
SEKRETARIAT DS. OCHRONY HODOWLANEJ [SECRETARIA DE DEFESA 

AGROPECUÁRIA] 

WYTYCZNE PRAWNE NR 34, Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2018 ROKU 

 

WYDANE PRZEZ SEKRETARZA DS. OCHRONY HODOWLANEJ [SECRETÁRIO DE DEFESA 

AGROPECUÁRIA] W ZASTĘPSTWIE MINISTERSTWA DS. ROLNICTWA, HODOWLI I 

ZAOPATRZENIA [MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO] 

dotyczące stosowania uprawnień powierzonych mu na mocy przepisów zawartych w artykułach 18 i 53 

Aneksu I do Dekretu nr 8.852 z dnia 20 września 2016 roku, mając na uwadze przepisy Ustawy nr 1.283 

z dnia 18 grudnia 1950 roku, Dekretu nr 9.013 z dnia 29 marca 2017 roku oraz zasady zawarte w 

Procedurach nr 21000.033637/2018-90, postanawiają co następuje: 

Art. 1. Zostają zatwierdzone procedury wstępnych zezwoleń na przywóz, kontroli ponownych oraz 

kontroli specjalnych, mające zastosowanie do przywozu produktów spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego w ramach działalności Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal 

[departamentu ds. kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego] da Secretaria de Defesa Agropecuária 

[stanowiący część sekretariatu ds. ochrony hodowlanej] do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento [należącego do ministerstwa ds. rolnictwa, hodowli i zaopatrzenia] - 

DIPOA/SDA/MAPA, w postaci niniejszych Wytycznych Prawnych.  

 

ROZDZIAŁ I 

DOTYCZĄCY POZWOLEŃ NA PRZYWÓZ 

Art. 2. W celu zapewnienia kontroli sanitarnej oraz identyfikacji i jakości, produkty pochodzenia 

zwierzęcego poddawane procesowi wydawania zezwoleń na przywóz w Sistema Integrado de Comércio 

Exterior - SISCOMEX [zintegrowanym systemie ds. handlu zagranicznego] mogą być przywożone 

jedynie w przypadku spełnienia następujących warunków: 

I – jeżeli pochodzą z państw w których system kontroli sanitarnych został poddany ocenie bądź uznany 

za równoważny przez DIPOA; 

II – jeżeli pochodzą z zakładów uprawnionych do wywozu do Brazylii;   

III – jeżeli były wstępnie zarejestrowane przez DIPOA; 

IV – jeżeli zostały oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa; a także  

V – jeżeli jest do nich dołączone świadectwo zdrowia wydane przez odpowiednie organy kraju 

pochodzenia w oparciu o dwustronnie uzgodnione zasady.  

Ustalenia szczegółowe: W przypadku braku zatwierdzonego wzoru świadectwa zdrowia, obowiązywać 

będzie stosowanie wymogów sanitarnych MAPA. 

Art. 3. Wstępne zezwolenie na przywóz, o którym mowa w niniejszych Wytycznych Prawnych, jest 

obowiązkowe dla wszystkich przywożonych produktów pochodzenia zwierzęcego.  

Art. 4. O wstępne zezwolenie na przywóz produktu pochodzenia zwierzęcego należy występować do 

MAPA w dowolnym okresie poprzedzającym internalizację danego produktu. 

§ 1. Wstępne zezwolenie na przywóz może być przyznane wyłącznie w przypadku spełnienia wymagań 

zawartych w art. 2. 

§ 2. Próbki o przeznaczeniu nie komercyjnym są zwolnione z obowiązku spełnienia warunków z 

punktów I do IV art.2.  

§ 3. Uprzednie poddanie produktu pochodzenia zwierzęcego procedurze uzyskania wstępnego 

zezwolenia na przywóz nie zwalnia z uczestniczenia w procedurach wymaganych w postanowieniach 

niniejszych Wytycznych Prawnych oraz innych obowiązujących przepisów.  

Art. 5. O wstępne zezwolenie na przywóz należy występować do DIPOA za pośrednictwem specjalnego 

systemu informatycznego udostępnianego poprzez MAPA pod adresem internetowym 

www.agricultura.gov.br. 

Ustalenia szczegółowe: Do obowiązku leżącego wyłącznie po stronie importera należy prowadzenie 

rejestru użytkowników odpowiedzialnych za reprezentowanie go wobec MAPA w celu 

przeprowadzania procedur związanych z uzyskaniem wstępnego zezwolenia na przywóz o którym jest 

mowa w niniejszych Wytycznych Prawnych.  

Art. 6. Dla uzyskania wstępnego zezwolenia na przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego 

podlegających ocenie poprzez DIPOA, należy przedstawić następujące dokumenty:  



I – Licença de Importação [pozwolenie na przywóz]] – LI (bądź równoważny dokument) zawierające 

wymogi sanitarne, które muszą być potwierdzone poprzez Certificado Sanitário Internacional – CSI 

[międzynarodowy certyfikat sanitarny] wydany przez odpowiednie służby ds. zdrowia zwierząt, 

uzwględniający następujące informacje: 

a) nazwę przedsiębiorstwa, pełen adres oraz CNPJ [Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - brazylijski 

numer identyfikacji podatkowej] importera będącego osobą prawną; 

b) numer rejestru w organie publicznym (w przypadku działalności przemysłowej) [brazylijski 

odpowiednik polskiego numeru REGON]; 

c) nazwisko, adres oraz CPF [Cadastro de Pessoa Física - brazylijski numer identyfikacji podatkowej] 

importera będącego osobą fizyczną; 

d) nazwę i pełen adres zakładu produkcyjnego; 

e) numer rejestru producenta w organie publicznym; 

f) identyfikację, ilość, wagę oraz typ opakowania produktu; 

g) numer zatwierdzenia etykiety przez DIPOA; 

h) kraj pochodzenia; 

i) kraju wysyłki; 

j) cel; 

k) temperaturę przechowywania; 

l) środek transportu; 

m) kod nadawany przez URF [Unidade da Receita Federal] dotyczący odprawy i rozprowadzania 

towarów przywozowych [URF de Despacho]; 

n) kod nadawany przez URF dotyczący miejsca przywozu [URF da Entrada]; a także 

o) nazwę przedsiębiorstwa, pełen adres i numer dokumentu wydanego przez Serviço de Inspeção 

Federal – SIF [urząd kontroli federalnej], bądź numer dokumentu kontroli ponownej Estabelecimento 

Relacionado – ER (jeżeli dotyczy). 

II – Kopia rejestru oraz prototyp etykiety zatwierdzony przez DIPOA; a także 

III – dla próbek o przeznaczeniu nie komercyjnym wymagana jest deklaracja o celu nie komercyjnym, 

według wzoru zdefiniowanego przez DIPOA. 

Art. 7. Dostarczenie do DIPOA dokumentów, o których mowa w art. 6, powinno odbywać się za pomocą 

załączników w formie cyfrowej wysyłanych poprzez portal zgłoszeniowy ds. handlu zagranicznego  

[Portal Único do Comércio Exterior]. 

§ 1. Wspomniane powyżej załączniki powinny być tworzone za pośrednictwem kreatora dokumentacji 

elektronicznej, dostępnego na stronie internetowej portalu zgłoszeniowego ds. handlu zagranicznego  

[Portal Único de Comércio Exterior]. 

§ 2. Wspomniana powyżej dokumentacja elektroniczna o której tutaj mowa ma służyć przeprowadzaniu 

procedur  dotyczących zezwolenia na przywóz, prowadzonych przez jednostkę należącą do Sistema de 

Vigilância Agropecuária Internacional – VIGIAGRO [systemu nadzoru hodowli międzynarodowej] 

rozprowadzającą produkt. 

Art. 8. Procedury wystąpienia o zezwolenie na przywóz, opisane w art. od 4 do 7, mają zastosowanie 

także dla produktów pochodzenia zwierzęcego wytworzonych na terytorium Brazylii, wywiezionych, a 

także odesłanych do Brazylii z jakiegokolwiek powodu (sanitarnego bądź innego).  

Ustalenia szczegółowe: W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego o których mowa powyżej, 

należy dołączyć do istniejącej dokumentacji elektronicznej kopię certyfikatu CSI [międzynarodowego 

certyfikatu sanitarnego] który zabezpieczał wywóz. 

Art. 9. Importer ma obowiązek dostarczenia dokumentacji bądź informacji uzupełniających na 

każdorazowe wezwanie ze strony MAPA. 

Art. 10. Wniosek o wstępne zezwolenie na przywóz  będzie przekazany droga elektroniczną do 

odpowiednich zespołów technicznych w celu dokonania jego oceny.  

§ 1. Zespoły techniczne wspomniane powyżej będą oceniać zgodność wniosku biorąc pod uwagę fakt, 

czy zagraniczne przedsiębiorstwo jest uprawnione do wywozu do Brazylii towaru, który ma być 

przedmiotem przywozu, a także zatwierdzenie etykiety w rejestrze, zezwolenia VIGIAGRO na 

przyjęcie i rozprowadzanie produktu oraz czy dokument SIF, bądź ER dla kontroli ponownej, daje 

podstawę dla przeprowadzenia takich procedur, jeżeli jest to uzasadnione. 

§ 2. W przypadku opinii pozytywnej, odpowiedni zespół techniczny powinien odnotować na LI bądź 

równoważnym dokumencie wydanym przez SISCOMEX pozytywną decyzję dotyczącą wstępnego 



zezwolenia na przywóz z punktu widzenia zdrowia publicznego, wraz z identyfikacją funkcjonariusza 

odpowiedzialnego za wydanie opinii.  

§ 3. W przypadku wystąpienia braku informacji, bądź jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy podanymi 

informacjami lub pomiędzy dostarczonymi dokumentami, LI (lub równoważny dokument) rozpatrzony 

odmownie wraz z adnotacją w SISCOMEX dotyczącą powodu odmowy, a importer musi przedstawić 

nowy wniosek o zezwolenie na przywóz zawierający nowy dokument LI (bądź równoważny). 

§ 4. Departament DIPOA jest uprawniony do zawieszenia oceniania LI (bądź równoważnego 

dokumentu) należącego do określonego importera z powodu stwierdzenia niezgodności lub też nie 

spełnienia wymogów określonych przez organy MAPA, bez uszczerbku wobec pozostałych sankcji 

przewidzianych w prawodawstwie. 

Art. 11. Importer powinien śledzić postępy w rozpatrywaniu wniosku o zezwolenie na przywóz, a także 

kwestie związane z bieżącą sytuacją LI (bądź równoważnego dokumentu), poprzez, odpowiednio, 

system informatyczny należący do MAPA (w przypadku zezwolenia na przywóz), bądź system 

informatyczny należący do SISCOMEX (w przypadku dokumentu LI bądź równoważnego). 

Art. 12. Wnioski o wstępne zezwolenie na przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego będą 

uwzględniane wyłącznie w przypadku, kiedy postępowania: fiskalizacyjne, kontroli ponownej (jeżeli 

dotyczy), oraz rozprowadzania produktu będą wykonywane w jednostkach systemu VIGIAGRO 

autoryzowanych w dziedzinie konkretnej normy. 

Art. 13. W przypadku, gdy przywożony produkt bądź zakład wytwórczy znajdą się w systemie 

ostrzegania dla przywozu – RAI [Regime de Alerta de Importação], zespół techniczy powinien 

odnotować na LI (bądź równoważnym dokumencie) wskazanie dotyczące konieczności pobrania próbek 

przez jednostkę systemu VIGIAGRO rozprowadzającą produkt. 

Ustalenia szczegółowe: Przy otrzymywaniu LI, przedstawiciel jednostki systemu VIGIAGRO powinien 

sprawdzić czy dane przedsiębiorstwo nie figuruje nadal w systemie RAI. 

 

ROZDZIAŁ II 

DOTYCZĄCY PROCEDUR KONTROLI PONOWNEJ 

Art. 14. Pod pojęciem kontroli ponownej, o której mówią niniejsze Wytyczne Prawne, rozumie się 

następujący zakres:  

I - sprawdzenie stanu zachowania nienaruszalności opakowań, w tym opakowań wierzchnich oraz 

pojemników; 

II - etykietowanie, urzędowe znaki dokonanej kontroli, oznaczenia partii oraz dat produkcji i ważności;  

III - ocenę cech sensorycznych (właściwości organoleptycznych), jeżeli dotyczy; 

IV- pobieranie próbek na potrzeby badań fizykalnych, mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych, 

histologicznych oraz z zakresu biologii molekularnej, jeżeli dotyczy;  

V – sanitarny dokument przewozowy; 

VI – warunki utrzymania oraz higieny pojazdu służącego do przewozu, a także działanie sprzętu 

chłodniczego, jeżeli dotyczy; a także 

VII - o numer i nienaruszone oryginalne opieczętowanie, bądź też oznakowanie pochodzące od 

właściwych organów służb kontrolujących zakład w kraju wywozu, jeżeli dotyczy. 

Art. 15. Jeżeli chodzi o kategorie produktów oraz jednostki systemu VIGIAGRO określone w 

konkretnej normie, zostają one wprowadzone i zatwierdzone do obrotu w przypadku, gdy: 

I – procedury związane z wydawaniem zezwoleń oraz powtórną kontrolą zostały przeprowadzane przez 

jednostkę VIGIAGRO rozprowadzającą produkt; 

II –w wyniku przeprowadzenia czynności kontroli ponownej zostały one uznane za odpowiednie; a 

także  

III – jeżeli ich internalizacja została przyjęta. 

Art. 16. W przypadkach kontroli ponownej prowadzonej w zakładzie na podstawie dokumentu SIF bądź 

ER, zaleconej w procesie wydawania zezwolenia na przywóz, importer jest zobowiązany do 

zorganizowania tego postępowania we współpracy z właściwymi służbami kontroli federalnej [Serviço 

de Inspeção Federal]. 

§ 1. Jednostka systemu VIGIAGRO powinna wydać dokument tranzytowy zawierający numer 

dokumentu SIF bądź ER dla zakładu poddanego kontroli ponownej, jak również inne informacje uznane 

za konieczne.  



§ 2. Serviço de Inspeção Federal [urząd kontroli federalnej] - SIF odpowiedzialny za przeprowadzanie 

procedur kontroli ponownej ma obowiązek prowadzenie podlegających audytowi rejestrów tych 

czynności, archiwizowanych wraz z dokumentem tranzytowym wydanym przez jednostkę systemu 

VIGIAGRO. 

Art. 17. Nie udostępnienie ładunku dla dokonania kontroli ponownej będzie skutkować zawieszeniem 

oceny nowych wniosków o wstępne zezwolenie na przywóz zgłoszonych przez danego importera, bez 

uszczerbku wobec pozostałych sankcji przewidzianych w prawodawstwie. 

Art. 18. Produkt pochodzenia zwierzęcego wytworzony na terytorium Brazylii, wywieziony i odesłany 

do Brazylii z powodów handlowych, posiadający w stanie nienaruszonym opieczętowanie przez zakład 

eksportera, może być zwolniony z procedury kontroli ponownej, według uznania jednostki systmu 

VIGIAGRO rozprowadzającej produkt, bez uszczerbku dla obowiązku przeprowadzenia kontroli 

ponownej w zakładzie na podstawie upoważnienia przez SIF. 

 

ROZDZIAŁ III 

DOTYCZĄCY PROGRAMU OCENY ZGODNOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA 

ZWIERZĘCEGO [PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PRODUTOS DE 

ORIGEM ANIMAL IMPORTADOS – PACPOA] 

Art. 19. Produkty pochodzenia zwierzęcego będą podlegać procesowi pobierania próbek kontrolnych w 

ramach Programa de Avaliação de Conformidade de Produtos de Origem Animal Importados [programu 

oceny zgodności przywożonych produktów pochodzenia zwierzęcego] – PACPOA, według kryteriów 

ustalonych przez DIPOA. 

Art. 20. Program PACPOA będzie ustalany corocznie, stanowiąc o kategoriach produktów, państwach 

pochodzenia, lub obydwu naraz, celem monitorowania przy pomocy prowadzenia badań 

laboratoryjnych.  

§ 1. Zawsze gdy będzie to konieczne, DIPOA będzie w stanie zastąpić PACPOA podczas sprawowania 

swoich obowiązków. 

§ 2. PACPOA będzie brać pod uwagę wielkość przywozu, pojęcia analizy zagrożeń i sytuacji mogących 

stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego bądź skutkować nadużyciami lub fałszerstwem. 

§ 3. Pokrycie kosztów wynikających z pobierania próbek, ich transportu oraz badań laboratoryjnych 

należy do importera. 

Art. 21. Ładunek, z którego pobrano próbki kontrolne dla PACPOA będzie zatrzymany w strefie 

pierwotnej do czasu dokonania oceny rezulatatów badań laboratoryjnych oraz ustaleń kontroli 

ponownej.  

Art. 22. Wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez PACPOA mogą przyczynić się do 

wprowadzenia zagranicznego zakładu do systemu RAI. 

 

ROZDZIAŁ IV 

DOTYCZĄCY REGIME DE ALERTA DE IMPORTAÇÃO – RAI [SYSTEMU OSTRZEGANIA 

DLA PRZYWOZU] 

Art. 23. RAI stanowi systemem kontroli wykazujący, które z zagranicznych przedsiębiorstw jest 

związane z przypadkiem wykrycia niezgodności podczas wykonywania czynności kontroli ponownej, 

zgodnie z postanowieniami art.14. 

Art. 24. RAI zostanie wdrożony dla produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z zakładów 

zagranicznych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas postępowania kontroli ponownej, 

a odnoszących się do: 

I - identyfikacji oraz jakości; 

II – standardów zgodności na poziomie fizyko-chemicznym, mikrobiologicznym, histopatologicznym 

oraz biologii molekularnej; 

III - obecnośi pozostałości produktów oraz substancji zanieczyszczających; 

IV – obecności pasożytów; 

V - zmian, fałszerstw, oszustw oraz podrabiania; a także 

VI – innych czynników wiążących się z występowaniem zagrożeń dla zdrowia publicznego. 

Art. 25. Pobrane zostaną próbki kontrolne pochodzące z serii co najmniej 10 (dziesięciu) następujących 

po sobie kolejnych przywozów pochodzących od tego samego wytwórcy oraz dotyczących tego samego 

produktu. 



§ 1. Próbki kontrolne o których mowa powyżej posłużą do kontroli ponownej właściwości fizykalnych 

i będą mogły zostać poddane badaniom laboratoryjnym, rodzaj których będzie zależny od rodzaju 

naruszeń, które doprowadziły do zastosowania systemu RAI. 

§ 2. Pokrycie kosztów wynikających z pobierania próbek, ich transportu oraz badań laboratoryjnych 

należy do importera. 

Art. 26. Ładunek, z którego pobrano próbki kontrolne dla systemu RAI będzie zatrzymany w strefie 

pierwotnej do czasu dokonania oceny rezulatatów badań laboratoryjnych oraz ustaleń kontroli 

ponownej.  

Art. 27. Departament DIPOA zobowiązany jest do przekazania zagranicznym organom sanitarnym faktu 

wprowadzenia danego zakładu do systemu RAI. Ustalenia szczegółowe: Zagraniczny organ sanitarny 

powinien przedstawić, w terminie do 90 (dziewięćdziesięciu) dni, zastosowane środki naprawcze i 

zaradcze. 

Art. 28. DIPOA odpowiada za ocenę tychże środków naprawczych i zaradczych przedstawionych przez 

przedsiębiorstwo i zaaprobowanych przez zagraniczne organy sanitarne. 

Ustalenia szczegółowe: Jeżeli odpowiedzi przedłożone przez zagraniczne organy sanitarne zostaną 

uznane za niezadowalające, należy przyznać nowy termin do 30 (trzydziestu) dni na przesłanie 

informacji uzupełniających. 

Art. 29. Wycofanie zagranicznego przedsiębiorstwa z  systemu RAI może nastąpić w następujących 

sytuacjach: 

I –w przypadku zaakceptowania przez DIPOA środków naprawczych i zaradczych przekazanych przez 

zagraniczne organy sanitarne oraz zaobserwowania rezultatów uznanych za pozytywne i wystarczające 

dla próbek pochodzących z kolejnych 10 (dziesięciu) transportów przywozowych; bądź 

II – w przypadku wykluczenia z listy eksporterów do Brazylii. 

Art. 30. Zezwolenie dla zagranicznego zakładu może zostać odrzucone lub zawieszone w następujących 

przypadkach:  

I – braku informacji dostarczonych przez zagraniczny organ sanitarny w wyznaczonym terminie;  

II – przedstawienia wyjaśnień uznanych za niewystarczające; bądź też 

III – wystąpienia powtórnych uchybień o tej samej naturze.  

Art. 31. Zaakceptowanie gwancji przedstawionych przez zagraniczny organ sanitarny dla zagranicznego 

zakładu będącego uprzednio zawieszonym będzie skutkować komunikatem o przywróceniu wywozu, 

jakkolwiek zakład ten pozostanie w systemie RAI w przeciągu 10 (dziesięciu) kolejnych przesyłek 

wywozu.  

Art. 32. Nie będzie dozwolona nacjonalizacja produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych 

w okresie pomiędzy zawieszeniem zezwolenia dla danego zagranicznego zakładu a przywróceniem dla 

niego uprawnień do wywozu do Brazylii. 

 

ROZDZIAŁ V 

ROZPORZĄDZENIA KOŃCOWE  

Art. 33. Procedury uzupełniające dla  wdrożenia programu PACPOA oraz systemu RAI będą 

stanowione przez departament DIPOA. 

Art. 34. Ładunki importowane, dla których na skutek wykrytych w nich nieprawidłowości uruchomiono 

procedury RAI, powinny zostać odesłane do kraju pochodzenia, zniszczone pod nadzorem właściwych 

służb, bądź podlegać będą powrotnemu wywozowi do państw trzecich gotowych do ich przyjęcia 

pomimo przekazanej informacji o ich wcześniejszym odrzuceniu przez Brazylię.  

§ 1. Wyżej wspomniane czynności: zwrot, zniszczenie lub powrotny wywóz ładunku, mają także 

zastosowanie w przypadku ładunków które zostały zatrzymane w zakładzie na podstawie dokumentu 

SIF. 

§ 2. Ładunki przywożone o których mowa  w §1 powinny być zgłoszone do jednostki systemu 

VIGIAGRO, wraz z towarzyszącym im Certificado Sanitário Nacional de Rechaço [brazyliskim 

certyfikatem sanitarnym dotyczącym odmowy przyjęcia], zgodnie ze wzorem opublikowanym przez 

DIPOA. 

Art. 35. Ładunki przywożone przez zagraniczne przedsiębiorstwa zarejestrowane w systemie RAI, w 

których zostały wykryte inne nieprawidłowości leżące w gestii RAI, powinny zostać odesłane do kraju 

pochodzenia, zniszczone pod nadzorem właściwych służb, bądź podlegać będą powrotnemu wywozowi 



do państw trzecich gotowych do ich przyjęcia pomimo przekazanej informacji o ich wcześniejszym 

odrzuceniu przez Brazylię. 

Art. 36. Ładunki importowane z zagranicznych zakładów podlegające programowi PACPOA w których 

wykryte zostaną nieprawidłowości, zostaną zwrócone do kraju pochodzenia, zniszczone pod nadzorem 

właściwych służb, bądź będą podlegać powrotnemu wywozowi do państw trzecich gotowych do ich 

przyjęcia pomimo przekazanej informacji o ich wcześniejszym odrzuceniu przez Brazylię.  

Art. 37. Wystąpienie poważnych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego, 

bądź powtarzające się powtórne uchybienia tego rodzaju, na mocy decyzji podjętej przez Dyrektora 

DIPOA, skutkować będzie wykluczeniem wszystkich zagranicznych zakładów z określonej branży, 

albo nawet z danego państwa, poprzez traktowanie ich jako całości. 

Art. 38. Jednostki wyznaczone przez Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal 

[departament ds. kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego] da Secretaria de Defesa Agropecuária 

[stanowiący część sekretariatu ds. ochrony hodowlanej] do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento [należącego do ministerstwa ds. rolnictwa, hodowli i zaopatrzenia] - 

DIPOA/SDA/MAPA –mają za zadanie ocenić sytuację sanitarną kraju pochodzenia wytwarzającego 

produkt oraz informować o wymogach sanitarnych które wymagają potwierdzenia poprzez okazanie 

Certificado Sanitário Internacional [międzynarodowego certyfikatu sanitarnego] wydawanego przez 

właściwe służby sanitarne. 

Art. 39. Do momentu udostępnienia systemu informatycznego o którym mowa w niniejszych 

Zaleceniach Prawnych, wnioski o wstępne zezwolenie na przewóz (jak również sposób dostarczania 

dokumentacji) powinny być składane w jednostce administracyjnej Serviço de Inspeção Federal [służb 

kontroli federalnej] właściwej dla stanu w Brazylii przypisanego do importera danego produktu; należy 

je składać przy pomocy środków udostępnionych przez taką jednostkę. 

Art. 40. Wnioski o zezwolenie na załadowanie, zarejestrowane przed datą wejścia w życie niniejszych 

Wytycznych Prawnych i które nie zostały jeszcze poddane ocenie, zostaną automatycznie 

unieważnione.  

Art. 41. Niniejszym tracą moc: 

I – Rozporządzenie SDA/MAPA nr 183 z dnia 09 października 1998 roku; a także 

II - Rozporządzenie SDA/MAPA nr 126 z dnia 11 listopada 2016 roku. 

Art. 42. Niniejsze Wytyczne Prawne wchodzą w życie w dniu ich publikacji. 

JORGE CAETANO JUNIOR 

Zastępca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYTYCZNE PRAWNE NR 35, Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2018 ROKU 

WYDANE PRZEZ SEKRETARZA DS. OCHRONY HODOWLANEJ [SECRETÁRIO DE DEFESA 

AGROPECUÁRIA] W ZASTĘPSTWIE MINISTERSTWA DS. ROLNICTWA, HODOWLI I 

ZAOPATRZENIA [MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO], 

dotyczące stosowania uprawnień powierzonych mu na mocy przepisów zawartych w artykułach 18 i 53 

Aneksu I do Dekretu nr 8.852 z dnia 20 września 2016 roku, mając na uwadze przepisy Ustawy nr 1.283 

z dnia 18 grudnia 1950 roku, Dekretu nr 9.013 z dnia 29 marca 2017 roku oraz zasady zawarte w 

Procedurach nr 21000.033637/2018-90, postanawiają co następuje: 

 

Art. 1. Zostają zatwierdzone procedury uznawania systemów inspekcji sanitarnej i upoważniania 

zagranicznych zakładów przez Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal [departament 

ds. kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego] da Secretaria de Defesa Agropecuária [stanowiący 

część sekretariatu ds. ochrony hodowlanej] do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

[należącego do ministerstwa ds. rolnictwa, hodowli i zaopatrzenia] - DIPOA/SDA/MAPA, w postaci 

niniejszych Wytycznych Prawnych.  

Art. 2. Zgodnie z postanowieniami odpowiedniego prawodawstwa brazylijskiego, poszczególne 

państwa, bądź te części ich terytorium gdzie nie rozprzestrzeniają się choroby uznawane za zagrażające 

bezpieczeństwu zwierząt na poziomie krajowym, wyrażające chęć eksportowania produktów 

pochodzenia zwierzęcego do Brazylii, niniejszym podlegają: 

I – obowiązkowi uprzedniego uznania równoważności swoich systemów inspekcji sanitarnej; 

II – obowiązkowi upoważnienia zainteresowanych zakładów; a także 

III - obowiązkowi rejestracji produktów pochodzenia zwierzęcego w DIPOA. 

Art. 3. Dla uznania równoważności o której mowa w punkcie I art. 2,  organy właściwe dla państw 

zainteresowanych eksportem produktów pochodzenia zwierzęcego do Brazylii powinny wypełnić 

kwestionariusze techniczne opracowane przez DIPOA, udzielając odpowiedzi na kwestie związane z 

kompetencjami, uprawnieniami, czynnościami oraz procedurami kontroli weterynaryjnej, a także 

dotyczących odpowiednich regulacji sanitarnych i stosownego prawodawstwa. Ustalenia szczegółowe: 

Kwestionariusze techniczne zostaną opracowane przez odpowiednie piony techniczne należące do  

Secretaria de Defesa Agropecuária – DAS [sekretariatu ds. ochrony hodowlanej],  uwzględniające 

kwestie zdrowia zwierząt i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego oraz dodatkowo, jeżeli zajdzie 

taka konieczność, także kwestie materiału hodowlanego, laboratoriów oraz pozostałości i 

zanieczyszczeń.   

Art. 4. Zainteresowane państwo powinno sformalizować swoje zamiary przy wykorzystaniu 

istniejących oficjalnych kanałów dyplomatycznych, dostarczając informacji o produktach oraz 

odpowiednich kategoriach produktów pochodzenia zwierzęcego które zamierza eksportować do 

Brazylii, włącznie z danymi dotyczącymi gatunków zwierząt, technologii przetwórstwa, a także listą 

zakładów produkcyjnych. Ustalenia szczegółowe: Kategorie produktów pochodzenia zwierzęcego 

należy podawać w odniesieniu do procesów technologicznych, którym produkty te podlegają, a także 

ich powiązań z procedurami ograniczania zagrożeń dla zdrowia zwierząt bądź zdrowia publicznego.  

Art. 5. Wniosek o uznanie równoważności systemu inspekcji sanitarnej będzie oceniany, na początku 

postępowania, przez Departamento de Saúde Animal [departament ds. zdrowia zwierząt] będący częścią 

Secretaria de Defesa Agropecuária [sekretariatu ds. ochrony hodowlanej] należącego do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento [ministerstwa ds. rolnictwa, hodowli i zaopatrzenia] - 

DSA/SDA/MAPA, w celu ustalenia, czy istnieją przeszkody bądź ograniczenia techniczne w zakresie 

zdrowia zwierząt, a także określenia stosownych wymogów sanitarnych. 

Art. 6. Po otrzymaniu pozytywnej oceny przez DSA, wnioski o uznanie równoważności powinny być 

przedłożone celem analizy do DIPOA oraz, jeżeli jest to konieczne, do pozostałych odpowiednich służb 

SDA. 

Art. 7. DIPOA będzie prowadzić ocenę informacji zawartych w kwestionariuszach nadesłanych przez 

państwa zainteresowane wywozem produktów pochodzenia zwierzęcego do Brazylii, z zamiarem 

sprawdzenia równoważności z brazylijską służbą kontroli weterynaryjnej. 

Art. 8. W przypadku gdy podane informacje zostaną uznane za równoważne, DIPOA wyśle misję 

weterynaryjną w celu weryfikacji systemu kontroli i przeprowadzi wizytę w zakładach. 

Ustalenia szczegółowe: Według uznania DIPOA, jest możliwe zwolnienie z przeprowadzenia wizyty w 

celu wcześniejszej oceny zagranicznych zakładów chcących wywozić produkty pochodzenia 



zwierzęcego, z którymi związane jest niskie zagrożenie sanitarne dla Brazylii pod względem zdrowia 

publicznego i zdrowia zwierząt, w przypadku gdy wyniki analizy kwestionariuszy technicznych będą 

pozytywne. 

Art. 9. W wyniku negocjacji bądź umów dwustronnych z danym państwem, według uznania DIPOA, 

mogą być powołane procedury uzupełniające prowadzące do uzyskania zezwoleń dla nowych zakładów 

zagranicznych bądź dodanie nowych kategorii produktów. Procedury tego typu będą tworzone w 

oparciu o obowiązek uzupełnienia i przesłania indywidualnego kwestionariusza dla każdego zakładu, 

jak też będą związane z nieprzekraczalnymi terminami dla okresu uzyskania uprawnień. 

Art. 10. Zezwolenie dla zagranicznego przedsiębiorstwa będzie przyznawane w następujących 

postaciach:  

I – uzyskanie uprawnień sposobem „od zakładu do zakładu”: tryb polegający na obowiązku 

przeprowadzenia przez DIPOA jednostkowych wizyt w celu dokonania oceny każdego zakładu 

zainteresowanego prowadzeniem wywozu produktów pochodzenia zwierzęcego do Brazylii; bądź 

II – uprawnienia nadane na mocy wskazania przez zagraniczny organ sanitarny: tryb, w którym 

wydawanie zezwoleń dla nowych zakładów, bądź dodanie nowych kategorii produktów, odbywa się za 

pomocą wskazań organu sanitarnego państwa zagranicznego oraz późniejszej homologacji przez 

DIPOA. W tym trybie istnieje możliwość zwolnienia z uprzedniej wizyty we wskazanych zakładach.  

Art. 11. Dane państwo, które uprzednio uzyskało uznanie swojego systmu kontroli sanitarnej za 

równoważny z brazylijskim w odniesieniu dla danego obszaru bądź gatunku zwierząt, może wystąpić o 

rozszerzenie uprawnień na inne obszary bądź gatunki zwierząt, powinno jednakże w tym celu uzupełnić 

informacje z kwestionariusza o którym mowa w art. 3, według ustaleń którego w informacjach powinien 

także być ujęty łańcuch produkcyjny. 

§ 1. W przypadku, gdy proces oceny dokumentacji realizowany w celu rozszerzenia uprawnień systemu 

kontroli sanitarnej zakończy się wynikiem pozytywnym, DIPOA może zarządzić zwolnienie z 

obowiązku wcześniejszego odbycia misji w danym państwie w celu uzyskania czasowego zezwolenia 

na rozszerzenie ekwiwalencji, w związku z tym, że przeprowadzenie kontroli w terenie będzie 

przełożone do czasu następnej misji.  

§ 2. Zwolnienie z misji o którym mowa w poprzednim § 1 może mieć miejsce jedynie w przypadku 

kiedy czynności kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego dla nowych obszarów bądź gatunków 

zwierząt będą wykonywane przez ten sam organ kontroli bądź uprawnioną instytucję właściwą dla 

państwa pochodzenia, które to państwo już uprzednio uzyskało uprawnienia związane z 

równoważnością wobec systemu brazylijskiego. 

Art. 12. Sprawozdania z misji zagranicznych powinny zostać opracowane, w wersji wstępnej, w 

terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni liczonych od daty misji. Przez taki sam okres czasu powinny one 

być udostępnione dla wprowadzania komentarzy oraz propozycji działań mających na celu realizację 

wytycznych dostarczonych przez właściwy organ kontroli sanitarnej danego państwa zagranicznego. 

Ustalenia szczegółowe: Po dokonaniu przez dane państwo zagraniczne analizy komentarzy oraz 

proponowanych działań, w terminie 30 (trzydziestu) dni powinno zostać sporządzone sprawozdanie 

końcowe dla misji, które powinno być opublikowany przez DIPOA na stronie internetowej MAPA.  

Art. 13. W wyniku negocjacji bądź umów dwustronnych z danym państwem, według uznania SDA, 

brazylijskie misje weterynaryjne mogą wiązać się z kosztami, całkowitymi bądź częściowymi, którymi 

obciążone będzie państwo chcące wywozić produkty pochodzenia zwierzęcego do Brazylii. 

Art. 14. Zakłady zainteresowane wywozem produktów pochodzenia zwierzęcego do Brazylii powinny 

spełnić warunki przewidziane w poszczególnych regulacjach i prawodawstwie brazylijskim, dotyczące: 

I – warunków infrastruktury fizycznej, urządzeń, wykresu operacyjnego oraz oczyszczania 

przemysłowego; 

II - składu, procesów technologicznych, rodzaju opakowań i etykietowania produktów pochodzenia 

zwierzęcego; 

III – stosowania dobrych praktyk  de boas práticas de produkcji oraz metodologii dającej gwarancję 

bezpieczeństwa dla pokarmów i bazującej na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli 

[análise de perigos e pontos críticos de controle – APPCC]; a także 

IV – dobrostanu zwierząt.  

Art. 15. W wyniku zakończenia procedur oceniania opisanych w niniejszych Wytycznych Prawnych, 

jeżeli wydana opinia w zakresie równoważności z brazylijskim systemem kontroli sanitarnej będzie 

pozytywna, DIPOA wyda dokument uznania danego państwa za zdolne do wywozu produktów 



pochodzenia zwierzęcego do Brazylii. Ustalenia szczegółowe: Na dokumencie uznania równoważności 

powinny znaleźć się informacje dotyczące produktów oraz odpowiednich kategorii produktów 

pochodzenia zwierzęcego zatwierdzonych dla danego obszaru bądź gatunków zwierząt, tryb uzyskania 

uprawnień dla nowych zakładów bądź dodanie określonych produktów oraz wymogów dodatkowych.  

Art. 16. Wzory międzynarodowych certyfikatów sanotarnych dla przywozu będą opublikowane przez 

DIPOA, dla informacji oraz sprawdzenia w punktach przyjmujących, jak też dla celów kontroli 

ponownej realizowanej we właściwych sektorach.  

Art. 17. DIPOA będzie aktualizować i udostępniać na stronie internetowej MAPA listę państw, 

przedsiębiorstw oraz kategorie produktów pochodzenia zwierzęcego dopuszczone do wywozu do 

Brazylii.  

Ustalenia szczegółowe: Lista dopuszczonych produktów tworzona będzie w oparciu o kryteria z 

kategorii opisanych w art. 4. 

Art. 18. SDA, dotowana przez DSA, dysponuje mocą, aby w dowolnym momencie dokonać 

zawieszenia, całkowitego bądź częściowego, przywozów produktów pochodzenia zwierzęcego 

pochodzących z państw dotkniętych chorobami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia zwierząt.  

Art. 19. DIPOA będzie prowadzić kontrole okresowe w państwach z uznaną równoważnością, jak też 

w uprawnionych zakładach,  mając na uwadze podtrzymanie zatwierdzonych warunków. DIPOA może 

w dowolnym momencie dokonać zawieszenia, całkowitego bądź częściowego,  uprawnień dla państw 

bądź zezwoleń dla zakładów, kiedy stwierdzi wystąpienie następujących okoliczności:  

I – naruszenia wymogów systemu kontroli sanitarnej; bądź 

II - naruszenia standardów higieniczno-sanitarnych w zakładach oraz, jako skutek, w wytwarzanych w 

nich produktach.  

Art. 20. DIPOA może zawiesić, całkowicie bądź częściowo, uznawalność państw lub zezwolenia dla 

zakładów, w następujących przypadkach: 

 I – wykrycia naruszeń w dziedzinie prawodawstwa brazylijskiego jako efekt czynności kontroli 

ponownej produktów pochodzenia zwierzęcego z przywozu;  

II – gdy organ sanitarny kraju pochodzenia zaprzestanie wdrażania oraz informowania Brazylii o 

czynnościach naprawczych i zapobiegawczych podjętych wobec wykrytych uchybień; bądź  

III – gdy organ sanitarny kraju pochodzenia zaprzestanie dostarczania informacji o które wystąpiła 

Brazylia.  

Art. 21. Wystąpienie poważnych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego, 

bądź powtarzające się powtórne uchybienia tego rodzaju, na mocy decyzji podjętej przez Dyrektora 

DIPOA, skutkować będzie wykluczeniem wszystkich zagranicznych zakładów z określonej branży, 

albo nawet z danego państwa, poprzez traktowanie ich jako całości. 

Art. 22. Organ sanitarny właściwy dla państwa zagranicznego posiadającego system kontroli sanitarnej 

uznany za równoważny dla systemu brazylijskiego, powinien wnioskować o zezwolenie dla zakładów 

za pośrednictwem systmu informatycznego upostępnionego na stronie internetowej należącej do 

MAPA. 

Art. 23. DIPOA posiada uprawnienia do: autoryzacji i aktualizacji, homologcji oraz rozpowszechniania 

listy państw zagranicznych uprawnionych do wywozu produktów do Brazylii, bazujące na kontroli 

krzyżowej informacji dotyczących zagranicznych zakładów które już posiadają zezwolenie, oraz 

przebiegu uprzednich przywozów produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Ustalenia szczegółowe: organ DIPOA zostaje niniejszym upoważniony do wykluczenia zagranicznych 

zakładów z prowadzenia transakcji handlowych z Brazylią na okres 5 (pięciu) lat. 

Art. 24. Niniejsze Wytyczne Prawne wchodzą w życie w dniu ich publikacji. 

JORGE CAETANO JUNIOR 

Zastępca 


