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Królestwo Arabii Saudyjskiej 

Urząd ds. Żywności i Leków  

w Królestwie Arabii Saudyjskiej 

(255) 

Sektor spożywczy 

 

Protokół dotyczący wymogów zdrowotnych i technicznych  

w odniesieniu do importu wołowiny i produktów z wołowiny  

 

Wstęp: 

Poniższe wymagania zdrowotne i techniczne opracowane przez Urząd ds. Żywności i Leków 

w Królestwie Arabii Saudyjskiej (SFDA) stosuje się do wołowiny i produktów z wołowiny 

eksportowanych do Królestwa Arabii Saudyjskiej (KSA). 

 

Strony: 

Pierwsza strona: Królestwo Arabii Saudyjskiej reprezentowane przez SFDA 

Druga strona: Rzeczpospolita Polska reprezentowana przez Główny Inspektorat Weterynarii 

 

Cel: 

Na podstawie informacji dostarczonych przez Drugą stronę, dotyczących kontroli gąbczastej 

encefalopatii bydła (BSE) i środków zapobiegawczych mających zastosowanie do zwierząt 

od narodzin do uboju, a także stosowanych metod wykrywania czynników patogennych oraz 

operacyjnej identyfikowalności i systemów kontroli weterynaryjnej Pierwsza strona określiła, 

dodatkowo oprócz warunków zdrowotnych i technicznych umieszczonych na portalu SFDA, 

następujące wymagania mające na celu przyspieszenie zniesienia tymczasowego zakazu nałożonego 

na wołowinę i produkty z wołowiny eksportowane z terytorium Drugiej strony do KSA. Otwiera 

to również drogę do uzyskania akceptacji branży spożywczej na eksport wołowiny i produktów 

z wołowiny do KSA. 

 

Druga strona zobowiązana jest spełnić następujące wymagania: 

1. Wołowina i produkty z wołowiny przeznaczone do KSA pochodzą wyłącznie ze zwierząt 

urodzonych i wyhodowanych na terytorium Drugiej strony bądź importowane są legalnie 

z państw dopuszczonych do importu wołowiny przez KSA. 

2. Druga strona stosuje system identyfikacji zwierząt od narodzin do uboju, na co składa się 

identyfikacja na podstawie kolczyka na uchu bądź jakiegokolwiek innego systemu rejestracji 

zwierząt. 

3. Druga strona prowadzi system badania bydła żywego i ubitego wobec którego zachodzi 

podejrzenie BSE, włączając żywe bądź padłe zwierzęta, zgodnie z Kodeksem Zdrowia 

Zwierząt Lądowych OIE, artykuły 11.4.20, 11.4.21 i 11.4.22. 

4. Druga strona gwarantuje, że cała partia wołowiny i produktów z wołowiny eksportowanych do 

KSA pochodzi ze: 

a. Zdrowych zwierząt, wolnych od patogennych objawów BSE lub jakiejkolwiek innej 

choroby. 

b. Zwierząt, które nie były nigdy karmione białkiem zwierzęcym (za wyjątkiem mączki 

rybnej), włączając mięso, mączkę kostną, skwarki bądź jakiekolwiek inne źródła zakazane 

przez Islamski Szariat, takie jak krew lub pochodne wieprzowiny. 
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c. Zwierząt ubitych na terytorium Drugiej strony – w ubojniach posiadających licencje. 

Każda partia wołowiny i produktów z wołowiny posiada certyfikat zdrowia poświadczony 

pieczęcią urzędową właściwej instytucji Drugiej strony zgodnie z załączonym 

formatem/wzorem. 

d. Zwierząt w wieku 30 miesięcy bądź młodszych, w przypadku kiedy wołowina i produkty  

z wołowiny wolne są od SRM i niezanieczyszczone mięsem pochodzącym od bydła  

w wieku powyżej 30 miesiąca życia. 

e. Zakładów, ośrodków hodowlanych lub farm/gospodarstw, które nie są objęte kampanią 

zwalczania stosowaną przez instytucje Drugiej strony w związku z przypadkami BSE lub 

każdej innej choroby podlegającej obowiązkowi zgłaszania. 

5. Wszystkie partie wołowiny i produktów z wołowiny eksportowane do KSA pochodzą  

z zakładów zatwierdzonych przez właściwe instytucje kontrolne Drugiej strony po udzieleniu 

upoważnienia przez Pierwszą stronę. W tym celu Druga strona udostępnia listę zakładów 

zatwierdzonych zgodnie z wymogami dotyczącymi zdrowia, określonymi w niniejszym 

protokole. 

6. Zakłady z branży spożywczej eksportujące wołowinę i produkty z wołowiny do KSA stosują 

system HACCP. 

7. Wszystkie partie wołowiny i produktów z wołowiny są: 

a. Opieczętowane i posiadają certyfikaty zdrowia opatrzone pieczęcią urzędową instytucji 

Drugiej strony, upoważnionej do wydawania certyfikatów zdrowia; 

b. Zgodne z wymogami decyzji 123/35 SFDA zamieszczonej na portalu SFDA, 

uwzględniając status zdrowia drugiej strony; 

c. Nadają się do spożycia przez człowieka; 

d. Posiadają certyfikat uboju Halal zgodnie z GSO 993 „Wymogi dotyczące uboju zwierząt 

zgodnie z prawem islamskim” z centrum islamskiego bądź stowarzyszenia 

zatwierdzonego przez KSA; 

e. Zgodne ze standardami GSO umieszonymi na portalu SFDA www.sfda.gov.sa. 

8. Druga strona przestrzega postanowień artykułu (4/1/7) GSO nr 2141 Ogólnych wymagań 

dotyczących „Genetycznie modyfikowanych nieprzetworzonych produktów rolnych”, 

zabraniających importowania genetycznie modyfikowanych zwierząt, ptaków, ryb  

i produktów ich pochodzenia. 

9. Druga strona wspiera działania zespołu technicznego wyznaczonego przez Pierwszą stronę do 

przeprowadzania wizyt kontrolnych w zakładach przetwórstwa wołowiny i produktów z 

wołowiny, po zatwierdzeniu przez Pierwszą stronę. 

10. Pierwsza strona ma prawo odrzucić partię wołowiny bądź produktów z wołowiny od Drugiej 

strony jeśli którekolwiek z wymagań określonych w niniejszym protokole zostanie 

niespełnione. 

11. Pierwsza strona ma prawo zawiesić bądź cofnąć zgodę udzieloną któremukolwiek z zakładów 

w przypadku naruszenia zasad Halal, wymogów zdrowotnych i technicznych przyjętych przez 

SFDA. 

 

Sygnatariusze i daty 

 

W imieniu Pierwszej strony    W imieniu drugiej strony 

Wiceprzewodniczący sektora spożywczego  Główny Lekarz Weterynarii 

Dr Salah A.Almaiman     Dr Włodzimierz Skorupski 

Data: 18/8/1437H     Data: 11/05/2016 

http://www.sfda.gov.sa/

