Rozdział 2

Warunki i tryb rejestracji

Artykuł 6 Warunki rejestracji zagranicznych producentów dla celów wwozu żywności:
1. Kraj producenta i jego system inspekcji weterynaryjnej, system ochrony roślin, system zdrowia
publicznego musi zostać poddany ocenie i zostać zakwalifikowany.
2. Wszystkie składniki flory i fauny powinny pochodzić spoza obszaru dotkniętego epizootią,
mogą pochodzić z obszaru ryzyka związanego z florą i fauną, w takim przypadku stosowny organ
kraju producenta zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji świadczącej o eliminacji
lub możliwości kontroli ryzyka oraz powiązaną dokumentację naukową.
3. Zagraniczni producenci muszą posiadać zatwierdzenie stosownego organu ich kraju a warunki
administracyjne i inne warunki związane ze zdrowia powinny odpowiadać stosownym chińskim
przepisom prawa i normom.
Artykuł 7 Zagraniczni producenci wnioskujący o rejestrację powinny za pośrednictwem
stosownego organu ich kraju lub inną drogą rekomendacji do Chińskiego Urzędu Certyfikacji
i Akredytacji (CNCA) przesłać stosowne dokumenty, o których mowa w art. 6. Przesłane
stosowne dokumenty należy sporządzić w języku chińskim lub angielskim, szczegóły poniżej:
1. Informacje na temat powiązanej sytuacji epidemiologicznej w dziedzinie flory i fauny,
ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, pozostałości pestycydów i leków
weterynaryjnych, wymogów z dziedziny zarządzania i zdrowia dotyczące rejestracji producenta
żywności, sytuacji kadrowej i sytuacji powiązanej z przepisami prawa i innymi aspektami w kraju
przedsiębiorstwa należy podać w formie pisemnej,
2. Wykaz zagranicznych producentów żywności wnioskujących o rejestrację,
3. Arkusz odpowiedzi dotyczący oceny przedsiębiorstw w sprawie producentów
(rekomendowanych przez swój krajowy organ), kontrola sytuacji zdrowotnej.
4. Producent rekomendowany przez organ swojego kraju musi spełniać wymogi chińskiego prawa
i norm.
5. Wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa, konieczne jest podanie powierzchni zakładu, planu
chłodni, diagramu procesowego.
Artykuł 8 Chiński Urząd Certyfikacji i Akredytacji zobowiązany jest do zaangażowania
odpowiednich specjalistów lub jednostki notyfikowanej w celu sprawdzenia organu kraju
producenta lub przekazanego przez niego dokumentów; w zależności od potrzeb, liczba osób
wyznaczonych do wykonania tego zadania powinna przekroczyć dwie.
Zawodowi urzędnicy powinni posiadać kwalifikację Chińskiego Urzędu Certyfikacji
i Akredytacji.
Artykuł 9 Niezależny zespół rewidentów zobowiązany jest na podstawie procedury akredytacji
i wymogów dotyczących różnych rodzaju produktów sfinalizować proces oceny i przedłożyć
raport akredytacyjny Chińskiemu Urzędowi Certyfikacji i Akredytacji.
Chiński Urząd Akredytacji i Certyfikacji zobowiązany jest do zbadania raportu akredytacyjnego
według zwyczajnych procedur i podjąć decyzję w sprawie rejestracji. Świadectwo zgodności

z wymogami i rejestracji musi zostać przesłane organowi kraju producenta w formie pisemnej,
w przypadku odmowy rejestracji należy przedstawić organowi kraju producenta uzasadnienie
takiej decyzji w formie pisemnej.
Chiński Urząd Certyfikacji i Akredytacji zobowiązany jest do okresowego ogłaszania wykazów
zarejestrowanych zagranicznych producentów w jednolitej formie i przedkładania ich Zarządowi
Generalnemu Nadzoru Jakości, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej (AQSIQ).

Artykuł 10 Okres ważności rejestracji wynosi 4 lata.
W przypadku konieczności ponownej rejestracji zagranicznego producenta żywności ze względu
na wygaśnięcie ważności rejestracji, wniosek o przedłużenie rejestracji należy składać
za pośrednictwem organu kraju przedsiębiorstwa lub inną drogą.
W przypadku braku ponownej rejestracji, Chiński Urząd Certyfikacji i Akredytacji ogłasza
wygaśnięcie ważności wpisu do rejestru.
Artykuł 11 W przypadku zmiany danych zarejestrowanego producenta, należy powiadomić o tym
Chiński Urząd Certyfikacji i Akredytacji oraz Zarząd Generalny Nadzoru Jakości, Inspekcji
i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej za pośrednictwem organu kraju producenta lub inną
drogą.
Artykuł 12 Zarejestrowany producent żywności zobowiązany jest
przydzielonego numeru na zewnętrznym opakowaniu żywności.
Nieuprawnione użycie przydzielonego numeru jest zabronione.
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