
AQIS – Australian Quarantine and Inspection Service 
Department of Agriculture, Fisheries and Forestry 
 
Szczegółowe informacje o przywozie –  wykaz podawany do publicznej wiadomości 
 
Towar: Ryby – Spodouste (rekin, raje, płaszczki)  
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 C9155 
 
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 martwych ryb z rodziny Spodoustych (tzn. rekinów, 
płaszczek i raji) lub części ryb z rodziny Spodoustych przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi. 
Warunki te dotyczą takŜe przetworzonych produktów, takich jak paluszki rybne, ciastka rybne i 
pulpety rybne z gatunków ryb naleŜących do rodziny Spodoustych, pod warunkiem Ŝe te produkty 
zawierają nie więcej niŜ 10% jaj i nie więcej niŜ 10% składników mlecznych. 
 



2. Do kaŜdej partii musi być dołączona dokumentacja (tzn. faktura lub oświadczenie producenta) 
potwierdzająca, Ŝe produkt wyprodukowano z gatunków ryb naleŜących do rodziny Spodoustych. Do 
przetworzonych produktów, takich jak paluszki rybne, ciastka rybne i pulpety rybne z gatunków ryb 
naleŜących do rodziny Spodoustych, musi być równieŜ dołączona dokumentacja zawierająca 
informacje o ilościach jaj i mleka zawartych w produkcie. 
 
Oświadczenia producentów muszą być zgodne z wymogami dotyczącymi formatu określonymi w 
PQA0021: Oświadczenie producenta – wymogi dotyczące formatu (PQA0021: Manufacturer’s 
declaration – format requirements). 
 
3. Jeśli chodzi o produkty, które zwierają więcej niŜ 10% jaj lub więcej niŜ 10% mleka, naleŜy 
poszukać informacji w bazie danych ICON pod hasłami "Egg products containing 10% or grater egg" 
(produkty jajeczne zawierające 10% lub większe ilości jaj) lub "Dairy products" (produkty mleczne). 
 
4. W sytuacji, gdy do partii nie jest dołączona odpowiednia dokumentacja lub dołączona jest do niej 
dokumentacja z niepoprawnym zeznaniem, wymagane będzie dostarczenie poprawionej dokumentacji. 
MoŜna teŜ odesłać partie do kraju wywozu lub zniszczyć je. 
 
5. Wszystkie partie muszą być pakowane w czyste, nowe opakowania i nie mogą się przy nich 
znajdować owady, ziemia ani inne odpady. 
 
6. Drewniane opakowania, palety lub drewno sztauerskie w kontenerach FCL (ładunek 
pełnokontenerowy) będą kontrolowane i poddane obróbce po przybyciu na miejsce, chyba Ŝe będzie 
dołączony do nich dokument poświadczający, Ŝe poddano je obróbce metodą zatwierdzoną przez 
AQIS (zob. publikacja AQIS „Kontenery ładunkowe – aspekty i procedury kwarantanny"). 
 
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  
 


