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Krajowa SłuŜba Zdrowia i Artykułów Rolno-SpoŜywczych
OCHRONA ZDROWIA ZWIERZĄT I ROŚLIN
Uchwała 816/2002,
Zasady postępowania przy audycie państw eksportujących do Republiki Argentyny towarów pochodzenia
zwierzęcego, roślinnego oraz półproduktów.
Bs. As., 4/10/2002
Po zapoznaniu się z dokumentem Nr 1218/2002 rejestru Krajowej SłuŜby Zdrowia i Artykułów RolnoSpoŜywczych oraz
MAJĘC NA WZGLĘDZIE
IŜ organ Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji proponuje rewizję i aktualizację norm regulujących
import zwierząt, materiału reprodukcyjnego, materiału dającego początek Ŝyciu, leczniczego dla zwierząt,
biologicznego, nawozów, pokarmu dla zwierząt, roślin, ich części, odmian, środków utrzymania i/lub
organicznych wzrostu, organizmów kontroli biologicznej, produktów, półproduktów i produktów pochodzenia
zwierzęcego i/lub roślinnego, towarów i/lub środków produkcji zawierających lub częściowo zawierających
składniki pochodzenia zwierzęcego i/lub roślinnego, podlegających wspomnianemu organowi.
Mając na uwadze Uchwały Nr: 3959, 4084, 17.160 i 18.284, Uchwały Nr: 83732 z 3 czerwca 1936, 6704 z 12
sierpnia 1963, 4238 z 19 lipca 1968, 2126 z 30 czerwca 1971, 1812 29 wrześnie 1992, 1585 z 19 grudnia 1996,
815 z 26 lipca 1999 i 394 z 1 kwietnia 2001, Uchwały Nr 202 z 1 kwietnia 1992 i 668 z 10 sierpnia 1994,
obydwie autorstwa byłej KANCELARII ROLNICTWA, HODOWLI ZWIERZĄT I RYBOŁÓWSTWA,
Uchwały Nr 758 z 13 października 1997 i 292 z 10 grudnia 1998 autorstwa byłej KANCELARII ROLNICTWA,
HODOWLI ZWIERZĄT, RYBOŁÓWSTWA I śYWNOŚCI, Uchwała Nr 69 z 15 stycznia 1999 KRAJOWEJ
SŁUśBY ZDROWIA I ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOśYWCZYCH oraz Uchwały Nr 228 z 8 lipca 1999 i jej
poprawka 782 z 23 listopada 1999 autorstwa byłej KANCELARII ROLNICTWA, HODOWLI ZWIERZĄT,
RYBOŁÓWSTWA I śYWNOŚCI, pozwalają na przyjęcie metodologii w imporcie towarów pochodzenia
zwierzęcego i/lub roślinnego, gwarantując jakość i bezpieczeństwo sanitarne, fitosanitarne i zoosanitarne
towarów będących przedmiotem zainteresowania, przystosowując się do zmian zasad handlu tymi towarami
obowiązującymi na świecie.
Mając na uwadze, Ŝe propozycja ta ma na celu ujednolicić róŜne zasady importu towarów pochodzenia
zwierzęcego i/lub roślinnego, tworząc jasne procedury dla kaŜdej dziedziny oraz w celu usprawnienia jego
kontroli.
Mając na uwadze zdobyte doświadczenie, uwzględniono potrzebę stworzenia tych zmian utrzymując wymogi
jakości oraz kryteria sanitarne pozwalające zminimalizować ryzyko wprowadzenia wraz z towarami chorób lub

plag, które mogłyby zagraŜać warunkom zoosanitarnym i fitosanitarnym oraz zdrowiu publicznemu na naszym
terytorium.
W związku z tym zmiany, które się wprowadza muszą być uwzględnione w działaniach Administracji
Państwowej w dziedzinie działań sanitarnych i weterynaryjnych i/lub Państwowej Organizacji Ochrony
Fitosanitarnej, zgodnie z obowiązującymi ideami przyjętymi w międzynarodowych porozumieniach w ramach
Wspólnego Rynku Południa (MERCOSUR).
Uwzględniając, Ŝe zmiany strukturalne w Krajowej SłuŜbie Zdrowia i Artykułów Rolno-SpoŜywczych
obowiązujących od wejścia w Ŝycie Dekretu Nr 1585 z dnia 19 grudnia 1996, sprawiają iŜ istnieje potrzeba
wprowadzenie koniecznych zmian, włącznie z tymi, które umoŜliwią kontrolę spełniania właściwych wymogów
identyfikacji, higieniczno-sanitarnych, fitosanitarnych, zoosanitarnych, bromatologicznych, jakościowych,
czystości, stabilności, pakowania i transportu, kontroli wykonywanej przed wprowadzeniem towarów do kraju
lub zezwalającej do ich wykorzystania.
Mając na względzie, Ŝe Republika Argentyny przystąpiła do Porozumienia o Środkach Sanitarnych i
Fitosanitarnych oraz do Porozumienia w sprawie przeszkód w Prowadzeniu do Obrotu Międzynarodowej
Organizacji Handlu (WTO) i przyjęła zasady i podstawy, które z tych porozumień wynikają.
Uwzględniając, Ŝe Uchwała nr 32 z 4 maja 2001 Krajowej SłuŜby Zdrowia i Artykułów Rolno-SpoŜywczych
przekazuje organowi Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji odpowiedzialność za ochronę przed
ryzykiem wprowadzenia i rozpowszechniania istniejących chorób tropikalnych będących duŜym zagroŜeniem
dla zwierząt oraz przed plagami podlegającym lub nie kwarantannie, a zagraŜającym roślinom, zalecając temu
organowi usprawnić procedury importowe bez zahamowywania wymiany handlowej, ale zachowując zasady
ochrony zdrowia zwierząt, roślin oraz zdrowia publicznego.
Ustalono, pomiędzy róŜnymi oddziałami tego Organu, procedury audytu (kontroli) za granicą, w celu wcielenia
ich w Ŝycia.
Mając na uwadze, Ŝe przedstawiciele róŜnych obszarów technicznych przedstawiły swoje opinie co do
proponowanych zmian,
Ŝe Dyrekcja Spraw Sądowych przejęła kompetencje do niej naleŜące w zakresie niniejszych postanowień, i Ŝe w
związku z tym, naleŜy nakazać wprowadzenie w Ŝycie tego dokumentu zgodnie z artykułem 8, punkt e) Dekretu
Nr 1585 z 19 grudnia 1996, zastąpionego przez podobny Dekret nr 394 z dnia 1 kwietnia 2001,
informuje się, iŜ
PRZEZES KRAJOWEJ SŁUśBY ZDROWIA I ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOśYWCZYCH - POSTANAWIA:
Artykuł 1 - wobec kaŜdorazowego wystąpienia o zgodę na import oraz w celu realizacji odpowiedniej Analizy
Ryzyka pod względem fitosanitarnym lub zoosanitarnym, zgodnie z potrzebą, KRAJOWA SŁUśBA
ZDROWIA I ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOśYWCZYCH moŜe nakazać przeprowadzenie audytu całego
systemu sanitarnego miejsca pochodzenia lub audyty szczegółowego, według uznania i okoliczności, włączając
do tego audytu przegląd struktury i działania SłuŜb, systemów kontroli, procedur kwarantanny, systemów
monitoringu epidemiologicznego, kontroli importu, środków ostroŜności, inspekcję pomieszczeń producentów,
wytwórców, magazynów, ośrodków reprodukcji, itp., laboratoriów rejestrowych i diagnostycznych, programów
kontroli odpadów, i innych, zgodnie z procedurami o których mowa w Aneksie I, będącymi częścią niniejszego
rozporządzenia.
Artykuł 2 - kaŜda osoba fizyczna, prawna lub spółka, która faktycznie zechce dokonać importu Ŝywych
zwierząt, materiału reprodukcyjnego, materiału dającego początek Ŝyciu, roślin, ich części, produktów,
półproduktów i produktów pochodzenia zwierzęcego i/lub roślinnego, towarów i/lub środków produkcji

zawierających lub częściowo zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego i/lub roślinnego, podlegających
wspomnianej Krajowej SłuŜbie, importu wymagającego wcześniejszej zgody, powinna, wstępnie, uzyskać wpis
do rejestru prowadzonego przez organ Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji, zgodnie z Uchwałą
Nr 492 z dnia 6 listopada 2001 KRAJOWEJ SŁUśBY ZDROWIA I JAKOŚCI ARTYKUŁÓW ROLNOSPOśYWCZYCH.
Artykuł 3 - Organ kompetentny w dziedzinie działań sanitarnych i weterynaryjnych i/lub Państwowej
Organizacji Ochrony Fitosanitarnej państwa pochodzenia i/lub miejsca z którego towar został sprowadzony, na
wniosek KRAJOWEJ SŁUśBY ZDROWIA I JAKOŚCI ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOśYWCZYCH, za
pomocą systemów audytu, zapewni jakość zwierząt, materiału reprodukcyjnego, materiału dającego początek
Ŝyciu, leczniczego dla zwierząt, biologicznego, nawozów, pokarmu dla zwierząt, roślin, ich części, odmian,
środków utrzymania i/lub organicznych wzrostu, organizmów kontroli biologicznej, produktów, półproduktów i
produktów pochodzenia zwierzęcego i/lub roślinnego, towarów i/lub środków produkcji zawierających lub
częściowo zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego i/lub roślinnego, w całym łańcuchu produkcyjnym
i handlowym, od miejsca pochodzenia, do miejsca załadunku, aŜ do granicy Republiki Argentyny. KRAJOWA
SŁUśBA ZDROWIA I JAKOŚCI ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOśYWCZYCH zachowuje prawo do audytu jej
właściwej dokumentacji, o ile uzna to za konieczne, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 4 - kaŜdy wniosek o pozwolenie na import produktów, półproduktów i produktów pochodzenia
zwierzęcego i/lub roślinnego, towarów i/lub środków produkcji zawierających lub częściowo zawierających
składniki pochodzenia zwierzęcego podlegających KRAJOWEJ SŁUśBIE ZDROWIA
I JAKOŚCI
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOśYWCZYCH, o który wystąpi w nowym zakładzie produkcyjnym z państwa,
które aktualnie nie eksportuje lub w nowym zakładzie produkcyjnym z jakiegokolwiek kraju, podlegać będzie
wcześniejszej inspekcji tego zakładu produkcyjnego, o ile Krajowa SłuŜba uzna to za konieczne. Będzie moŜna
zwolnić z pozyskania wstępnego upowaŜnienia te zakłady, które wytwarzają towary przeznaczone dla
przemysłu, o ile w Ŝadnej formie nie będą przeznaczone do wykorzystania przez człowieka lub zwierzęta i o ile
import tych towarów nie będzie pociągał za sobą niebezpieczeństwa sanitarnego wynikającego z jego
pochodzenia lub z miejsca z którego zostały sprowadzone, z rzeczy będących ich produktem lub ze sposobu ich
wykorzystania, czynniki które mogą uprawniać do wydania wstępnego dopuszczenia tych towarów, warunek
konieczny do autoryzacji ich importu. Dopuszczenia będą mieć waŜność 2 (dwóch) lat.
JeŜeli organ Krajowej SłuŜby nie wymaga ponownej inspekcji po upływie tego terminu, będzie on mógł
przedłuŜyć waŜność dopuszczenia według swego uznania.
Zwolnione pozostają te kraje oraz ich zakłady, z którymi istnieje wzajemne porozumienie dopuszczenia
zakładów (pre-listing) lub oficjalnych umów pomiędzy nimi.
Dla zakładów, które juŜ posiadały dopuszczenia w dnu wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, po
upłynięciu dwóch (2) lat od chwili uzyskania pozwolenia na eksport do naszego kraju, waŜność tego
dopuszczenia wygaśnie i będzie trzeba się o nie ubiegać ponownie. Decyzją KRAJOWEJ SŁUśBY ZDROWIA
I JAKOŚCI ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOśYWCZYCH takie dopuszczenie będzie moŜna przedłuŜyć. Po
upływie dwóch (2) lat lub przed upłynięciem terminu waŜności dopuszczenia, wspomniane zakłady lub kraje w
których te się znajdują, wystąpią o kontrolę w celu utrzymania kontynuacji eksportu do naszego kraju.
SENASA (akronim Krajowej SłuŜby Zdrowia), jeśli uzna za stosowne, moŜe przedłuŜyć dopuszczenie bez
konieczności spełnienia tego warunku.
Artykuł 5 - Gospodarstwa hodowców, zakłady przetwarzające i/lub magazynujące produkty, półprodukty,
artykuły pochodzenia zwierzęcego, zwierzęce środki produkcji oraz towary zawierające składniki pochodzenia
zwierzęcego z jakiegokolwiek kraju, od których do dnia dzisiejszego wymagano pozwolenia na import, będą
mogły być kontrolowane jedynie przez KRAJOWĄ SŁUśBĘ ZDROWIA I ARTYKUŁÓW ROLNOSPOśYWCZYCH, gdy uzna to za konieczne. Krajom, które nie mają własnych zakładów upowaŜnionych w
dniu publikacji niniejszego rozporządzenia a eksportują swoje produkty do naszego kraju, przyznaje się sto

osiemdziesiąt (180) dni kalendarzowych na wystąpienie o inspekcję tych zakładów. W przypadku nie
otrzymania rzeczonych wniosków od państw zainteresowanych w tym terminie, po jego upłynięciu będzie
moŜna wydać nakaz przerwania importu z zakładów/przedsiębiorstw tego kraju.
Organ Krajowej SłuŜby wyznaczy daty wizyt w krajach, które wystąpiły do niego z wnioskiem.
Inspekcje, które zostaną dokonane w którymkolwiek z wymienionych wypadków będą mogły być
przeprowadzone w towarzystwie audytora KRAJOWEJ SŁUśBY ZDROWIA I ARTYKUŁÓW ROLNOSPOśYWCZYCH. Kontrola obejmować będzie, między innymi, strukturę i sposób działania SłuŜb Sanitarnych,
procesy wytwarzania i kontroli, aspekty zdrowia zwierząt, systemy certyfikacji i kontroli odpadów, laboratoria,
itp., w celu stwierdzenia moŜliwości ich dopuszczenia.
Artykuł 6 - W przypadkach o charakterze sanitarnym lub zoosanitarnym moŜna wycować dopuszczenie
zakładowi upowaŜnionemu do eksportowania do Republiki Argentyny, gdy nie będą spełnianie ustalone
warunki, włączając w to zakłady z dopuszczeniem na podstawie pre-listingu lub oficjalnych porozumień między
państwami.
Artykuł 7 - W miejscu pochodzenia dopuszczone będą zakłady paczkujące owoce i warzywa eksportowane do
Republiki Argentyny jeśli KRAJOWA SŁUśBA ZDROWIA I ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOśYWCZYCH
uzna to za konieczne.
Artykuł 8 - Jeśli wymagać się będzie lub gdy będzie konieczne przeprowadzenie inspekcji w miejscu
pochodzenia przez personel tego organu, zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia, w celu
przeprowadzenia analizy moŜliwości eksportu produktów do Republiki Argentyny, całość kosztów z tym
związanych przechodzi na stronę zlecającą i/lub zainteresowaną operacją handlową, takie samo postępowanie
przyjęte zostanie równieŜ w przypadku gdy KRAJOWA SŁUśBA ZDROWIA I ARTYKUŁÓW ROLNOSPOśYWCZYCH uzna za stosowne przeprowadzić wizytację w jakimś kraju w celu weryfikacji „in situ“
wszystkich czynników związanych z eksportem do Republiki Argentyny.
Artykuł 9 - Zezwala się na Procedurę dopuszczania i informowania o wymaganych warunkach fitosanitarnych i
zoosanitarnych dla importu zwierząt, materiału reprodukcyjnego, materiału dającego początek Ŝyciu,
leczniczego dla zwierząt, biologicznego, nawozów, pokarmu dla zwierząt, roślin, ich części, odmian, środków
utrzymania i/lub organicznych wzrostu, organizmów kontroli biologicznej, produktów, półproduktów i
produktów pochodzenia zwierzęcego i/lub roślinnego, towarów i/lub środków produkcji zawierających lub
częściowo zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego i/lub roślinnego, wymienionych w Aneksie II,
będącym częścią niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 10- NaleŜy zatwierdzić Procedurę administracyjną organizacji importu produktów, półproduktów i
produktów pochodzenia zwierzęcego lub towarów i/lub środków produkcji zawierających lub częściowo
zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego, wymienioną w Aneksie III, będącym częścią niniejszego
rozporządzenia.
Artykuł 11 - Uprawnia się organ Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji do ustanawiania i zmiany
warunków fitosanitarnych i zoosanitarnych dla importu zwierząt, norm regulujących import zwierząt, materiału
reprodukcyjnego, materiału dającego początek Ŝyciu, leczniczego dla zwierząt, biologicznego, nawozów,
pokarmu dla zwierząt, roślin, ich części, odmian, środków utrzymania i/lub organicznych wzrostu, organizmów
kontroli biologicznej, produktów, półproduktów i produktów pochodzenia zwierzęcego i/lub roślinnego,
towarów i/lub środków produkcji zawierających lub częściowo zawierających składniki pochodzenia
zwierzęcego i/lub roślinnego. Równocześnie, stworzy się mechanizmy i procedury konieczne do utrzymania
wymogów fitosanitarnych i zoosanitarnych, jak równieŜ procedur administracyjnych dla wydawania pozwoleń
importu stosownie do kaŜdego przypadku oraz zakazywania lub zawieszania wwozu na Terytorium Państwa
tych towarów, które podlegają KRAJOWEJ SŁUśBY ZDROWIA I ARTYKUŁÓW ROLNOSPOśYWCZYCH, w przypadkach gdy warunki techniczne lub nagłe przypadki będą tego wymagać.

Artykuł 12 Urzymać waŜność Uchwał Nr 1354 z 27 października 1994 i 1415 z 17 listopada 1994, obydwie
stworzone przez dawną KRAJOWĄ SŁUśBĘ ZDROWIA ZWIERZĄT, stosowanych w procedurze
administracyjnej w załatwianiu spraw związanych z importem Ŝywych zwierząt oraz materiału reprodukcyjnego.
Artykuł 13. - NaleŜy zatwierdzić Procedurę administracyjną organizacji importu roślin, ich części, środków
utrzymania i/lub organicznych wzrostu produktów, półproduktów i produktów pochodzenia roślinnego towarów
i/lub środków produkcji zawierających lub częściowo zawierających składniki pochodzenia roślinnego,
wymienioną w Aneksie IV, będącym częścią niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 14. Znosi się Uchwałę Nr 165 z 20 marca 1986, Uchwałę Nr 630 z 23 maja 1994 przez dawną
KRAJOWĄ SŁUśBĘ ZDROWIA ZWIERZĄT, Uchwałę Nr 416 z 4 listopada 1994 dawnego NSTYTUTU
ZDROWIA ZWIERZĄT ARGENTYNY oraz Uchwałę Nr 1508 z 21 września 2000 KRAJOWEJ SŁUśBY
ZDROWIA I ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOśYWCZYCH.
Artykuł 15. - Ogranicza się zasięg artykułów 1, 2, 3, 4 i 5 Uchwały Nr 202 z 1 sierpnia 1992 oraz artykuły 1, 2 i
4 Uchwały Nr 668 z 10 sierpnia 1994, obydwie byłej KANCELARII ROLNICTWA, HODOWLI ZWIERZĄT I
RYBOŁÓWSTWA.
Artykuł 16. - Ogranicza się zasięg Uchwały Nr 758 z 13 października 1997 byłej KANCELARII
ROLNICTWA, HODOWLI ZWIERZĄT, RYBOŁÓWSTWA I śYWNOŚCI.
Artykuł 17. - Poszerza się zakres Uchwały Nr 492 z dnia 6 listopada 2001 KRAJOWEJ SŁUśBY ZDROWIA
ZWIERZĄT I JAKOŚCI ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOśYWCZYCH, wprowadzając do niej instytucje kontroli
biologicznej.
Artykuł 18. - Niniejsze Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie następnego dnia po jego ogłoszeniu w Dzienniku
Ustaw.
Artykuł 19. - KaŜde niewykonanie procedur ustanowionych niniejszą normą spowoduje zastosowanie sankcji
przewidzianych w Rozdziale VI, artykuł 18 i następne Dekretu nr 1585 z 19 grudnia 1996.
Artykuł 20. - NaleŜy podać do wiadomości, upublicznić, przekazać Krajowej Dyrekcji Oficjalnego Rejestru i
złoŜyć do Akt.
— Bernardo G. Cané.
W celu obejrzenia ANEKSÓW kliknij TUTAJ
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Krajowa SłuŜba Zdrowia i Artykułów Rolno-SpoŜywczych
OCHRONA ZDROWIA ZWIERZĄT I ROŚLIN
Rozporządzanie 816/2002 - ANEKSY

Dziennik Ustaw z 29 października 2002

Zasady postępowania przy audycie państw eksportujących do Republiki Argentyny towary pochodzenia
zwierzęcego, roślinnego oraz ich przetworów.
ANEKS I
ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY AUDYCIE PAŃSTW EKSPORTUJĄCYCH DO REPUBLIKI
ARGENTYNY TOWARY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, ROŚLINNEGO ORAZ ICH
PRZETWORÓW DO REPUBLIKI ARGENTYNY
Przez audyt w miejscu pochodzenia rozumie się środki potwierdzania oraz inspekcji w celu sprawdzenia
gwarancji co do stosowania istniejących norm sanitarnych i fitosanitarnych oraz działania policji sanitarnej oraz
ochrony zdrowia publicznego w odniesieniu do towarów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz ich
półproduktów.
Gwarancje te powinny spełniać minimalne wymogi ustalone porozumieniem pomiędzy trzecim państwem a
REPUBLIKĄ ARGENTYNY lub takie wynikające z Porozumień Wielostronnych.
Argentyńskie władze sanitarne z naleŜytym wyprzedzeniem poinformują/wystąpią do państwa, które zamierzają
audytować w celu uzgodnienia terminu wizyty. Uzgodnienie to określi rodzaj towarów oraz program wizyty.
Informacje i komentarze zebrane podczas misji audytu jak i wnioski, w Ŝadnym razie, nie będą mogły być uŜyte
dla korzyści osobistych ani nie mogą być przekazywane osobom postronnym wobec SENASA.
W terminie TRZYDZIESTU (30 ) dni roboczych, SENASA przedstawi pisemne wyniki misji, o ile wizytowany
kraj przedstawi kompletną informację oczekiwaną przez delegację.
W przypadku wykrycia, podczas wizytacji, znaczącego niebezpieczeństwa dla zdrowia publicznego, zdrowia
zwierząt lub roślin, raport zostanie przedstawiony jak najszybciej, nie później niŜ w terminie 10 DZIESIĘCIU
(10) dni roboczych po zakończeniu misji.
Po przekazaniu raportu z wynikiem audytu przeprowadzonego przez misję w danym kraju, przysługuje mu
termin DWUDZIESTU (20) dni roboczych na wysunięcie wniosków i podjęcie ewentualnych działań.
Uwagi i propozycje zmian zostaną przeanalizowane przez SENASA i wzięte pod uwagę przy ostatecznej ocenie,
w okolicznościach uznanych za konieczne. Jeśli zmiany nie zostaną wprowadzone, informacja o tym zostanie
naniesiona w dokumencie i traktowana będzie jako stanowisko audytowanego kraju.
Przeprowadzone korekty otrzymane przez SENASA zostaną uwzględnione przy sporządzaniu ostatecznego
raportu.
A. PROTOKÓŁ Z AUDYTU ZDROWIA ZWIERZĄT
SPIS TREŚCI
Po zredagowaniu raportu, naleŜy sporządzić jego spis treści:
1. WSTĘP

a) Kraj.
b) Termin przeprowadzonej misji.
c) Argentyńscy eksperci, którzy weszli w skład misji.
d) Towarzyszący urzędnicy państwa wizytowanego.
e) Program i harmonogram audytu.
2. CELE
Opisać cele misji badającej zdrowie zwierząt (FA/PPC/BSE, etc.).
a) Wymienić kompetentne władze, które podlegają audytowi (poziom centralny, regionalny, lokalny).
b) wizytacje i spotkania techniczne we właściwych urzędach poziomu centralnego.
c) Wizytacje urzędów lokalnych i/lub regionalnych (powiatowe, wojewódzkie - w przypadku polskiego podziału
administracyjnego-tłumacz)
d) Wizytacje w laboratoriach/stacjach:
- sprawozdawczych
- badawczych państwowych
- badawczych prywatnych
e) Wizytacje w gospodarstwach hodowlanych, zakładach wytwarzania i/lub przetwarzania oraz magazynach, z
których prowadzony jest eksport do REPUBLIKI ARGENTYNY
f) Inne wizytacje:
- gospodarstwa, które dostarczają hodowcom zwierzęta mające być wyeksportowane do REPUBLIKI
ARGENTYNY;
- ośrodki inseminacyjne, z których nasienie, embriony lub zaląŜki są eksportowane do REPUBLIKI
ARGENTYNY;
- zakłady przygotowujące pokarm dla bydła;
- punkty inspekcji barier sanitarnych;
- punkty granicznej inspekcji sanitarnej;
- miejsca skupu /rynek bydła.
3. PODSTAWY PRAWNE MISJI
NaleŜy podać normę prawną, którą muszą spełniać produkty przeznaczone na eksport z inspekcjonowanego
przez misję kraju do REPUBLIKI ARGENTYNY.
4. UZASADNIENIE PRZEPROWADZANEJ MISJI
4.1. Historia badanej choroby z ostatnich lat :
Przedstawić krótkie streszczenie pojawienia się choroby, podjętych środków kontrolnych, uŜyte szczepienia
(rodzaj, sposób podania), strzelby sanitarne, analiza serologiczna, uŜyte techniki, sposoby ograniczania zmiany
miejsca pobytu zwierząt, programy kontroli i eliminowania chorób.

4.2. Streszczenie ostatniej misji przeprowadzonej w tym kraju:
Wypełnić w przyszłości. W tym miejscu zostaną przedstawione poczynione uwagi oraz wskazana zostanie
strona internetowa, w której moŜna przeczytać kompletny raport ze wspomnianej misji.
4.3. Przebieg choroby od chwili ostatniej wizyty:
Wypełnić w przyszłości.
4.4. Produkcja oraz informacja handlowa:
NaleŜy podać wielkość produkcji audytowanego kraju (jeśli to ma znaczenie, według regionów lub obszarów)
oraz ilość w tonach produkcji wyeksportowanej do REPUBLIKI ARGENTYNY (zaleca się wskazać JEDEN
kilkuletni cykl).
5. UWAGI
5.1. Organy kompetentne:
5.1.1. Organizacja SłuŜb Weterynaryjnych.
5.1.1.1. Centralne organy kompetentne: opisać rodzaj instytucji oraz jego miejsce w strukturze państwa.
Struktura organu i jego kompetencje, tak techniczne jak i administracyjne, podając podstawę prawną. Instrukcje
proceduralne na róŜnych poziomach.
5.1.1.2. Organy regionalne : opisać kompetencje oraz obszar ich swobody działania. Punkt ten naleŜy dokładnie
opisać w przypadku takich krajów jak Hiszpania lub Niemcy, w których organy regionalne są wysoce niezaleŜne
od władz centralnych.
5.1.1.3. Władze lokalne : opisać kompetencje i odpowiedzialność władz lokalnych.
Opisać ich wiedzę na temat norm prawnych za które odpowiadają. Opisać rejestr działalności i zwierząt.
Spis i informacje o zrealizowanych działaniach z władzami wyŜszego stopnia (na poziomie prowincji, regionu i
centralnym), za które odpowiadają. Wymaga się tego samego w przypadku gospodarstwa (zakładu)
hodowlanego oraz zakładu przetwórstwa Ŝywności
5.1.2. Zasoby finansowe i ludzkie.
Jak pozyskiwane są środki i w jaki sposób są rozprowadzane (sprzęt, kursy szkoleniowe i edukacyjne,
wynagrodzenia, utrzymanie produkcji, itp.).
5.1.3. Polityka jawności.
Sposób informowania o pojawieniu się choroby podlegającej tej kontroli (czy informuje się
MIĘDZYNARODOWE BIURO DS. EPIZOOTII (OEI), REPUBLIKĘ ARGENTYNY, czy informacja taka jest
zamieszczona w Internecie, itp.). Czy praktykowane jest przesyłanie mikroorganizmów do światowych lub
regionalnych laboratoriów wzorcowych w celu ich typizacji.
5.2. Rejestr zwierząt:
System identyfikacji zwierząt stosowany w kraju. Rejestr gospodarstw hodowlanych.
5.3. Kontrola zmiany miejsca pobytu zwierząt.

Dokument podróŜy zwierząt. W jaki sposób sprawdza się i na jakiej podstawie odbywa się zmiana własności
zwierząt, zarówno wewnątrz kraju, jak i zwierząt importowanych.
5.4. Krajowy System Monitoringu Epidemiologicznego
5.4.1. Zawiadamianie o ogniskach epidemii oraz zarządzanie nimi (FA/PPC/BSE, etc.)
5.4.1.1. Normy przeciwdziałania pojawiającym się chorobom, kto zawiadamia o podejrzeniu, okres działania
kompetentnego organu.
5.4.1.2. Podejmowane środki wobec obecności choroby : pobieranie próbek, zmiana miejsca pobytu zwierząt
oraz produktów zwierzęcych.
5.4.1.3. Ankiety epidemiologiczne: zarządzanie informacjami o wynikach sondaŜu na temat epidemii.
5.4.2. Części składowe i struktura Krajowego Systemu
5.5. Środki podejmowane w obszarze ogniskowym i peryferyjnym.
5.5.1. Okres unieruchomienia zwierząt i wstrzymania ich produktów, jak i wszystkich materiałów naraŜonych na
tę chorobę.
5.5.2. Restrykcje co do zmiany miejsca pobytu zwierząt oraz tych przeznaczonych do hodowli, z których
wytworzone towary mogłyby być przeznaczone na eksport do REPUBLIKI ARGENTYNY.
5.6. Szczepienia:
5.6.1. Charakterystyka stosowanych szczepionek (rodzaj mikroorganizmów, stosowanych środków
dezaktywujących, środków pomocniczych, czas trwania odporności) wytwarzanych przez firmy prywatne i
publiczne, informacja kto przeprowadza kontrole jakości, itp.
5.6.2. Krajowe lub regionalne programy szczepień:
Kontrola zwierząt poddanych programom szczepień, powtarzalność okresowa, dawkowanie, informacja o tym
kto kontroluje przechowywanie i transport szczepionki. Kto je stosuje (instytucja państwowa, czy prywatna), kto
wydaje certyfikat inokulacji. Identyfikacja szczepionych zwierząt:
5.7. Laboratoria:
5.7.1. Krajowe Laboratorium Wzorcowe: budŜet, stan budynku i laboratoriów, oprzyrządowanie, organizacja,
personel, rejestry i protokoły próbek i wyników. Zarządzanie informacją i wynikami.
5.7.2. System laboratoriów : system uprawnień i rejestru audytu. Stan budynków i laboratoriów, stosowane
techniki diagnostyczne (instrukcja procedur), czas od przyjęcia do wydania wyników. System komunikacji z
nadawcą próbek i z urzędowymi adresatami informacji.
5.8. Gospodarstwa hodowlane, wytwarzanie i/lub przetwarzanie oraz magazyny pochodzenia zwierzęcego:
5.8.1. Przyznawanie uprawnień specjalnych, o ile są konieczne.
5.8.2. Kompetentny organ: identyfikacja urzędnika, znajomość właściwego ustawodawstwa, rejestry
certyfikatów sanitarnych, certyfikatów podróŜnych zwierząt, analiz “ante mortem” (identyfikacja zwierząt,
rejestry zwierząt dostarczonych z widocznymi objawami i obraŜeniami chorobowymi) oraz “post mortem”

(rejestr oględzin obraŜeń lub padnięć) (identyfikacja zwierząt, rejestr zwierząt z objawami lub z obraŜeniami
pochorobowymi) i "post mortem" (rejestr obserwacji chorych zwierząt lub obraŜeń i padnięć). Rejestry
dopełnienia specjalnych wymogów eksportu do REPUBLIKI ARGENTYNY.
Podręczniki łagodzenia zagroŜeń chorobami objętymi kontrolą.
5.8.3. Śledzenie procesu od przybycia zwierząt do zmagazynowania zapakowanych produktów.
5.8.4. Postępowanie z odpadami: sposób w jaki są niszczone, uniemoŜliwiający skaŜenia i roznoszenia choroby.
5.8.5. Certyfikacja: system wykorzystywany do zagwarantowania prawdziwości informacji zapisanej w
certyfikacie oraz wykorzystanie wzoru certyfikacji zatwierdzonego przez SENASA, w którym zostaną ustalone
wymogi umoŜliwiające wprowadzenie do REPUBLIKI ARGENTYNY.
6. WNIOSKI
6.1. Kompetentne władze: naleŜy opisać wynik audytu na poszczególnych poziomach organizacji
odpowiedzialnego organu.
6.2. Rejestr zakładów : analiza zastałej sytuacji, opis zdobytej wiedzy na temat zakładów, których utrzymywane
są zwierzęta.
6.3. Identyfikacja zwierząt : opinia na temat systemu stosowanego do zagwarantowania miejsca pochodzenia
zwierząt, od których pochodzić będą eksportowane produkty.
6.4. Kontrola przemieszczania się zwierząt w obrębie hodowli: analiza systemu kontrolującego przemieszczanie
się oraz ograniczanie swobody zwierząt w przypadku choroby.
6.5. Zawiadamianie o ogniskach epidemii oraz zarządzanie nimi lub zarządzanie chorymi zwierzętami (BSE):
komentarze na temat wdraŜania systemów zawiadamiania o chorobach lub o podejrzeniu chorób. RównieŜ na
temat wdraŜanych działań w celu ograniczenia obszaru występowania choroby i uniknięciu zaraŜenia innych,
podatnych zwierząt lub ich produktów z nich pochodzących.
6.6. Krajowy program przeciwdziałania chorobom : komentarz do wcielanego programu kontroli choroby.
6.7. Laboratoria : poziom wykształcenia, zarządzanie próbkami i protokołami Krajowego Laboratorium
Wzorcowego. Komentarze na temat systemu laboratoriów.
6.8. Certyfikacje : komentarze na temat sposobu, w jaki kraj zapewnia wiarygodność certyfikatów sanitarnych.
7. ZEBRANIE KOŃCOWE
Po zakończeniu kontroli "in situ", eksperci SENASA słownie przekaŜą, władzom rządowym kraju wnioski z
audytu, a jeśli zajdzie konieczność, poinformują o odpowiednich środkach koniecznych do wprowadzenia oraz o
stopniu pilności ich wprowadzenia.
Wszystkie zebrane informacje w poprzednim protokole umoŜliwią sporządzenie raportu z misji, który powinien
zawierać:
- Wnioski,
- Zalecenia:
- dla organów państwowych wizytowanego kraju,
- dla organów SENASA.
8. ZALECENIA:

8.1. Dla organów państwowych wizytowanego kraju:
W tym miejscu naleŜy wypunktować wszystkie, poczynione uwagi podczas audytu, dotyczące spraw
wymagających poprawy w celu moŜliwości dalszego dopuszczenia produktu lub produktów pochodzących z
kontrolowanego kraju.
8.2. Dla audytorów SENASA.
Tutaj naleŜy wymienić propozycje dla SENASA, która powinna:
- wzmocnić kontrole tego produktu,
- zwiększyć wymogi dopuszczania produktu lub
- zawiesić import produktu, do chwili gdy kraj nie zagwarantuje dostosowania się do zgłoszonych
zastrzeŜeń.
- zawiesić działalność zakładu wytwarzającego produkt.
9. ANEKSY
NaleŜy zamieścić komentarze przekazane przez organ rządowy kraju audytowanego do projektu raportu z misji
tworzonego przez SENASA. W przypadku korekt dokonywanych bezpośrednio oraz wyjaśnień, gdy występują,
naleŜy je zanotować u dołu dokumentu.
MoŜna teŜ dołączyć mapy, tabele, statystyki, itp.
B- PROTOKÓŁ AUDYTU ZAKŁADÓW WYTWARZAJĄCYCH śYWNOŚĆ MIĘSNĄ.
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. CELE MISJI
3. PODSTAWY PRAWNE MISJI
4. UZASADNIENIE PRZEPROWADZANEJ MISJI
4.1. Posumowanie wyników poprzednich misji.
4.2. Uzasadnienie obecnej misji.
4.3. Produkcja oraz informacja handlowa:
5. UWAGI
5.1. Organy kompetentne:
5.2. Procedury dopuszczenia zakładów.
5.3. Oddzielenie produkcji krajowej od produkcji na eksport do REPUBLIKI ARGENTYNY (włącznie z
systemem śledzenia historii zwierząt i jego identyfikacji).
5.4. Certyfikacja.
5.5. Zabezpieczanie procesów kontrolnych w produkcji.

5.5.1. Kontrola rządowa warunków produkcji.
5.5.2. Inspekcja "ante mortem".
5.5.3. Inspekcja "post mortem".
5.5.4. Struktura i utrzymanie zakładów.
5.5.5. Autokontrola zakładów.
5.5.6. Śledzenie pochodzenia i procesów produkcji mięsa.
5.5.7. Programy szkoleniowe dla personelu zatrudnionego w zakładach.
5.5.8. Zaświadczenie lekarskie pracowników.
5.5.9. Jakość wody.
5.6. Dobrostan zwierząt.
5.7. Kontrola zdrowia zwierzęcego.
5.8. Badania laboratoryjne.
6. WNIOSKI
6.1. Struktura i właściwości kompetentnych słuŜb.
6.2. Procedury dopuszczenia zakładów.
6.3. Kontrola bezpieczeństwa Ŝywieniowego.
6.4. Certyfikacja.
6.5. Oddzielenie produkcji przeznaczonej na eksport (włącznie z systemem śledzenia historii zwierząt i
jego identyfikacji).
6.6. Dobrostan zwierząt. (o ile uzna się za konieczne)
6.7. Końcowa kontrola eksportu.
6.7.1 Kontrola graniczna lub kontrola w punktach spedycji morskiej (załadunek).
6.7.2. Kontrola stanowisk załadowczych: zakłady wytwórcze, inne miejsca lub portowe, lotnicze terminale
załadunkowe, itp.
7. ZEBRANIE KOŃCOWE
8. ZALECENIA.
8.1. Dla kompetentnych władz w inspekcjonowanym kraju.
8.2. Dla organów SENASA.

9. ANEKSY
Lista zakładów dopuszczonych do eksportu produkcji przez Oficjalny Organ Sanitarny.
C. PROTOKÓŁ AUDYTU PROGRAMU KONTROLI ODPADÓW.
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. CELE MISJI
3. PODSTAWY PRAWNE MISJI
4. UZASADNIENIE PRZEPROWADZANEJ MISJI
4.1. Posumowanie wyników poprzednich misji.
4.2. Uzasadnienie obecnej misji.
4.3. Produkcja oraz informacja handlowa.
5. UWAGI
5.1. Struktura i właściwości kompetentnych słuŜb.
5.2. Program kontroli odpadów.
5.2.1. Podstawa prawna programu kontroli odpadów.
5.2.2. Obszar działania programu kontroli odpadów.
5.2.3. Próbkowanie ogólne (monitoring) oraz próbkowanie podejrzanych zwierząt.
5.2.4. Informacja o wynikach analizy krajowego planowania kontroli odpadów.
5.2.5. Procedury wdraŜania krajowego planowania kontroli odpadów. Ogólne kryteria planowania (wielkość
próbki i statystyki bazowe) oraz analiza zagroŜenia. Podstawy do sporządzania rocznego planowania.
5.2.6. Baza danych nadmiarów, środki naprawcze wobec nieprawidłowości i ich podstawa prawna.
5.3. Dyspozycyjność lekarstw weterynaryjnych.
5.3.1. Podstawa prawna.
5.3.2. Lekarstwa weterynaryjne zabronione w Ŝywieniu zwierząt.
5.3.3. Hormonalne Aktywatory Wzrostu (PHCs).
5.3.4. Restrykcje stosowania PHCs w gospodarstwach hodowlanych wpisanych do rejestru hodowców
wspólnotowych.
5.3.5. Lekarstwa na receptę oraz środki lecznicze w wolnej sprzedaŜy.

5.3.6. Lekarstwa wykorzystywane do innych celów niŜ te wymienione.
5.4. Kontrola produkcji i dystrybucji środków PHCs i leków.
5.6. Maksymalny Limit Odpadów (LMR-Límite Máximo de Residuos) pestycydów i metali cięŜkich.
5.7. Pogłębienie badania.
5.7.1. Pogłębić badanie w przypadku wykorzystania substancji anabolicznych, zgodnie z Uchwałą 397/97.
5.7.2. Pogłębić badanie w przypadku przekroczenia LMR, zgodnie z Uchwałą 125/98.
5.8. Identyfikacja zwierząt.
5.9. Wykonywanie zadań przez laboratoria.
5.9.1. Zarządzanie jakością - Gwarancja Jakości (SC).
5.9.2. Wykonywanie zadań analitycznych.
5.9.3. Poziom współpracy krajowego laboratorium wzorcowego SENASA z systemem laboratoriów.
6. WNIOSKI
6.1. Struktura i właściwości kompetentnych słuŜb.
6.2. Program kontroli odpadów.
6.3. Dyspozycyjność lekarstw weterynaryjnych.
6.4. Kontrola produkcji i dystrybucji środków PHCs i leków weterynaryjnych.
6.5. Maksymalny Limit Odpadów (LMR) z lekarstw weterynaryjnych oraz zakresy działań administracyjnych.
6.6. Maksymalny Limit Odpadów (LMR) pestycydów i metali cięŜkich.
6.7. Pogłębienie badania.
6.8. Identyfikacja zwierząt.
6.9. Wykonywanie zadań przez laboratoria.
6.10. Wnioski ogólne.
7. ZEBRANIE KOŃCOWE
8. ZALECENIA.
8.1. Dla kompetentnych władz w inspekcjonowanym kraju.
8.2. Dla organów SENASA.

9. ANEKSY
D. PROTOKÓŁ AUDYTU PROGRAMU KONTROLI PRODUKTÓW MLECZNYCH.
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. CELE MISJI
3. PODSTAWY PRAWNE MISJI
4. UZASADNIENIE PRZEPROWADZANEJ MISJI
4.1. Posumowanie wyników poprzednich misji.
4.2. Uzasadnienie obecnej misji.
4.3. Produkcja oraz informacja handlowa
4.3.1. Produkcja mleka.
4.3.2. Produkty mleczne eksportowane do Argentyny.
4.3.3. Daty ostatnich DZIESIĘCIU (10) sprzedaŜy eksportowych (o ile miały miejsce).
4.3.4. Krajowe pogłowie bydła.
4.3.5. Pogłowie bydła mlecznego, główne rasy.
4.3.6. Ilość hodowli bydła mlecznego.
4.4. Informacja sanitarna.
4.4.1. Sytuacja zdrowia zwierzęcego.
4.4.2. Choroby zwierząt wpisanych na Listę A i B organizacji OIE, systemy ich kontroli.
4.4.3. Choroby Ŝywnościowe oraz choroby zakaźne wywoływane produktami mlecznymi.
4.3.3.1. Organy kontrolne.
5. UWAGI
5.1. Normy dotyczące pozyskiwania mleka, jego przygotowania i przetwarzania, dla produktów eksportowanych
do Republiki Argentyny.
5.1.1. Program procedur operacyjnych.
5.1.2. Dyrektywa 92/46/CEE lub inna wymagana przez SENASA.
5.1.3. Legalizacja zastosowania w kraju.

5.2. Organizacja kompetentnych słuŜb.
5.2.1. Struktura SłuŜb Krajowych.
5.2.1.1. Kompetentna władza centralna.
5.2.1.2. Kompetentna władza regionalna.
5.2.1.3. Kompetentna władza lokalna.
5.2.2. Koordynacja róŜnych szczebli organizacyjnych.
5.2.3. Program kontroli hodowli bydła mlecznego oraz zakładów odbioru, przygotowania i przetwarzania mleka.
5.2.3.1. System inspekcji produkcji pierwotnej.
5.2.3.2. System kontroli pozyskiwania i transportu surowca.
5.2.3.3. System i częstotliwość inspekcji w zakładach przygotowania i przetwarzania mleka oraz
magazynowania produktów mlecznych przeznaczonych na eksport.
5.2.4. Szkolenia dla inspektorów.
5.3. System kontroli rządowej produkcji przeznaczonej na eksport.
5.3.1. Krajowy plan gospodarki odpadami.
5.3.2. Program próbkowania mleka i produktów mlecznych.
5.3.2.1. Rodzaj analizy i stosowanych parametrów.
5.3.3. Oficjalny program analiz wody.
5.4. Sieć laboratoriów oficjalnie uznanych.
5.4.1. Opis.
5.4.2. Krajowe laboratorium wzorcowe.
5.4.3. Koordynacja systemu laboratoriów.
5.4.4. Laboratoria prywatne uznane przez władze.
5.4.5. Wewnętrzne laboratoria mleczarni.
5.5. System wydawania Oficjalnych Certyfikatów eksportowych.
5.6. Produkcja wtórna (hodowla bydła mlecznego).
5.6.1. Struktura.
5.6.2. WyposaŜenie.

5.6.3 Kontrole sanitarne.
5.7. System kontroli jakości mleka surowego.
5.7.1. Poziom wartości jakościowych.
5.7.2. Podstawy systemu płatności za mleko surowe.
5.7.3. Laboratorium przeprowadzające kontrole.
5.7.3.1. Lokalizacja laboratorium.
5.7.3.2. Stosowane techniki.
5.7.3.3. Częstotliwość kontroli.
5.8. Zakłady odbioru, obchodzenia się z mlekiem oraz jego przetwarzania.
5.8.1. Stosowana oficjalna dokumentacja.
5.8.2. Dokumentacja stosowana w przemyśle mleczarskim z uwzględnieniem śledzenia przebiegu produkcji.
5.8.3. Kontrola systemu produkcyjnego.
5.8.4. Wykorzystanie systemu HAACP.
5.8.5. System autokontroli.
5.8.6. Wykorzystanie innych systemów.
5.8.7. Ogólne warunki zabudowy.
5.8.7.1. Podział pomieszczeń produkcyjnych na sektory.
5.8.7.2. Planimetria.
5.8.8. Stosowanie i dopuszczenie dodatków.
5.8.9. Dopuszczenie produktów.
5.8.10. Rejestry.
5.8.11. Płynne odpady przemysłowe.
6. WNIOSKI
6.1. Normy higieny mleka i produktów mlecznych stosowane dla produktów eksportowanych do Argentyny.
6.2. Organizacja kompetentnych słuŜb.
6.3. Program próbkowania eksportowanych produktów.
6.4. System oficjalnych laboratoriów.

6.5. Oficjalna certyfikacja w eksporcie.
6.6. Hodowle bydła mlecznego.
6.7. System kontroli jakości mleka surowego.
6.8. Zakłady przetwarzania mleka.
7. WNIOSKI KOŃCOWE
8. ZALECENIA
8.1. Dla kompetentnych władz w inspekcjonowanym kraju.
8.2. Dla organów SENASA.
9. ANEKSY
E. PROTOKÓŁ AUDYTU FITOSANITARNEGO
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
1.1. Kraj.
1.2. Termin przeprowadzonej misji.
1.3. Technicy Argentyńscy, którzy weszli w skład misji
1.4. Urzędnicy państwa audytowanego towarzyszący argentyńskiej misji.
2. CELE MISJI
Opisane zostaną cele przeprowadzanego audytu, które, ogólnie mają na celu sprawdzenie róŜnych aspektów
fitosanitarnych i/lub kwarantannowych.
3. PODSTAWY PRAWNE MISJI
Norma krajowa, Porozumienie Dwustronne, standardy regionalne, standardy międzynarodowe, w których
ustalone są warunki mające być spełnione przez kraj eksportujący dla produktów eksportowanych do Argentyny.
4. UZASADNIENIE PRZEPROWADZANEJ MISJI
4.1. Podsumowanie wyników poprzednich misji, jeśli istnieją.
4.2. Produkcja oraz informacja handlowa.
Opis miejscowych upraw, szczegóły dotyczące produktów które mają być przeznaczone na eksport, wielkości
produkcji, wielkości przewidziane na eksport do REPUBLIKI ARGENTYNY.
4.3. Krótki opis plagi lub choroby będącej przedmiotem analizy.
System kontroli, status, znaczenie gospodarcze w regionie.
5. PRZEBIEG MISJI

5.1. OGÓLNE ASPEKTY
5.1.1. Organy kompetentne:
5.1.1.1. Organizacja SłuŜby Ochrony Fitosanitarnej.
5.1.1.2 Kompetentne organy centralne: opisać rodzaj instytucji oraz jego miejsce w strukturze państwa.
Struktura organu i jego kompetencje, tak techniczne jak i administracyjne, podając podstawę prawną. Instrukcje
proceduralne.
5.1.1.3. Organy regionalne : opisać kompetencje oraz ich obszar swobody działania. Punkt ten naleŜy dokładnie
opisać w przypadku takich krajów, w których organy regionalne są wysoce niezaleŜne od władz centralnych.
5.1.1.4. Władze lokalne ; opis kompetencji i odpowiedzialności. Opisać ich wiedzę na temat norm prawnych za
które odpowiadają. Opisać rejestr działalności i zwierząt. Informacje o zrealizowanych działaniach z władzami
wyŜszego stopnia (na poziomie prowincji, regionu i centralnym), za które odpowiadają.
5.1.2. Zasoby finansowe i ludzkie.
Jak pozyskiwane są środki i w jaki sposób są rozprowadzane (sprzęt, kursy szkoleniowe i edukacyjne,
wynagrodzenia, utrzymanie produkcji, itp.). Jak finansowana jest działalność, organizacja pracy, ilość
zatrudnionego personelu oraz poziom niezaleŜności administracyjnej.
5.1.3. W przypadku audytowania systemów lub protokołów, dla których stworzony jest Standard COSAVE
(strefy ekonomiczne, systemy pomiaru stopniowego łagodzenia zagroŜeń, itp.), sprawdzone powinny być
wszystkie jego punkty składowe.
5.1.4. Laboratoria rozpoznania plag : organizacja, rozpoznanie lub dopuszczenie, dostępna infrastruktura,
personel i szkolenie, stosowana metodologia, rejestr wyników, śledzenie (monitoring), zarządzanie informacją i
wynikami, system komunikowania o wynikach, systemy kontroli lub audytu, gotowość stosowanych
metodologii.
5.1.5. śledzenie (monitoring): programów kontroli plag, oficjalnych kontroli przeprowadzanych w kraju.
5.2. CHARAKTERYSTYCZNE ASPEKTY
5.2.1. Uprawnień szkółek.
5.2.1.1. Schemat certyfikacji rozpowszechniania materiału rozsadowego. Rozpoznane plagi. System
pozyskiwania pierwotnego materiału rozsadowego. Pomieszczenia słuŜące do rozmnaŜania. Kontrola sadzonek
roślin matecznych. Kontrola certyfikowanego materiału (monitoring)
5.2.1.2. Laboratoria wpisane w schemat certyfikacji, laboratoria przeprowadzające analizę w ramach oficjalnej
kontroli szkółek, laboratoria przeprowadzające analizę materiału przeznaczonego na eksport: organizacja,
rozpoznanie lub dopuszczenie, dostępna infrastruktura, personel i szkolenie, stosowana metodologia, rejestr
wyników, śledzenie (monitoring), zarządzanie informacją i wynikami, system przekazywania wyników, systemy
kontroli lub audytu, gotowość stosowanych metodologii.
5.2.1.3. Oficjalny system kontroli szkółek, roślin matecznych, materiału rozsadowego i roślin przeznaczonych
do produkcji : program inspekcji, rejestry. Pobieranie próbek, rejestr. Rejestr i kontrola ilości i rodzaju materiału
produkowanego przez szkółki. Śledzenie (monitoring).

5.2.1.4. Programy kontroli plag, jeśli istnieją : zawiadamianie i zarządzanie ogniskami plag wymagających
kwarantanny w przypadku REPUBLIKI ARGENTYNY.
5.2.1.5. Opis szkółek:
Organizacja, infrastruktura, produkcja, system produkcji certyfikowanego materiału. Produkcja i sprzedaŜ
standardowego materiału. Śledzenie (monitoring). Region produkcji materiału. Rejestr oficjalnych kontroli:
materiału pochodzącego ze szkółek, baz i kontroli gruntu. Doświadczenie szkółek w eksporcie: kierunki i
warunki fitosanitarne eksportu, aktualnego lub w przyszłości. MoŜliwości spełnienia wymogów fitosanitarnych
REPUBLIKI ARGENTYNY.
5.2.1.6. Oficjalna kontrola i certyfikacja plag wymagających kwarantanny w krajach, do których się eksportuje.
MoŜliwość kontroli i certyfikacji plag wymagających kwarantanny w REPUBLICE ARGENTYNY.
5.2.2. Zakładów leczenia kwarantannowego.
5.2.2.1. Komory do fumigacji bromkiem metylu.
5.2.2.1.1. Dokumentacja do oceny dopuszczenia komory fumigacyjnej, czy aktualizowana jest kalibracja sprzętu
(waga, czujnik kominowy, system pomiaru temperatur i zdarzeń, termometr przenośny) oraz wykształcenie
personelu (dyrektorzy i operatorzy) zajmującego się fumigacją.
5.2.2.1.2. Próby testowe: kalibracja czujników i termometru ręcznego (mieszanka mielonego lodu i wody
destylowanej), ciśnienie (spadek w kolumnie o PIĘĆDZIESIĄT (50) milimetrów w czasie STU DWUDZIESTU
(120) sekund, próba testowa (wstrzyknięcie TRZYDZIESTU DWÓCH (32) gramów bromku metylu na metr
kwadratowy w pustej komorze).
5.2.2.1.3. Wykrywanie nieszczelności (deski, rurociągi, pojemniki, drzwi, sufit, ściany).
5.2.2.1.4. Odczyt z urządzenia do pomiaru stęŜenia bromku metylu (przy drzwiach, na środku, w głębi) por
TRZYDZIESTU (30) minutach po wtryśnięciu i przy unieruchomionych wentylatorach recyrkulacyjnych.
5.2.2.2. Ośrodki stosujące obróbkę w niskich temperaturach.
5.2.2.2.1. Dokumentacja do oceny dopuszczenia komory chłodniczej, czy aktualizowana jest kalibracja sprzętu
(system pomiaru temperatur i zdarzeń, termometr przenośny) oraz wykształcenie personelu (dyrektorzy i
operatorzy) zajmującego się obróbką w chłodzie.
5.2.2.2.2. Próba kalibracji czujników i termometru ręcznego (mieszanka mielonego lodu i wody destylowanej).
5.2.2.2.3. Opis softwareu testowego systemu pomiarowego i monitorującego temperatury.
5.2.2.3. Zakład obróbki w ciepłej wodzie.
5.2.2.3.1. Dokumentacja do oceny dopuszczenia zakładu obróbki w cieple, czy aktualizowana jest kalibracja
sprzętu (system pomiaru temperatur i zdarzeń, termometr przenośny) oraz wykształcenie personelu (dyrektorzy i
operatorzy) osób zajmujących się obróbką w cieple.
5.2.2.3.2. Opis softwareu testowego systemu pomiarowego i monitorującego temperatury.
5.2.3. Inne.
6. WNIOSKI

Opinia na temat przedmiotu audytu na poziomie instytucji publicznych. Opinia na temat przedmiotu audytu na
poziomie instytucji prywatnych. Certyfikacja: komentarze na temat wymogów FITOSANITARNEGO
DOPUSZCZENIA IMPORTU (AFIDI) w celu wystawienia Certyfikatów Fitosanitarnych dla REPUBLIKI
ARGENTYNY, znaczenie i waga. RównowaŜność nasilenia środków, o które wystąpiono w celu zwalczenia
plag oraz gwarancje ich stosowania.
7. ZEBRANIE KOŃCOWE
Po zakończeniu wizyty, eksperci SENASA przedstawią instytucji fitosanitarnej kraju, słownie, swoje wnioski
wstępne o audycie oraz, jeśli zajdzie konieczność, o środkach zaradczych które naleŜy zastosować. RównieŜ
moŜna omówić propozycje sposobów certyfikacji lub gwarancji kwarantannowej ze strony instytucji
fitosanitarnej kraju eksportującego dla spełnienia argentyńskich wymogów fitosanitarnych.
8. ZALECENIA.
Tutaj naleŜy wymienić propozycje dla SENASA, która powinna:
• zatwierdzić/nie zatwierdzić import nowych produktów lub
• zatwierdzić/nie zatwierdzić inspekcjonowaną szkółkę lub
• zmodyfikować kontrole importu produktu lub
• zmodyfikować wymogi dopuszczenia produktu lub
• wystąpić do kraju eksportującego o jakiś dodatkowy środek lub poprawę jego systemu kontroli produktów
eksportowanych de REPUBLIKI ARGENTYNY lub
• zawiesić import produktu, do chwili gdy kraj nie zagwarantuje dostosowania się do zgłoszonych zastrzeŜeń
lub
• inne.
9. ANEKSY
Mapy, tabele oraz wszystkie informacje dostarczone przez audytowany kraj podczas wizyty.
ANEKS II
PROCEDURA DOPUSZCZENIA I INFORMACJI O WYMAGANYCH WARUNKACH
FITOSANITARNYCH I ZOOSANITARNYCH DLA IMPORTU ZWIERZĄT, MATERIAŁU
REPRODUKCYJNEGO, MATERIAŁU DAJĄCEGO POCZĄTEK śYCIU, LECZNICZEGO DLA
ZWIERZĄT, BIOLOGICZNEGO, NAWOZÓW, POKARMU DLA ZWIERZĄT, ROŚLIN, ICH
CZĘŚĆI, ODMIAN, ŚRODKÓW UTRZYMANIA I/LUB ORGANICZNYCH WZROSTU,
ORGANIZMÓW
KONTROLI
BIOLOGICZNEJ,
PRODUKTÓW,
PÓŁPRODUKTÓW
I
PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I/LUB ROŚLINNEGO, TOWARÓW I/LUB
ŚRODKÓW PRODUKCJI ZAWIERAJĄCYCH LUB CZĘŚCIOWO ZAWIERAJĄCYCH SKŁADNIKI
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I/LUB ROŚLINNEGO.
1. Organ Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji ustanowi lub zmieni wymagane warunki
fitosanitarne i zoosanitarne dla dopuszczenia importu produktów podlegających SENASA, na podstawie Analizy
ZagroŜenia w którym dokona się odpowiedniej oceny okoliczności, istniejących zagroŜeń dla Ŝycia i zdrowia
osób i zwierząt lub zagroŜeń dla roślinności i jej zdrowia, zgodnie z wymogami Porozumienia o Środkach
Sanitarnych i Fitosanitarnych ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU i przestrzegając zasady powiadamiania
i konsultacji ustanowionych niniejszym dokumentem.
2. Organ Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji powinien zabronić lub wstrzymać import na
terytorium państwa tych produktów podlegających jego kompetencji, kiedy oceny techniczne lub warunki
bezpieczeństwa będą tego wymagać.
3. SENASA będzie mogła , między innymi, wykonywać rozpoznanie: kraju lub terenu/obszaru/regionu, w
których, choroby lub plagi nie występują lub gdzie występują w niewielkim stopniu rozprzestrzenienie, zaleŜnie
od przypadku; zakładu lub gospodarstwa hodowlanego, w których, choroby lub plagi nie występują;

równowaŜności środków łagodzenia zagroŜeń i procedur inspekcji w krajach eksportujących. Organ Koordynacji
Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji, za pośrednictwem Dyrekcji ds. Kwarantanny Zwierząt i Roślin,
ustanowi procedury konieczne dla kaŜdego odkrytego przypadku, na podstawie zaleceń i zasad organizacji
międzynarodowych (BIURO ORGANIZACJI DS. EPIZOOTII, ŚWIATOWA ORGANIZACJA HANDLU,
Codex, CIPF, i inne), mając na względzie obowiązujące normy prawne w danym kraju lub regionie. Państwowa
słuŜba występująca o dopuszczenie przekaŜe informacje o kaŜdym przypadku, który będzie chciała zbadać
SENASA i przekaŜe listę zrealizowanych wizyt funkcjonariuszy SENASA, zawsze gdy zajdzie taka
konieczność. Koszt tych działań poniesiony zostanie przez zainteresowaną stronę.
4. Dyrekcje ds. Kwarantanny Zwierząt i Roślin będą jedynymi odpowiedzialnymi za wystosowanie opinii
technicznej pod kątem konieczności poddania kwarantannie oraz wszelkich wymogów fitosanitarnych i
zoosanitarnych dla dopuszczenia do importu produktów podlegających kontroli SENASA.
5. Odziały Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji uprawomocnione do określania wymogów
importu, będą odpowiednio odpowiedzialne za przeprowadzanie wstępnych konsultacji koniecznych do
przeprowadzenia w róŜnych oddziałach SENASA (ANEKSEM II), w celu ustanowienia innych wymogów
technicznych, wymogów sanitarnych (jakość, odpady, etykiety lub inne).
6. Odpowiedzialne urzędy przekaŜą, do zaopiniowania przez organ Koordynacji Kwarantannowej, Granic i
Certyfikacji, wymagany dokument będący wynikiem właściwych Analiz ZagroŜenia, Opinii technicznych i
innych wymogów technicznych.
7. Projekt wymogów formalnych będzie mógł być przekazany, do oceny przez właściwe działy i/lub techniczne
komisje doradcze lub podobne organy, w celu sporządzenia uwag technicznych i naukowych przez organ.
8. Ten okres opiniowania zostanie wytyczony dla kaŜdej decyzji i moŜe się róŜnić od siebie w zaleŜności od
produktu, a minimalny okres opiniowania ustala się na SZEŚĆDZIESIĄT (60) dni.
9. Organ Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji formalnie, gdy zajdzie konieczność, będzie mógł
wyznaczyć określony czas na konsultacje publiczne na poziomie państwa, w celu zebrania opinii na temat
projektu wymogów sanitarnych, fitosanitarnych i zoosanitarnych zaproponowanego przez właściwe instytucje
ds. importu. Właściwość i okres okresu konsultacji zostaną ustalone osobno dla kaŜdego przypadku.
10. Po upływie ustalonego okresu przeprowadzenia róŜnych konsultacji, po zapoznaniu się z otrzymanymi
uwagami i propozycjami, organ Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji przejdzie do wytyczenia
projektu wymogów, jego zmiany lub do wydłuŜenia okresu konsultacji, mogąc upublicznić raport analizy
najwaŜniejszych, otrzymanych komentarzy, w których zostaną określone argumenty przemawiające za
odrzuceniem lub przyjęciem róŜnych opinii.
Ostateczna regulacja zostanie zaaprobowana przez wszystkie uczestniczące instancje techniczne i podpisana
przez Koordynatora Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji.
11. Wspomniany organ Koordynacji przedstawi wymogi organowi Koordynacji Stosunków Międzynarodowych
i Instytucjonalnych, w celu przekazania odpowiedniej korespondencji do kraju pochodzenia produktu, w czasie
wcześniej ustalonym, lub wynikającym z SPS (porozumienie sanitarne i fitosanitarne w ramach WTO), jeśli
istnieje.
12. Okres konsultacji zewnętrznej ustalony w punkcie 11 będzie wynosić minimum SZEŚĆDZIESIĄT (60) dni.
Przekazane spostrzeŜenia zostaną wzięte pod uwagę przez Dyrekcje ds. Kwarantanny Zwierząt i Roślin, zgodnie
z potrzebą.
13. Jeśli w wyznaczonym terminie nie zostaną przekazane Ŝadne spostrzeŜenia, Koordynacja Kwarantanny,
Granic i Certyfikacji zatwierdzi wymogi importu zgodnie z ustalonymi warunkami.

14. W przypadku istnienia spostrzeŜeń ze strony kraju/krajów eksportującego/eksportujących, organ
Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji przeprowadzi stosowną ocenę ANEKSU II w tym samym
okresie minimalnym SZEŚĆDZIESIĘCIU (60) dni. Jeśli zajdzie konieczność, przeprowadzone zostaną
konieczne zmiany, a kraj eksportujący zostanie powiadomiony o jego ostatecznym dopuszczeniu lub o przyjęciu
nowych spostrzeŜeń. Po upłynięciu tego okresu i po dokonaniu oceny otrzymanych spostrzeŜeń, Dyrekcje ds.
Kwarantanny Zwierząt i Roślin ustanowią ostateczne, wymagane formalności importowe, o których powiadomią
zgodnie z postanowieniami punktu 11 niniejszego Aneksu.
15. Wymagania sanitarne, fitosanitarne i zoosanitarne będą mogły być zmienione na wniosek organu
Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji za pomocą zaleceń Dyrekcji ds. Kwarantanny Zwierząt i
Roślin, podczas nagłych, powodujących zagroŜenie okoliczności sanitarnych, fitosanitarnych i zoosanitarnych,
doprowadzających do zawieszenia dopuszczenia importu. Zawieszenie importu ustanowione niniejszym
punktem zostanie sformalizowane za pomocą dyspozycji przekazanych przez Koordynatora Koordynacji
Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji (odpowiedzialność, którą w zastępstwie mogą przejąć Dyrekcje
Kwarantanny Zwierząt i Roślin, o ile zaistnieje taka konieczność).
16. Dostępna będzie baza danych wymogów zoosanitarnych i fitosanitarnych w imporcie, dostępna do
konsultacji.
17. Powiadomienie o wszelkich korektach zmian lub o nowych wymogów zostanie przekazane w wiarygodny
sposób oddziałom SENASA, włącznie z oddziałami granicznymi związanymi ze spełnieniem nowych wymogów
sanitarnych.
18. Jedynie dopuszczony będzie import do kraju tych towarów wymienionych w artykule 1. niniejszego
rozporządzenia, które posiadają odpowiednie dopuszczenie importu, zgodnie z brzmieniem obowiązujących
norm.
19. Potwierdzenie ostatecznego wzoru wymogów sanitarnych, fitosanitarnych lub zoosanitarnych, w zaleŜności
od przypadku, będzie niezbędnym warunkiem, lecz niewystarczającym do dopuszczenia do importu. Przed
dopuszczeniem naleŜy spełnić wszystkie konieczne administracyjne wymagania techniczne, włączając, między
innymi, audyty i dopuszczenia w miejscu pochodzenia.
CZĘŚĆ 1
USTANOWIENIE WYMOGÓW ZOOSANITARNYCH
Kryteria Dyrekcji Kwarantanny Zwierząt co do ustalania wymogów zoosanitarnych dla importu produktów
pochodzenia zwierzęcego podlegających właściwości SENASA.
a) pierwotna rola procedur i decyzji kwarantannowych to, zarówno utrzymanie niechcianych chorób poza
terytorium REPUBLIKI ARGENTYNY, jak i ułatwienie międzynarodowego przepływu osób i towarów,
podlegających właściwości tej Krajowej SłuŜby.
b) polityka kwarantannowa bazująca na koncepcji Zarządzania Ryzykiem na racjonalnym poziomie i na
podstawie argumentów naukowych.
c) we wszystkich przypadkach zostaną wykorzystane zasady zawarte w Kodeksie Zoosanitarnym
MIĘDZYNARODOWEGO BIURA DS. EPIZOOTII (OEI) oraz juŜ istniejące i obowiązujące regulacje krajowe
lub regionalne, nie tylko SENASA, ale i innych właściwych organów.
Prezentacja strony zainteresowanej. Rozpoczyna się od podania (dokumentu) do Prezydium Wwozu, Wywozu,
Archiwów i Informacji Publicznej SENASA, na formularzach dostarczonych w tym celu przez kompetentne
oddziały.

1. Ocena wstępna: moŜna przedstawić DWIE (2) sytuacje:
1.1. istnienia wymogów dla produktów o równowaŜnym lub duŜym zagroŜeniu lub produktów zabronionych,
przypadek który będzie rozpatrywany bezpośrednio na poziomie interweniującego oddziału operacyjnego.
1.2. W przypadku braku i konieczności analizy zdolności, Dyrekcja ds. Kwarantanny Zwierząt przygotuje
program roboczy, w którym ustalone zostaną potrzebne środki do realizacji wspomnianej analizy jak i
przybliŜony czas konieczny do rozpatrzenia sprawy. W szczególności, program powinien zawierać informacje o
personelu, zwłaszcza gdy wystąpi potrzeba konsultacji ze stałymi organami doradczymi lub organami “ad hoc”,
kontraktacji konsultantów, potrzeba wizyty inspektorów lub potrzeba weryfikacji i potrzeba wszelkich środków
koniecznych do rozpatrzenia sprawy.
2. Analiza zdolności: zawiadomienie zainteresowanego o konieczności przeprowadzenia Analizy ZagroŜenia
Importu (1) (ARI), a w przypadku braku informacji koniecznej do przeprowadzenia takiej analizy,
przedstawiony wniosek zostanie zwrócony interesantowi razem z zawiadomieniem o stanie rzeczy i listą
wymaganej informacji do przeprowadzenia Analizy ZagroŜenia Importu (ARI).
---------------------------(1) Przez ocenę zagroŜenia rozumie się procedury identyfikacji i oceny działań koniecznych do stworzenia
odwrotnej sytuacji sanitarnej.
3. Dyrekcja ds. Kwarantanny Zwierząt będzie mogła dokonać małych zmian lub uwag do juŜ istniejących
wymogów importowych bez konieczności przeprowadzenia nowej Analizy ZagroŜenia Importu (ARI), nadając
temu procesowi nazwę rutynowej Analizy ZagroŜenia Importu. Odpowiednia opinia zostanie wydana w ciągu
DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU SZEŚCIU (96) godzin roboczych licząc od momentu wpłynięcia wniosku. Końcowym
dokumentem, w tym przypadku, będzie Końcowa Opinia Dopuszczenia lub Odmowy. Oddział operacyjny
zawiadomi stronę zainteresowaną o wyniku w wiarygodny sposób.
4. Wnioski importowe dla zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego, które w istotny sposób zmieniają
istniejącą politykę sanitarną w imporcie, wymagać będą procesu nie rutynowej Analizy ZagroŜenia Importu
(ARI). Ten ostatni etap Analizy ZagroŜenia Importu (ARI) będzie mógł wymagać długiego czasu i złoŜonego
procesu.
5. Właściwa opinia o konieczności przeprowadzenia nie rutynowej Analizy ZagroŜenia Importu (ARI) zostanie
wydana w terminie od PIĘCIU (5) do PIĘTNASTU (15) dni roboczych od otrzymania wniosku importowego.
6. Analizy ZagroŜenia Importu (ARI): zostaną rozpoczęte, gdy Dyrekcja ds. Kwarantanny Zwierząt otrzyma
wszystkie wymagane informacje od odpowiedniego urzędu kraju eksportującego.
Dla ustalenia wymogów zoosanitarnych zostaną przyjęte środki zapewniające minimalne zagroŜenie i
zapewniające najlepsze przyjęcie w obrocie handlowym. Po zakończeniu Analizy ZagroŜenia Importu (ARI),
zostanie ona zatwierdzona i przekazana do wiadomości zainteresowanym za pośrednictwem Dyrekcji ds.
Kwarantanny Zwierząt. Przyznany zostanie minimalny okres TRZECH (3) miesięcy do ustalenia wymogów.
7. Po ustaleniu wstępnych kroków, jeśli zostały ustalone procedury umoŜliwiające odpowiedni poziom ochrony
zoosanitarnej, Dyrekcja ds. Kwarantanny Zwierząt sporządzi Opinię techniczną wraz z wymogami
kwarantannowymi, o które naleŜy wnioskować w propozycji wymogów zoosanitarnych.
8. KaŜdorazowo, gdy uzna się to za konieczne, organ Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji będzie
mógł określić sposób przeprowadzenia Analizy ZagroŜenia Importu (ARI).
CZĘŚĆ 2
USTANOWIENIE WYMOGÓW FITOSANITARNYCH

Produkty pochodzenia roślinnego, które niosą ze sobą moŜliwość potencjonalnego zagroŜenia fitosanitarnego, z
powodu poziomu przetworzenia i ich przeznaczenia, wymagają, dla ich importu, regulacji fitosanitarnych
zgodnych z ustaleniami Regionalnego Standardu Ochrony Fitosanitarnej. 3.15 Harmonizacja środków
fitosanitarnych w imporcie (COSAVE/1999).
W tym przypadku mogą mieć miejsce DWIE (2) sytuacje:
1. Występowanie wymogów fitosanitarnych ustalonych dla dopuszczenia produktu i dla produktów o
równowaŜnym lub duŜym ryzyku występowania specyficznych przesłanek zakazu importu.
2. Nieustalone dotychczas wymogi fitosanitarne wymagające analizy zagroŜenia, dla których Dyrekcja ds.
Kwarantanny Roślin przygotuje program roboczy, w którym ustalone zostaną potrzebne środki do realizacji
wspomnianej analizy jak i przybliŜony czas konieczny do rozpatrzenia sprawy. W szczególności, program
powinien zawierać informacje o personelu, zwłaszcza gdy wystąpi potrzeba konsultacji ze stałymi organami
doradczymi lub organami “ad hoc”, kontraktacji konsultantów, potrzeba wizyty inspektorów lub potrzeba
weryfikacji i potrzeba wszelkich środków koniecznych do rozpatrzenia sprawy.
2.1. Analiza zagroŜenia plagami (ARP).
Wymogi fitosanitarne zostaną ustalone w wyniku Analizy zagroŜenia plagami (ARP) na podstawie
Międzynarodowych Norm o środkach fitosanitarnych (NIMF) Nr 2 "Dyrektywy dotyczące Analizy zagroŜenia
plagami" i Międzynarodowe Normy o środkach fitosanitarnych Nr 11 "Analiza zagroŜenia plagami
kwarantannowymi" (FAO /1996).
W analizie bierze się pod uwagę gatunek i część roślinny (owoce, nasiona, krzewy, itp.), istnieją plagi w miejscu
pochodzenia, biologia, znaczenie gospodarcze, leczenie kwarantannowe uznane w skali międzynarodowej,
wykorzystanie lub przeznaczenie towaru w naszym kraju oraz jakikolwiek inny czynnik o znaczeniu
fitosanitarnym lub normatywnym.
Dla ustalenia wymogów fitosanitarnych zostaną przyjęte środki zapewniające minimalne zagroŜenie i
zapewniające najlepsze przyjęcie w obrocie handlowym.
Dyrekcja ds. Kwarantanny Roślin powiadomi o konieczności przeprowadzenia Analizy zagroŜenia plagami
produktów i miejsc pochodzenia, dla których taka analiza, w chwili przedstawienia wniosku o Fitosanitarne
Dopuszczenie Importu (AFIDI), dotychczas nie została przeprowadzona. Mogą wystąpić DWIE (2) sytuacje :
a) Dyrekcja ds. Kwarantanny Roślin otrzyma informacje konieczne do ustalenia wymogów fitosanitarnych w
terminie minimum TRZECH (3) miesięcy od chwili przedstawienia wniosku o Fitosanitarne Dopuszczenie
Importu (AFIDI) ;
b) Dyrekcja ds. Kwarantanny Roślin nie otrzyma informacji koniecznych do przeprowadzenia Analizy
zagroŜenia plagami (ARP), w którym to przypadku zwróci zainteresowanemu przedstawiony wniosek wraz z
wyszczególnienie koniecznych informacji do przeprowadzenie takiej analizy.
Analiza zagroŜenia plagami (ARP) zostanie wszczęta, gdy Dyrekcja ds. Kwarantanny Roślin otrzyma od
krajowego organu ochrony fitosanitarnej kraju eksportującego wnioskowane informacje, z minimalnym
terminem TRZECH (3) miesięcy na ustalenie fitosanitarnych wymogów importu.
JeŜeli analizowane produkty przedstawiać będą wysokie zagroŜenie dla produkcji rolniczej, organ Koordynacji
Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji będzie mógł określić sposób przeprowadzenia Analizy wielkości
zagroŜenia (analiza ilościowa).

JeŜeli w wyniku Analizy zagroŜenia plagami (ARP) ustali się, Ŝe warunki fitosanitarne kraju pochodzenia
stanowią zagroŜenie wprowadzenia plag kwarantannowych i/lub, Ŝe nie jest moŜliwe wdroŜenie ustalonego
sposobu/sposobów zarządzania, Dyrekcja ds. Kwarantanny Roślin nie wystawi Fitosanitarnego Dopuszczenia
Importu (AFIDI).
2.2. Sposoby zarządzania zagroŜeniem plagami.
a) Uznanie "Obszaru wolnego od plag".
REPUBIKA ARGENTYNY uzna "Obszary wolne od plag" krajów trzecich, zgodnie z ustaleniami
Międzynarodowych Norm o środkach fitosanitarnych (NIMF) Nr 4 "Wymogi ustalania obszarów wolnych od
plag" (FAO /1996) lub zgodnie z zatwierdzonymi Regionalnymi Standardami (podgrupa standardów) Ochrony
fitosanitarnej COSAVE.
b) Uznanie "Zintegrowanego Systemu Środków łagodzenia zagroŜenia plagami" (System Approach).
REPUBLIKA ARGENTYNY uzna ten sposób zarządzania zagroŜeniem państw trzecich, zgodnie z ustaleniami
Regionalnego Standardu Ochrony Fitosanitarnej 3.13 "Zarys Zintegrowanego Systemu Środków łagodzenie
zagroŜenia plagami" (System Approach) COSAVE/1999.
c) Uznanie "Miejsc produkcji wolnych od plag i/lub okolic produkcji wolnych od plag".
REPUBIKA ARGENTYNY uzna "Miejsca produkcji wolnych od plag i/lub okolica produkcji wolnych od plag"
krajów trzecich, zgodnie z ustaleniami Międzynarodowych Norm o środkach fitosanitarnych (NIMF) Nr 10
"Wymogi ustalania Miejsc produkcji wolnych od plag i/lub okolic produkcji wolnych od plag" (FAO /1999).
d) Uznanie "Systemów Certyfikacji Fitosanitarnej" i "Środków RównowaŜności".
REPUBIKA ARGENTYNY uzna Systemy Certyfikacji Fitosanitarnej krajów trzecich, zgodnie z ustaleniami
NIMF Nr 7 Systemu Certyfikacji eksportu (FAO 1999) oraz środki równowaŜności według Regionalnego
Standardu Ochrony Fitosanitarnej 3.7. "Procedury zatwierdzania Leczenia Kwarantannowego" (COSAVE/2000)
oraz Aneks IV Rezolucji SENASA Nr 601 z 28 grudnia 2001, która ustanawia minimalne warunki dopuszczenia
ośrodków wdraŜania leczenia kwarantannowego.
Rewizja Analizy zagroŜenia plagami.
W przypadku zmian warunków fitosanitarnych w miejscu pochodzenia lub w przypadku wykrycia
nieprawidłowości przy wystawianiu certyfikatów fitosanitarnych lub w przypadku odkrycia plag
kwarantannowych w transporcie z określonego kierunku oraz gdy niespełnione zostaną istniejące "Zasady
Kwarantanny Fitosanitarnej w Handlu Międzynarodowym" (FAO/1995) dwustronnego porozumienia, organ
Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji ustali konieczność przeprowadzenia Analizy zagroŜenia
plagami lub rewizję poprzedniej Analizy zagroŜenia plagami.
ANEKS III
NORMATYWA PROCEDURY W IMPORCIE PRODUKTÓW, PÓŁPRODUKTÓW I/LUB
PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I/LUB TOWARÓW I/LUB ŚRODKÓW
PRODUKCJI ZAWIERAJĄCYCH LUB CZĘŚCIOWO ZAWIERAJĄCYCH SKŁADNIKI
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
1. KaŜdy proces zatwierdzania importu będzie podporządkowany TRZEM (3) wstępnym warunkom : po
pierwsze, wystawieniu pozytywnej opinii Dyrekcji ds. Kwarantanny Zwierząt w celu określenia zagroŜenia dla
kraju, zagroŜenia produktem oraz zagroŜenia miejsca przeznaczenia w ramach spełniania obowiązujących norm,
na tej podstawie ustalając inne wymogi techniczne warunkujące przeprowadzenie tego importu ; po drugie,
dopuszczenie gospodarstw hodowlanych, zakładów i/lub magazynów miejsca pochodzenia i/lub miejsca
z którego towar został sprowadzony, jeŜeli istnieje porozumienie co do warunków niniejszego rozporządzenia; i
w końcu, rejestr produktu w przewidzianych przypadkach. Dla tych TRZECH (3) warunków nie określono

Ŝadnych wymagalnych terminów. Po spełnieniu tych przesłanek procedura administracyjna nie będzie trwać
dłuŜej niŜ CZTERDZIEŚCI PIĘĆ (45) dni kalendarzowych, chyba Ŝe powody niezaleŜne od wnioskodawcy,
przedłuŜą ten okres.
2. Produkty, półprodukty i/lub artykuły pochodzenia zwierzęcego i/lub towary i/lub środki produkcji zawierające
lub częściowo zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego, które mają uzyskać zgodę na wwóz do kraju,
muszą być wyprodukowane w zakładach dopuszczonych przez Administrację Weterynaryjną i/lub przez
właściwy Urząd Sanitarny kraju pochodzenia, a wszystkie procedury odpowiednio przez nie skontrolowane. W
przypadkach innych niŜ w tych opisanych wyŜej, a mogących być uznanymi za równowaŜne, Administracja
Weterynaryjna i/lub Urząd Sanitarny kraju eksportującego moŜe postawić tę sprawę przed KRAJOWĄ
SŁUśBĄ ZDROWIA I ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOśYWCZYCH, przedstawiając przykłady wcześniejszych,
odpowiednich przypadków. Ów organ Krajowej SłuŜby przystąpi do analizy tego przypadku, i jeśli uzna za
stosowne dopuści do przeprowadzenia zamierzonej operacji.
3. KaŜdy wniosek o pozwolenie na import produktów, półproduktów i/lub produktów pochodzenia zwierzęcego
i/lub towarów i/lub środków produkcji zawierających lub częściowo zawierających składniki pochodzenia
zwierzęcego zostanie przepuszczony przez Prezydium Wwozu, Wywozu, Archiwów i Informacji Publicznej
tego organu i zostanie przekazany do załatwienia do organu Koordynacji Importu Produktów, obszaru
operacyjnego Dyrekcji ds. Ruchu Międzynarodowego, obydwie instytucje naleŜące do Koordynacji
Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji KRAJOWEJ SŁUśBY ZDROWIA I ARTYKUŁÓW ROLNOSPOśYWCZYCH. W tym celu zostanie uŜyty Formularz I "Wniosek Importu produktów, półproduktów i/lub
produktów pochodzenia zwierzęcego i/lub towarów i/lub środków produkcji zawierających lub częściowo
zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego" będący częścią niniejszego rozporządzenia a mający
charakter deklaracji przysięgłej, załączając wymaganą dokumentację wymienioną w formularzu w celu
utworzenia dokumentacji sprawy, wymieniając, między innymi: kraj pochodzenia, gatunek zwierzęcia, rodzaj
towaru, cechy indywidualne zakładu produkcyjnego, numer oficjalnego dopuszczenia wydanego przez właściwy
Organ uznany przez niniejszą SłuŜbę Krajową oraz jego połoŜenie geograficzne. Wspomniany wniosek, który
zostanie przedłoŜony Prezydium Wwozu, Wywozu, Archiwów i Informacji Publicznej niniejszej SłuŜby
Krajowej, będzie dołączony do dokumentacji wyszczególnionej w następnym punkcie.
4. Dla celów wniosku o dopuszczenie, rejestrację lub pozwolenie na import, zaleŜnie od produktów,
półproduktów i/lub produktów pochodzenia zwierzęcego i/lub towarów i/lub środków produkcji zawierających
lub częściowo zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego, który jest przedmiotem importu, importer
powinien załączyć do Formularza I następującą dokumentację:
a) jeden egzemplarz dokumentacji opisowej produktu, która musi zawierać następujące informacje: identyfikacja
producenta, oficjalny numer zakładu, gatunek zwierzęcia, marka i nazwa produktu oraz nazwa zgodna z
właściwą normą prawną, technika wytwarzania włącznie z opisem toku produkcji, lista składników włącznie z
dodatkami i środkami dodatkowymi wytwarzania wraz z deklaracją o ograniczeniach stosowania tych środków
przez obowiązujące prawo, malejący skład procentowy, okres trwałości lub przydatności do spoŜycia, warunki
konserwacji i transportu, informacja o penetracji termicznej dla produktów sterylizowanych lub przetwarzanych
termicznie oraz wszystkie inne obróbki i/lub procedury, którym produkt został poddany, kierując się opisem
zawartym w Formularzu II będącym częścią tego rozporządzenia.
Zwalnia się z tego opracowania wszystkie produkty, których proces produkcji nie wykracza poza proces
hodowli, magazynowania, filetowania, schładzania i/lub gromadzenia.
W tych przypadkach, naleŜy przedstawić deklarację opisową, w której przedstawi się temperaturę utrzymania,
dojrzewania (jeśli dotyczy) i/lub trwałość produktu.
b) opracowanie opisowe systemu pakowania, wyszczególniając wykorzystywany materiał, opis opakowania,
systemu zamykania oraz wagę kaŜdej jednostki w sprzedaŜy.
c) certyfikat pakowania, o ile wymagają tego obowiązujące przepisy.

d) DWA (2) egzemplarze oryginalnych etykiet importowanego produktu, w stanie zapoczątkowania procedury
dopuszczania i badania (przed dokonaniem importu).
Wspomnianym DWUM (2) egzemplarzom etykiety towarzyszyć będzie projekt etykiety dodatkowej,
zawierającej pełne dane importera, kraju pochodzenia i/lub miejsca z którego towar został sprowadzony, nazwa
zakładu produkującego, oficjalny numer zakładu wytwarzającego, deklaracja o składzie, zakres temperatur
przechowywania, minimalna trwałość oraz wszystkie obowiązkowe informacje, które na oryginalnej
wydrukowanej etykiecie nie są wypisane lub które nie są podane w języku kastylijskim (hiszpańskim). Projekt
dodatkowej etykiety odpowiadać będzie dokładnie tej etykiecie, która w miejscu pochodzenie dodana zostanie
do etykiety głównej, na kaŜdym pudełku i/lub sztuce, gdy docelowo produkt przeznaczony do sprzedaŜy
publicznej, lub na opakowaniu pierwotnym i/lub wtórnym, gdy produkt przeznaczony jest do przetworzenia
przemysłowego.
Oryginały opracowania na temat produktu, systemu pakowania, deklaracja opisowa i certyfikat zdatności
opakowania, powinny być przedstawione w formie deklaracji przysięgłej, podpisane przez odpowiedzialnego
pracownika firmy eksportującej i z poręczeniem oficjalnej słuŜby sanitarnej kraju eksportującego.
Oficjalna słuŜba kraju pochodzenia produktu powinna poręczyć lub powinna zostać zidentyfikowana jako organ
autoryzowany przez system odpowiadający i celowo uznany przez KRAJOWĄ SŁUśBĄ ZDROWIA I
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOśYWCZYCH, między innymi w następujących punktach: gatunek lub gatunki
(ANEKS III) zwierząt, których pochodzą surowce, z których wytworzony został produkt, informacja o penetracji
termicznej dla produktów sterylizowanych lub przetwarzanych (czas i temperatura), czas dojrzewania,
peklowanie lub inny proces konserwacji, zdatność do spoŜycia dla ludzi i do zdatność sprzedaŜy w kraju
pochodzenia.
We wszystkich przypadkach, kopie lub kserokopie które zostaną przedstawione, muszą być poświadczone przez
krajowego notariusza publicznego.
JeŜeli oryginalne dokumenty nie są sporządzone w języku kastylijskim, zawsze powinny być przetłumaczone
przez tłumacza przysięgłego.
5. Produkty, półprodukty i/lub artykuły pochodzenia zwierzęcego i/lub towary i/lub środki produkcji zawierające
lub częściowo zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego, które mają być zaimportowane, zostaną poddane
lub nie, następującym procedurom rejestracji, zgodnie ze swym przeznaczeniem, przed ostatecznym
dopuszczeniem ich importu, którego dokonuje oddział operacyjny organu Koordynacji Kwarantannowej, Granic
i Certyfikacji, w następujący sposób:
a) przeznaczone jako Ŝywność dla ludzi lub do przetworzenia przemysłowego w celu spoŜycia dla ludzi, dla
celów farmakologicznych lub organoterapeutycznych dla ludzi, Ŝelatyny enologiczne i jadalne, tłuszcze i oleje
jadalne i inne przeznaczone do tego celu, jak i poŜywienie dla gotowych zwierząt, produkty biologiczne, nawozy
i/lub nawozy ze składnikami zwierzęcymi, powinny zostać zarejestrowane w Dyrekcji Produktów Rolnochemicznych, Farmakologicznych i Weterynaryjnych.
b) surowce zwierzęce przeznaczone do przygotowywania Ŝywności dla zwierząt lub innych z dodatkiem
surowców zwierzęcych dla zwierząt, naleŜy zarejestrować w Dyrekcji Kontroli Produktów Pochodzenia
Zwierzęcego.
c) przeznaczone wyłącznie dla przemysłu, nieprzeznaczone do spoŜycia przez ludzi lub zwierząt w Ŝadnej
formie, nie podlegają rejestracji.
6. JeŜeli występują modyfikacje w oryginalnych dokumentach produktów autoryzowanych, interesant powinien
wystąpić o dołączenie informacji o takiej zmianie, załączając odpowiednią dokumentację poręczoną przez

oficjalną słuŜbę sanitarną kraju eksportującego. Wspomniana modyfikacja powinna być uprzednio zatwierdzona
przez kompetentne oddziały, i w tym celu, wyznacza się czas DZIESIĘCIU (10) dni po uzyskaniu wyŜej
wymienionych dopuszczeń, na otrzymanie nowego “Dopuszczenia do Importu”.
7. Po przedłoŜeniu dokumentacji w Prezydium Wwozu, Wywozu, Archiwów i Informacji Publicznej niniejszej
SłuŜby Krajowej, ale po spełnieniu TRZECH (3) przesłanek wymienionych w Punkcie 1 czasie
nieprzekraczającym CZTERDZIESTU PIĘCIU (45) dni kalendarzowych, wspomniany Organ powinien wydać
decyzję w tej sprawie.
JeŜeli po spełnieniu TRZECH (3) przesłanek SENASA nie wyda decyzji w przewidzianym terminie, z
pominięciem zwłok nie spowodowanych przez ten Organ, osoba odpowiedzialna za import będzie mogła wnieść
do właściwego oddziału Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji pismo, z prośbą o “SZYBKIE
ZAŁATWIENIE SPRAWY” co do omawianej decyzji. JeŜeli po upływie PIĘCIU (5) dni roboczych od
wniesienia wspomnianego pisma, wymieniona SłuŜba nie wydała decyzji, wnioskujący będzie mógł wwieźć
produkt na terytorium kraju za pomocą numeru sprawy, który został nadany ANEKSOWI III, tj. dokumentacji
wymaganej przez ten Organ w celu przeprowadzenia analizy zdolności dopuszczenia importu, załączając do
“Awiza przybycia” wcześniej wspomniany wniosek o SZYBKIE ZAŁATWIENIE SPRAWY.
8. Autoryzacja importu produktów, półproduktów i/lub produktów pochodzenia zwierzęcego i/lub towarów i/lub
środków produkcji zawierających lub częściowo zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych jako Ŝywność dla ludzi, Ŝywność dla zwierząt, przeznaczona do przetworzenia przemysłowego
lub do innego w celu, będzie przyznana przez organ Koordynacji Importu Produktów, oddział obszaru
operacyjnego Dyrekcji ds. Ruchu Międzynarodowego, obydwie instytucje naleŜące do Koordynacji
Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji.
Autoryzacja będzie waŜna przez JEDEN (1) rok, o po upłynięciu tego terminu nastąpi jej uniewaŜnienie, o ile
względy sanitarne lub innej natury nie będą wymagać jej anulowania, zawieszenia lub modyfikacji przed
upłynięciem tego terminu. Oddział Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji przyznający autoryzacje,
po otrzymaniu dokumentów (decyzji) niezawierających przeciwwskazań do dopuszczenia, ma
DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ (96) godzin roboczych na sporządzenia autoryzacji. Warunki sanitarne,
zoosanitarne, jakościowe i/lub inne mające miejsce, a wyszczególnione w autoryzacji importu, będą takie same
co te wyszczególnione na certyfikacie pochodzenia i/lub miejsca z którego towar został sprowadzony, zaleŜnie
od przypadku, odpowiadać będą towarom przeznaczonym do wwozu do REPUBLIKI ARGENTYNY.
9. Odnowienie lub przedłuŜenie Autoryzacji Importu zostanie wydane przez właściwy oddział Koordynacji
Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji, na wniosek zainteresowanego, w okresie między TRZYDZIESTOMA
(30) a SIEDMIOMA (7) dniami przed jej wygaśnięciem, za pomocą pisma Importera i kopią “Autoryzacji
Importu”, która ma być odnowiona i jest bliska terminu wygaśnięcia, zgodnie z brzmieniem niniejszego
rozporządzenia. Po otrzymaniu wspomnianego wniosku, wobec braku sanitarnych, technicznych, prawnych lub
innych przeciwwskazań, SENASA przekaŜe importerowi nową autoryzację. Po upływie waŜności “Autoryzacji
Importu”, tj. po JEDNYM (1) roku, i w przypadku braku wniosku o jej odnowienie w czasie i formie zgodnymi
z brzmieniem niniejszego rozporządzenia, odnowienie to będzie trwać tak długo ile wymagać tego będą raporty
techniczne właściwych oddziałów SłuŜby (SENASA).
SENASA przedstawi kompetentnym władzom sanitarnym kraju pochodzenia, w formie urzędowej, warunki i
wzór właściwego certyfikatu, który będzie do dyspozycji osób ubiegających się.
Wspomniany wzór Międzynarodowego Certyfikatu Sanitarnego, wraz z Autoryzacją Importu, podlega
anulowaniu, zawieszeniu lub modyfikacji, zawsze gdy zajdzie potrzeba, w sytuacjach zmiany warunków
zagroŜenia kraju/produktu/przeznaczenia, przeterminowania dopuszczenia zakładów produkcyjnych lub
konieczności aktualizowania wymogów jakościowych lub toŜsamości, zaleŜnie od potrzeb. Ogólny wzór
odniesienia przedstawiony jest jako Formularz III, będący nierozerwalną częścią niniejszego rozporządzenia.

10. Produkty, które przez swą charakterystykę, w miejscu pochodzenia nie mogą mieć osobnego certyfikatu dla
kaŜdej partii, produkty przeznaczone dla przemysłu nie spoŜywczego: środki uprawy, odczynniki lub inne,
powinny być wwoŜone z ogólnym certyfikatem dopuszczenia równieŜ oficjalnie poręczonym lub posiadającym
dopuszczenie i oficjalne poręczenia lub dokumentację, którą SENASA, dla tych celów uzna za właściwą za
pośrednictwem instytucji Koordynacji Kwarantannowej, ANEKSU III, Granic i Certyfikacji, gwarantując ich
monitorowanie (śledzenie). W przypadku tych produktów wydane autoryzacje importu będą miały waŜność
SZEŚCIU (6) miesięcy, o ile nie zmienią one swej charakterystyki, i będą odnowione po wystąpieniu z
pisemnym wnioskiem, tą samą drogą administracyjną.
WaŜność autoryzacji wygaśnie jeszcze w terminie ich waŜności, gdy zmieni się charakterystyka lub oryginalne
cechy produktu, przypadki o których zainteresowany powinien powiadomić, na własną odpowiedzialność, dla
własnego szacunku i moŜliwości posiadania takiej autoryzacji, która dostosowana jest do tych zmian.
11. SENASA anuluje lub zawiesi wystawione Autoryzacje Importu i poczyni konieczne środki sanitarne i/lub
administracyjne, kiedy:
a) zmiany sytuacji zoosanitarnej w kraju pochodzenia towaru mogą narazić na zagroŜenie warunki zoosanitarne
w REPUBLICE ARGENTYNY;
b) zostaną cofnięte lub zawieszone dopuszczenia zakładu wytwórczego;
c) importer, zostanie wyrejestrowany lub zawieszony we właściwym dla niego rejestrze;
d) w związku z tym zostanie wezwany do sądu;
e) według uznania KRAJOWEJ SŁUśBY ZDROWIA I ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOśYWCZYCH, gdy
zaistnieją pobudki o znaczeniu publicznym lub zagroŜenia które będą tego wymagać.
12. Dopuszczenie i późniejsza autoryzacja towarów, dokonane zgodnie z postanowieniami poprzedzającego
Punktu, będą waŜne tak długo, jak długo nie zmienią się warunki sanitarne w kraju pochodzenia i dopóki
czynniki natury sanitarnej na to pozwolą. Ci importerzy, którzy zechcą wwieźć towar juŜ dopuszczony i
zarejestrowany przez jakiś inny organ, powinni wnieść o pozwolenie, w postaci wniosku o zezwolenie na import
zgodnie z Formularzem IV, będącym częścią niniejszego rozporządzenia, pod przysięgą, powołując się na juŜ
otrzymane dopuszczenie i autoryzację, do Prezydium Wwozu, Wywozu, Archiwów i Informacji Publicznej,
wniosek który zostanie przesłany do Koordynacji Importu Produktów, obydwa organy podlegające Koordynacji
Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji. Stosowna autoryzacja zostanie przyznana w terminie nie dłuŜszym niŜ
DWADZIEŚCIA PIĘĆ (25) dni kalendarzowych. JeŜeli dokumentacja opisowa na temat sposobu pakowania i
wagi netto produktu nie odpowiada rzeczywistości, naleŜy złoŜyć formularz w postaci FORMULARZA I, na
którego rozpatrzenie przewidziany jest określony czas.
13. Przed wwozem kaŜdego transportu importer musi przedstawić Koordynacji Importu Produktów duplikat
“Awiza przybycia właściwy dla importu produktów, półproduktów i/lub produktów pochodzenia zwierzęcego
i/lub towarów i/lub środków produkcji zawierających lub częściowo zawierających składniki pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych jako Ŝywność dla ludzi, Ŝywność dla zwierząt” zgodnie z Formularzem V będącym
częścią tego rozporządzenia i mającym charakter Deklaracji Przysięgłej, jeŜeli produkt jest przeznaczony do
spoŜycia dla ludzi w jakiejkolwiek formie lub do spoŜycia dla zwierząt zgodnie z Punktem 5 albo z
Formularzem VI, który jest nierozerwalną częścią niniejszego rozporządzenia i ma charakter Deklaracji
Przysięgłej jeŜeli produkt jest przeznaczony do wykorzystania w przemyśle nie spoŜywczym, zgodnie z
informacją zawartą w tymŜe Punkcie.
Wspomniane “Awizo przybycia” powinno być przedstawione z wyprzedzeniem minimum TRZECH (3) dni
roboczych przed wwozem towaru, transportem morskim, lotniczym, śródlądowym lub drogowym. Organ ma
obowiązek autoryzować lub zabronić wwozu. [Awizo] zostanie podpisane i zatwierdzone oraz zwrócone

petentowi, o ile nie wystąpią Ŝadne przeciwwskazania, po upływie CZTERDZIESTU OŚMIU (48) godzin od
jego otrzymania. “Awizo przybycia” będzie miało waŜność PIĘTNASTU (15) dni kalendarzowych licząc od
dnia jego autoryzacji. Wspomniany dokument moŜe być przedłuŜony jeden jedyny raz, na taki sam okres, w
uzasadnionym przypadku, na podstawie pisma importera dołączonego do oryginału lub kopii awiza.
14. Do wspomnianego “Awiza przybycia” naleŜy dołączyć:
a) kopię “Autoryzacji Importu” importowanego produktu.
b) kopię “ostatecznych etykiet” zatwierdzonych dla produktów przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi lub
zwierzęta, lub etykiety dla towarów do wykorzystania przez przemysł (towary do wykorzystanie w przemyśle
nie są dopuszczany ani rejestrowane) oraz dowód rejestracji i zatwierdzenia etykiet oraz dokumentacją opisową,
jeśli dotyczy, w której przedstawia się towar dopuszczony przez właściwy oddział.
c) wniosek właściwych oddziałów, JEDNA (1) kopia certyfikatu jakości, analizy i zdatności do spoŜycia przez
ludzi, stan zdrowia i/lub stan sanitarny, w zaleŜności od tego jakiego towaru dotyczy, przetłumaczony przez
tłumacza przysięgłego, jeŜeli nie zostały owe dokumenty sporządzone w języku hiszpańskim.
d) kopia certyfikatu ochrony towaru w transporcie morskim, a w przypadkach gdy certyfikat jest wymagany, a z
przyczyn administracyjnych w kraju pochodzenia nie było moŜliwe przygotowanie certyfikatu przed przybyciem
towaru (na przykład: transport powietrzny lub drogowy), importer moŜe przesłać kopię do Koordynacji Importu
Produktów w terminie DWUDZIESTU CZTERECH (24) godzin po wwozie tego towaru.
15. “Awiza przybycia właściwy dla importu produktów, półproduktów i/lub produktów pochodzenia
zwierzęcego i/lub towarów i/lub środków produkcji zawierających lub częściowo zawierających składniki
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych jako Ŝywność dla ludzi, Ŝywność dla zwierząt” które, tak jak
Formularz V i VI, są integralną częścią tego rozporządzenia i powinny być sporządzane na wniosek importera,
dla kaŜdej przesyłki towaru, to znaczy, dla JEDNEJ (1) cięŜarówki, wagonu, kontenera lub ładowni.
16. Importer lub jego przedstawiciel jest odpowiedzialny za powiadomienie SłuŜby Inspekcyjnej SENASA dla
jakiego zakładu towar jest przeznaczony, a punkt graniczny za powiadomienie o przybyciu towaru.
Powiadomienie to powinno dokonać się w sposób wiarygodny, przynajmniej na JEDEN (1) dzień roboczy przed
przybyciem towaru do kraju.
17. Po upłynięciu maksymalnego czasu (wliczając w przedłuŜenie waŜności) TRZYDZIESTU (30) dni waŜności
“Awiza przybycia” z powodu nie przeprowadzenia importu dla którego zostało wystawione, importer powinien
zwrócić je SłuŜbie, która je wystawiła lub do punktu granicznego, w którym awizo powinno być przedstawione,
(oddziałowi który je wystawi w miejscu pochodzenia) w terminie nieprzekraczającym SIEDEM (7) dni
roboczych, licząc od następnego dnia por upływie waŜności, po którym staje się niewaŜny i na którym dokonuje
się związanej z tym adnotacji. W przypadku wykrycia niespełnienia wyŜej wymienionego warunku, do momentu
urzędowego wyjaśnienia zaistniałem sytuacji, oddział operacyjny nie będzie mógł wydać nowego “Awiza
przybycia” zainteresowanej firmie.
18. Oryginał “Awiza przybycia” przekazany zainteresowanemu, wraz z załączoną dokumentacją zgodnie z
zasadą opisaną w Punkcie 14 niniejszego Aneksu, musi być nierozłączną częścią dokumentacji prezentowanej w
Punkcie Granicznym, a której kserokopie będą towarzyszyły towarowi do samego zakładu przeznaczenia
wyszczególnionego na awizie.
19. Zmiany miejsca (zakładu) przeznaczenia zostaną naniesione jedynie przed wwozem towaru, na podstawie
pisemnego wniosku importera wraz załączonym oryginałem lub kopią awiza przedstawionego w Koordynacji
Importu Produktów, oddział operacyjny Dyrekcji ds. Ruchu Międzynarodowego, obydwie instytucje
podlegające Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji.

20. “Awizo przybycia”, które nie będzie wymagało Ŝadnych zmian w momencie przybycia towaru, zostanie
sprawdzone pod względem zgodności z Punktem 6 tego rozporządzenia oraz podpisane przez osobę
odpowiedzialną SłuŜby Inspekcyjnej SENASA w zakładzie odbierającym towar, musi zostać zarchiwizowane w
SłuŜbie Inspekcyjnej zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez kompetentne oddziały.
Istniejące zmiany zostaną przekazane do odpowiedniego oddziału wraz z właściwą dokumentacją i aktami, jeśli
istnieją.
21. Towary traktowane jako “próbki”, jako takie zadeklarowane w towarzyszącej dokumentacji handlowej i/lub
sanitarnej, te które po ich wykorzystaniu (po degustacji, po imprezach specjalnych, po analizach technicznych
jakości, po zapakowaniu, i innych) nie wymagają przekazania do rejestracji, jedynie muszą być autoryzowane za
pomocą istniejącego “Awiza przybycia właściwy dla importu produktów, półproduktów i/lub produktów
pochodzenia zwierzęcego i/lub towarów i/lub środków produkcji zawierających lub częściowo zawierających
składniki pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych jako Ŝywność dla ludzi, Ŝywność dla zwierząt”, które tak
jak Formularz VII, jest integralną częścią niniejszego rozporządzenia, pod przysięgą.
Towar musi przybyć wraz z JEDNYM (1) Międzynarodowym Certyfikatem Sanitarnym wystawionym przez
kompetentną instytucję uznaną przez SENASA, dopełniając wymogów sanitarnych, zoosanitarnych i/lub jakości
ustalonej przez wspomniany organ, zgodnie z pochodzeniem i produktem, którego sprawa dotyczy. Certyfikat
musi być sporządzony w języku kastylijskim lub przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Jeśli zajdzie
konieczność, niniejsza Krajowa SłuŜba określi następne przeznaczenie produktu, po spełnieniu wymogów jego
importu. Nie jest konieczny rejestr w spisie importerów ani teŜ wcześniejsza rejestracja ani dopuszczenie dla
towaru określonego jako “próbka”. Poza tym, zainteresowany musi wypełnić Formularz VIII. Awizo przybycia
próbki przetwarzane jest w taki sam sposób, jeŜeli chodzi o obróbkę administracyjną, waŜność i inne wymogi
Formularza V i VI.
Próbki zwolnione są z obowiązku przeznaczania ich dla zakładów dopuszczonych przez SENASA, chyba Ŝe z
powodów natury sanitarnej, zoosanitarnej, czynnika zagroŜenia lub innych, wymagane będą wskazania
upowaŜnionego miejsca przeznaczenia podlegającego oficjalnej kontroli, o czym stanowić moŜe niniejszy
Organ, według swego uznania.
22. Zgodnie z materią omówioną w poprzednim Punkcie, we wszystkich przypadkach chodzi o towary, których
wwóz do kraju nie będzie pociągać za sobą potencjalnego zagroŜenia sanitarnego lub zoosanitarnego, towary
uzgodniene przed wydaniem autoryzacji wwozu przez kompetentne oddziały SENASA, dokonujących oceny
analizy zagroŜenia pod względem zoosanitarnym związanej z importem produktów i wystawiających
odpowiednią opinię techniczną. W Ŝadnym przypadku nie zostanie autoryzowany wwóz produktów
wytworzonych w sposób rzemieślniczy lub wyprodukowanych w zakładach niepoddanych oficjalnym
kontrolom, ani wwóz produktów, które nie zostały odpowiednio zidentyfikowane (nazwane).
Czas wymagany dla wspomnianych “analizy zagroŜenia” będzie podobny do wymaganego dla kaŜdego innego
importu o charakterze handlowym.
23. Produkty, półprodukty i/lub artykuły pochodzenia zwierzęcego i/lub towary i/lub środki produkcji
zawierające lub częściowo zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego, przeznaczone do spoŜycia przez
ludzi, o których import się wnioskuje, muszą być poddane Planowi Kontroli Odpadów i Higieny śywności w
kraju pochodzenia, równowaŜnemu z Planem Kontroli Odpadów i Higieny śywności REPUBLIKI
ARGENTYNY.
Dopuszczenie kraju pochodzenia jako kraju eksportującego wymienione produkty do REPUBLIKI
ARGENTYNY, zostanie uzaleŜnione od uznania przez SENASA gwarancji zapewnienia przez ten plan
monitoringu moŜliwej obecności odpadów substancji zanieczyszczających i lekarstw weterynaryjnych oraz
wykrywania mikroorganizmów chorobotwórczych.

Jednocześnie, w celu zapewnienia tego warunku, w ciągu pierwszego kwartału roku, naleŜy przesłać drogą
oficjalną, analityczne wyniki z poprzedniego roku, zebrane w ramach wspomnianego planu.
24. Wszystkie produkty, półprodukty i/lub artykuły pochodzenia zwierzęcego i/lub towary i/lub środki produkcji
zawierające lub częściowo zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego, powinny być wwoŜone do kraju
wraz z JEDNYM (1) egzemplarzem Międzynarodowego Certyfikatu Sanitarnego, w którym wyszczególnione
będą spełnione wymogi, określone przez SENASA, dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego, a jeśli
dotyczy, jakości lub innych, wystawiony przez właściwy organ kraju pochodzenia, uznany przez niniejszą
Krajową SłuŜbę i sporządzony w języku kastylijskim lub na ten język przetłumaczony przez tłumacza
przysięgłego. Jako wyjątki będą traktowane jedynie przypadki wymienione w Punkcie 10 niniejszego Aneksu.
25. W punktach inspekcji granicznej, personel KRAJOWEJ SŁUśBY ZDROWIA I ARTYKUŁÓW ROLNOSPOśYWCZYCH przeprowadzi, w kaŜdym przypadku, kontrolę fizyczną, termiczną (jeśli dotyczy),
dokumentową i kontrolę toŜsamości towarów oraz ich zgodność z autoryzacją i certyfikatem. Zamknięte
pojazdy, wagony, kontenery, powinny przybyć do kraju zaplombowane, a po przybyciu zostanie sprawdzona
właściwość i nienaruszalność plomb kraju pochodzenia, które muszą być wymienione w certyfikatach.
W ten sposób zostanie stwierdzona właściwość i nienaruszalność produktów, które przybędą w oryginalny
opakowaniach, z numerowanymi plombami bezpieczeństwa lub zabezpieczonych w inny sposób, akceptowany
przez SENASA.
Tak samo, porówna się identyfikację transportu w certyfikacie, dla cięŜarówek wymagany jest numer własności;
dla kontenerów identyfikacja znakowaniem alfanumerycznym; dla transportu kolejowego, identyfikacja wagonu
znakiem i/lub numerem; dla statku jego nazwa, a dla transportu lotniczego nazwa przewoźnika i numer lotu.
Jeśli nie wystąpią przeciwwskazania, przekaŜe się dokument wystawiony przez SENASA, który autoryzuje
transport na terytorium państwowym, w celu dowozu do dopuszczonego przez SENASA zakładu krajowego, za
wyjątkami przewidzianymi niniejszą normą.
Do wspomnianego dokumentu dołączy się kopie “Awiza przybycia”, kopie “Autoryzacji importu” i “Ostatecznej
etykiety” oraz oryginał odpowiedniego Certyfikatu/certyfikatów, podczas gdy oryginały Awiza przybycia i
kopia dołączonej, wymienionej dokumentacji, pozostanie we władaniu punktu granicznego wraz z kopią
certyfikatów.
W przypadkach, w których w punkcie wwozu do kraju naleŜy dokonać przeładunku towarów w celu przewozu
do zakładu przeznaczenia, przeładunek ten musi być dokonany pod nadzorem personelu SENASA, a transport
musi być dopuszczony przez kompetentny oddział tego organu, z zachowaniem odpowiednich warunków
higienicznych.
26. JeŜeli produkty, półprodukty i/lub artykuły pochodzenia zwierzęcego i/lub towary i/lub środki produkcji
zawierające lub częściowo zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego, podlegające SENASA, nie będą
przeznaczone do spoŜycia przez ludzi lub zwierzęta, a będą przeznaczone wyłącznie do wykorzystania
przemysłowego, ich import musi zostać przeprowadzony według procedur przewidzianych dla produktów
przeznaczonych dla przemysłu spoŜywczego, z wyłączeniem rejestracji produktu, a ich przeznaczenie moŜe być
dowolne, tj. dla zakładów dopuszczonych przez SENASA lub dla zakładów nieposiadających oficjalnego
dopuszczenia. W tym ostatnim przypadku zachowanie w aktach wszelkiej dokumentacji związanej z importem
pozostaje odpowiedzialnością zakładu odbierającego, dokumentacja która pozostaje do wglądu, na Ŝyczenie,
KRAJOWEJ SŁUśBY ZDROWIA I ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOśYWCZYCH.
Metodologia ta będzie zawsze stosowana, chyba Ŝe w ocenie personelu punktu wwozu będą występować
okoliczności o charakterze sanitarnym, technicznym lub dokumentowym, które nakaŜą przesłanie towarów
posiadających cechy towarów zabronionych do dopuszczonego zakładu przeznaczenia, natomiast w tych
przypadkach zostaną wszczęte odpowiednie procedury rutynowe.

27. Jeśli urzędujący funkcjonariusz graniczny stwierdzi, Ŝe towar nie spełnia wymogów autoryzacji wwozu
ustanowionych przez SENASA, sporządzi odpowiednią dokumentację i nie zezwoli na wwóz towaru.
Nie pomniejszając znaczenia powyŜszego punktu, w przypadku niespełnienia ustaleń niniejszego rozporządzenia
i w przypadku niespełnienia nałoŜonych wymogów, o ile nie zostanie naraŜone zdrowie publiczne lub zdrowie
zwierząt, Koordynacja Kwarantanny, Granic i Certyfikacji moŜe uznać przypadki wyjątków od tej reguły i na
wyraźną prośbą importera.
W tym celu, naleŜy przedłoŜyć pismo do wspomnianego urzędu, a w przypadku wyjątkowego przyznania
autoryzacji, naleŜy sporządzić odpowiedni dokument autoryzujący wwóz towarów jako “zabronionych, bez
prawa ich uŜycia”, przyznając okres nie dłuŜszy niŜ PIĘTNAŚCIA (15) dni dla firmy importującej do
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, okres w którym zainteresowany odpowiada za utrzymanie towarów w
wymaganych warunkach i ponosi wszelkie związane z tym koszty.
SENASA, za pośrednictwem Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji moŜe, ostatecznie zezwolić
na wwóz tych towarów, moŜe orzec o zmianie zdolności towaru, odmówić, podjąć decyzję o reeksporcie lub
utylizacji.
JeŜeli po upływie przewidzianego terminu wymienionego w niniejszym Punkcie nie zostanie znalezione
rozwiązanie problemu, który spowodował uznanie towaru za zabroniony, KRAJOWA SŁUśBA ZDROWIA I
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOśYWCZYCH określi dalszą procedurę i powiadomi o niej importera,
wyznaczając tym samym termin wykonania podjętego środka.
Jeśli ten wymóg nie zostanie dopełniony po upływie wyznaczonego terminu i jeśli nie będą występować siły
wyŜsze usprawiedliwiające przekroczenie tego terminu, uzna się, Ŝe importer towar porzucił, i w tym przypadku
przejdzie się do zlecenia jego utylizacji, a koszty związane z tą sytuacją poniesie firma odpowiedzialna.
28. Dopuszcza się przypadki odmowy, między innymi :
a) Brak Międzynarodowego Certyfikatu Sanitarnego kraju pochodzenia, przedłuŜonego przez oficjalny urząd
uznany przez SENASA, uwzględniający towar przeznaczony do wwozu.
b) Świadectwo pochodzenia, w którym nie będą wyszczególnione wymogi sanitarne, a w szczególności, gdy
brak ten oznaczać moŜe zagroŜenie dla zdrowia dla ludności lub zwierząt w kraju.
c) Niezgodność deklarowanych informacji w świadectwie pochodzenia oraz w autoryzacji i dopuszczeniu ze
stanem faktycznym, włączając w to warunki termiczne, stwierdzona przeprowadzoną kontrolą, .
d) Zmiana charakterystyk organoleptycznych wwoŜonych produktów.
e) Nieudokumentowane naruszenie plomb deklarowanych w dokumentacji kraju pochodzenia.
f) brak oznakowania plomby/plomb na świadectwie, brak oznaczenia transportu na tych dokumentach.
g) Etykiety, które okaŜą się niezgodne z tymi deklarowanymi wobec SENASA, a które zostały przez ten organ
zarejestrowane i autoryzowane.
h) Certyfikaty (świadectwa) nie są sporządzone w języku hiszpańskim, lub są niewłaściwe przez brak
odpowiedniego przysięgłego tłumaczenia.
i) Certyfikaty sanitarne i zoosanitarne towarzyszące towarom nie posiadają cech urzędowych, właściwych dla
kraju wystawiającego. Nie zostaną przyjęte dokumenty posiadające nieoficjalne nagłówki i nieposiadające cech
urzędowych.

j) Towary z innym, niŜ te autoryzowane, miejscem przeznaczenia.
k) Brak w certyfikacie osoby odpowiedzialnej za towar, brak nazwy importera.
l) Towar pochodzi z zakładu, którego dopuszczenie wygasło lub zostało zawieszone.
29. W celu otrzymania informacji o spełnieniu wymogów wwozu dla towaru przeznaczonego dla zakładu
dopuszczonego przez SENASA, zgodnie z autoryzacją awiza przybycia Formularza V, wymagane będzie
działanie według następującej procedury:
a) niniejsza procedura stosowana będzie dla kaŜdego importu produktów, półproduktów i produktów
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonego dla zakładów nadzorowanych przez SENASA.
b) wszystkie punkty graniczne podlegle SENASA biorące udział w kontroli produktów określonych w Punkcie
1, okresowo raportują o tych wwozach do organu Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji.
c) wspomniany organ Koordynacji przekaŜe do Krajowej Dyrekcji Kontroli listę zakładów przyjmujących
towary w raportowanym okresie.
d) organ Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji, okresowo wystosuje raport na temat kaŜdego
zakładu, który zawierać będzie następujące dane: oficjalny numer zakładu, dopuszczenie do obrotu, numer awiza
przybycia, data wwozu do kraju, gatunek zwierzęcia, opis produktu, wielkość towaru wwiezionego w
kilogramach, punkt graniczny przez który towar został wprowadzony, kraj pochodzenia, producent oraz
importer.
e) raporty te będą okresowo wysyłane przez organ Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji
nadzorującym poszczególne zakłady, którzy dostarczą je personelowi SENASA obecnemu w zakładach.
f) W kaŜdym zakładzie produkcyjnym personel niniejszej Krajowej SłuŜby sprawdzi czy wykazywane produkty
korespondują jakościowo i ilościowo z tymi wwiezionymi do zakładu.
g) Zgodnie z wynikami wykazanymi przez tę kontrolę, personel SENASA kaŜdorazowo sporządzi raport “Są
róŜnice” lub “Brak róŜnic”, co oznacza, odpowiednio, czy istnieje lub nie, zgodność pomiędzy towarem
wwiezionym a tym wykazanym organowi Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji.
h) Krajowa Dyrekcja Kontroli Rolno-SpoŜywczej kierować będzie pracami nad zebraniem wyników kontroli w
kaŜdym zakładzie, zarówno w przypadku odkrycia lub braku zdarzeń i przekaŜe je do Koordynacji
Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji w terminie nieprzekraczającym PIĘTNAŚCIE (15) dni po przekazaniu
raportów sporządzonych przez wspomniany organ Koordynacji.
i) W przypadku zaistniałych zdarzeń (“róŜnic”), poinformuje organ Koordynacji Kwarantannowej, Granic i
Certyfikacji o tych róŜnicach, w celu podjęcia przez niego sprawdzenia zgodności przekazanych danych, a w
zaistniałych sytuacjach, wszczęcia odpowiednich działań.
j) W przypadkach, gdy owe “róŜnice” stanowiłyby o wwozach niezgodnej ilości, organ Koordynacji
Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji moŜe przystąpić do weryfikacji danych przekazanych przez punkty
graniczne, kolejno, według waŜności sprawy, poprawiając błędną informację w bazie danych, o ile błąd miał
miejsce.
k) W przypadkach, w których personel zakładu poinformuje o zmianie miejsca przeznaczenia towarów, organ
Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji zarejestruje tę róŜnicę w bazie danych.

l) W przypadkach stwierdzania na granicy wwozu towarów, które nie dotarły do deklarowanych przez
importerów zakładów, organ Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji rozpocznie właściwe działania
prawne i poinformuje o takich okolicznościach Krajową Dyrekcje Kontroli Rolno-SpoŜywczej.
m) Jeśli towary dotarły do zakładów bez powiadomienia organu Koordynacji Kwarantannowej, Granic i
Certyfikacji, organ ten ustali przyczyny dla których takiej informacji nie dostarczono.
30. Autoryzacje Importu przyznane przed wprowadzeniem w Ŝycie tego rozporządzenia zostają uniewaŜnione
zgodnie z następującym harmonogramem:

Data przyznania

Lata od 1993 do 1996
Lata od 1997 do 1999
Lata od 2000 do 2001
Rok 2002

Upływ
terminy
waŜności
(wyraŜony
w
ilości
dni
poprzedzających wejście w
Ŝycie
niniejszego
rozporządzenia
SZEŚDZIESIĄT (60) dni
DZIEWIĘĆDZIESIĄT (90) dni
STO DWADZIEŚCIA (120) dni
Rok kalendarzowy

31. Dla przedłuŜeń “Autoryzacji Importu” przyznanych przed wejściem w Ŝycie niniejszego rozporządzenia,
firmy powinny przedstawić kopię tych autoryzacji w terminie nie mniejszym niŜ DWADZIEŚCIA (20) dni
przed upływem terminu ich waŜności, w celu sporządzenia przedłuŜenia, z wymogiem przekazania oryginału
autoryzacji przy odbiorze odpowiednich, przedłuŜonych autoryzacji.
32. Pisma w sprawie autoryzacji przyznanej w momencie obowiązywania niniejszej normatywy, zostaną
sporządzone z uwzględnieniem obowiązująceto wzoru w postaci Formularza IX niniejszego rozporządzenia.
33. KRAJOWA SŁUśBA ZDROWIA I ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOśYWCZYCH moŜe wystąpić do
importerów o dokumentację handlową lub kaŜdą inną towarzyszącą ładunkowi, o ile uzna za konieczne
zapoznanie się z zawartymi tam danymi lub informacjami.
34. Z niniejszego Aneksu wyłącza się skóry lub skóry garbowane oraz towary lub ubrania z nich wytworzone.
Skóry lub skóry garbowane (nie wliczając w to towarów przemysłowych i pochodzących z nich ubrania)
otrzymywane z gatunków wraŜliwych na przenośną gąbczastą encefalopatię bydła pochodzących z krajów
dotkniętych przez tę chorobę, jedynie powinny posiadać uprzednią pozytywną opinię dla importu wystosowaną
przez Dyrekcję ds. Kwarantanny Zwierząt, o którą występuje się do Koordynacji Importu Produktów, na piśmie
od zainteresowanego, podając końcowe zastosowanie i załączając całą towarzyszącą dokumentację uznaną za
konieczną przez SENASA.
Po zaopiniowaniu przez Dyrekcję ds. Kwarantanny Zwierząt, oddział operacyjny będzie mieć CZTERDZIEŚCI
OSIEM (48) godzin na zakomunikowanie opinii zainteresowanemu.
Muszle morskie i/lub gąbki morskie przemysłowe lub produkty z nich wytworzone są wyłączone z tego Aneksu.
RównieŜ wszystkie inne towary o charakterystyce przemysłowej, nie stanowiących zagroŜenia pod względem
sanitarnym lub zoosanitarnym, nie są objęte tą regulacją.
35. Zabrania się cesji praw importera na korzyść innego importera.
36. Awiza przybycia podlegają opłacie DZIESIĘCIU PESO ($ 10.-) za kaŜdy egzemplarz, zgodnie z
Rozporządzeniem Nr 670 z 11 października 2000 dawnej KANCELARII ROLNICTWA, HODOWLI
ZWIERZĄT, RYBOŁÓWSTWA I śYWNOŚCI.

37. Wszystkie towary zawierające składniki zwierzęce, po wprowadzeniu w Ŝycie niniejszej normy podlegają
organowi Koordynacji Kwarantannowej, Granic i Certyfikacji, chyba Ŝe normy wyŜszego stopnia (na przykład:
WSPÓLNEGO RYNKU POŁUDNIA-MERCOSUR lub innych), określą inną, szczegółową zasadę.

