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Niniejszy materiał został przygotowany staraniem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w New Delhi. Informacje zawarte w publikacji są
prezentowane czytającym i korzystającym nieodpłatnie i nie mogą podlegać dalszej odsprzedaży
czy też wykorzystaniu w ramach prowadzonej działalności komercyjnej polegającej w
szczególności na doradztwie biznesowym.
WPHI New Delhi dokłada starań, aby informacje zawarte w publikacji były jak najbardziej
rzetelne i aktualne. Mają one wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić
zasadniczej podstawy do budowania strategii biznesowej/biznes planów, ani podstawy do
jakichkolwiek roszczeń.
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Przepisy regulujące import żywności i napojów (mięsa i przetworów mięsnych) do Indii:
Zgodnie z obowiązującymi w Indiach przepisami za nadzór nad importem, bezpieczeństwem i sprzedażą
detaliczną żywności i napojów w tym kraju odpowiedzialny jest szereg organów regulacyjnych. Tyczy się
to przede wszystkim produktów pochodzących od zwierząt hodowlanych, które są przeznaczone do
spożycia przez ludzi.
Centralnym organem czuwającym nad bezpieczeństwem i standardami jakim powinny odpowiadać
produkty żywnościowe sprzedawane i spożywane w Indiach (w tym mięso i przetwory mięsne) jest
Indyjski Urząd Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (Food Safety & Standards Authority of India,
FSSAI).
Ponieważ organ ten jest odpowiedzialny za nadzór nad wszelkimi produktami żywnościowymi
produkowanymi, rozprowadzanymi i sprzedawanymi w Indiach, z definicji kwestie bezpieczeństwa i
standardów, jakim powinna odpowiadać żywność i napoje importowane także wchodzą w zakres
kompetencji tego urzędu.
Ponadto, Generalna Dyrekcja Handlu Zagranicznego (Directorate General of Foreign Trade, DGFT)
nadzoruje import i eksport wszelkich produktów do i z Indii. Rutynowo sporządza ona zestawienia
produktów, których import do kraju jest zabroniony lub ograniczony.
W przypadku mięsa i przetworów mięsnych Departament Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i
Rybołówstwa (Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, DAHD) Ministerstwa Rolnictwa
ma za zadanie regulować kwestie związane z bezpieczeństwem i kwarantanną produktów zwierzęcych, a
także wydawać zezwolenia na import tych towarów.
Należy zwrócić uwagę, iż w ciągu ostatnich kilku miesięcy Indyjski Urząd Bezpieczeństwa i Standardów
Żywności zaczął egzekwować rygorystyczne wytyczne w zakresie oznakowywania i pakowania
importowanych artykułów żywnościowych. Zgodnie z nowymi przepisami informacje dotyczące nazwy i
adresu zagranicznego wytwórcy produktu, numer licencji wydanej importerowi przez Indyjski Urząd
Bezpieczeństwa i Standardów Żywności, informacje o wartościach odżywczych, termin przydatności
lub data minimalnej trwałości, itd. muszą być wydrukowane na etykiecie znajdującej się na
opakowaniu a nie mogą być jedynie przyklejone do opakowania.
Mimo iż powyższe regulacje znalazły się wśród przepisów opublikowanych przez Indyjski Urząd
Bezpieczeństwa i Standardów Żywności już w 2011 r. to organ ten dopiero od niedawna stosuje środki
karne w stosunku do indyjskich importerów, którzy nie zastosują się do cytowanych przepisów. W
rezultacie indyjscy importerzy zgłaszają coraz więcej przypadków opóźnień w otrzymaniu zezwoleń od
urzędników celnych w portach przybycia dostaw na teren Indii. Niezastosowanie się do wspomnianych
przepisów w zakresie etykiet i opakowań może doprowadzić do odesłania ładunku z powrotem do kraju
pochodzenia lub zniszczenia ładunku w porcie przybycia na teren Indii.
Więcej informacji odnośnie konkretnych wymogów Indyjskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Standardów
Żywności w zakresie importowanych artykułów żywnościowych i napojów znajduje się poniżej.
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I.

Przepisy sanitarne i fitosanitarne dot. importu wyrobów drobiowych do Indii opracowane
przez Departament Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i Rybołówstwa

Nadrzędnym organem odpowiedzialnym za opracowywanie i nadzór nad przepisami sanitarnymi i
fitosanitarnymi w zakresie importu produktów pochodzących od zwierząt hodowlanych do Indii jest
Departament Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa.
Mimo iż pierwotna Ustawa o Imporcie Zwierząt Hodowlanych weszła w życie w 1898 r. obecnie
stosowane przepisy wynikają z (Nowelizacji) Ustawy o Imporcie Zwierząt Hodowlanych z 2001 r.
Według regulacji Departamentu Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i Rybołówstwa do Indii nie można
importować żadnych produktów pochodzących od zwierząt hodowlanych, w tym mięsa (świeżego,
mrożonego czy schłodzonego) i przetworów mięsnych bez ważnego pozwolenia sanitarnego na import
(sanitary import permit1).
Co więcej istnieje obowiązek aby importowane mięso i przetwory mięsne były przesyłane wraz z
wydanym przez odpowiednie władze pozwoleniem sanitarnym na eksport, które zaświadcza, iż ładunek
spełnia wymogi przepisów sanitarnych i fitosanitarnych kraju eksportera.
Komunikat Departamentu Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i Rybołówstwa z 2001 r. stwierdza, iż na
indyjskim importerze ciąży obowiązek uzyskania pozwolenia sanitarnego na import przed dotarciem
ładunku do Indii2. Od importera wymaga się wypełnienia wniosku na formularzach A i B załączonych do
komunikatu i złożenia go w trzech egzemplarzach do Wydziału Handlu Departamentu Hodowli Zwierząt,
Mleczarstwa i Rybołówstwa.
Po złożeniu przez importera wniosku o wydanie sanitarnego pozwolenia na import przez Departament
Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i Rybołówstwa przeprowadzona zostaje ocena ryzyka jakie niesie za sobą
import danego produktu, co ma na celu ustalenie czy sprowadzenie przedmiotowych artykułów będzie
miało negatywny wpływ na zwierzęta hodowlane czy zdrowie ludzkie.
W oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka przedmiotowego produktu Departament Hodowli Zwierząt,
Mleczarstwa i Rybołówstwa określa także wymogi dla etapu poprzedzającego import (rodzaje świadectw
sanitarnych jakie musi przedstawić eksporter, niezbędne obowiązki w zakresie kwarantanny, itd.) jakie
muszą być spełnione przez eksportera w Polsce, a także wymogi dla etapu następujacego po dokonaniu
importu (dotyczące procedur w zakresie kwarantanny, pobierania próbek, badań, itd.), które muszą być
spełnione przez importera w Indiach w momencie kiedy ładunek dotrze do Indii.

1

Komunikat dot. importu do Indii wszelkich produktów pochodzących od zwierząt hodowlanych (‘Notification of
the import into India of all Livestock Products’), Wydział Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i Rybołówstwa,
Ministerstwo Rolnictwa, Rząd Indii, z 7 lipca 2001 r. Dostępny pod adresem:
http://dahd.nic.in/dahd/upload/livestockimport.pdf
2
Komunikat dot. importu do Indii wszelkich produktów pochodzących od zwierząt hodowlanych (‘Notification of
the import into India of all Livestock Products’), Wydział Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i Rybołówstwa,
Ministerstwo Rolnictwa, Rząd Indii, z 7 lipca 2001 r. Dostępny pod adresem:
http://dahd.nic.in/dahd/upload/livestockimport.pdf
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Po dotarciu ładunku do Indii lokalny importer musi przedstawić odpowiednie zezwolenie sanitarne na
import upoważnionemu przedstawicielowi ds. kwarantanny zwierząt i usług certyfikacyjnych (Animal
Quarantine & Certification Services Officer) Departamentu Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i
Rybołówstwa stacjonującemu w porcie dostawy ładunku, wraz z produktami pochodzącymi od zwierząt
hodowlanych w celu przeprowadzenia kontroli i inspekcji.
Jeśli przedstawiciel Departamentu Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i Rybołówstwa potwierdzi spełnienie
wszelkich obowiązków określonych w pozwoleniu sanitarnym na import oraz wywiązanie się z wszelkich
pozostałych wymogów określonych przez Departament Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i Rybołówstwa
dla danej kategorii towaru, wyda importerowi stosowne świadectwo, tzw. quarantine clearance
certificate.
Ładunki zmierzające do Indii zawierające produkty pochodzące od zwierząt hodowlanych i przeznaczone
do inspekcji wpuszczane są jedynie przez międzynarodowe porty lotnicze i morskie zlokalizowane w
czterech głównych metropoliach: Delhi, Mumbaju, Chennai i Kalkucie. Ma to na celu zapewnienie, iż
ładunki będą mogły być skontrolowane przez przedstawicieli ds. kwarantanny Departamentu Hodowli
Zwierząt, Mleczarstwa i Rybołówstwa, którzy stacjonują w tychże portach.
W przypadku świadectwa sanitarnego, które winno być wydane w kraju pochodzenia ładunku (w tym
przypadku w Polsce), Departament Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i Rybołówstwa stosuje rozróżnienie
pomiędzy produktami z różnego rodzaju drobiu, tj. kurczaka, kaczki, gęsi, strusia, indyka, itd.
W przypadku mięsa z kurczaka, przepiórki, perliczki czy indyka (niezależnie od tego, czy jest to mięso
świeże, schłodzone czy mrożone) od polskiego eksportera wymaga się świadectwa weterynaryjnego
wydanego przez stosowne władze, które określa i zaświadcza co następuje3:


Określa rodzaj importowanego drobiu.



Określa nazwę i adres rzeźni i zakładu przetwórczego (w którym odbyło się cięcie i pakowanie),
w którym wyprodukowano importowany towar.



Określa szczegóły dotyczące sposobu transportu, jaki zostanie wykorzystany do eksportu
ładunku do Indii.



Zaświadcza, iż drób / produkt drobiowy pochodzi z rzeźni lub innego zakładu, który posiada
zezwolenie na eksport przedmiotowego towaru.

3

“Świadectwo weterynaryjne w imporcie mięsa z kurczaka i przepiórki do Indii” (‘Veterinary Certificate for Import
of Chicken / Quail Meat into India’), Wydział Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i Rybołówstwa, Ministerstwo
Rolnictwa, Rząd Indii. Dostępny pod adresem:
http://dahd.nic.in/dahd/upload/healthProtocolssanitryconditions/Chicken%20and%20quail%20meat.pdf
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Zaświadcza, że drób pochodzi od ptactwa, które zostało wyhodowane, wykluło się, wyrosło,
zostało ubite i przetworzone w kraju z którego jest eksportowany, tzn. z Polski.



Zaświadcza, iż drób pochodzi z rzeźni lub innego zakładu gdzie w procesie produkcji mięsa nie
stosuje się tkanek przeżuwaczy, tkanek wieprzowych lub innych białek, ani nie dodaje się tych
tkanek do produktów drobiowych na późniejszym etapie produkcji.



Zaświadcza, że drób nie zawiera pestycydów, leków, mikotoksyn i pozostałości ponad
maksymalne dopuszczalne poziomy akceptowane według międzynarodowych standardów.



Zaświadcza, że w kraju pochodzenia / eksportu nie występuje ptasia grypa (szczep ptasiej grypy
o wysokiej patogeniczności oraz łagodnej patogeniczności).



Zaświadcza, że ładunek pochodzi z rzeźni lub innego zakładu, w którym w ciągu ostatnich
minimum dwóch lat poprzedzających przesyłkę ładunku nie odnotowano następujących chorób:
rzekomego pomoru drobiu, choroby Mareka, mykoplazmozy drobiu, krwotocznego zapalenia
jelit i zakaźnego zapalenia stawów / zatok, chlamydiozy ptaków, tyfusu kur, zakaźnego zapalenia
oskrzeli drobiu, zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy drobiu, cholery drobiu i Salmonelli
enteritidis oraz Salmonelli typhimurium, infekcji wirusem typu J białaczki ptasiej, wtrętowego
zapalenia wątroby (zespołu puchliny osierdzia), zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza (choroby
Gumboro), białej biegunki piskląt, gruźlicy drobiu, ospy ptaków, syndromu spadku nieśności,
zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego kurcząt oraz wirusa kurzej anemii.



Zaświadcza, że drób, z którego pochodzi mięso nie był nigdy karmiony paszą, która zawierała
jakiekolwiek elementy organów wewnętrznych, krwi czy tkanek przeżuwaczy.



Zaświadcza, że do zapakowania zawartości ładunku użyto nowych materiałów opakowaniowych,
które spełniają międzynarodowe normy sanitarno-higieniczne dla tego typu produktów.

W przypadku mięsa z gęsi czy kaczki od polskiego eksportera wymaga się świadectwa weterynaryjnego
wydanego przez stosowne władze, które określa i zaświadcza co następuje4:


Określa rodzaj importowanego drobiu.

4

“Świadectwo weterynaryjne w imporcie mięsa z kurczaka i przepiórki do Indii” (‘Veterinary Certificate for Import
of Chicken / Quail Meat into India’), Wydział Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i Rybołówstwa, Ministerstwo
Rolnictwa, Rząd Indii. Dostępny pod adresem:
http://dahd.nic.in/dahd/upload/healthProtocolssanitryconditions/Chicken%20and%20quail%20meat.pdf
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Określa nazwę i adres rzeźni i zakładu przetwórczego (w którym odbyło się cięcie i pakowanie),
w którym wyprodukowano importowany towar.



Określa szczegóły dotyczące sposobu transportu, jaki zostanie wykorzystany do eksportu
ładunku do Indii.



Zaświadcza, iż drób / produkt drobiowy pochodzi z rzeźni lub innego zakładu, który posiada
zezwolenie na eksport przedmiotowego towaru.



Zaświadcza, że drób pochodzi od ptactwa, które zostało wyhodowane, wykluło się, wyrosło,
zostało ubite i przetworzone w kraju z którego jest eksportowany, tzn. z Polski.



Zaświadcza, iż drób pochodzi z rzeźni lub innego zakładu gdzie w procesie produkcji mięsa nie
stosuje się tkanek przeżuwaczy, tkanek wieprzowych lub innych białek, ani nie dodaje się tych
tkanek do produktów drobiowych na późniejszym etapie produkcji.



Zaświadcza, że drób nie zawiera pestycydów, leków, mikotoksyn i pozostałości ponad
Maksymalne Poziomy Pozostałości akceptowane według międzynarodowych standardów.



Zaświadcza, że w kraju pochodzenia / eksportu nie występuje ptasia grypa (szczep ptasiej grypy
o wysokiej patogeniczności oraz łagodnej patogeniczności).



Zaświadcza, że ładunek pochodzi z rzeźni lub innego zakładu, w którym w ciągu ostatnich
minimum dwóch lat poprzedzających przesyłkę ładunku nie odnotowano następujących chorób:
pomoru kaczek, wirusa typu J białaczki ptasiej, rzekomego pomoru drobiu, choroby Mareka,
mikoplazmy drobiu, chlamydiozy ptaków, tyfusu drobiu, zakaźnego zapalenia oskrzeli drobiu,
zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy drobiu, cholery drobiu i Salmonelli enteritidis oraz
Salmonelli typhimurium, wtrętowego zapalenia wątroby (zespołu puchliny osierdzia) oraz wirusa
kurzej anemii.



Zaświadcza, że drób, z którego pochodzi mięso nie był nigdy karmiony paszą, która zawierała
jakiekolwiek elementy organów wewnętrznych, krwi czy tkanek przeżuwaczy.



Zaświadcza, że do zapakowania zawartości ładunku użyto nowych materiałów opakowaniowych,
które spełniają międzynarodowe normy sanitarno-higieniczne dla tego typu produktów.
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II. Regulacje Indyjskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Standardów Żywności w zakresie
bezpieczeństwa i standardów dla importowanego mięsa i przetworów mięsnych

Indyjski Urząd Bezpieczeństwa i Standardów Żywności reguluje standardy i bezpieczeństwo artykułów
żywnościowych w oparciu o Regulacje dot. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności z 2011 r., które
normują następujące kwestie:
 Udzielanie pozwoleń i regulowanie działalności podmiotów gospodarczych, których
przedmiotem działalności są artykuły żywnościowe (w tym indyjscy importerzy żywności i
napojów).
 Opakowania i oznakowanie (etykiety) importowanych artykułów żywnościowych.
 Standardy jakie powinny spełniać importowane artykuły żywnościowe oraz stosowanie
dodatków do żywności.
 Zakazy i ograniczenia w sprzedaży wybranych artykułów żywnościowych.
 Obecność toksyn, substancji zanieczyszczających i pozostałości w artykułach żywnościowych.
 Standardy i procedury w zakresie badań laboratoryjnych i pobierania próbek importowanej
żywności.
Większość zasad i przepisów narzucanych przez Indyjski Urząd Bezpieczeństwa i Standardów Żywności
musi zostać spełniona przez indyjskiego importera, tzn. obowiązek zastosowania się do zasad i
przepisów opracowanych przez Urząd w większości przypadków spoczywa na importerze indyjskim.
Do najważniejszych regulacji, jakim musi podporządkować się zagraniczny producent, eksporter czy
właściciel marki pod jaką sprzedawany jest produkt należą przepisy w zakresie:


etykiet i opakowań importowanych produktów,



bezpieczeństwa i standardów żywności,



procedur w zakresie pobierania próbek i badania produktów w Indiach.

Przepisy w zakresie opakowań i etykiet dla artykułów żywnościowych i napojów zostały wprowadzone
na mocy Regulacji dot. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (Opakowania i Etykiety) z 2011 r5. W
5

‘Food Safety & Standards (Packaging & Labeling) Regulations’, 2011. Dostępne pod adresem:
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Food%20Safety%20and%20standards%20(Packaging%20and%20Labelling)
%20regulation,%202011.pdf
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skrócie przepisy te określają, iż produkty mięsne (w tym drobiowe) muszą być pakowane w puszki i
muszą spełniać poniższe dodatkowe wymogi:


Należy stosować nowe, higieniczne wieczka wykonane z odpowiedniego rodzaju blachy. Puszki
mogą być lakierowane po wewnętrznej stronie; muszą być hermetycznie zamknięte po
napełnieniu. Wykorzystywany lakier musi być odporny na siarkę i nie może rozpuszczać się w
tłuszczu ani solance.



Produkty mięsne pakowane w hermetycznie zamykane opakowania muszą zostać przetworzone
w taki sposób, aby nie ulegały zepsuciu podczas przechowywania i transportu.

Przepisy określają także wytyczne w odniesieniu do oznaczeń na opakowaniach, w których produkty są
importowane do Indii. W skrócie, poniższe elementy muszą obligatoryjnie znaleźć się na etykiecie:


Nazwa artykułu żywnościowego.



Skład (nie jest wymagany w przypadku żywności jednoskładnikowej).



Wartość odżywcza w 100 gramach lub 100 ml lub w porcji, w tym: wartość energetyczna w kcal;
ilość białka, węglowodanów (konkretna zawartość cukru) i tłuszczów; ilość wszelkich innych
składników odżywczych lub zdrowotnych, na które powołuje się producent/importer;
numeryczne informacje dot. zawartości witamin i minerałów.



Nalepka informująca, że produkt nie jest wegetariański, przyklejona do opakowania w
widocznym miejscu.



Deklaracja odnośnie dodatków do żywności zawartych w produkcie.



Nazwa i adres producenta.



Ilość netto produktu.



Data produkcji.



Data minimalnej trwałości / termin przydatności.



Nazwa i adres importera.



Kraj pochodzenia produktu.



Numer partii produktu.

Indyjski Urząd Bezpieczeństwa i Standardów Żywności rozróżnia pomiędzy błędami w oznakowaniu,
które dają się naprawić i takimi, które nie dają się naprawić. Przykładowo, brak nazwy i adresu
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indyjskiego importera na opakowaniu produktu uznaje się za uchybienie, które może skorygować
indyjski importer w momencie inspekcji towaru w porcie jego dotarcia do Indii.
Z drugiej strony brak informacji dotyczących takich jak nazwa i adres zagranicznego producenta, data
minimalnej trwałości, skład, informacja o wartościach odżywczych, itd. uznaje się za błędy nie dające się
naprawić. Nie mogą one być skorygowane w Indiach. Ładunki zawierające takie produkty podlegają
odesłaniu z powrotem do kraju pochodzenia lub zniszczeniu w porcie dostarczenia ładunku.
Szczegóły w zakresie standardów żywności jakie powinny spełniać importowane mięso i przetwory
mięsne, innymi słowy dozwolone poziomy barwników żywności, emulgatorów i pozostałych dodatków
do żywności dostępne są w Regulacjach dot. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (Standardy dla
Produktów Żywnościowych i Dodatków do Żywności) z 2011 r6.
Podobnie, informacje w zakresie maksymalnych dozwolonych zawartości szkodliwych substancji
zanieczyszczających i toksyn (metali, środków owadobójczych, pozostałości, itd.) jakie mogą
występować w importowanym drobiu czy przetworach z mięsa drobiowego określone są w Regulacjach
dot. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (Substancje Zanieczyszczające, Toksyny i Pozostałości) z
2011 r7.
Kolejnym bardzo istotnym etapem z punktu widzenia producenta / właściciela marki / eksportera
produktów mięsnych są kwestie związane z pobieraniem próbek i badaniem importowanych
produktów w porcie przybycia ładunku do Indii. W interesie zagranicznego producenta / eksportera
produktu leży skoordynowanie działań z indyjskim importerem, aby odprawa celna w porcie dotarcia
ładunku do Indii przebiegła sprawnie.
Następująca procedura opisuje dokładnie poszczególne etapy inspekcji importowanego mięsa lub
przetworów mięsnych w momencie dotarcia ładunku do indyjskiego portu:


W momencie dotarcia do Indii ładunku zawierającego artykuły żywnościowe czy napoje, indyjski
importer (lub jego przedstawiciel) winien przedstawić deklarację celną przywozową (Bill of
Entry) i pozostałe wymagane dokumenty dotyczące ładunku, w tym świadectwo pochodzenia,
fakturę, specyfikację, świadectwo analizy wydane w kraju pochodzenia, itd.



Następnie urzędnik celny w porcie przybycia ładunku do Indii generuje nakaz ogólnej inspekcji
(General Examination Order) ładunku. W efekcie uprawniony przedstawiciel Indyjskiego Urzędu
Bezpieczeństwa i Standardów Żywności musi dokonać inspekcji ładunku w porcie jego dotarcia
do Indii.

6

‘Food Safety & Standards (Food Product Standards & Food Additives) Regulation, 2011’. Dostępne pod adresem:
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Food%20safety%20and%20standards%20(Food%20product%20standards%
20and%20Food%20Additives)%20regulation,%202011.pdf
7
‘Food Safety & Standards (Contaminants, Toxins & Residues) Regulations, 2011’. Dostępne pod adresem:
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Food%20safety%20and%20standards%20(Food%20product%20standards%
20and%20Food%20Additives)%20regulation,%202011.pdf
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Upoważniony przedstawiciel Indyjskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Standardów Żywności
dokonuje inspekcji i pobiera próbki z ładunku. Inspekcja w dużej mierze opiera się na kontroli
wzrokowej następujących elementów:
-

Dokumentów związanych z wysyłką ładunku.

-

Weryfikacja stanu opakowań produktów w ładunku.

-

Weryfikacja mająca na celu sprawdzenie czy zastosowano się do wszystkich
wytycznych Indyjskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Standardów Żywności w zakresie
oznaczania produktów (etykiet).

-

Weryfikacja czy zastosowano się do wszelkich zaleceń Indyjskiego Urzędu
Bezpieczeństwa i Standardów Żywności ogólnie rzecz biorąc.

W przypadku ujawnienia niewielkich, dających się naprawić błędów w zakresie oznakowania
produktów, mogą one na tym etapie zostać naprawione przez indyjskiego importera. Jak
wskazano powyżej, w przypadku błędów nie dających się naprawić ładunek może zostać
odesłany z powrotem do kraju pochodzenia lub zniszczony w porcie przybycia.


Upoważniony przedstawiciel Indyjskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Standardów Żywności musi
także zweryfikować czy w momencie wprowadzenia do Indii importowany drób lub produkty
drobiowe mają przed sobą przynajmniej 60% pierwotnego okresu trwałości. Czynności tej
dokonuje się w oparciu o porównanie daty produkcji i daty minimalnej trwałości widniejących na
etykiecie na opakowaniu żywności. Jeśli ten warunek nie jest spełniony kolejne etapy inspekcji
produktu mogą nie zostać przeprowadzone a produkt może zostać odesłany z powrotem do
kraju pochodzenia lub zniszczony w porcie dostawy.



Kolejnym krokiem w ramach inspekcji jest pobranie przez upoważnionego przedstawiciela
Indyjskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Standardów Żywności próbek z ładunku. Zgodnie z
zasadami opracowanymi przez Urząd i w oparciu o zastąpioną przez nie Ustawę o
Przeciwdziałaniu Fałszowaniu Żywności (Prevention of Food Adulteration Act), należy pobierać
próbki ze 100% artykułów żywnościowych i napojów, które są określane jako towary „wysokiego
ryzyka” 8.
Według zasad przewidzianych przez Generalną Dyrekcję Handlu Zagranicznego mleko, mleko w
proszku, preparaty do żywienia niemowląt, mleko skondensowane, itd. uznaje się za produkty
żywnościowe kategorii „wysokiego ryzyka”. Innymi słowy upoważniony przedstawiciel

8

Komunikat w sprawie obowiązkowych 1005 badań artykułów żywnościowych wysokiego ryzyka (‘Notification on
Mandatory 100% Testing of High Risk Food Items’), Generalna Dyrekcja Handlu Zagranicznego, 2000 r. Dostępny na
stronie: http://164.100.9.245/exim/2000/cir/cir03/cir3703.htm
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Indyjskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Standardów Żywności zobowiązany jest pobrać próbki z
każdego ładunku w ramach danej wysyłki danego produktu.


Uprawniony przedstawiciel Indyjskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Standardów Żywności pobiera
próbkę importowanego produktu żywnościowego i przesyła ją do jednego z szeregu
zaakceptowanych przez Urząd indyjskich laboratoriów aby została przebadana. Importer musi
pokryć koszty mającego się odbyć badania.



W momencie potwierdzenia spełnienia przez produkt standardów określonych przez Indyjski
Urząd Bezpieczeństwa i Standardów Żywności, laboratorium wysyła upoważnionemu
przedstawicielowi Urzędu stosowną zgodę, w następstwie czego urzędnik wystawia importerowi
świadectwo o braku zastrzeżeń (No Objection Certificate). Ładunek może teraz opuścić port
przybycia i może być rozprowadzany na terenie Indii.
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Opis procedury importu artykułów żywnościowych / napojów do Indii


Indyjski importer musi być zarejestrowanym przez Generalną Dyrekcję Handlu Zagranicznego
indyjskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu importerem / eksporterem, posiadającym ważne
zgłoszenie. Każdy w ten sposób zgłoszony indyjski importer czy eksporter posiada wydany przez
Dyrekcję indywidualny Kod Importera / Eksportera (Importer Exporter Code).
Co więcej, w przypadku jeśli indyjski importer zajmuje się importem artykułów żywnościowych
czy napojów (w tym produktów z mięsa drobiowego) musi także być zarejestrowanym przez
Indyjski Urząd Bezpieczeństwa i Standardów Żywności operatorem na rynku żywności (Food
Business Operator).
Żadnej osobie czy przedsiębiorstwu w Indiach nie wolno importować żywności ani napojów do
Indii jeśli nie posiada obydwu wyżej wymienionych zezwoleń.



Po zawarciu umowy przez zagranicznego producenta / właściciela marki / eksportera produktu
drobiowego z indyjskim importerem, ten drugi musi uzyskać pozwolenie sanitarne na import
wydawane przez Departament Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i Rybołówstwa Ministerstwa
Rolnictwa.
W tym samym czasie, w przypadku jeśli dany rodzaj importowanej żywności lub napoju jest
importowany do Indii po raz pierwszy, indyjski importer musi także uzyskać świadectwo
dopuszczenia towaru do obrotu (Product Approval), wydawane przez Wydział ds. Dopuszczania
do Obrotu (Product Approval Division) Indyjskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Standardów
Żywności.
Wydział ds. Dopuszczania do Obrotu zwykle wydaje świadectwo o braku zastrzeżeń
dopuszczające towar do obrotu po przedstawieniu świadectwa analizy produktu lub kopii
podobnych świadectw dopuszczenia towarów do obrotu wydanych przez władze
odpowiedzialne za regulacje rynku żywnościowego w krajach trzecich, z których produkt jest
eksportowany.
Świadectwo o braku zastrzeżeń dla produktu jest ważne przez okres jednego roku od daty
wydania lub do momentu przeprowadzenia badania towaru przez upoważnione przez Indyjski
Urząd Bezpieczeństwa i Standardów Żywności laboratorium w momencie importu tego towaru
do Indii.



W momencie otrzymania świadectwa o dopuszczeniu towaru do obrotu (tj. świadectwo o braku
zastrzeżeń) indyjski importer może ubiegać się o pozwolenie na import dla danego produktu,
które jest wydawane przez Indyjski Urząd Bezpieczeństwa i Standardów Żywności. Podczas gdy
pozwolenie na import dotyczy wyłącznie importu danego rodzaju towaru przez jednego
indyjskiego importera, tak świadectwo o braku zastrzeżeń dopuszczające towar do obrotu
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oznacza, że następni indyjscy importerzy nie muszą już ubiegać się o takie świadectwa dla
towarów tego samego rodzaju.


W momencie przybycia ładunku do portu w Indiach i po weryfikacji stosownej przywozowej
deklaracji celnej, faktur, dokumentów związanych z akredytywą, itd. importowane produkty
mięsne podlegają inspekcji, której dokonuje regionalny urzędnik ds. kwarantanny Departamentu
Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i Rybołówstwa, jak opisano powyżej.



Następnie upoważniony przedstawiciel Indyjskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Standardów
Żywności dokonuje inspekcji każdego ładunku w ramach wysyłki (jako że import mięsa
traktowany jest jak import „wysokiego ryzyka”) i przeprowadza kontrolę wzrokową aby
stwierdzić, czy zostały spełnione wszelkie wymogi Urzędu odnoszące się do oznakowania
(etykiet) i opakowań.



Następnie przedstawiciel Indyjskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Standardów Żywności pobiera
próbki z każdego ładunku w ramach wysyłki i przekazuje je do regionalnego laboratorium
zaaprobowanego przez Urząd. Laboratorium sprawdza, czy importowane artykuły żywnościowe
spełniają wytyczne Urzędu w zakresie bezpieczeństwa i standardów, jakie powinna spełniać
żywność.
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Komunikaty i zalecenia wydane przez Departament Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i Rybołówstwa
Ministerstwa Rolnictwa w odniesieniu do ubiegania się o zezwolenia sanitarne na import oraz
świadectwa weterynaryjne dla importu produktów z mięsa drobiowego do Indii:


Komunikat dotyczący importu do Indii produktów pochodzących od zwierząt hodowlanych /
produktów pochodzenia zwierzęcego:
http://dahd.nic.in/dahd/WriteReadData/Amendment%20Notification%20of%2018(RE2013)%20dtd.11.06.20123%20issued%20by%20DGFT.pdf



Komunikat dotyczący procedury uzyskania pozwolenia sanitarnego na import od Departamentu
Hodowli Zwierząt, Mleczarstwa i Rybołówstwa:
http://dahd.nic.in/dahd/WriteReadData/Collection%20of%20user%20charge%20for%20process
ing%20of%20application%20for%20issuance%20of%20sanitary%20import%20permits%20(SIP).
pdf



Komunikat dotyczący konieczności uzyskania świadectwa weterynaryjnego dla importu drobiu
do Indii: http://dahd.nic.in/dahd/upload/livestockimport.pdf



Procedura importowa w przypadku produktów drobiowych:
http://dahd.nic.in/dahd/upload/livestockimport.pdf



Komunikaty dotyczące wydawania świadectw weterynaryjnych dla drobiu i wyrobów
drobiowych:
http://dahd.nic.in/dahd/upload/healthProtocolssanitryconditions/Duck%20meat.pdf
http://dahd.nic.in/dahd/upload/healthProtocolssanitryconditions/Goose%20Meat.pdf
http://dahd.nic.in/dahd/upload/healthProtocolssanitryconditions/Meat%20of%20Guinea%20Fo
wl.pdf
http://dahd.nic.in/dahd/upload/healthProtocolssanitryconditions/Chicken%20and%20quail%20
meat.pdf
http://dahd.nic.in/dahd/upload/healthProtocolssanitryconditions/Processed%20poultry%20me
at.pdf

Komunikaty i zalecenia wydane przez Indyjski Urząd Bezpieczeństwa i Standardów Żywności w
odniesieniu do poszczególnych produktów i procedur w ramach importu żywności i napojów do Indii:


Podręcznik dot. procedur Urzędu Bezpieczeństwa i Standardów Żywności w zakresie odprawy
importowej artykułów żywnościowych:
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Import_Manual%20(17.10.13).pdf



Indyjska Klasyfikacja Żywności w imporcie:
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/INDIAN_FOOD_CODE(25-06-2012).pdf
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Ostateczne parametry laboratoryjne dla artykułów żywnościowych:
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Final_Lab_Parameters(21-08-2012).pdf



Wytyczne dotyczące procedury odprawy importowej żywności:
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/guidelines_related_to_imported_food_clearance_proces
s(05-04-2012).pdf



Instrukcje dotyczące procedury odprawy importowej żywności w zakresie daty produkcji i
numeru partii: http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/ad_hoc_instruction(05-01-2012).pdf



Wytyczne dotyczące procedury dopuszczenia towaru do obrotu:
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/productApproval(17-05-2013).pdf



Komunikat dotyczący umieszczania na etykietach produktów żywnościowych numeru licencji i
logo Urzędu Bezpieczeństwa i Standardów Żywności:
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Notification(31.10.13).pdf



Wytyczne dotyczące procedury odprawy importowej żywności:
http://www.fssai.gov.in/portals/0/pdf/Guidelines%20related%20to%20Imported%20Food%20Cl
earance%20Process%20by%20FSSAI's%20Authorised%20Officer.pdf



Okólnik dotyczący importowanych artykułów żywnościowych / napojów uznanych jako produkty
“wysokiego ryzyka”: http://164.100.9.245/exim/2000/cir/cir03/cir3703.htm

Przepisy wdrożone przez Indyjski Urząd Bezpieczeństwa i Standardów Żywności w zakresie żywności /
napojów rozprowadzanych w Indiach w celach konsumpcyjnych, w tym importowanej żywności /
napojów:


Regulacje dot. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (Opakowania i Etykiety) z 2011 r.:
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Food%20Safety%20and%20standards%20(Packaging%20
and%20Labelling)%20regulation,%202011.pdf



Regulacje dot. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (Standardy dla Produktów
Żywnościowych i Dodatków do Żywności) z 2011 r. – Część I:
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Food%20safety%20and%20standards%20(Food%20prod
uct%20standards%20and%20Food%20Additives)%20regulation,%202011.pdf



Regulacje dot. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (Standardy dla Produktów
Żywnościowych i Dodatków do Żywności) z 2011 r. – Część II:
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Food%20safety%20and%20standards(%20Food%20prod
uct%20standards%20and%20food%20additives)%20regulation,%202011%20(part%20II).pdf
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Regulacje dot. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (Zakaz i Ograniczenie Sprzedaży) z 2011
r.:
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Food%20safety%20and%20standards%20(Prohibition%2
0and%20Restrction%20on%20sales)%20regulation,%202011.pdf



Regulacje dot. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (Substancje Zanieczyszczające, Toksyny i
Pozostałości) z 2011 r:
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Food%20safety%20and%20standards%20(contaminats,%
20toxins%20and%20residues)%20regulation,%202011.pdf



Regulacje dot. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (Badania Laboratoryjne i Próbki
Żywności) z 2011 r.:http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Draft_Import_English.pdf
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Import duties imposed by Indian authorities on the import of products belonging to H.S. Code: 0203, 0207 & 0210
S. No.
H.S. Code Description
Basic Duty Preferential
Duty

2

CVD:
Additional
Duty

Central
Excise
Education
Cess

Customs
Education
Cess

Special
CVD:Special
Duty

Effective
Duty

3%

0%

30.90%

3%

4%

36.14%

3%

0%

103.00%

3%

4%

111.12%

2.1

2071100

2.2

2071200

2.3

2071300

2.4

2071400

0207: Meat & edible offal of the poultry of heading 0105; fresh, chilled or frozen
Meat & edible offal of fowls of species gallus domesticus; fresh
or chilled, not cut in pieces
30%
0%
0%
3%
Meat & edible offal of fowls of species gallus domesticus;
frozen, not cut in pieces
30%
0%
0%
3%
Meat & edible offal of fowls of species gallus domesticus; fresh
or chilled, cuts and offal
100%
0%
0%
3%
Meat & edible offal of fowls of species gallus domesticus;
frozen, cuts and offal
100%
0%
0%
3%

2.5

2072400

Meat & edible offal of turkeys; fresh or chilled, not cut in pieces

30%

0%

0%

3%

3%

0%

30.90%

2.6

2072500

Meat & edible offal of turkeys; frozen, not cut in pieces

30%

0%

0%

3%

3%

4%

36.14%

2.7

2072600

Meat & edible offal of turkeys; fresh or chilled, cuts and offal

30%

0%

0%

3%

3%

0%

30.90%

2.8

2072700

30%

0%

0%

3%

3%

4%

36.14%

2.9

2073200

30%

0%

0%

3%

3%

0%

30.90%

2.10

2073300

30%

0%

0%

3%

3%

4%

36.14%

2.11

2073400

30%

0%

0%

3%

3%

0%

30.90%

2.12

2073500

Meat & edible offal of turkeys; frozen, cuts and offal
Meat & edible offal of the poultry of heading 0105; not cut in
pieces, fresh or chilled
Meat & edible offal of the poultry of heading 0105; not cut in
pieces, frozen
Meat & edible offal of the poultry of heading 0105; fatty livers,
fresh or chilled
Meat & edible offal of the poultry of heading 0105; other, fresh
or chilled

30%

0%

0%

3%

3%

0%

30.90%

2.13

2073600

Meat & edible offal of the poultry of heading 0105; other, frozen

30%

0%

0%

3%

3%

4%

36.14%

2.14

2074100

Meat & edible offal of ducks; fresh or chilled, not cut in pieces

30%

0%

0%

3%

3%

0%

30.90%

2.15

2074200

Meat & edible offal of ducks; frozen, not cut in pieces

30%

0%

0%

3%

3%

4%

36.14%

2.16

2074300

Meat & edible offal of ducks; fatty liver, fresh or chilled

30%

0%

0%

3%

3%

0%

30.90%

2.17

2074400

Meat & edible offal of ducks; other, fresh or chilled

30%

0%

0%

3%

3%

0%

30.90%

2.18

2074500

Meat & edible offal of ducks; other, frozen

30%

0%

0%

3%

3%

4%

36.14%

2.19

2075100

Meat & edible offal of geese; not cut in pieces, fresh or chilled

30%

0%

0%

3%

3%

0%

30.90%

2.20

2075200

Meat & edible offal of geese; not cut in pieces, frozen

30%

0%

0%

3%

3%

4%

36.14%

2.21

2075300

Meat & edible offal of geese; fatty liver, fresh or chilled

30%

0%

0%

3%

3%

0%

30.90%

2.22

2075400

Meat & edible offal of geese; other, fresh or chilled

30%

0%

0%

3%

3%

0%

30.90%

2.23

2075500

Meat & edible offal of geese; other, frozen

30%

0%

0%

3%

3%

4%

36.14%

2.24

2076000

Meat & edible offal of geese: guinea fowl

30%

0%

0%

3%

3%

4%

36.14%

3.1

2101100

4%

36.14%

3.2

2101200

0210: Meat & edible offal, salted, in brine, dried, or smoked; edible flours and meals of meat or offal
Meat of swine, salted, in brine, dried or smoked; hams,
shoulders and cuts thereof, with bone in
30%
0%
0%
3%
3%
Meat of swine, salted, in brine, dried or smoked; meat of belly
(streaky) and cuts thereof
30%
0%
0%
3%
3%

4%

36.14%

3.3

2101900

3.4

2102000

3.5

2109100

3.6

2109200

3.7

2109300

3.8

2109900

3

Meat of swine, salted, in brine, dried or smoked; other
Meat of swine, salted, in brine, dried or smoked; meat of bovine
animals
Meat and edible meat of other; including edible flours and
meals of meat or offal; of primates
Meat and edible meat of other; including edible flours and
meals of meat or offal; of whales, dolphins, porpoises,
manatees, etc.
Meat and edible meat of other; including edible flours and
meals of meat or offal; of reptiles
Meat and edible meat of other; including edible flours and
meals of meat or offal; of other

30%

0%

0%

3%

3%

4%

36.14%

30%

0%

0%

3%

3%

4%

36.14%

30%

0%

0%

3%

3%

4%

36.14%

30%

0%

0%

3%

3%

4%

36.14%

30%

0%

0%

3%

3%

4%

36.14%

30%

0%

0%

3%

3%

4%

36.14%
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www.newdelhi.trade.gov.pl, e-mail: newdelhi@trade.gov.pl

19

