
AQIS – Australian Quarantine and Inspection Service 
Department of Agriculture, Fisheries and Forestry 
 
Szczegółowe informacje o przywozie – wykaz podawany do publicznej wiadomości 
 
Towar: Ryby – gatunki określone  
Kraj: Wszystkie kraje oprócz Nowej Zelandii 
Przeznaczenie: Do spoŜycia przez ludzi 
 
Zawarte tutaj informacje dotyczą jedynie wymogów AQIS (Australian Quarantine and Inspection 
Service - Australijskiej SłuŜby Kwarantanny i Kontroli) w zakresie kwarantanny. Są one aktualne w 
dniu przekazania niniejszego dokumentu, jednak mogą zmienić się bez uprzedzenia. AQIS nie daje 
Ŝadnych gwarancji ani nie składa Ŝadnych deklaracji co do ścisłości i kompletności tych informacji, 
jak równieŜ nie ponosi za nie odpowiedzialności. Importerzy muszą załatwiać sprawy związane z 
kwarantanną i spełnić warunki kwarantanny obowiązujące w momencie wprowadzenia na terytorium 
Związku. Związek Australijski reprezentowany przez AQIS, nie ponosi odpowiedzialności za koszty 
będące wynikiem decyzji lub związane z decyzją importerów o przywozie na przedstawionych tutaj 
warunkach, które w momencie przywozu nie obowiązują. Na importerze ciąŜy odpowiedzialność za 
sprawdzenie ścisłości i kompletności informacji w momencie przywozu. 
 
Na importerze ciąŜy odpowiedzialność za zapoznanie się ze wszystkimi wymogami wszelkich innych 
organów ustawodawczych i doradczych, zarówno przed przywozem jak i po nim, a takŜe za spełnienie 
wymogów tychŜe organów, w tym Australian Customs Service (Australijskiej SłuŜby Celnej), 
Therapeutic Goods Administration, Department of Health and Ageing (Ministerstwa Zdrowia i 
Starzenia się), Department of the Environment and Heritage (Ministerstwa Środowiska i Dziedzictwa 
Narodowego), Australian Pesticides & Veterinary Medicines Authority (Australijskich SłuŜb ds. 
Pestycydów i Leków Weterynaryjnych) oraz wszystkich instytucji rządowych, takich jak Ministerstwo 
Rolnictwa, oraz organy odpowiedzialne za opiekę zdrowotną i ochronę środowiska). 
 
Importerzy powinni być świadomi, Ŝe lista ta nie jest wyczerpująca. Importerzy powinni równieŜ mieć 
na uwadze, Ŝe cała Ŝywność przywoŜona do Australii musi spełniać postanowienia zawarte w ustawie 
o kontroli importowanej Ŝywności z 1992 r., którą to ustawę wykonuje AQIS. 
 
Powiadomienie o przywozie musi zostać dostarczone AQIS w przypadku wszystkich wwoŜonych 
towarów z wyjątkiem towarów wwoŜonych jako towarzyszący bagaŜ, przesyłanych drogą pocztową i 
nieprzewidzianych w ustawie celnej z 1901 r. Powiadomienie musi być zgodne z przepisami 
dotyczącymi kwarantanny z 2000 r. (przykłady obejmują dokument wwozu towarów podlegających 
kwarantannie- Quarantine Entry i deklarację dla towarów objętych kwarantanną – Quarantine 
declaration). 
 
Warunek C9154 
 
Artykuły nieprzeznaczone na sprzedaŜ 
 
1. Pozwolenie na przywóz nie jest wymagane dla produktów rybnych otrzymanych z gatunków innych 
niŜ gatunki ryb łososiowatych, pod warunkiem Ŝe: 
a) partii ryb towarzyszy importer w drodze do Australii; oraz 
b) importowana partia nie waŜy więcej niŜ 5kg; oraz 
c) ryby są oskrobane i wypatroszone lub przetworzone w większym stopniu; oraz 
d) produkt przeznaczony jest jedynie do spoŜycia przez ludzi. 
 
Uwaga: produkty rybne otrzymywane z gatunków innych niŜ gatunki ryb łososiowatych będące 
„gotowymi produktami konsumpcyjnymi” lub „oskrobane, wypatroszone i bez głowy” mogą takŜe 
być przywoŜone bez pozwolenia na przywóz, jeśli spełniają wszystkie wymogi określone w bazie 



danych ICON pod hasłami „Finfish – Consumer ready form” (Ryby – gotowy produkt konsumpcyjny) 
lub „Finfish – Eviscerated, head off” (Ryby – oskrobane, wypatroszone i bez głowy). 
 
2. W sytuacji, gdy partie nie spełniają warunków określonych w powyŜszych punktach, obowiązują 
warunki określone w części dotyczącej charakteru handlowego. MoŜna teŜ odesłać partie do kraju 
wywozu lub zniszczyć je. 
 
3. Jeśli chodzi o gatunki ryb łososiowatych i produkty z ryb łososiowatych, naleŜy poszukać 
odpowiednich informacji w bazie danych ICON. 
 
4. AQIS podzieliła ryby na dwie kategorie: gatunki określone i gatunki nieokreślone, w oparciu o 
ryzyko kwarantanny, które jest inne dla kaŜdej z grup. Wszystkie gatunki nieuwzględnione na 
poniŜszej liście “określonych gatunków ryb” (C9537) uznane są za ryby nieokreślonych gatunków. 
 
5. Te warunki przywozu dotyczą jedynie produktów przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi. Jeśli 
ryby wykorzystuje się do celów akwakultury, jako przynętę lub do produkcji pasz zwierzęcych, 
wymagane jest pozwolenie na przywóz – naleŜy poszukać odpowiednich informacji w bazie danych 
ICON. 
 
Artykuły przeznaczone na sprzedaŜ 
 
1. Pozwolenie na przywóz nie jest wymagane dla produktów rybnych otrzymywanych z gatunków 
innych niŜ gatunki ryb łososiowatych będących „gotowymi produktami konsumpcyjnymi” lub 
„rybami oskrobanymi, wypatroszonymi i bez głowy”, pod warunkiem Ŝe produkty te spełniają 
wszystkie wymogi określone w bazie danych ICON pod hasłami „Finfish – Consumer ready form” 
(Ryby – gotowy produkt konsumpcyjny) lub „Finfish – Eviscerated, head off” (Ryby – oskrobane, 
wypatroszone i bez głowy). 
 
2. Pozwolenie na przywóz jest wymagane dla wszystkich ryb nienaleŜących do gatunków ryb 
łososiowatych, które nie odpowiadają definicji AQIS „gotowego produktu konsumpcyjnego" lub 
"wypatroszonej, oskrobanej ryby bez głowy". Potencjalni importerzy muszą wystąpić o pozwolenie na 
przywóz przed przywozem. Wnioski o pozwolenie na przywóz trzeba wysłać do biura AQIS w 
Canberze, aby uzyskać ocenę. Aby dowiedzieć się, jakie informacje naleŜy dołączyć do wniosku o 
pozwolenie na przywóz (np. wykaz składników, metody przygotowania), naleŜy sprawdzić w wykazie 
przywoŜonych materiałów biologicznych AQIS (Checklist for importing biological materials). 
 
3. Jeśli chodzi o gatunki ryb łososiowatych i produkty z ryb łososiowatych, naleŜy poszukać 
odpowiednich informacji w bazie danych ICON. 
 
4. AQIS podzieliła ryby na dwie kategorie: gatunki określone i gatunki nieokreślone, w oparciu o 
ryzyko kwarantanny, które jest inne dla kaŜdej z grup. Wszystkie gatunki nieuwzględnione na 
poniŜszej liście “określonych gatunków ryb” (C9537) uznane są za ryby nieokreślonych gatunków. 
 
5. Wszystkie określone gatunki ryb muszą być oskrobane i wypatroszone. 
 
6. Warunki pozwolenia na przywóz będą określały wymogi dla partii, której ma towarzyszyć właściwe 
dla danej partii świadectwo wydane przez właściwe władze kraju wywozu. Wymogi dotyczące 
świadectwa mogą róŜnić się od siebie w zaleŜności od rodzaju partii, która ma być importowana. Jeśli 
w pozwoleniu na przywóz nie ma innych ustaleń, świadectwo musi określać: 
a) gatunki ryb (nazwa naukowa i nazwa popularna) znajdujących się w partii; oraz 
b) Ŝe ryby zostały złowione w naturalnym środowisku i nie były hodowane ani złowione w systemie 
akwakultury na Ŝadnym etapie hodowli; oraz 
c) Ŝe partia nie zawiera innych gatunków ryb; oraz 
d) Ŝe ryby zostały przetworzone w miejscach (takŜe na statkach) zatwierdzonych przez właściwe 
władze i pod kontrolą tych władz; oraz 



e) Ŝe ryby były objęte systemem kontroli nadzorowanym przez właściwe władze; oraz 
f) Ŝe na produkcie nie widać Ŝadnych zmian związanych z chorobami zakaźnymi. 
 
Świadectwo musi zawierać nazwę (nazwy), adres(y) i numer(y) identyfikacyjny (identyfikacyjne) 
przedsiębiorstwa (przedsiębiorstw), w którym (których) przetworzono produkt jak równieŜ nazwę i 
adres wysyłającego oraz odbiorcy. Świadectwo musi odpowiadać wymogom dotyczącym formatu, 
określonym w PQA0021: Oświadczenie producenta – wymogi dotyczące formatu (PQA0021: 
Goverment certification – format requirements). 
 
7. W sytuacji, gdy do partii nie jest dołączona właściwa dokumentacja lub dołączona jest do niej 
dokumentacja z niepoprawnym zeznaniem, wymagane będzie dostarczenie poprawionej dokumentacji. 
Importer moŜe teŜ skontaktować się z Biological Unit za pomocą poczty elektronicznej, pod numerem 
telefonu 02 6272 4578 lub za pomocą faksu 02 6273 2097, aby zostać zwolnionym z tego obowiązku, 
pod warunkiem, Ŝe ryzyko kwarantanny zostanie zaŜegnane innymi środkami. Pobrana zostanie opłata 
za zwolnienie. 
 
8. KaŜda partia musi przed przybyciem do Australii być zapakowana w czyste i nowe opakowanie 
oraz nie mogą znajdować się przy niej Ŝywe owady, ziarno, gleba, błoto, glina, odpady zwierzęce 
(takie jak odchody), materiał roślinny (taki jak słoma, gałęzie, liście, korzenie, kora) i inne 
pozostałości. 
 
9. Drewniane opakowania, palety lub drewno sztauerskie w kontenerach FCL (ładunek 
pełnokontenerowy) takŜe będą kontrolowane i poddane obróbce po przybyciu na miejsce, chyba, Ŝe 
będzie do nich dołączony dokument zaświadczający, Ŝe zostały poddane obróbce metodą 
zatwierdzoną przez AQIS (zob. publikacja AQIS „Kontenery ładunkowe – aspekty i procedury 
kwarantanny"). 
 
10. Importerzy powinni zdawać sobie sprawę, Ŝe istnieją ograniczenia ustawodawstwa państwowego 
odnośnie przywozu i rozprowadzania całych ryb na Terytorium Północnym zarządzanym przez 
Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Rozwoju Zasobów Terytorium Północnego. Aby uzyskać więcej 
informacji, naleŜy skontaktować się z Ministerstwem Handlu, Przemysłu i Rozwoju Zasób pod 
numerem telefonu: (08) 8999 2370 lub za pomocą poczty elektronicznej: info.dbird@nt.gov.au. 
 
11. Te warunki przywozu dotyczą jedynie produktów przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi. Jeśli 
ryby wykorzystuje się do celów akwakultury, jako przynętę lub do produkcji pasz zwierzęcych, 
wymagane jest pozwolenie na przywóz – naleŜy poszukać odpowiednich informacji w bazie danych 
ICON. 
 
Warunek C10537 
 
1. Po bliŜszym zapoznaniu się z warunkami przywozu określonych gatunków ryb, zatwierdzono do 
przywozu następujące gatunki ryb, z głowami i patroszone, pod warunkiem, Ŝe importer posiada 
waŜne pozwolenie na przywóz: 

• Dicentrarchus spp. Dicentrarchus spp. (np. labraks); 
• Epinephelus spp. (np. gEpinephelus spp. (np. granik); 
• Evynnis spp. (np. Evynnis japonica); 
• Lateolabrax spp. (np. Lateolabrax japonicus); 
• Mugil spp. (np. Mugil spp. (np. walamugil barwny); 
• Mylio spp. (np. Sebastes melanops); 
• Navodan spp. (np. Navodan modestus); 
• Oplegnathus spp. (np. Calotomus japonicus); 
• Pagrus (np. morlesz bogar); 
• Parapristipoma spp. (np. Parapristipoma trilineatum); 
• Pseudocaranx spp. (np. Karanks nowozelandzki); 



• Scophthalmus spp. (np. turbot); 
• Seriola spp. Seriola spp.(np. Ŝółcica); 
• Solea spp. Solea spp. (np. sola senegalska); 
• Sparus spp. Sparus spp. (np. dorada); 
• Stephanolepis spp. (np. Pervagor spilosoma); 
• Takifugu spp. (np. najeŜka); i 
• Thunnus spp. Thunnus spp. (np. tuńczyk biały, tuńczyk Ŝółtopłetwy i tuńczyk błękitnopłetwy). 

 
2. Patroszone ryby z głowami z gatunków wymienionych w punkcie 1 mogą być importowane 
wyłącznie, jeśli złowiono je w naturalnym środowisku. Patroszone ryby z głowami naleŜące do tych 
gatunków, które są hodowane (system akwakultury), nie są zatwierdzone do przywozu. 
 
3. Określone gatunki ryb, które nie są wymienione w punkcie 1, traktowane są jak określone gatunki 
ryb niezatwierdzone do przywozu; przywóz tych ryb musi odbywać się na warunkach określonych w 
bazie danych ICON pod hasłami „Finfish - Consumer ready form” lub „Finfish - Eviscerated, head-
off”. 
 
Warunek C9537  
 
Określone gatunki ryb 
 
Następujące gatunki ze wszystkich krajów oprócz Nowej Zelandii uznawane są za „określone”: 
 

• Wszystkie gatunki ryb hodowlanych (tzn. ryb, które hoduje się i łowi w systemie akwakultury); i 
• Ammodytes spp.Ammodytes spp.;; 
• Anguilla spp.(np. wAnguilla spp. (np. węgorz); 
• Anoplopoma spp.; 
• Argentina spp.; Argentina spp.; 
• Brevoortia spp. (np. menhaden); 
• Clupea spp., w tym śledź i szprot (Sprattus spp. jest synonimem Clupea spp.), ale nie (Sardinella 

spp lub Sardina spp.); 
• Esox spp.; Esox spp.; 
• Fundulus spp.; 
• Merluccius spp. (Merluccius spp.(morszczuk); 
• Dicentrarchus spp. Dicentrarchus spp. (np. labraks); 
• Epinephelus spp.(Epinephelus spp. (np.granik); 
• Morone spp. (np. skalnik prąŜkowany); 
• Mugil spp. (Mugil spp. (np. walamugil barwny); 
• Mylio spp. (np. Sebastes melanops); 
• Navodan spp. (np. Navodan modestus); 
• Pagrus spp. (np. morlesz bogar); 
• Paralichthys spp. (np. gładzica); 
• Pomatoschistus spp.; 
• Sardinops spp.Sardinops spp.(sardele); 
• Scomber spp. (Scomber spp (np. makrela); 
• Scophthalmus spp. (np. turbot); 
• Sebastes spp.; Sebastes spp.; 
• Seriola spp. Seriola spp. (np. Ŝółcica); 
• Solea spp. Solea spp. (np. sola senegalska); 
• Sparus spp. Sparus spp. (np. dorada). 

 
Oraz wszystkie gatunki z rodzin: 
 



• Aulorhynchidae 
• Aulichthys spp. 
• Aulorhynchus flavidus 

 
Embiotocidae (okonie morskie / skalniki białe) 

• Amphistichus spp. 
• Brachyistius spp. 
• Cymatogaster spp. 
• Ditrema spp. 
• Embiotica spp. 
• Hyperprosopon spp. 
• Hypsurus spp. 
• Hysterocarpus spp. 
• Micrometrus spp. 
• Neoditrema spp. 
• Phanerodon spp. 
• Rhacochilus spp. 
• Zalembius spp. 
 

Gadidae (dorsze i łupacze, w tym błękitek i czarniak) 
• Arctogadus  spp.  
• Boreogadus  spp.  
• Eleginus  spp.  
• Gadiculus  spp.  
• Gadus  spp.  
• Melanogrammus  spp.  
• Merlangius  spp.  
• Micromesistius  spp.  
• Pollachius  spp.  
• Raniceps  spp.  
• Theragra  spp.  
• Trisopterus spp. 
 
 

GasterosteidaGasterosteidae (m.in. cierniki) 
• Apeltes  spp.  
• Culaea  spp.  
• Gasterosteus  spp.  
• Pungitius  spp.  
• Spinachia spp 

 
Lotidae (morszczuki i miętusy, w tym mołwa, onos i brosma) 

• Brosme  spp.  
• Ciliata spp.  
• Enchelyopus  spp.  
• Gaidropsarus  spp.  
• Lota spp.  
• Molva spp. 

 
Osmeridae (stynki) 

• Osmerini spp.  



• Plecoglossus spp. (Uwaga: warunki dotyczące ryb łososiowatych obowiązują takŜe w przypadku 
wszystkich gatunków tego rodzaju)  

• Salangini spp. 
 
Pleuronectidae Pleuronectiada (w tym flądra, zimnica, gładzica, halibut i sola) 

• Acanthopsetta  spp.  
• Ammotretis  spp.  
• Azygopus  spp.  
• Clisthenes  spp.  
• Clidoderma  spp.  
• Colistium  spp.  
• Dexistes  spp.  
• Eopsetta  spp.  
• Glyptocephalus  spp.  
• Hippoglossoides  spp.  
• Hippoglossus  spp.  
• Isopsetta  spp.  
• Lepidopsetta  spp.  
• Limanda  spp.  
• Liopsetta  spp.  
• Marleyella  spp.  
• Microstomus  spp.  
• Nematops  spp.  
• Oncopterus  spp.  
• Paralichthodes  spp.  
• Parophrys  spp.  
• Pelotrestis  spp.  
• Peltorhamphus  spp.  
• Platichthys  spp.  
• Pleuronectes  spp.  
• Poecilopsetta  spp.  
• Psammodiscus  spp.  
• Psettichthys  spp.  
• Pseudopleuronectes  spp.  
• Reinhardtius  spp.  
• Rhombosolea  spp.  
• Taratretis  spp.  
• Verasper spp. 
 
Scophthalmidae Scophthalmidae (m.in. turbot) 
• Lepidorhombus  spp.  
• Phrynorhombus  spp.  
• Scophthalmus  spp.  
• Zeugopterus  spp.  

 
Następujące gatunki ze wszystkich krajów Azji i wysp otaczających Azję: 
 

• Evynnis spp. (np. Evynnis japonica); 
• Lateolabrax spp. (np. Labraks japoński) 
• Oplegnathus spp. (np. Oplegnathus fasciatus), ); 
• Pseudocaranx spp. (np. Karanks nowozelandzki); 
• Takifugu spp. (np. najeŜka); i 



• Thunnus  spp. Thunnus spp. (np. tuńczyk biały, tuńczyk Ŝółtopłetwy i tuńczyk błękitnopłetwy oraz 
kilka innych gatunków tuńczyka). 

 
Następujące gatunki z Japonii: 
 

• Parapristipoma spp. (np. Parapristipoma trilineatum); i 
• Stephanolepis spp. (np. Pervagor spilosoma). 
 

Warunek C9196 
 

 

Kraj  Właściwa władza 
American Samoa - Department of Agriculture 
Argentina - Secretariat for Agriculture, Livestock, Fisheries and Food [not to be used for 

baitfish] 
Bahrain - Veterinary Services Section, Ministry of Commerce and Agriculture 
Bangladesh - Department of Fisheries 
Belgium - Belgian Ministry for Agriculture; or 

- Ministerie Van Middenstand En Landbouw 
British Virgin Islands - Ministry of Natural Resources and Labour Administration Complex, - 

Conservation and Fisheries Department 
Cambodia - Animal Health and Production Department; or  

- Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries; or 
- Ministry of Health Quarantine Service 

Canada - Food Safety Inspection Authority (FSIA), Agriculture Canada 
Chile - National Marine Fisheries Service, Ministry of Economics 
China - State General Administration of the People's Republic of China For Quality 

Supervision, Inspection and Quarantine; or 
- CIQ - Entry-Exit Inspection and Quarantine of the People's Republic of 
China 

Cook Islands - Ministry of Marine Resources 
Denmark - Danish Veterinary and Food Administration 
Ecuador - Instituto Nacional de Pesca 
Federated States of 
Micronesia 

- Division of Agriculture, Department of Resources and Development 

Fiji - Department of Fisheries of the Ministry of Fisheries and Forests; or 
- Ministry of Health 

Finland - Agriculture and Forestry 
France - Departmental direction of the Veterinary Service, a local service of the 

French Ministry of Agriculture 
French Polynesia - Service du Developement Rural; or 

- Ministry of Agriculture 
Germany - Kreis Offenbach der Landrat; or  

- Bundesministerium für verbraucherschutz, Ernahrung u. Landwirtschaft 
(BMVEL); or 
- Sentor für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und SozialesReferat 32, 
Lebensmittelsicherheits- und Veterinardienst (Senate for Labor, Women, 
Health, Youth and Social Affairs, reference 32, Foodstuff security and 
Veterinary services); or 
- Lebensmitteluberwachungs-, Tierschutz- und Veterinardienst (Foodstuff 
Control; Animal Protection and Veterinary Services) 

Greece - Ministry of Agriculture 



Greenland - Landsstyre or Royal Greenland 
Guam - Agricultural Development Services, Department of Agriculture 
Hong Kong - Agriculture Fisheries and Conservation Department  
India - Export Inspection Agency; or 

- Ministry of Commerce; or 
- Livestock and Marine Products Inspection cum Certification Laboratory, 
Government of Kerala 

Indonesia  - Ministry of Marine Affairs and Fisheries – Laboratory of Quality Control 
and Fish Inspection; or 
- Republic of Indonesia Ministry of Agriculture, Centre for Agriculture 
Quarantine; or 
- Republic of Indonesia Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Centre for 
Fish Quarantine 

Iran - Ministry of Jihad-e-Sazandegi 
Ireland - Department of the Marine 
Italy - Sanitary Ministry, Cittadella’s Veterianry Service Italy- Ministero Della 

Sanita, ServizioVeterinarioDiCittadella Italy (for the Cittadella Region) 
Kiribati - Division of Agriculture, Ministry of Environment and Natural Resources 

Development 
Kenya - Ministry of Health-Public Health Department; or 

- Ministry of Agriculture, Livestock and Marketing 
Korea (South) - National Fisheries Products Quality Inspection Service, Ministry of 

Maritime Affairs and Fisheries 
Marshall Islands - Ministry of Resources and Development 
Malaysia - Ministry of Agriculture; or  

- Department of Fisheries; or  
- Fisheries Research Institute (FRI); or 
- Marine Fisheries Department Sarawak  (MFD) 

Mauritania - Ministere du developement rural et de l'environnement 
Mauritius - Ministry of Agriculture, Fisheries and Natural Resources 
Mexico - Ministry for Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Food 

of Mexico (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación). 

Micronesia (Federated 
States)  

- Division of Agriculture, Department of Resources and Development 

Morocco - Ministry of Agriculture, Rural Development and Maritime Fishing 
Myanmar (Burma) - Ministry of Livestock and Fisheries; or  

- Department of Fisheries 
Namibia - Ministry of Agriculture, Water and Rural Development 
Nauru - Nauru Island Council 
Netherlands - Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries (MANMF); or 

- MANMF and the International Seafood Inspectorate 
New Caledonia - Service d'inspectionveterinairealimentaire et phytosanitaire; or 

- Direction de l’Agriculture et de la Foret 
New Zealand - New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry 
Niue - Department of Agriculture 
Northern Marianas - Department of Lands and Natural Resources 
Norway - The Norwegian Food Safety Authority 
Oman - Ministry of Agriculture and Fisheries 
Pakistan - Ministry of Food Agriculture and Livestock 



Palau - Bureau of Resources and Development 
Panama - Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
Papua New Guinea - Fisheries Inspection Service, National Fisheries Authority 
Peru - Ministry of Production (Ministerio de la Produccion) 
Philippines - Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Quarantine Services; or 

- Department of Fisheries 
Portugal - Ministerio da Agricultura 
Russia - Ministry of Agriculture 
Samoa - Department of Agriculture and Fisheries, Office for Tokelau Affairs 
Saudi Arabia - General Directorate of Laboratories and Quality Control at the Ministry of 

Commerce. 
Scotland - Scottish Executive, Environment and Rural Affairs Department (SEERAD); 

or 
- Aberdeenshire Council Planning and Environmental Services; or 
- Department of the Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) 

Senegal - Ministry of Agriculture and Water Resources 
Seychelles - Ministry of Agriculture and Marine Resources 
Singapore - Agri-Food and Veterinary Authority 
Solomon Islands - Ministry of Agriculture and Fisheries; or 

- Ministry of Health and Medical Services; or 
- Ministry of Fisheries & Marine Resources 

South Africa - South African Bureau of Standards; or 
- Directorate of Animal Health, National Department of Agriculture; or 
- Ministry of Environmental Affairs and Tourism 

Spain (including the 
Grand Canary Islands) 

- Spanish Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (Ministerio de 
Agricultura Pesca Y Alimentación) and/or L'insection de la SanteAnimale de 
Las Palmas- Puerto, [for fish not intended for human consumption, eg bait]; 
or  
- Ministry of Health (Ministerio de Sanidad y Consumo) [for fish intended for 
human consumption]. 

NOTE: The official stamp for the Canary Islands will contain: 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LAS PALMAS (Spanish 
National Emplem) PIF PUERTO 

1148199 

Las Palmas de Gran Canaria 

ESPAÑAÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA 

The contact details for the office in Las Palmas (Grand Canary Islands) 
responsible for issuing health certificates for the Competent Authorities 
above, are as follows: Puestos de Inspección Fronterizo (Border Inspection 
Posts)- Las Palmas Explanada Tomás Quevedo Puerto de la Luz E-35008  
Las Palmas de Gran Canaria. Ph: 928/464085   Fax: 928/462084 

Sri Lanka - Department of Animal Production and Health; or 
- Department of Fisheries and Aquatic Resources 

Sweden - Ministry of Agriculture 



Taiwan - Bureau of Animal and Plant Health Inspection; or  
- Bureau of Standards, Meteorology and Inspection 

Tanzania - Ministry of Natural Resources and Tourism-Fisheries Division; or 
- Ministry of Agriculture and Cooperatives 

Thailand - Department of Fisheries  
Tonga - Animal Health & Quarantine, Ministry of Agriculture, Forests & Fisheries 
Tuvalu - Department of Agriculture, Ministry of Natural Resources 
Ukraine - Ministry of Agriculture 
United Arab Emirates - Ministry of Agriculture and Fisheries [not to be used for baitfish] 
United Kingdom - Department of the Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) 
Uruguay - Minesterio de Ganaderia Agriculturo'y Pesco - Div. Indusrtrias Pesqueras 
USA - US Department of Commerce, National Marine Fisheries Service (NMFS); 

or 
- Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), United States 
Department of Agriculture (USDA) 

Vanuatu - Animal Health & Production Division, Department of Livestock (Fisheries 
Department); or 
- Vanuatu Quarantine and Inspection Service 

Vietnam - Ministry of Fisheries - National Fisheries Quality Assurance and Veterinary 
Directorate (NAFIQAVED) 

Wallis & Futuna - Services de l'Economie Rurale et de la Pêche  
 
Warunek C5012 
 
Konwencja Waszyngtońska – CITES (Międzynarodowa Konwencja o Handlu Gatunkami 
ZagroŜonymi Wyginięciem) 
 
1. Towar ten lub gatunki mogą być objęte ustawodawstwem Australijskiego Ministerstwa Środowiska 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach CITES. Towary / gatunki, o których wiadomo, Ŝe są objęte 
przez CITES lub uznaje się je za takie, zostaną zgłoszone Australijskiej SłuŜbie Celnej w momencie 
przybycia do Australii. 
 
2. Dla gatunków objętych CITES, importer będzie musiał w większości przypadków uzyskać 
właściwe pozwolenie na przywóz od Australijskiego Ministerstwa Środowiska i Dziedzictwa 
Narodowego przed dostarczeniem okazu na teren Australii. Formularze wniosków wywozu / 
przywozu dzikich gatunków i produktów z dzikich gatunków są dostępne na stronie internetowej 
Ministerstwa Środowiska i Dziedzictwa Narodowego. 
 
3. Handel dzikim gatunkami, jak równieŜ utrata siedliska w największym stopniu przyczyniły się do 
zmniejszenia stanu wielu gatunków zwierząt i roślin. W 1975 r. wprowadzono Międzynarodową 
Konwencję, aby zapobiec zagroŜeniu, jakie dla gatunków zagroŜonych wyginięciem stwarza 
międzynarodowy handel. Traktat ten znany jest pod nazwą Międzynarodowa Konwencja o Handlu 
Gatunkami ZagroŜonymi Wyginięciem (CITES). Australia jest jednym z ponad 165 krajów będących 
sygnatariuszami CITES. KaŜdy kraj będący członkiem CITES kontroluje przywóz i wywóz 
uzgodnionej listy gatunków, które są lub mogą być zagroŜone wyginięciem, w wyniku niedostatecznej 
kontroli handlu tymi gatunkami lub produktami z nich. 
 
4. Ustawa o ochronie środowiska i zachowaniu bioróŜnorodności z 1999 r. zapewnia podstawy 
prawne dla wywiązywania się ze zobowiązań Australii w ramach CITES i jest egzekwowana przez 
Australijskie Ministerstwo Środowiska i Dziedzictwa Narodowego. 
 



5. Pytania dotyczące szczegółowych informacji o CITES moŜna kierować do Australijskiego 
Ministerstwa Środowiska i Dziedzictwa Narodowego: 
pod numerem telefonu: (02) 6274 1900 
za pomocą faksu: (02) 6274 1921 
przez e-mail: wildlifetrade@deh.gov.au  

przez Internet: http://www.deh.gov.au/biodiversity/trade-use/index.html 
 
Opłata za pozwolenie na przywóz IPF0003 
 
Opłaty za pozwolenie na przywóz (jeśli dotyczy) – kategoria 2 
 
Towar ten klasyfikuje się do 2 kategorii dla celów ustalenia obowiązującej opłaty za pozwolenie na 
przywóz. Opłata wynosi 60$ (gdy czas oceny wynosi do 1 godziny) i 15$ za kaŜdy dodatkowy 
kwadrans lub część kwadransa, po upływie pierwszej godziny. Proszę zwrócić uwagę, Ŝe poza opłatą 
za ocenę naleŜności obowiązuje takŜe opłata depozytowa w wysokości 100$, niebędąca opłatą 
elektroniczną. 
 
Artykuł podlegający opodatkowaniu oznacza artykuł określony we wniosku o wydanie pozwolenia 
jako składający się z towarów, które są importowane lub które mają być importowane z konkretnego 
państwa i z konkretnym przeznaczeniem. 
 
Więcej informacji na temat opłat i kosztów AQIS moŜna znaleźć na stronie internetowej AQIS. Opłaty 
związane z pozwoleniem na przywóz są wyszczególnione w Postanowieniu o opłatach słuŜby ds. 
kwarantanny z 2005 r. (Quarantine Service Fees Determination 2005) 
 


