System prelisting’u, między UE i Argentyną, dotyczący importu produktów pochodzenia
zwierzęcego do Argentyny

Komisja Europejska i SENASA uzgodniły system prelisting’u, tj. zasad tworzenia wykazów
europejskich przedsiębiorstw wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego i
zainteresowanych ich eksportem do Argentyny.

Zgodnie z uzgodnieniem kaŜdy zakład europejski, wytwarzający produkty pochodzenia
zwierzęcego i pragnący eksportować je do Argentyny, musi zostać wcześniej wciągnięty na
listę przygotowaną przez właściwy organ kaŜdego kraju członkowskiego.

Lista ta jest przekazywana następnie do SENASA w formie scentralizowanej przez
Delegaturę Komisji Europejskiej w Argentynie
zob.: http://www.delarg.ec.europa.eu/index.htm.

W ten sposób SENASA akceptuje prelisting dla spełnienia przepisów określonych w
Rozporządzeniu (Resolución) nr 816/2002
zob.: http://www.sofofa.cl/comex/Info/NuevaNormativa/argentina/2002/Res816.htm
bez zmiany wytycznych dotyczących zasad organizowania przez SENASA okresowych wizyt
– zgodnie z przepisami zawartymi w powyŜszym rozporządzeniu.

Procedura włączania zakładu produkcyjnego do Systemu Prelisting’u:

1. Włączenie zakładu produkcyjnego do systemu prelisting’u jest uzaleŜnione od uzyskania
przez produkt, który zamierza on eksportować, bilateralnego certyfikatu sanitarnego,
uzgodnionego między SENASA i właściwym organem kraju pochodzenia. W przypadku
Polski produkty zatwierdzone to produkty mleczne (lácteos).

2. Wniosek o włączenie do systemu zakład składa do właściwego organu kraju
członkowskiego Unii Europejskiej w którym jest on zlokalizowany. Wniosek moŜna złoŜyć
pocztą elektroniczną lub pocztą zwykłą właściwemu organowi kaŜdego kraju
członkowskiego.
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3. Następnie właściwy organ kraju członkowskiego powinien poinformować o wpisaniu na
listę kaŜdego nowego zakładu Delegaturę Komisji Europejskiej w Argentynie. Informację
taką naleŜy przekazać w języku hiszpańskim, najlepiej w formacie Excel. Jako minimum,
właściwy organ powinien podać numer rejestracji zakładu i jego dane adresowe.

4. Delegatura Komisji Europejskiej będzie przekazywać wpisy, wypisy oraz zmiany
prelisting’u do SENASA w okresach miesięcznych, w okresie 1-5 kaŜdego miesiąca. Lista
uwzględniać będzie wpisy przekazane przez kraje członkowskie do ostatniego dnia roboczego
poprzedniego miesiąca. Dla realizacji tego celu właściwe organy krajów członkowskich
winne sprawować absolutną kontrolę nad jakąkolwiek aktualizacją, którą trzeba wykonać i są
zobowiązane do przekazania tego typu informacji jak najszybciej do Delegatury Komisji
Europejskiej w Buenos Aires. Organy właściwe krajów członkowskich odpowiadają za
udzielenie gwarancji bilateralnych w tym procesie. W przypadku powstania pilnych powodów
sanitarnych dla zdjęcia zakładu z listy (vide teŜ punkt 6), organ właściwy kraju
członkowskiego winien natychmiast i bez zwłoki poinformować o tym SENASA z kopią do
Delegatury Komisji Europejskiej w Buenos Aires.

5. SENASA mieć będzie do dyspozycji 15 dni roboczych dla zajęcia stanowiska w
odniesieniu do modyfikacji przedstawionych przez Komisję Europejską; po upłynięciu tego
okresu czasu prelisting będzie uznany za zaakceptowany i będzie mógł być realizowany
eksport produktów w normalnej formie.

6. Tylko w sytuacjach wyjątkowych i w odniesieniu do pilnych przypadków informacja do
SENASA przekazywana będzie z pominięciem podanych wyŜej terminów. Z tego powodu
firmy eksporterskie proszone są o zgłaszanie swoich wniosków o włączenie do
prelisting’u z odpowiednim wyprzedzeniem.

