
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 


