów o zatwierdzonych
systemach kontroli wraz z określonymi warunkami importowania mięsa i produktów mięsnych.
Lista zagranicznych zakładów uprawnionych do eksportowania mięsa i produktów mięsnych
do Kanady dostępna jest na życzenie u Szefa programów importowych, wydział programów
dotyczących mięsa, CFIA, w Ottawie.
Do wszystkich wysyłek produktów mięsnych importowanych do Kanady muszą być dołączone
ważne urzędowe świadectwa kontroli mięsa i produktów mięsnych przeznaczonych na eksport
do Kanady (Official Meat Inspection Certificate for Export of Meat Products to Canada
(OMIC)), wydane przed odpowiednie władze eksportującego kraju. Świadectwa muszą mieć
nadane indywidualne numery z odniesieniem do kraju pochodzenia a numery nie mogą się
powtarzać w przeciągu ostatnich 12 miesięcy na żadnym produkcie mięsnym importowanym
z tego samego kraju. Format świadectwa jak również wymagane zaświadczenia są uzgadniane
i ustalane podczas przeglądu systemu. OMIC jest głównym dokumentem wymaganym przez
CFIA jako dowód, że importowane produkty mięsne są zgodne z obowiązującym
ustawodawstwem kanadyjskim, zarówno z punktu widzenia zdrowia publicznego jak i zdrowia
zwierząt. Z tego powodu, zaświadczenia wymagane w Ustawie o kontroli mięsa i w
Regulacjach, jak również w Ustawie o zdrowiu zwierząt i w Regulacjach muszą być kompletne
i dotyczyć odpowiednich produktów mięsnych i statusu zdrowia zwierząt w kraju
eksportującym.
OMIC określa kraj pochodzenia produktów zwierzęcych oraz zakłady zajmujące się ubojem,
przetwórstwem i eksportem dopuszczone do produkcji i eksportu do Kanady. Opis produktu
musi zawierać numer rejestracyjny jeśli jest to wymagane. Poza informacjami o produkcie
świadectwo musi również zawierać informacje o eksporterze i importerze. Importer musi być
podmiotem kanadyjskim, osobą lub firmą, zarejestrowanymi w Kanadzie.
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Szczegóły związane z formatem świadectwa i procedurami korzystania ze świadectw opisane
są w Załączniku C do niniejszego rozdziału.

3.2. Punkt kontroli wjazdowej
Weryfikacja uprawnień do wysyłki przeprowadzana jest w trzech ośrodkach usług
importowych CFIA (ISC). Importerzy lub pośrednicy w imporcie muszą przedstawić
świadectwa jednemu z ośrodków usług importowych zanim przesyłka zostanie dopuszczona
na teren Kanady. W ISC urzędnicy sprawdzają wymagane dokumenty pod kątem ważności
i koniecznych zaświadczeń.
Dane o każdej przesyłce wprowadzane są do systemu śledzenia przesyłek i kontroli importu
(ICTS). ICTS automatycznie weryfikuje uprawnienia danego kraju, zakładów produkcyjnych
oraz numer rejestracyjny. Dodatkowo ICTS weryfikuje również ważność oznaczeń
wysyłkowych w celu zapewnienia, że te same oznaczenia nie zostały użyte w ostatnich 12
miesiącach na żadnym produkcie mięsnym importowanym z tego samego kraju. Oznaczenia
wysyłkowe to unikatowe numery lub kombinacje liter i liczb identyfikujące każdy kontener
wysyłkowy w ramach wysyłki z odpowiednim OMIC. Numery OMIC mogą być użyte jako
oznaczenia wysyłkowe. Więcej szczegółów na temat oznaczeń wysyłkowych znajduje się
w Załączniku D do niniejszego rozdziału.
CBSA nie zezwala na wwóz produktów mięsnych na terytorium Kanady, poza opisanymi w pkt
10.2.5, chyba, że importer/pośrednik w imporcie przedstawi dowód, że CFIA zweryfikowała
wymagane dokumenty i określiła, że przesyłka jest uprawniona do wwozu a CFIA przejmuje
śledzenie przesyłki, do własnych celów, dopóki wymagane kontrole nie zostaną
przeprowadzone a przesyłka nie zostanie wydana importerowi.
Szczegóły opisano na stronie Ośrodków Usług Importowych Kanadyjskiej Agencji Kontroli
Żywności http://www.inspection.gc.ca/english/imp/importe.shtml

3.3. Śledzenie wysyłki i materiały informatyczne
Dane o wszystkich wysyłkach produktów mięsnych wprowadzane są do systemu śledzenia
przesyłek
i
kontroli
importu
(ICTS).
ICTS
jest
krajowym,
automatycznym
skomputeryzowanym systemem umożliwiającym CFIA zarządzanie danymi na temat
wszystkich wysyłek importowanych produktów mięsnych, zweryfikowanie ważności numeru
świadectwa i oznaczeń wysyłkowych, zweryfikowanie uprawnień kraju eksportującego,
informacji o zakładach dokonujących uboju, przetwórstwa i eksportu oraz numerach
rejestracyjnych tych zakładów eksportujących do Kanady.
ICTS generuje raport z kontroli importowej (Import Inspection Report (IIR)) oraz faktury
(pobieranie opłat CFIA związanych z zezwoleniami dotyczącymi wysyłek importowanego
mięsa) dla każdej wysyłki. Raport jest zapisem transakcji importowej na potrzeby śledzenia
przesyłki i zapewnia importerowi kontrolę przypisaną do wysyłki.
Szczegóły opisano na stronie Ośrodków Usług Importowych Kanadyjskiej Agencji Kontroli
Żywności: http://www.inspection.gc.ca/english/imp/importe.shtml

3.4. Kontrola przesyłek importowanych produktów mięsnych
3.4.1. Podstawy prawne
Przepisy ustawy o kontroli mięsa wymagają by importer przedstawił każdą wysyłkę
importowanych produktów mięsnych do kontroli CFIA.
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MIA
9. (2) Osoba importująca produkt mięsny do Kanady musi jak najszybciej dostarczyć go,
w stanie w jakim jest importowany, do zarejestrowanego zakładu w celu przeprowadzenia
kontroli.
9. (3) Nikt nie może posiadać importowanego produktu mięsnego o którym wie, że:
a. został importowany do Kanady wbrew przepisom punktu 9(1); lub
b. nie został dostarczony do zarejestrowanego zakładu w celu przeprowadzenia kontroli
jak tego wymaga przepis punktu 9(2).
10. (1) Nikt nie może reklamować, sprzedawać lub posiadać w tych celach importowanego
produktu mięsnego, który:
a. został importowany do Kanady wbrew przepisom punktu 9(1); lub
b. nie został dostarczony do zarejestrowanego zakładu w celu przeprowadzenia kontroli
jak tego wymaga przepis punktu 9(2).

3.4.2. Program kontroli importu
Na podstawie powyższych wymagań prawnych CFIA stosuje program kontroli importowanych
produktów mięsnych. Program kontroli produktów mięsnych importowanych z USA różni się
od programu kontroli produktów mięsnych importowanych z innych krajów. Różnica ta wynika
z Ustawy o wprowadzeniu wolnego handlu między Kanadą i USA i jest uwzględniona w MIR
z 1990 r.:
MIR 1990 r.
3.(5) Z wyjątkiem punktu (6), w celu wdrożenia Umowy określonej w punkcie 2 Ustawy
o wdrożeniu umowy o wolnym handlu między Kanadą i USA, punktów 8 i 9(2) Ustawy nie
stosuje się do produktów mięsnych, które
a. są importowane do Kanady z USA, jak określono w ust. 2 Ustawy o wdrożeniu umowy
o wolnym handlu między Kanadą i USA; oraz
b. certyfikowanych przez weterynarza upoważnionego przez Departament ds. Rolnictwa
USA do wprowadzania w życie prawodawstwa USA o kontroli mięsa, jako produktu
pochodzącego z tego kraju oraz spełniającego normy określone w tych Regulacjach jak
również pakowanego i oznakowanego zgodnie z Regulacjami.
3.(6) Kontrole na miejscu lub podobne środki służące weryfikacji, w tym wszelkie środki
stosowane na granicy oraz wymagania dotyczące rozładunku, mogą być przeprowadzone
w odniesieniu do produktów mięsnych importowanych do Kanady z USA przez Kontrolera
w obiektach wyznaczonych przez Dyrektora.
Punkt 3(5) wyklucza wysyłkę mięsa importowanego z USA z wymagań dotyczących
obowiązkowego
dostarczenia
przesyłek
zawierających
importowane
mięso
do zarejestrowanych zakładów w celu przeprowadzenia kontroli. Punkt 3(6) zastępuje
to wymaganie mniej restrykcyjnym wymaganiem dotyczącym kontroli importowej wysyłek
importowanych z USA, według uznania Dyrektora wydziału programów kontroli mięsa. Wysyłki
przeznaczone do pełnej kontroli organoleptycznej muszą być dostarczone do kanadyjskiego
zakładu zarejestrowanego specjalnie w celu przeprowadzania kontroli produktów mięsnych
importowanych z USA. Wysyłki takie oznaczone jako skip lots są uwalniane na granicy i nie
muszą być poddawane kontroli w zarejestrowanych kanadyjskich placówkach. Wszystkie skip
lots, które są jednocześnie nieoznaczonymi produktami mięsnymi muszą jednakże zostać
dostarczone do kanadyjskiej placówki zarejestrowanej jako zakład przetwórstwa produktów
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mięsnych lub zakład pakowania i oznaczania produktów mięsnych, jak określono w punkcie
115 Regulacji o kontroli mięsa z 1990 r.

3.4.2.1 Pierwsze wysyłki z uprawnionych zagranicznych zakładów
Minimalnie 10 kolejnych wysyłek z zagranicznego zakładu, nowo upoważnionego
do eksportowania do Kanady, jest poddawanych kompletnym kontrolom organoleptycznym
w kanadyjskiej placówce zarejestrowanej do tego celu. Po 10 kolejnych wysyłkach, które
pozytywnie przejdą kompletną organoleptyczną kontrolę importową, zakład produkcyjny
zostaje automatycznie przeniesiony na listę placówek poddawanych ograniczonej kontroli.

3.4.2.2 Ograniczone kontrole
Jedna na 10 kolejnych wysyłek (z USA i z zagranicy), wybrana losowo przez ICTS jest
poddawana kompletnej organoleptycznej kontroli importowej. Pozostałe 9 z 10 wysyłek z
zagranicy zostaje poddanych pobieżnej kontroli wzrokowej w zarejestrowanej placówce
kontrolnej.
W przypadku produktów mięsnych z USA, pozostałe 9 z 10 przesyłek nie podlega kontroli
ICTS. Traktowane są one jako skip lots i mogą zostać dopuszczone na granicy przez CBSA do
handlu w Kanadzie z wyjątkiem „nieoznaczonych" produktów mięsnych, które muszą zostać
skierowane do zarejestrowanej placówki w celu dalszego przetwarzania. Dalsze informacje
dotyczące „nieoznaczonych" produktów mięsnych znajdują się w Załączniku I-2.

3.4.2.3 Tryb intensywnych kontroli
1. Niezwłocznie po tym jak zostanie stwierdzone, że importowana przesyłka zawierająca
produkty mięsne nie przeszła kontroli importowej pod względem istotnych różnic
produktowych, ICTS automatycznie przeznacza wszystkie wysyłki podobnych
produktów mięsnych z tego samego zagranicznego zakładu do pełnej organoleptycznej
kontroli importowej dopóki nie przejdzie jej pozytywnie kolejne 10 przesyłek.
2. Gdy z importowane przesyłek zawierające produkty mięsne pobiera się próbki
do testów laboratoryjnych w ramach programów monitorowania CFIA i jeśli zgłoszone
zostaną co do nich zastrzeżenia, pracownicy CFIA przygotowują specjalny plan
intensywnych kontroli dla tego samego rodzaju produktów mięsnych z tego samego
zagranicznego zakładu. Z piętnastu kolejnych przesyłek o wadze przynajmniej 15 razy
większej niż przesyłka uznana za łamiącą przepisy zostaną pobrane przez CFIA próbki
i zatrzymane w zarejestrowanej placówce podczas oczekiwania na wyniki testów.
W celu uniknięcia opóźnień istnieje możliwość poddania przesyłek testom
w akredytowanych laboratoriach w kraju pochodzenia. Zadowalające wyniki muszą
zostać zatwierdzone przez odpowiednie władz OMIC lub należy je przedstawić CFIA w
raporcie laboratoryjnym zawierającym odniesienia do importowanych przesyłek.

3.4.2.4 Placówki zarejestrowane w celu przeprowadzania kontroli importowanych produktów mięsnych
1. Przesyłki z USA wyznaczone przez ICTS do pełnej organoleptycznej kontroli
importowej muszą zostać dostarczone do zarejestrowanych placówek w celu kontroli
importowanych produktów mięsnych i wyznaczone przez Wydział ds. programu
kontroli mięsa (Meat Program Division (MPD)) do kontroli produktów mięsnych
importowanych z USA. (Kod aktywności placówek 9B/US lub 9C/US)
2. Wszystkie przesyłki zagraniczne zawierające importowane produkty mięsne muszą
zostać dostarczone do zarejestrowanych placówek w celu kontroli importowanych
produktów mięsnych. (Kod aktywności placówek 9B, 9C)
3. Wszystkie przesyłki zawierające mrożoną wołowinę bez kości gotowaną w tubach
z krajów Ameryki Południowej, w których stwierdzono przypadki pryszczycy muszą
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zostać dostarczone do kontroli w placówkach zlokalizowanych w pobliżu kanadyjskich
międzynarodowych portów morskich i wyznaczone w tym celu. (Kod aktywności
placówek 9A)
Informacje o zatwierdzeniu kodu aktywności i rejestracji znajdują się w załączniku K.

3.4.2.5 Kontrola importowanych produktów mięsnych
Wszystkie importowane przesyłki zawierające mięso lub produkty mięsne z krajów innych
niż USA oraz wszystkie przesyłki z USA wyznaczone do pełnej organoleptycznej kontroli
importowej musza zostać dostarczone do kanadyjskiej placówki, zarejestrowanej w tym celu,
i poddane kontroli przez kontrolera CFIA.
Kiedy przesyłki wyznaczone do kontroli dotrą do zarejestrowanej placówki, kontroler musi
sprawdzić plomby na kontenerach transportowych, tam gdzie jest to konieczne, oraz
sprawdzić czy numery zgadzają się z tymi wpisanymi w OMIC. W niektórych przypadkach,
zadanie to może zostać przekazane odpowiedzialnemu pracownikowi placówki, jeśli
odpowiednie dokumenty kontrole zostały dostarczone wraz z przesyłką i zaakceptowane przez
kontrolera.
Wszystkie importowane przesyłki wyznaczone do kontroli muszą być przechowywane
wewnątrz placówki by umożliwić kontrolerowi przeprowadzenie pobieżnej kontroli. Wszystkie
kontenery wysyłkowe są sprawdzane pod kątem uszkodzeń i możliwych awarii chłodzenia
podczas transportu.
Kontroler musi także sprawdzić dopuszczalność etykiet i oznaczeń oraz zweryfikować czy
produkt poddawany kontroli jest zgodny ze świadectwem. Obecność oznaczeń wysyłkowych
na wszystkich kontenerach musi zostać sprawdzona a numery zweryfikowane z tymi
zawartymi w świadectwie.
Szczegóły procedury pobieżnej kontroli, normy i kryteria stosowania znajdują się w załączniku
O do niniejszego rozdziału.
Po przeprowadzeniu kontroli z wynikiem satysfakcjonującym, z przesyłek wyznaczone
do pełnej kontroli organoleptycznej zostaną wybrane kontenery w celu przeprowadzenia
dalszej oceny. Wybór dokonywany jest według losowych numerów określonych w raporcie
z kontroli importowej. Kontenery te zostaną przeniesione do wyznaczonych miejsc
kontrolnych CFIA w celu przeprowadzenia dalszych badań. Więcej informacji o pełnej kontroli
organoleptycznej, normach CFIA dla produktów mięsnych oraz kryteriach ich stosowania
znajduje się w Załączniku P do niniejszego rozdziału.

3.4.2.6 Plan pobierania prób laboratoryjnych
Podczas przeprowadzania pełnej kontroli organoleptycznej może być wymagane pobranie
próbek kontrolnych do testów laboratoryjnych. Przesyłki nie są zatrzymywane w okresie
oczekiwania na wyniki testów laboratoryjnych. Rodzaje testów laboratoryjnych dotyczących
importowanych produktów mięsnych zostały opisane w Załączniku M do niniejszego rozdziału.
Próbki mogą zostać pobrane do poniższych badań:
1. pozostałości chemiczne – badanie mięsa importowanego. Zobacz: Załącznik M-1
2. Program badań mikrobiologicznych mięsa M202
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3.4.2.7 Akceptacja przesyłek i wydanie ich importerowi
CFIA informuje importera lub jego reprezentanta o pomyślnym zakończeniu kontroli.
Skontrolowane przesyłki są wydawane importerowi pod warunkiem, że:
Przesyłki posiadające kompletne oznaczenia nie podlegają ograniczeniom dotyczącym
ostatecznego użytkowania lub miejsca przeznaczenia.
Nieoznaczone importowane produkty mięsne muszą zostać dostarczone do kanadyjskiej
placówki zarejestrowanej jako zakład przetwórstwa produktów mięsnych lub zakład
pakowania i oznaczania produktów mięsnych, jak określono w punkcie 115 Regulacji
o kontroli mięsa z 1990 r. Produkty mięsne importowane z USA dla których niektóre
kanadyjskie wymagania zostały uchylone muszą być traktowane jak nieoznaczone
produkty mięsne dopóki nie zostaną przetworzone i wyeksportowane w całości z Kanady.
Zobacz Załącznik I-1 do niniejszego rozdziału.
Nieostemplowane importowane produkty mięsne mogą być transportowane na całym
terytorium Kanady. Plomby wymagane są w przypadku transportu do innej zarejestrowanej
placówki.
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu i odbioru nieoznaczonych i nieostemplowanych
produktów mięsnych w zarejestrowanych placówkach znajdują się w rozdziale 8 Podręcznika
procedur z zakresu higieny mięsnej oraz w Załączniku I-2 do niniejszego rozdziału.

3.4.2.8 Odrzucenie importowanych przesyłek
Punkt 18 MIA jest podstawą prawną do obchodzenia się z przesyłkami zawierające produkty
mięsne, które zostały importowane do Kanady wbrew kanadyjskim przepisom.
Kontroler może przejąć i zatrzymać przesyłkę (MIA 15, 16, 17) i/lub nakazać jej wywóz
z Kanady (MIA 18(1)) podczas odprawy, kontroli importowej lub po jej wydaniu importerowi.
W przypadku gdy produkt mięsny importowany do Kanady zgodnie z Ustawą o kontroli mięsa
i Regulacjami jest wykorzystywany przy produkcji innego produktu mięsnego, CFIA może
wycofać końcowy produkt mięsny. Kontroler nie może przejąć i zatrzymać przesyłki zanim
zostanie wydany nakaz jej wywozu z Kanady (MIA 18, (1).
Informacja o wywozie przesyłki z Kanady musi być dostarczona osobiście lub listem
poleconym do importera, który ma 90 dni na wykonanie nakazu. Wzór informacji podany jest
w Załączniku J-1 do niniejszego rozdziału.
Podstawy prawne
MIR 18
18. (1) Jeśli kontroler ma uzasadnione podejrzenia, że produkt mięsny został importowany
do Kanady wbrew przepisom Ustawy lub wbrew Regulacjom, może, niezależnie od tego czy
przejmie przesyłkę na podstawie punktu 15, zażądać od importera jej wywozu z Kanady
dostarczając mu osobiście lub listem poleconym nakaz wywozu na adres handlowy
w Kanadzie.
18.(2) Jeśli produkt mięsny nie zostanie wywieziony z Kanady w przeciągu 90 dni
po dostarczeniu nakazu wywozu zgodnie z podpunktem (1), lub w przeciągu dłuższego
okresu zaakceptowanego przez Ministra, niezależnie od punktu 16, zostanie orzeczone jego
przepadnięcie na rzecz Jej Królewskiej Mości i może zostać on usunięty według zalecenia
ministra na koszt importera.
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Jeśli zostanie wydany nakaz wywozu przesyłki z importowanymi produktami mięsnymi
z Kanady, importer musi poinformować CFIA o miejscu i czasie wywozu. Dalsze informacje
znajdują się w Załączniku J-2 do niniejszego rozdziału. CFIA będzie obecna przy wywozie
odrzuconych importowanych produktów mięsnych z Kanady zgodnie punktem 124 MIR.
MIR punkt 124.
Importer produktu mięsnego, któremu wydano nakaz wywozu produktu mięsnego z Kanady
opisany w podpunkcie 19(1) Ustawy musi dostarczyć ten produkt kontrolerowi w celu
weryfikacji jego wywozu w określonym czasie i miejscu.
Odrzucone przesyłki, które nie zostaną wywiezione w określonym czasie zostaną zniszczone
pod nadzorem CFIA na koszt importera.
Szczegółowe procedury obchodzenia się z przesyłkami zawierającymi importowane produkty
mięsne, które nie spełniają kanadyjskich wymagań oraz procedury stosowane gdy importer
odwołuje się od decyzji kontrolera o odrzuceniu przesyłki, znajdują się w Załączniku J
do niniejszego rozdziału.

3.4.2.9 Niedostarczenie produktów mięsnych do kontroli importowej
Importowane produkty mięsne wyznaczone przez ICTS do kontroli importowej, które nie
zostały dostarczone kontrolerowi CFIA w celu przeprowadzenia kontroli w zarejestrowanej
placówce muszą być traktowane jako nielegalne.
CFIA stosuje procedurę śledzenia przesyłek w celu identyfikowania FTP zanim zostaną
dopuszczone do dystrybucji w Kanadzie. Szczegółowa procedura oraz wskazania dotyczące
postępowania z FTP opisane są w Załączniku I-3 do niniejszego rozdziału.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK A – Lista krajów uprawnionych do importu do Kanady, Warunki importu
produktów mięsnych
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/coupay/coupaye.shtml

o

Memorandum do Importerów/Pośredników/Przewoźników/Operatorów oośrodków
kontrolnych/Stowarzyszenia

http://www.inspection.gc.ca/english/imp/advavie.shtml
ZAŁĄCZNIK A-1 – Międzynarodowe trzyliterowe kody krajów
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexa-1e.shtml
ZAŁĄCZNIK B – Program oceny zagranicznych systemów kontroli mięsa
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexbe.shtml
ZAŁĄCZNIK C – Procedury korzystania z urzędowych świadectw kontroli mięsa (OMIC)
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexce.shtml
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ZAŁĄCZNIK C-1 – Wzór urzędowego świadectwa kontroli mięsa (dla krajów innych niż USA)
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexc-1e.shtml
ZAŁĄCZNIK C-2 – Urzędowe świadectwo kontroli mięsa z USA
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexc-2e.shtml
ZAŁĄCZNIK D – Stosowanie oznaczeń wysyłkowych
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexde.shtml
ZAŁĄCZNIK E – Weryfikacja zgodności oznakowań dla importowanych produktów mięsnych
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexee.shtml
ZAŁĄCZNIK E-1 - niedostępny – treść jest aktualizowana w ramach aktualizacji rozdziału
ZAŁĄCZNIK E-2 - niedostępny - treść jest aktualizowana w ramach aktualizacji rozdziału
ZAŁĄCZNIK E-3 – Zarezerwowany do przyszłego wykorzystania
ZAŁĄCZNIK E-4 – Lista kontrolna dla kontroli importowanego mięsa
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexe-4e.shtml
ZAŁĄCZNIK E-5 – Lista kontrolna kontrolera do weryfikcji informacji umieszczonych na
etykiecie
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexe-5e.shtml
ZAŁĄCZNIK F - niedostępny – treść jest aktualizowana w ramach aktualizacji rozdziału
ZAŁĄCZNIK F-1 – Świadectwa zdrowotne i eksportowe USDA/APHIS dla zwierząt
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexf-1e.shtml
ZAŁĄCZNIK G – Procedury dotyczące przesyłek nie poddawanych odprawie
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexge.shtml
ZAŁĄCZNIK H - Zarezerwowany do przyszłego wykorzystania
ZAŁĄCZNIK H-1 - Zarezerwowany do przyszłego wykorzystania
ZAŁĄCZNIK H-2 - Zarezerwowany do przyszłego wykorzystania
ZAŁĄCZNIK H-3 - Zarezerwowany do przyszłego wykorzystania
ZAŁĄCZNIK H-4 – Raport z kontroli importowej (IIR) (CFIA/ACIA 1422)
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexh-4e.shtml
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ZAŁĄCZNIK I - Zarezerwowany do przyszłego wykorzystania
ZAŁĄCZNIK I-1 – niedostępny - treść jest aktualizowana w ramach aktualizacji rozdziału
ZAŁĄCZNIK I-2 – Nieoznaczone, nieostemplowane, naruszone oplombowane przesyłki z
mięsem
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexi-2e.shtml
ZAŁĄCZNIK I-3 - niedostępny – treść jest aktualizowana w ramach aktualizacji rozdziału
ZAŁĄCZNIK I-4 - Zarezerwowany do przyszłego wykorzystania
ZAŁĄCZNIK J – Procedury dotyczące przesyłek nie spełniających przepisów oraz odwołań
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexje.shtml
ZAŁĄCZNIK J-1 – Informacja o wywozie produktu mięsnego z Kanady; wzór
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexj-1e.shtml
ZAŁĄCZNIK J-2 – Informacja o wywozie importowanych produktów mięsnych, które nie
uzyskały zezwolenia na wwóz (CFIA/ACIA 4320)
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexj-2e.shtml
ZAŁĄCZNIK K – Kod działalności 9 – Zatwierdzenie kontroli zakładów
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexke.shtml
ZAŁĄCZNIK K-1 - Zarezerwowany do przyszłego wykorzystania
ZAŁĄCZNIK L - niedostępny - treść jest aktualizowana w ramach aktualizacji rozdziału
ZAŁĄCZNIK M – Pobieranie próbek laboratoryjnych z importowanych produktów mięsnych
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexme.shtml
ZAŁĄCZNIK M-1 – Program monitorowania pozostałości chemicznych, w zależności od kraju
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexm-1e.shtml
ZAŁĄCZNIK M-2 - Zarezerwowany do przyszłego wykorzystania
ZAŁĄCZNIK M-3 – Formularz dostarczenia próbek produktów żywnościowych CFIA (CFIA/ACIA
5164)
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexm-3e.shtml
ZAŁĄCZNIK N - Zarezerwowany do przyszłego wykorzystania
ZAŁĄCZNIK N-1 - Zarezerwowany do przyszłego wykorzystania
ZAŁĄCZNIK N-2 - Zarezerwowany do przyszłego wykorzystania
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ZAŁĄCZNIK N-3 – Zarezerwowany do przyszłego wykorzystania
ZAŁĄCZNIK O – Procedury pobierznej wizualnej kontroli importowej
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexoe.shtml
ZAŁĄCZNIK O-1 – Weryfikacja kontenerów transportowych
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexo-1e.shtml
ZAŁĄCZNIK P – Kontrola oranoleptyczna i badania laboratoryjne
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexpe.shtml
ZAŁĄCZNIK P-1 – Procedury kontroli świeżego mięsa innego niż drób
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexp-1e.shtml
ZAŁĄCZNIK P-2 – Kontrola organoleptyczna produktów drobiowych
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexp-2e.shtml
ZAŁĄCZNIK P-3 - Zarezerwowany do przyszłego użytku
ZAŁĄCZNIK P-4 – Kontrola organoleptyczna mrożonej wołowiny bez kości gotowanej w tubach
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexp-4e.shtml
ZAŁĄCZNIK P-5 – Procedury kontroli produktów mięsnych w hermetycznych pojemnikach
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexp-5e.shtml
ZAŁĄCZNIK P-6 - Zarezerwowany do przyszłego użytku
ZAŁĄCZNIK Q - Zarezerwowany do przyszłego użytku
ZAŁĄCZNIK R - Zarezerwowany do przyszłego użytku
ZAŁĄCZNIK S – Arkusz roboczy dla mięsa importowanego
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexse.shtml
ZAŁĄCZNIK S-1 – Arkusz roboczy ponownej kontroli drobiu
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexs-1e.shtml
ZAŁĄCZNIK S-2 – Rejestr importowanych produktów mięsnych
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexs-2e.shtml
ZAŁĄCZNIK T – Przykłady stempli stosowanych przed odprawą
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annexte.shtml
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ZAŁĄCZNIK T-1 – Przykład stempla ośrodka usług importowych
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annext-1e.shtml
ZAŁĄCZNIK T-2 – Przykłady stempli kontrolnych i dotyczących wydania przesyłki
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annext-2e.shtml
ZAŁĄCZNIK T-3 – Przykłady nalepek / stempli oznaczających wycofanie próbki
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annext-3e.shtml
ZAŁĄCZNIK T-4 – Przykład kwitu poświadczającego pobranie próbek (CFIA/ACIA 4168)
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annext-4e.shtml
ZAŁĄCZNIK T-5 – Stempel oznaczający odrzucenie kontenera wysyłkowego i dokumentów
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/ch10/annext-5e.shtml
ZAŁĄCZNIK U - Zarezerwowany do przyszłego użytku
ZAŁĄCZNIK U-1 - Zarezerwowany do przyszłego użytku
ZAŁĄCZNIK V - niedostępny - treść jest aktualizowana w ramach aktualizacji rozdziału
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