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WERYFIKACJA ETYKIETY DLA IMPORTOWANEGO
MIĘSA,DROBIU, I PRODUKTÓW JAJECZNYCH
I. CEL
Niniejsza dyrektywa dostarcza instrukcji dla personelu kontroli importu w celu przeprowadzania
procedury weryfikacji etykiet (LVP) na importowanym mięsie, drobiu i produktach jajecznych. FSIS
dokonuje ponownego wydania tej dyrektywy w celu przeprowadzenia reorganizacji personelu kontroli
importu w Biurze Operacji Terenowych (OFO) oraz aby uwzględnić inne pomniejsze doprecyzowania
w instrukcjach.
II. ANULOWANIE
Dyrektywa FSIS PHIS 9900.5 Weryfikacja Etykiety dla Importowanego Mięsa, Drobiu i Produktów
Jajecznych, 5/24/12

III. GENEZA
Podmioty zagraniczne eksportujące do Stanów Zjednoczonych (U.S.) mają w obowiązku
przestrzeganie wymagań dotyczących etykietowania zawartych w przepisach federalnych dla mięsa,
drobiu i produktów jajecznych w 9 Code of Federal Regulations (CFR). Personel kontroli importu
dokonuje weryfikacji zgodności produktów importowanych przedstawionych do ponownej inspekcji z
przepisami dotyczącymi etykietowania poprzez zbadanie cech etykiety umieszczonej na
opakowaniach transportowych oraz bezpośrednich.
IV. PROCEDURA WERYFIKACJI ETYKIETY (LVP)
A. Personel kontroli importu ma za zadanie zweryfikować, czy opakowania transportowe, pojemniki
bezpośrednie, powłoki ochronne, części zasadnicze oraz tusze w każdej partii przedstawionej do
inspekcji spełniają wymagania FSIS dotyczące etykietowania i oznakowania.
B. Personel kontroli importu ma za zadanie:
1. Wybrać z przedstawionych partii określoną liczbę próbek (paleta, pojemnik, tusze), przy użyciu
poniższej Tabeli A;
2. Wygenerować losowe numery w celu określenia, które jednostki w przedstawionej partii mają
zostać zidentyfikowane jako próbki LVP; oraz
3. W oparciu o liczbę jednostek w przedstawionej partii, zbadać wskazaną liczbę próbek (np. 15 palet w
przedstawionej partii = 2 palety) po tym jak dana partia zostanie ustawiona do badania stanu
ogólnego. Personel kontroli importu ma za zadanie zbadać etykietowanie na wszystkich kartonach na
każdej z palet zidentyfikowanych jako próbka.

FORMA ROZPOWSZECHNIANIA:
Elektroniczna

OPI: OPPD

TABELA A
Wielkość Próby Procedury Weryfikacji Etykiet
Liczba jednostek w
Zaprezentowanej
Partii
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51 lub więcej

Liczba Próbek
(Palety/Pojemniki/Tusze)
1
2
3
4
5
5 plus 1 dodatkowa próbka
dla każdego zwiększenia
wielkości partii o kolejne
10 jednostek lub części
tejże.

C. Aby zweryfikować, które wymagania odnośnie etykietowania, jeśli w ogóle, wymagają weryfikacji
na wewnętrznych produktach lub pojemnikach (np. powłoki ochronne, opakowania bezpośrednie),
próbki mogą wymagać przeniesienia do pomieszczenia kontroli podmiotu importującego oraz
otwarcia opakowania transportowego. Każde opakowanie transportowe wybrane jako próbka
opakowania bezpośredniego/powłoki ochronnej LVP musi być zidentyfikowane jako „USDA
OFFICIAL IMPORT SAMPLE.”
D. Podczas przeprowadzania LVP na przesyłkach z Kanady, które nie są objęte żadnymi
dodatkowymi rodzajami kontroli (TOI), personel kontroli importu ma za zadanie przeprowadzić
weryfikację etykiety na pojedynczym opakowaniu transportowym z każdej partii na certyfikacie
inspekcji. Weryfikacja etykiety ma zostać przeprowadzona w tylnej części otwartego środka
transportu umieszczonego w doku rozładunkowym w oficjalnym obiekcie kontroli importu. Zarząd
obiektu importu może przegrupować pojemniki w celu ułatwienia weryfikacji etykiet. Jeżeli personel
kontroli importu zauważy lub podejrzewa problemy, podejrzane partie mają zostać ustawione w
oficjalnym obiekcie kontroli importu oraz w razie potrzeby poddane ponownej inspekcji.
E. Przesyłki z Kanady, które były poddane dodatkowym TOI (innym niż wyłącznie Weryfikacja
Certyfikatów i Etykiet) mają zostać ustawione w zatwierdzonym obszarze składowania w oficjalnym
obiekcie kontroli importu, gdzie możliwe będzie przeprowadzenie ponownej inspekcji, w tym
weryfikacji etykiet.
UWAGA: W przypadku przedstawienia do ponownej inspekcji tusz, połówek, ćwiartek bydła lub
ptaków bezgrzebieniowych na paletach lub w pojemniku oznakowanym jako opakowanie
transportowe, personel kontroli importu ma w obowiązku zweryfikowanie, czy etykiety na tej palecie
lub opakowaniu odpowiadają wymaganiom FSIS.
F. Gdy tusze są etykietowane osobno z wymaganiami dla opakowań transportowych, personel
kontroli importu ma za zadanie zweryfikować, czy etykiety na każdej z tusz na tej palecie spełniają
wymagania FSIS.

V. PROCEDURA WERYFIKACYJNA
A. Podczas przeprowadzania LVP, personel kontroli importu ma za zadnie zweryfikować, czy
etykiety zostały:
1. Wydrukowane mechanicznie, skopiowane z szablonu lub nastemplowane bezpośrednio na
opakowanie transportowe lub na jednorazową (nie można oderwać i przykleić na inny karton),
samoprzylepną etykietę naklejoną na opakowanie transportowe. Napisane ręcznie (z wyjątkiem
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faktycznej masy netto partii) lub czy informacje na etykiecie są nie do przyjęcia; oraz
2. Zapisane po angielsku. WYJĄTEK: Produkty dystrybuowane wyłącznie w Puerto Rico mogą być
etykietowane wyłącznie w języku hiszpańskim (9 CFR 317.2(b)).
B. Opakowania transportowe (mięso i drób) - Personel kontroli importu musi zweryfikować czy
opakowania transportowe (tj. Opakowanie zewnętrzne) wybranych próbek LVP spełniają następujące
wymagania:
1. Nazwa kraju pochodzenia jest poprzedzona słowami „Product of,”
UWAGA: Jeśli nazwa tego kraju pojawia się w oznaczeniu kontrolnym tego kraju, lub jeśli
opakowanie transportowe zawiera w pełni oznakowane opakowania bezpośrednie, fraza „Product of”
nie jest wymagana (9 CFR 327.14);
2. Numer obiektu przypisany przez zagraniczny system kontroli;
3. Nazwa produktu;
4. Nazwa i adres obiektu zagranicznego, dystrybutora lub importera, o ile nie pojawia się ona na
etykietach opakowania bezpośredniego, jeśli ma zastosowanie.
5. Znak wysyłki (shipping mark). Ten unikalny znak jest wykorzystywany do powiązania produktu z
zagranicznym świadectwem zdrowia;
6. Specjalne oświadczenie obsługi, jeśli ma zastosowanie, takie jak „Przechowywać w chłodni",
„Przechowywać zamrożone," "Nietrwałe, Przechowywać w stanie zamrożenia", lub podobne inne
oświadczenia, jakie personel ds. etykietowania i realizacji programu FSIS (LPDS) może zatwierdzić w
konkretnych przypadkach (9 CFR 317.2);
7. Wystarczające miejsce na panelu wykazu głównego na znak USDA kontroli importu (nie ma
zastosowania dla produktów z Kanady), w celu zapewnienia, że pieczęć USDA jest czytelna i nie
zakrywa innych cech etykiety lub innych wymaganych oznakowań; oraz
8. Daty produkcji są widoczne i w zakresie certyfikowanym przez zagraniczny system kontroli, w
przypadku gdy daty produkcji są wymagane przez PHIS (np. okres niekwalifikowalności kraju, obiektu,
produktu) w momencie składania wniosku, lub otrzymania partii.
C.
O
pakowania bezpośrednie (mięso i drób) - jeżeli opakowania transportowe zawierają w pełni
oznakowane opakowanie bezpośrednie, personel kontroli importu ma za zadanie zweryfikować, czy
opakowania bezpośrednie posiadają wszystkie obowiązkowe cechy etykiety, zgodnie z wymaganiami
9 CFR 317.2 lub 381.116.
UWAGA: 9 CFR 301.2 definiuje opakowanie bezpośrednie jako „pojemnik lub inne opakowanie w
którym produkt jest przechowywany bezpośrednio lub w całości albo częściowo zamknięty.” Jeżeli
produkt w opakowaniu nie jest pełni oznakowany, wówczas opakowanie zewnętrzne (tj. opakowanie
transportowe) musi posiadać wszystkie cechy etykietowania opakowania bezpośredniego, w tym te
wskazane w części B powyżej. Pewne cechy mogą nie być uwzględnione z powodu rodzaju produktu
(np. jeśli produkt został w pełni ugotowany, nie wymaga on pełnych instrukcji obróbki; jeśli produkt nie
jest sprzedawany w handlu detalicznym i nie nosi zestawienia wartości odżywczych, wówczas nie
wymaga on oznakowania tych wartości).
D. Wymagane cechy obowiązkowe, które muszą zostać zweryfikowane przez zbadanie opakowania
bezpośredniego to:
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1. Nazwa produktu lub jego opisowe oznaczenie;
2. Zestawienie składników, jeżeli produkt został sporządzony z dwóch lub więcej składników;
3. Numer obiektu zagranicznego (produkty puszkowane muszą być zgodne z 9 CFR 327.14 (b) (2));
4. Stwierdzenia obsługi, takie jak „Przechowywać zamrożone” lub „Przechowywać w chłodni”, jeśli ma
zastosowanie;
5. Wartość netto zawartości, jeśli ma zastosowanie;
6. Nazwa i adres producenta lub dystrybutora;
7. Etykieta wartości odżywczych, jeśli ma zastosowanie;
8. Nazwa kraju pochodzenia jest poprzedzona słowami „Product of”. Sformułowanie „Product of” jest
wymagane na opakowaniach bezpośrednich dla produktów mięsnych i drobiowych; oraz
9. Instrukcje bezpiecznej obsługi dla produktów mięsnych i drobiowych niegotowych do spożycia
(NRTE), które nie zostały poddane dalszej obróbce, która spowodowałaby ich gotowość do spożycia
(RTE) oraz są przewidziane dla wszystkich konsumentów.
UWAGA: Wyjątki od instrukcji bezpiecznej obsługi uwzględniają produkty importowane pisemnie
identyfikowane przez wnioskodawcę do dalszej kontroli w oficjalnym obiekcie FSIS (patrz Część G
poniżej). Personel kontroli importu ma w obowiązku odnosić się do 9 CFR 317. 2 (k) oraz 381.125
w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących stwierdzeń obsługi specjalnej.
E. Powłoki ochronne - jeżeli opakowanie transportowe zawiera produkt zawinięty w powłoki ochronne,
personel kontroli importu musi zweryfikować czy powłoki ochronne spełniają wymagania regulacyjne
zawarte w 9 CFR 317.1(a),
1. Personel kontroli importu musi zweryfikować, czy powłoki ochronne na nieprzetworzonych
produktach mięsnych:
a. Noszą nazwę kraju pochodzenia (sformułowanie „Product of” nie jest wymagane); oraz
b. Noszą numer obiektu zagranicznego.
UWAGA: Powłoki ochronne nie muszą być oznakowane znakiem oficjalnym kontroli, jeśli produkt
jest oznakowany tym znakiem, który jest wyraźnie widoczny przez przezroczystą powłokę ochronną.
2. Na powłokach ochronnych dopuszcza się informacje dodatkowe, uwzględniające:
a. Nazwy marek firmowych;
b. Znaki handlowe; oraz
c. Numery kodowe.
3. W przypadku gdy jakakolwiek obowiązkowa cecha oznakowania pojawi się na powłoce ochronnej dla
części podstawowych części innego produktu, personel kontroli importu musi uznać powłokę
ochronną za opakowanie bezpośrednie i tym samym zweryfikować czy wszystkie wymagania
regulacyjne dla etykiet na opakowaniach bezpośrednich zostały spełnione (patrz ustęp C niniejszej
części).
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F. Oznakowane Tusze oraz Części Zasadnicze - Jeżeli opakowania transportowe zawierają tusze lub
części zasadnicze, personel programu kontroli musi zweryfikować czy wymagania 9 CFR 316.9 (b),
327.14 (a), oraz 327.14(b) (1) zostały spełnione poprzez obserwacje powierzchni tusz i części
zasadniczych. Sformułowanie „Product of” nie jest wymagane na tuszy lub części zasadniczej lub
mniejszej niż część zasadnicza, która w samym oznakowaniu nosi wyraźną nazwę kraju
zagranicznego. Produkty, wymagające obecności legendy kontroli obejmują: tusze mięsa
czerwonego, każdą z części zasadniczych tuszy mięsa czerwonego, wątrobę wołową, ozór wołowy
oraz serca wołowe.
G. Nieoznaczone Części Zasadnicze Tusz oraz inne produkty zidentyfikowane do dalszej obróbki
(Przewidywane Użycie) - Jeżeli środek transportu (np. ciężarówka) zawiera nieoznakowane tusze,
części zasadnicze oraz produkty przewidziane do dalszej obróbki, personel kontroli importu musi
umożliwić przeniesienie tych produktów do oficjalnego obiektu FSIS w celu dalszej obróbki, pod
warunkiem, że środek transportu jest szczelnie zamknięty w celu uniemożliwienia manipulacji lub
zamiany produktów.
1. O ile nie skierowano inaczej, personel kontroli importu musi dopuścić alternatywę do zapieczętowania
środka transportu, jak na przykład uniemożliwiające manipulację opieczętowanie opakowań
transportowych nieoznakowanych produktów zagranicznych, które na pieczęci lub powłoce
zewnętrznej nosi oficjalną legendę kontroli.
2. Personel kontroli importu musi zweryfikować czy środki transportu zawierające nieoznakowane
produkty zostały ponownie zapieczętowane po przeprowadzeniu LVP oraz innych rodzajów kontroli.
Personel kontroli importu musi zweryfikować czy pieczęć firmy została umieszczona na ciężarówce
lub innym środku transportu, oraz czy numer tej pieczęci został odnotowany na dokumentach
transportowych lub fakturach.
3. Personel kontroli importu musi odmówić wstępu wszelkim przesyłkom nieoznakowanych produktów
przewidzianych do dalszej obróbki, które nie zostały zapieczętowane w sposób uniemożliwiający
manipulację, lub dla których nie podano miejsca przeznaczenia. Personel kontroli importu musi
wpisać negatywna opinię dla LVP TOI w PHIS.
4. Personel kontroli importu musi wstrzymać wszelkie przesyłki zawierające nieoznakowane tusze lub
części zasadnicze niezapieczętowane w sposób uniemożliwiający manipulację oraz powiadomić
District Import Specialist (DIS) w celu uzyskania dalszych instrukcji.
H. Kwalifikator, Oświadczenia, Klasa lub Zastrzeżenia Deklaracyjne - Jeżeli personel kontroli importu
wyrazi zaniepokojenie w odniesieniu do specjalnych oświadczeń zdrowotnych, kwalifikatorów,
zastosowania terminologii określającej klasę lub innych deklaracji (np., „Przeznaczone do
Gotowania”, „Nie mielić”), ma w obowiązku wykorzystać funkcje śledzenia partii w PHIS, wstrzymać
partię oraz skontaktować się z Biurem Powiatowym (DO).

UWAGA: Wszystkie etykiety zawierające oświadczenia muszą przed zastosowaniem zostać ocenione
przez FSIS LPDS. Aby uzyskać wytyczne dotyczące etykietowania dostępne dla branży patrz FSIS
Labeling Policy Requirements.
I. Produkty jajeczne - W czasie weryfikacji etykiet TOI, personel kontroli importu musi przestrzegać
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poniższych instrukcji dla importowanych produktów jajecznych:
1. Opakowanie transportowe: Ocenić czy opakowania transportowe noszą następujące informacje
(wymagane w ramach 9 CFR 590.955):
a. Nazwa produktu;
b. Nazwa kraju pochodzenia;
UWAGA: Nazwa kraju może pojawić się w oznakowaniu kontroli.
c. Numer obiektu zagranicznego, gdzie produkt jajeczny został przetworzony lub zapakowany;
d. Oznaczenie kontroli zagranicznego kraju pochodzenia;
e. Numer partii lub kod produkcji, oraz
f. Oznaczenie wysyłki (unikalny identyfikator wiążący dany produkt z certyfikatem kontroli).
2. Opakowanie bezpośrednie i Tabliczki na Cysternach: Personel kontroli importu musi zweryfikować czy
opakowanie bezpośrednie lub tabliczka zawiera następujące obowiązkowe cechy oznaczenia, jeśli
mają zastosowanie (wymagane w ramach9 CFR 590.950):
a. Nazwa produktu;
b. Nazwa kraju pochodzenia danego produktu, na zapakowanych produktach poprzedzona
sformułowaniem „Product of” oraz numerem zakładu, gdzie produkt jajeczny został wyprodukowany
lub zapakowany;
c. Zestawienie składników ( dla produktów składających się z więcej niż jednego komponentu);
d. Nazwa i adres producenta, pakowacza lub dystrybutora;
e. Ilość netto zawartości (waga netto);
f. Oznaczenie kontroli kraju pochodzenia;
g. Data produkcji (kod produkcji); oraz
h. Stwierdzenie obsługi, takie jak „Przechowywać w chłodni”, jeśli jest wymagane.
VI. UTYLIZACJA PARTII
A. Jeżeli próba nie spełni wymagań regulacyjnych FSIS dotyczących etykiet, personel kontroli importu
ma za zadnie zidentyfikować całą partię jako „Nieprawidłowa” w ramach Wyników Weryfikacji Etykiet
TOI w PHIS. Personel kontroli importu musi przejść do ekranu Refused Entry oraz kliknąć Send to
Applicant, w celu powiadomienia wnioskodawcy o odmowie za pomocą automatycznej wiadomości email. Wynik ten automatycznie będzie stanowić odmowę wejścia całej partii. Personel kontroli
importu musi skontrolować partie, które nie przeszły LVP, a dla których wnioskodawca złożył
odwołanie.
Jak opisano w Dyrektywie FSIS 9900.8, Mięso, Drób, Produkty Jajeczne oraz Jaja w
Skorupkach nie wpuszczone do Stanów Zjednoczonych (U.S.), Kontrola dla celów produktów, którym
odmówiono wprowadzenia oznacza, że produkt ten został albo oznaczony jako U.S. Refused Entry
lub jest kontrolowany za pomocą formularza FSIS 6502-1 U.S. Rejected – U.S. Retained Tag.
UWAGA: Wnioskodawca może złożyć odwołanie od odmowy wpuszczenia (9 CFR 327.24) lub
poprosić o możliwość pisemnego poprawienia etykiet do FLS.
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B. Po wysłaniu powiadomienia przez FSIS do Dyrektora ds. Ceł w pierwotnym porcie wejścia,
wnioskodawca ma następujące ramy czasowe aby podjąć działanie wymagane przez 9 CFR
327.13(a)(2), 381.202(a)(2), lub 590.945(a) dla produktu, któremu odmówiono wpuszczenia:
1. 30 dni dla produktów jajecznych; oraz
2. 45 dni dla produktów mięsnych i drobiowych.
C. Jak stwierdzono poniżej, personel kontroli importu musi umożliwić przywrócenie poprawności
etykiet dla danej przesyłki lub opakowań bezpośrednich.
1. Opakowania nie spełniające wymagań - Dla partii, którym odmówiono wpuszczenia, importer,
wnioskodawca lub przedstawiciel mogą poprosić o umożliwienie posortowania wysyłki, w celu
usunięcia wszystkich wadliwych opakowań. Wadliwe opakowania nie mogą zostać zaaprobowane aż
do momentu ich korekty. Personel kontroli importu ma za zadanie oznaczyć ten produkt
wykorzystując oznaczenie U.S. Rejected/U.S. Retained.
2. Etykiety - Importer może poprawić wszelkie niedociągnięcia etykiet, za wyjątkiem oznaczeń wysyłki,
za pomocą nadrukowywania lun stemplowania oraz niszcząc niewłaściwe oznaczenia oraz etykiety
na wadliwych opakowaniach. Personel kontroli importu musi zweryfikować poczynione poprawki.
UWAGA: Nie dopuszcza się etykiet wypisanych ręcznie (9 CFR 317.2).
3. Przeniesienie do zbadanego przez FSIS Obiektu oficjalnego - W przypadku produktu, któremu
odmówiono wpuszczenia, który nie został prawidłowo oznaczony, lub wysyłek, którym odmówiono
wpuszczenia z powodu defektów powłok ochronnych, wnioskodawca może poprosić o możliwość
korekty niedociągnięć poprzez przekierowanie danego produktu do zbadanego przez FSIS obiektu
oficjalnego, w celu dalszej obsługi.
UWAGA: Otrzymując tego rodzaju prośby o możliwość poprawy, personel kontroli importu ma za
zadanie przekazać je do DO w celu ustalenia. DO ma w obowiązku rozważyć te prośby w zależności
od przypadku. Jeżeli DO zaaprobuje daną prośbę, ma ono obowiązek powiadomić personel kontroli
importu poprzez FLS. DO ma również w obowiązku nawiązać kontakt z OFO DO sprawującego
jurysdykcję nad zakładem docelowym. DO ma w obowiązku zagwarantować aby oznaczenie
formularza FSIS 6502-1, U.S. Rejected/U.S. Retained, pozostanie na przesyłce; personel kontroli
importu musi odnotować numery oznaczeń w oficjalnych dokumentach przeniesienia, a personel
programu kontroli w obiekcie docelowym ma za zadanie zweryfikować czy danych produkt został
otrzymany o poddany dalszej obróbce.
4. Opakowania bezpośrednie - Sortowanie i ponowne etykietowanie opakowań bezpośrednich musi
zostać zaaprobowane w zależności od przypadku przez FLS, uwzględniając pisemny plan importera,
opisujący sposób poprawy etykiet.
5. Personel kontroli importu ma w obowiązku przedstawić do zatwierdzenie przez FLS wszelkie inne
prośby o umożliwienie korekty wadliwych etykiet.
D. Procedury Korekty Oznaczeń Transportowych - Podczas LVP, personel kontroli importu musi
zweryfikować czy jakiekolwiek opakowanie transportowe na którym brakuje części oznaczenia
transportowego lub jest ono nieczytelne, lub na którym brakuje oznaczenia transportowego, jest ono
nieprawidłowe lub całkowicie nieczytelne (np., nie można zidentyfikować, żadnej litery w oznaczeniu
transportowym)zostało usunięte z partii.
1. W przypadku, gdy części oznaczenia transportowego brakuje lub jest ona nieczytelna, a pozostałe
zidentyfikowane litery są identyczne z oznaczeniami transportowymi na pozostałych opakowaniach z
partii, personel kontroli importu musi wpisać negatywną opinię dla tej partii dla Weryfikacji Etykiet TOI

7

w PHIS, co doprowadzi do odmowy wpuszczenia danej partii. Personel kontroli importu ma w
obowiązku zweryfikowanie czy wadliwe opakowania zostały posortowane przez zakład importujący
oraz usunięte z partii. Personel kontroli importu musi przesłać zawiadomienie formularza 9840-3 do
importera poprzez przejście do ekranu Refused Entry i kliknięcie „Send to Applicant”. Importem ma
możliwość poprawienia (ponownego naklejenia lub korekty) oznaczenia transportowego przed
zwolnieniem tej wysyłki poprzez ponowne etykietowanie lub nadrukowanie kompletnego oznaczenia
transportowego na wszystkich opakowaniach, w których tylko część tego oznaczenia jest czytelna.
Jeśli importer nie zareaguje, personel kontroli importu ma w obowiązku posortowanie produktu
zgodnie z Dyrektywą FSIS 9900.8
2. Jeśli wystąpią opakowania transportowe, na których brakuje oznaczenia transportowego, jest ono
całkowicie nieczytelne lub nieprawidłowe, personel kontroli importu musi wpisać negatywna opinię o
Certyfikacie TOI oraz odmówić wpuszczenia tych opakowań. Opakowania muszą zostać posortowane
przez zakład importujący oraz usunięte z partii. Personel kontroli importu ma w obowiązku
posortować produkt zgodnie z Dyrektywą FSIS 9900.8, o ile importer nie zwróci się do niego z

pisemną prośbą o korektę zakazu wpuszczenia poprzez ponowna aplikację oznaczenia
transportowego.
a. Oficjalny przedstawiciel zagranicznego systemu kontroli ma w obowiązku uzyskanie aprobaty od
DO dla ponownego certyfikowania danego produktu.
b. Oficjalny przedstawiciel zagranicznego systemu kontroli musi przedstawić dokumentację w celu
wsparcia ponownej certyfikacji danego produktu. Dokumentacja ta może obejmować zamiennik
certyfikatu kontroli lub pismo na papierze firmowym zagranicznego kraju.
c. Jeśli DO zadecyduje o umożliwieniu ponownej certyfikacji danego produktu, ma ono w obowiązku
zarekomendować oficjalnemu przedstawicielowi , aby dokonał on ponownej aplikacji oznaczenia
transportowego na opakowaniach zgodnie z wymaganiami etykietowymi FSIS pod nadzorem
personelu kontroli importu w oficjalnym obiekcie kontroli importu. Personel kontroli importu musi
obciążyć oficjalny obiekt kontroli importu kosztami tej usługi, które podlegają zwrotowi, Dyrektywa
FSIS 12,600.1, Dobrowolne Usługi Inspekcyjne Podlegające Refundacji.
3. Weryfikacja poprawionych partii - Personel kontroli importu ma w obowiązku obserwowanie
ponownego nanoszenia oznaczeń. Po zakończeniu ponownego etykietowania, personel kontroli
importu ma w obowiązku dokonanie ponownej kontroli danej partii, przestrzegając procedur
ustanowionych w Części V niniejszej dyrektywy.
4. Personel kontroli importu musi uzupełnić usunięcie oryginalnej partii w PHIS w sposób wskazany
poniżej:
a. W przypadku naniesienia nowego oznaczenia transportowego (np. zamiennik oznaczenia
transportowego dla duplikatu błędnego oznaczenia transportowego), lub jeśli oryginalne oznaczenie
transportowe zostanie ponownie naniesione na wadliwe kartony z oryginalnej partii (a pozostała część
partii zostanie poddana kontroli i przepuszczona oraz dopuszczona do obrotu):
i. Wejść do wniosku oraz partii w PHIS oraz otworzyć oryginalny wniosek;
ii. W PHIS, skopiować oryginalna partię z oryginalnego wniosku, tym samym tworząc nową partię dla
produktów ponownie oznaczonych z oryginalnym wnioskiem. Dostosować oznaczenie transportowe,
numer pojemników oraz masę netto, jeśli ma to zastosowanie. Zapisać i złożyć wniosek;
iii. Wejść do wniosku i nowej partii w PHIS. Z ekranu Managera Partii odebrać dana partię; oraz
iv. Wejść do wniosku oraz oryginalnej partii w PHIS z ekranu Managera partii, wybrać Refused Entry
oraz wypełnić usunięcie (np., zmienić nowe oznaczenie transportowe) produktu, któremu odmówiono
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wpuszczenia.

b. Jeśli przeprowadzona zostanie aplikacja oryginalnego oznaczenia transportowego (oznaczenie
transportowe na oryginalnym certyfikacie kontroli), a cała partia lub jej część zostanie wstrzymana do
momentu ponownego naniesienia oznaczenia transportowego:
i. Wejść do wniosku i partii w PHIS. Z ekranu Managera Partii, wybrać Refused Entry and Rectification
(np., ponownie oznakowane oryginalnym oznaczeniem transportowym) dotyczące produktów, którym
odmówiono wpuszczenia; oraz
ii. Wykonać wszelkie pozostałe ponowne kontrole danej partii.

VII. OBSŁUGA ODMOWY WPUSZCZENIA
Personel kontroli importu ma w obowiązku odnieść się do Dyrektywy FSIS 9900.8, w celu uzyskania
wskazówek dotyczących zarządzania odrzuconymi produktami.

VIII. PYTANIA
Wszelkie pytania dotyczące tej dyrektywy należy kierować do personelu zajmującego się Stosunkami
międzynarodowymi OPPD oraz Planowaniem Strategicznym poprzez askFSIS lub pod numer
telefonu -690-4354-0878. Zgłaszając pytanie, należy użyć zakładki Zgłoś pytanie oraz wpisać
poniższe informacje w dostępne pola:
Pole tematu:
Pole Pytania:
Produktu:
Pole Kategorii:
Arena polityki

Wpisać Directive 9900.5
Wpisać pytanie, zawierające możliwie największą ilość szczegółów. Pole
Wybrać Import z menu opadającego.
Wybrać Basic Import Answers z menu opadającego.
Wybrać International (Import/Export) z menu opadającego.

Po wypełnieniu wszystkich pól, nacisnąć Kontynuuj a na następnym ekranie nacisnąć Zakończ
Zgłaszanie Pytania.
UWAGA:

Odwołać się do Dyrektywa FSIS 5620.1, wykorzystując askFSIS, w celu uzyskania

dodatkowych informacji na temat zgłaszania pytań.

Młodszy Administrator
Biuro ds. Rozwoju Polityki i Programu
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