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Szczegółowe informacje o przywozie –  wykaz podawany do publicznej wiadomości 
 
Towar: Ryby – puszkowane / poddane sterylizacji cieplnej (z rodziny Salmonidae) 
Kraj: Wszystkie kraje 
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 C5035  
 
Artykuły nie przeznaczone na sprzedaŜ 
 
1. Obowiązują warunki określone w części dotyczącej charakteru handlowego. 
 
Artykuły przeznaczone na sprzedaŜ 
 
1. Pozwolenie na przywóz nie jest wymagane dla produktów z łososia wyprodukowanych i poddanych 
sterylizacji cieplnej do celów handlowych. Produkty muszą znajdować się w puszkach, słoikach lub 
sterylizowanych opakowaniach i nie mogą wymagać chłodzenia lub zamraŜania, aby zachować jakość. 
 
2. Do kaŜdej partii musi być dołączona faktura lub oświadczenie producenta wskazujące, Ŝe produkt 
został wyprodukowany i poddany sterylizacji cieplnej do celów handlowych. 



Oświadczenia producentów muszą być zgodne z wymogami dotyczącymi formatu, określonymi w 
PQA0021: Oświadczenie producenta – wymogi dotyczące formatu (PQA0021: Manufacturer’s 
declaration – format requirements). 
 
3. W sytuacji, gdy do partii nie jest dołączona właściwa dokumentacja lub dołączona jest do niej 
dokumentacja z niepoprawnym oświadczeniem, partie te zostaną skontrolowane, aby upewnić się, czy 
produkt został wyprodukowany i poddany obróbce cieplnej do celów handlowych. Pobrana zostanie 
opłata za kontrolę. 
 
4. Jeśli chodzi o produkty z łososia, które nie są puszkowane / poddane sterylizacji cieplnej, naleŜy 
poszukać informacji w bazie danych ICON pod hasłem „Fish – Uncanned / unretorted (Family 
Salmonidae)” (Ryba – niepuszkowana / nie poddana sterylizacji cieplnej (rodzina Salmonidae)). 
 
5. Partie, które nie spełniają powyŜszych wymogów, muszą zostać odesłane do kraju wywozu lub 
zniszczone na koszt importera. 
 
6. Definicje: 
- „Poddany sterylizacji cieplnej" oznacza podgrzany w nieotwartym, hermetycznie zamkniętym 
pojemniku przez wysokotemperaturowy parowar pod ciśnieniem w takim czasie i w takiej 
temperaturze, aby zawartość pojemników była wystarczająco sterylna do celów handlowych. 
- „Hermetycznie zamknięty” oznacza szczelny; całkowicie zamknięty i nieprzepuszczający powietrza, 
aby po zamknięciu mikroorganizmy ani inne substancje nie mogły przedostać się do środka. 
 


