
Szczegółowe przepisy dotyczące zarządzania słabymi wynikami towarów 

importowanych 

I. Postanowienia ogólne 

(I)Niniejsze rozporządzenie jest sformułowane zgodnie z Ustawami o bezpieczeństwie 

żywności Chińskiej Republiki Ludowej oraz Rozporządzeniami w sprawie ich wdrożenia, 

Ustawą Chińskiej Republiki Ludowej o kontroli importu i eksportu towarów oraz 

Rozporządzeniami w sprawie jej wdrożenia, a także odpowiednimi postanowieniami Środków 

administracyjnych w sprawie bezpieczeństwa importu i eksportu (Zarządzenie AQSIQ nr 144) 

w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywności importowanej, wdrożenia 

odpowiedzialności przedsiębiorstwa importu żywności oraz wspierania samoregulacji 

przemysłu. 

(II) Niniejsze rozporządzenie stosuje się do zarządzania słabymi wynikami zagranicznych 

przedsiębiorstw produkcyjnych oraz eksporterów żywności importowanej i krajowych 

importerów i agentów (zwanych dalej przedsiębiorstwami importu żywności). 

(III) Główny Urząd Nadzoru Jakości, Inspekcji i Kwarantanny (zwany dalej AQSIQ) jest 

odpowiedzialny za zarządzanie słabymi wynikami żywności importowanej w całym kraju, 

określanie i wydawanie odpowiednich środków kontroli. 

 

Znajdujące się na terenie całego kraju instytucje ds. kontroli przy wejściu i wyjściu oraz 

kwarantanny są odpowiedzialne za gromadzenie, przegląd i raportowanie informacji na temat 

bezpieczeństwa związanych z żywnością importowaną, gromadzą słabe wyniki i wdrażają 

środki kontroli dla osiągających słabe wyniki przedsiębiorstw importu żywności i żywności 

importowanej z odpowiednich krajów lub regionów. 

 

II. Generowanie słabych wyników 

AQSIQ oraz instytucje ds. kontroli i kwarantanny na wszystkich szczeblach rejestrują 

słabe wyniki przedsiębiorstw importu żywności po dokonaniu przeglądu na podstawie 

następujących informacji. 

(I) informacje na temat bezpieczeństwa żywności wykryte podczas procesu nadzoru i 

zarządzania kontrolą i kwarantanną importowanej żywności. 

(II) informacje na temat bezpieczeństwa żywności zgłoszone przez inne departamenty 

rządowe Chin oraz przez stowarzyszenia branżowe, przedsiębiorstwa i konsumentów. 

(III) informacje na temat bezpieczeństwa żywności zgłoszone przez organizacje 

międzynarodowe, zagraniczne organizacje rządowe, zagraniczne stowarzyszenia branżowe, 

przedsiębiorstwa i konsumentów. 

(IV) inne informacje dotyczące bezpieczeństwa importowanej żywności. 

 

III. Środki ostrzegania i kontroli ryzyka 

(I) AQSIQ formułuje środki zaradcze (załącznik I i II) dla przedsiębiorstw i produktów o 

słabych wynikach różnych poziomów oraz gromadzi i wydaje stosowne informacje. 

(II) Każda biuro ds. bezpośredniej kontroli i kwarantanny gromadzi i zgłasza wszystkie 

słabe wyniki w ramach swojej jurysdykcji, natychmiast dokonuje przeglądu informacji na temat 

poważnych przypadków słabych wyników i stosuje środki zaradcze względem słabych 

wyników zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi podczas 



raportowania informacji. 

(III) AQSIQ dokonuje przeglądu wszystkich informacji dotyczących słabych wyników w 

całym kraju, wydaje powiadomienie o ostrzeżeniu o ryzyku zgodnie z wynikiem przeglądu i 

opublikuje różne środki kontroli, które mogą być wdrażane w odniesieniu do osiągających 

słabe wyniki przedsiębiorstw importu żywności. 

W przypadku przedsiębiorstw żywności importowanej, które wymieniono w Katalogach 

wdrożenia rejestracji zagranicznych przedsiębiorstw produkujących żywność importowaną i 

zarejestrowano, Urząd ds. Certyfikacji i Akredytacji Chińskiej Republiki Ludowej podejmuje 

środki zaradcze, takie jak nakazanie im podjęcia właściwych działań w określonym terminie, 

zawiesza lub anuluje rejestrację, zgodnie z odpowiednimi warunkami Przepisów o 

zarządzaniu rejestracją zagranicznych przedsiębiorstw produkujących żywność importowaną 

(Zarządzenie AQSIQ nr 1452012) i zgłasza ten fakt AQSIQ. 

IV. Uchylenie ostrzegania o ryzyku 

(I) Osiągające słabe wyniki krajowe przedsiębiorstwo importu żywności, które spełnia 

wymagania dotyczące uchylenia ostrzegania o ryzyku (załącznik I) może wnioskować o 

uchylenie ostrzegania o ryzyku w miejscu swojej rejestracji przemysłowej i handlowej lub w 

biurze ds. bezpośredniej kontroli i kwarantanny, które prowadzi jego ewidencję sprzedaży 

żywności importowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Po tym, jak biuro ds. bezpośredniej 

kontroli i kwarantanny i AQSIQ dokonają przeglądu klasyfikacji ryzyka przedsiębiorstwa i 

uznają, że ryzyko nie istnieje lub zostało zredukowane do akceptowalnego poziomu, AQSIQ 

uchyla środki ostrzegania i kontroli ryzyka w odpowiednim czasie. 

(II) Osiągające słabe wyniki zagraniczne przedsiębiorstwo żywności importowanej, które 

spełnia wymagania dotyczące uchylenia ostrzegania o ryzyku (załącznik I) może wnioskować 

o uchylenie ostrzegania o ryzyku u właściwych władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

żywności w kraju lub regionie. Właściwe władze odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności 

w kraju lub regionie przeprowadzają badanie i zgłaszają środki naprawcze przedsiębiorstwa 

oraz raport z badania do AQSIQ. Po tym jak AQSIQ dokona przeglądu ryzyka 

przedsiębiorstwa i uzna, że ryzyko nie istnieje lub zostało zredukowane do akceptowalnego 

poziomu, uchyla środki ostrzegania i kontroli ryzyka w odpowiednim czasie. 

(III) Gdy cały kraj lub region osiąga słabe wyniki w zakresie importowanej żywności, 

wymagania dotyczące uchylenia ostrzegania o ryzyku wskazane są w załączniku II, a jego 

właściwe władze odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności zgłaszają zbadanie przyczyn i 

nadzoru środków naprawczych do AQSIQ. Po tym, jak AQSIQ dokona przeglądu ryzyka kraju 

lub regionu i uzna, że ryzyko nie istnieje lub zostało zredukowane do akceptowalnego 

poziomu, uchyla środki ostrzegania i kontroli ryzyka w odpowiednim czasie. 

V. Przepisy uzupełniające 

(I) w przypadku, gdy środki kontroli dla żywności importowanej wydane przedtem przez 

AQSIQ i inne instytucje ds. kontroli i kwarantanny są niezgodne z środkami kontroli podanymi 

w niniejszym Szczegółowym Rozporządzeniu, należy je wdrożyć w ścisły sposób. 

(II) Raporty z badań dostarczone przez przedsiębiorstwa powinny spełniać następujące 

wymagania: 

1. Zagraniczne legalne organizacje badawcze o odpowiedniej zdolności testowania i 

krajowe organizacje badawcze posiadające poświadczenie kwalifikacji w badaniu żywności 

mogą wydać raport z badań. Jeśli to konieczne, AQISQ zweryfikuje i opublikuje listy 



organizacji badawczych i wdroży elastyczne/dynamiczne zarządzanie. 

2. Raport z badania musi odpowiadać dacie produkcji lub liczbie partii importowanej 

żywności. 

3. Pozycje, w których wykryto nielegalne dodatki i które osiągają słabe wyniki uwzględnia 

się w ich raportach z badań. 

(III) Zarządzanie słabymi wynikami importowanych kosmetyków wdrażane jest w 

odniesieniu do niniejszego Szczegółowego Rozporządzenia. 

(IV) Niniejsze Szczegółowe Rozporządzenie jest interpretowane przez AQSIQ. 

(V) Niniejsze Szczegółowe Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014. 



Załącznik I  

Zarządzanie żywnością importowaną i środki kontroli dla przedsiębiorstw o słabych wynikach  

 

Wymagania dla ostrzegania o ryzyku 

Środki kontroli 

Wymagania uchylenia 

ostrzegania o ryzyku 

Kategoria pozycji 

niezgodnych 

Liczba 

kategorii 

produktó

w 

Liczba 

kategorii 

pozycji 

niezgodny

ch 

Liczba 

partii 

pozycji 

niezgodn

ych 

Wymagania 

ogólne 

Określony 

termin 

Okreś

lona 

partia 

Pozycje dotyczące 

bezpieczeństwa i 

higieny 

1 1 ≥2 

Wymagane jest dostarczenie raportu z badania pozycji 

niezgodnych pochodzących z kategorii produktów o 

słabych wynikach. 

1. Brak 

problemu z 

bezpieczeńs

twem 

jakościowym 

występujące

go po 

wdrożeniu 

środków 

kontroli 

2. Czas 

trwania 

wdrażania 

środków 

kontroli jest 

nie krótszy 

niż 

6 miesięcy 5 

1 ≥2 ≥4 

Wymagane jest dostarczenie raportu z badań pozycji 

wymienionych w odpowiednim standardzie krajowym (z 

uwzględnieniem standardów referencyjnych w standardzie) w 

zakresie bezpieczeństwa żywności dla kategorii produktów o 

słabych wynikach. 

12 

miesięcy 
10 

≥2 ≥2 ≥8 

Wymagane jest dostarczenie raportu z badań pozycji 

wymienionych w odpowiednim standardzie krajowym (z 

uwzględnieniem standardów referencyjnych w standardzie) w 

zakresie bezpieczeństwa żywności dla pozycji innych niż 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny  

12 

miesięcy 
10 

Pozycje inne niż 

dotyczące 

bezpieczeństwa i 

higieny 

1 1 ≥3 

Wymagane jest dostarczenie raportu z badań lub odpowiednich 

materiałów referencyjnych na temat pozycji niezgodnych 

pochodzących z kategorii produktów o słabych wynikach.  

6 miesięcy 5 

1 ≥2 ≥6 Wymagane jest dostarczenie raportu z badań lub odpowiednich 12 10 



materiałów referencyjnych na temat pozycji wymienionych w 

odpowiednim standardzie krajowym (z uwzględnieniem 

standardów referencyjnych w standardzie) w zakresie 

bezpieczeństwa żywności dla kategorii produktów o słabych 

wynikach. 

określony 

termin  

3. Partia 

importowane

j żywności z 

każdej 

kategorii jest 

nie mniejsza 

niż 

określone 

partie.  

miesięcy 

≥2 ≥2 ≥12 

Wymagane jest dostarczenie raportu z badań lub odpowiednich 

materiałów referencyjnych na temat pozycji wymienionych w 

odpowiednim standardzie krajowym (z uwzględnieniem 

standardów referencyjnych w standardzie) w zakresie 

bezpieczeństwa żywności dla wszystkich produktów 

przedsiębiorstwa o słabych wynikach 

12 

miesięcy 
10 

Inne zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa 

jakościowego 

Wymagane jest dostarczenie raportu z badań lub odpowiednich 

materiałów referencyjnych na temat określonych pozycji 

określonych produktów  

12 

miesięcy 
10 

Uwagi: 1. Pozycje dotyczące bezpieczeństwa i higieny obejmują: dodatki niejadalne, substancje zabronione i ograniczone, zanieczyszczenie toksynami 

biologicznymi, dodatki do żywności przekraczające standardy, zanieczyszczenie mikrobiologiczne, składniki transgeniczne, pozostałości pestycydów i leków 

weterynaryjnych oraz napromieniowania. 

2. Pozycje inne niż dotyczące bezpieczeństwa i higieny obejmują: niezgodność opakowania, niezgodność etykiety, jakość, szkodniki i certyfikat 

niezgodności oraz inne pozycje niezgodne.



Załącznik II  

Zarządzanie żywnością importowaną i środki kontroli dla kraju/regionu o słabych wynikach  

Wymagania dla ostrzegania o ryzyku 

Referencyjne środki kontroli 

Wymagania uchylenia ostrzegania 

o ryzyku 

Kategori

a pozycji 

niezgodn

ych 

Liczb

a 

prze

dsięb

iorst

w 

Liczba 

katego

rii 

produk

tów 

Liczba 

kategorii 

pozycji 

niezgodn

ych 

Liczba 

partii 

pozycji 

niezgo

dnych 

Wymagania 

ogólne 

Określon

y czas 

Okre

ślon

a 

parti

a 

Pozycje 

dotycząc

e 

bezpiecz

eństwa i 

higieny 

≥2 1 1 ≥16 

Wymagane jest dostarczenie raportu z badania pozycji 

niezgodnych o słabych wynikach pochodzących ze wszystkich 

kategorii produktów o słabych wynikach importowanych z kraju 

lub regionu.  

1. Brak 

problemu z 

bezpieczeństwe

m jakościowym 

występującego 

po wdrożeniu 

środków kontroli 

2. Czas trwania 

wdrażania 

środków kontroli 

jest nie krótszy 

niż określony 

termin  

3. Partia 

importowanej 

6 

miesięcy 
100 

≥2 1 ≥2 ≥32 

Wymagane jest dostarczenie raportu z badań na temat pozycji 

wymienionych w odpowiednim standardzie krajowym (z 

uwzględnieniem standardów referencyjnych w standardzie) w 

zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzących z wszystkich 

kategorii produktów o słabych wynikach importowanych z kraju 

lub regionu. 

12 

miesięcy 
200 

Pozycje 

inne niż 

dotycząc

e 

bezpiecz

≥2 1 1 ≥24 

Wymagane jest dostarczenie raportu z badań lub odpowiednich 

materiałów referencyjnych na temat pozycji niezgodnych o 

słabych wynikach pochodzących ze wszystkich kategorii 

produktów o słabych wynikach importowanych z kraju lub 

regionu. 

6 

miesięcy 
100 



eństwa i 

higieny 

≥2 1 ≥2 ≥48 

Wymagane jest dostarczenie raportu z badań lub odpowiednich 

materiałów referencyjnych na temat pozycji wymienionych w 

odpowiednim standardzie krajowym (z uwzględnieniem 

standardów referencyjnych w standardzie) w zakresie 

bezpieczeństwa żywności pochodzących ze wszystkich 

kategorii produktów o słabych wynikach importowanych z 

kraju lub regionu. 

żywności z 

każdej kategorii 

jest nie mniejsza 

niż określone 

partie. 

12 

miesięcy 
200 

Inne zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa 

jakościowego 

Wymagane jest dostarczenie raportu z badań lub odpowiednich 

materiałów referencyjnych na temat określonych pozycji 

określonych produktów importowanych z kraju lub regionu.  

12 

miesięcy 
200 

 

 


