
REPUBLIKA PANAMY 

PANAMSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 

 

POSTANOWIENIE AUPSA [Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos – Panamski Urząd 

ds. Bezpieczeństwa Żywności] – DINAN – 003 – 2006 (z dn.21 grudnia 2006 r.) 

 

“ustanawiające Normę Sanitarną, w kwestii bezpieczeństwa i jakości dla importu mleka w proszku 

dla niemowląt” 

 

DYREKTOR GENERALNY ds. NORM W IMPORCIE ŻYWNOŚCI, wykonując swoje 

uprawnienia, 

 

BIORĄC POD UWAGĘ, [ŻE]: 

 

Dekret z mocą Ustawy nr 11 z dn. 22 lutego 2006 r, ustanawia Panamski Urząd ds. Bezpieczeństwa 

Żywności, jako naczelny organ Państwa, odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania i 

egzekwowania przepisów ustawowych i wykonawczych w kwestii bezpieczeństwa wprowadzania 

żywności na teren kraju, na podstawie ściśle naukowych oraz technicznych kryteriów.  

 

Głównym celem Panamskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności jest ochrona zdrowia ludzi, 

oraz środowiska naturalnego kraju poprzez stosowanie przepisów sanitarnych i fitosanitarnych, 

mających zastosowanie w kwestii wprowadzania żywności na teren kraju. 

 

Art. 38, nr 1 Dekretu z mocą Ustawy  nr 11 z dn. 22 lutego 2006 r, stanowi, że rolą Krajowego 

Zarządu ds. Norm w Imporcie Żywności [Dirección Nacional de Normas para la Importación de 

Alimentos] jest ustanowienie norm sanitarnych, fitosanitarnych, bezpieczeństwa i jakości, które 

musi spełniać żywność wprowadzana na teren kraju.  

 

Panamski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności uznał za stosowne ustanowić [niniejszą] Normę w 

kwestii importu [niżej wymienionego] produktu przeznaczonego do spożycia przez ludzi, celem 

uwzględnienia aspektów sanitarnych, bezpieczeństwa i jakości, w kwestii importu produktów 

mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

 

[Niżej wymienione] produkty pochodzą z firm zatwierdzonych do eksportu przez kraj eksportujący, 

oraz muszą one pochodzić z zakładów zaaprobowanych przez AUPSA. W przeciwnym razie uznaje 

się zatwierdzenie zakładu zrealizowane przez Krajowy Urząd Zdrowia Zwierząt przy Ministerstwie 

Rozwoju Rolnictwa [Dirección Nacional de Salud Animal del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario] oraz przez Departament Ochrony Żywności Ministerstwa Zdrowia [Departamento 

de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud], na podstawie artykułu 77 Dekretu z mocą 

Ustawy nr 11, z dn. 22 lutego 2006 r. 

 

Niewłaściwy sposób wytwarzania niniejszych produktów może być źródłem zanieczyszczeń 

biologicznych, chemicznych lub fizycznych, które mogą mieć wpływ na zdrowie konsumentów.  

Obowiązkiem Urzędu jest sprawdzenie, czy że nie przekraczają one określonych norm ochrony 

zdrowia publicznego. 

 

W związku z powyższym,  

 

 

 

 

 



POSTANAWIA: 

 

PO PIERWSZE: Ustanowić Normy Sanitarne w kwestii importu mleka w proszku dla niemowląt, 

opisane w następujących kodach Narodowej Taryfy Celnej: 

 

kod sanitarny taryfy 

celnej  

opis produktu 

0402.10.92 Pozostałe rodzaje mleka i śmietany (kremu) w proszku, granulkach lub w 

innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nie przekraczającej 1,5% wagi. 

Produkt dla niemowląt, w opakowaniu przeznaczonym do sprzedaży 

detalicznej, składający się z mleka pełnego, mleka odtłuszczonego, laktozy, 

lecytyny, witamin i minerałów. 

0402.21.91  Pozostałe rodzaje mleka koziego i śmietany koziej (kremu) w proszku, 

granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nie 

przekraczającej 1,5% wagi, bez dodatku cukru lub innych substancji 

słodzących. Produkt dla niemowląt, w opakowaniu przeznaczonym do 

sprzedaży detalicznej, składający się z mleka pełnego, laktozy, lecytyny, 

witamin i minerałów. 

0402.29.91  Mleko i śmietana (kremy), z wyjątkiem mleka koziego i śmietany koziej, 

skondensowane lub z dodatkiem cukru lub innych substancji słodzących.  

Produkt dla niemowląt, w opakowaniu przeznaczonym do sprzedaży 

detalicznej, składający się z mleka pełnego, laktozy, lecytyny, witamin i 

minerałów. 

11.10.1901 Przetwory dla niemowląt, pakowane do sprzedaży detalicznej: Mieszanka 

dla niemowląt 

 

  

PO DRUGIE: Importer jest zobowiązany do poinformowania AUPSA poprzez formularz 

zgłoszeniowy importu [Formulario de notificación de  importación], ręcznie lub elektronicznie, co 

najmniej 48 godziny przed dowozem produktu do punktu wjazdu. 

 

PO TRZECIE : Żywność musi być objęta świadectwem zdrowia wydanym przez właściwy organ 

kraju wywozu, potwierdzającym zgodność z następującymi wymaganiami: 

 

1. Kraj pochodzenia powinien być uznawany za wolny od pryszczycy i księgosuszu przez 

Światową Organizację Zdrowia Zwierząt oraz przez Panamski Urząd ds. Bezpieczeństwa 

Żywności. 

 

2. Kraj pochodzenia musi zostać uznany za uprawniony do eksportu produktów mlecznych  

przez Panamski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. 

 

3. [Produkt] musi pochodzić ze zdrowych zwierząt, urodzonych i hodowanych w kraju 

pochodzenia. W przypadku zwierząt przywożonych z państw trzecich, [wymagane jest, aby] 

pozostawały one w kraju eksportującym przez co najmniej 180 dni przed datą eksportu, z 

zachowaniem postanowienia ustępu 1. 

 

4. Mleko w proszku dla niemowląt zostało wyprodukowane w firmie zatwierdzonej do 

eksportu przez kraj eksportujący, oraz musi ono pochodzić z zakładów zaaprobowanych 

przez AUPSA. W przeciwnym razie uznaje się zatwierdzenie zakładu zrealizowane przez 

Krajowy Urząd Zdrowia Zwierząt przy Ministerstwie Rozwoju Rolnictwa oraz przez 



Departament Ochrony Żywności Ministerstwa Zdrowia, na podstawie artykułu 77 Dekretu z 

mocą Ustawy nr 11, z dn. 22 lutego 2006 r.   

 

5. Mleko w proszku dla niemowląt zostało wyprodukowane zgodnie zasadami kontroli jakości 

opartymi na systemie HACCP, w którym mleko musi być poddane pasteryzacji i obróbce 

termicznej, zapewniając eliminację potencjalnych patogenów, zgodnie z Kodeksem Zdrowia 

Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz Codex 

Alimentarius Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa i 

Światowej Organizacji Zdrowia. 

 

6. Mleko w proszku dla niemowląt zostało odpowiednio zapakowane i spełnia normy 

etykietowania żywności Codex Alimentarius. 

 

7. Mleko w proszku dla niemowląt, począwszy od zakładu produkcji aż do miejsca 

przeznaczenia, musi być przewożone w pojazdach lub komorach, które zapewniają 

odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne, zgodnie z wymogami.   

 

8. Pojemniki muszą zostać zamknięte (oznakowane, opieczętowane) i uszczelnione, tak aby 

pieczęcie mogły być usunięte tylko przez odpowiednie służby zdrowia kraju tranzytowego 

i/lub kraju przeznaczenia. 

 

 

PO CZWARTE: Mleko w proszku dla niemowląt  musi być dodatkowo opatrzone poniższymi  

dokumentami kontrolnymi, w przypadku każdej przesyłki: 

 

1. Świadectwo pochodzenia produktu 

2. Kopia faktury produktu. 

3. Pre-deklaracja celna 

4. Certyfikat swobodnego handlu [Certificado de Libre Venta] (CLV) i/lub bezpieczeństwa 

lub inny. 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE: 

 

1. Panamski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zastrzega sobie prawo do pobrania wymaganych  

próbek [produktu] w dowolnym punkcie łańcucha żywnościowego celem analizy jego właściwości 

organoleptycznych, ustalenia dodatków, sprawdzenia stężenia witamin i minerałów wskazanych na 

etykiecie lub toksycznych odpadów, oraz do analizy mikrobiologicznej. 

 

2. Powyższe wymagania dotyczą wyłącznie importu mleka w proszku dla niemowląt, jednak nie 

zwalnia z przestrzegania norm krajowych dotyczących wprowadzania produktu do obrotu 

krajowego. 

 

PO PIĄTE: Niniejsze postanowienie znosi wszelkie sprzeczne z nim rozporządenia. 

 

PO SZÓSTE: Niniejsze postanowienie wchodzi w życie od momentu podpisania i zostanie 

niezwłocznie opublikowane w Dzienniku Ustaw [Gaceta Oficial]. 

 

PODSTAWY PRAWNE: Dekret z mocą Ustawy nr 11 z dn. 22 lutego 2006. 

Ustawa nr. 23 z dn. 15 de lipca 1997. 

Dekret Wykonawczy nr. 66 z dn. 22 kwietnia 1966 

Ustawa nr 60 z dn. 2 grudnia 1997 

Postanowienie nr. 361 z dn. 1 sierpnia 2003 



Postanowienie nr. 131 z dn. 24 marca 2006 

Postanowienia nr. 277 i 278 z dn. 13 czerwca 2006 

 

DO PUBLIKACJI I WYKONANIA. 

 

 

 

HUMBERTO A. BERMÚDEZ R., 

DYREKTOR GENERALNY ds. NORM W IMPORCIE ŻYWNOŚCI 

 

 

 

 

ANSELMO GUERRA M. Sekretarz Generalny. 


