WYMOGI DLA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA EKSPORTOWANYCH NA
RYNEK KANADYJSKI:
Zakłady przetwórstwa produktów rybołówstwa oraz owoców morza nie wymagają
zatwierdzenia przez inspektorów Canadian Food Inspection Agency (CFIA), a tym
samym władze kanadyjskie nie prowadzą listy podmiotów, których wyroby są
dopuszczone do obrotu na wskazanym rynku.
Od dnia 8 kwietnia 2013 roku, podczas eksportu produktów rybołówstwa
wysyłanych

na

rynek

kanadyjski

w

celu

sprzedaży

detalicznej

i

usług

gastronomicznych, obowiązuje świadectwo zdrowia ustalone pomiędzy właściwymi
służbami Kanady (CFIA) a Komisją Europejską (wzór dokumentu dostępny
w systemie TRACES). W przypadku produktów wysyłanych w celu dalszego
przetwórstwa, do chwili obecnej nie uzgodniono obowiązującego wzoru świadectwa
zdrowia, w związku z czym handel ww. towarem od dnia 8 kwietnia 2013 r. może
być utrudniony.
Importowane na rynek kanadyjski produkty rybołówstwa muszą spełniać wymogi
wskazane w dokumencie „Canadian Regulatory Requirements for Fish Import
Licences Holders” dostępnym pod adresem:
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/import/pol/base.shtml
Szczególną uwagę eksporterów powinna zwrócić sekcja 4.2 przedmiotowego
dokumentu, która opisuje restrykcje importowe dla produktów rybołówstwa.
CFIA prowadzi program dotyczący importu ryb („Fish Import Program”), w ramach
którego kontroluje się wszystkie pierwsze transporty produktów rybnych. Następne
transporty kontrolowane są losowo z częstotliwością 2-15% dostaw, w zależności od
charakteru produktów oraz zagrożeń z nimi związanych. Program opisano w
dokumencie „Product Inspection of Imported Fish”, który dostępny jest pod adresem:
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/import/pol/procprode.shtml
Sekcja nr 5 przedmiotowego dokumentu wskazuje wymagania i procedury badań
importowanych do Kanady produktów rybołówstwa, metody i standardy, które mają
zastosowanie.
Rodzaj prowadzonych badań zależy od zagrożeń związanych z produktem. Jeżeli
dostawa zostaje odrzucona, to wciąga się ją na Import Alert List, co oznacza, że

wszystkie następne dostawy zostaną poddane kontroli, a produkt pozostanie na tej
liście na okres przyjęcia kolejnych czterech transportów.
Więcej informacji na temat programu dotyczącego importu ryb i owoców morza
dostępne jest pod adresem:
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/fispoie.shtml
Ryby i produkty rybołówstwa eksportowane do Kanady muszą spełniać następujące
wymogi CFIA:
- wymagania mikrobiologiczne
http://www.inspection.gc.ca/food/fish-and-seafood/manuals/standards-andmethods/eng/1348608971859/1348609209602?chap=7#s17c7
- wymagania chemiczne:
http://www.inspection.gc.ca/food/fish-and-seafood/manuals/standards-andmethods/eng/1348608971859/1348609209602?chap=7#s15c7
http://www.inspection.gc.ca/food/fish-and-seafood/manuals/standards-andmethods/eng/1348608971859/1348609209602?chap=7#s18c7
- wymagania w stosunku do dozwolonych substancji dodatkowych:
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/product/additi/guidee.shtml
- wymagania dotyczące etykietowania:
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml
Produkt musi spełniać kanadyjskie przepisy w zakresie pakowania i etykietowania,
zgodnie z przepisami Consumer Packaging and Labelling Act, oraz w zakresie składu
oraz bezpieczeństwa żywności, zgodnie z Food and Drugs Act. Przedmiotowe przepisy
znajdują się pod adresem http://www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml .

