Informacja nt. rejestracji eksporterów i importerów
Chiński AQSIQ opublikował komunikat o wymaganiu rejestracji eksporterów
i importerów produktów spożywczych do Chin przez Biuro Kontroli
i Kwarantanny (AQSIQ). W tym celu, AQSIQ opublikował informacje na
swojej stronie internetowej http://ire.eciq.cn . Procedura obowiązuje od dnia
1 października 2012 roku.
Komunikat informuje, że eksporter powinien złożyć wniosek do AQSIQ.
Eksporterzy powinni wypełnić i przesłać formularz aplikacji eksportera
żywności poprzez system zarządzania i wypełniania zgłoszeń. Muszą być
przedłożone takie informacje jak: nazwa eksportera i agenta, kraj, obszar,
adres, dane kontaktowe, telefon, kategoria żywności, itp.
Po złożeniu wniosku, eksporter otrzyma numer seryjny wygenerowany przez
system zarządzania zgłoszeń. Eksporter może użyć nadanego numeru
seryjnego, w celu modyfikowania informacji podanych w czasie zgłoszenia.
Formularz wypełnia się przy listowaniu następujących sektorów żywności:
mięso, jaja i produkty jajeczne, produkty rybołówstwa i konserwowane
produkty rybołówstwa, materiały chińskiej medycyny tradycyjnej, ziarna,
zboża i produkty zbożowe, tłuszcze i oleje, soki i napoje, cukier, warzywa
i produkty warzywne, aromaty pochodzenia roślinnego, suszone owoce
i orzechy, inne produkty pochodzenia roślinnego, żywność w puszkach,
produkty mleczarskie, produkty pszczelarskie, likiery i alkohole, ciastka
kruche i krakersy, kandyzowane (utrwalone) owoce, papierosy, herbaty,
aromaty, inne przetworzone owoce, żywność specjalnego dietetycznego
przeznaczenia, inne produkty.
AQSIQ zachowa dokumenty aplikacji eksporterów, którzy złożyli kompletnie
wypełnione wnioski. Lista zgłoszonych eksporterów i agentów wraz z ich
nazwami i krajami / regionami powinny być wygenerowane przez system
zarządzania i wypełniania zgłoszeń i upublicznione na stronie internetowej
AQSIQ.
W przypadku problemów lub pytań związanych z funkcjonowaniem systemu
proszę o kontakt na następujące adresy e-mail: Taina.Sateri@ec.europa.eu
lub TRADE-SPS-EXPORTPROBLEMS@ec.europa.eu .
Aktualizacja:
Zgodnie z "Ustawą o Bezpieczeństwie Żywności" i jej przepisami
wykonawczymi Rady Państwa, "Specjalnymi wymaganiami dotyczącymi
wzmocnienia nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności", "Przepisami
Administracyjnymi zgłoszenia rejestracji importerów i eksporterów
importowanych produktów spożywczych" i "Przepisami Administracyjnymi
dotyczącymi prowadzenia rejestru importu i handlu żywnością", AQSIQ
formalnie przyjęła System Zarządzania rejestracji Importerów i Eksporterów

żywności zagranicznej ("System zarządzania rejestracji zgłoszenia") w dniu
1 października 2012. Zgodnie z wymaganiami zmienionej Ustawy o
Bezpieczeństwie Żywności, AQSIQ uaktualnił system zarządzania zgłoszenia
rejestracji, i ogłosił, co następuje:
I.

II.

III.

IV.

Przyjęcie nowego systemu zarządzania zgłoszenia rejestracji.
Od 1 października 2015 roku, (AQSIQ) przyjmie nowy system
zarządzania
zgłoszenia
rejestracji
(strona
internetowa
http://ire.eciq.cn ). Importerzy chińscy i zagraniczni eksporterzy
mogą
zalogować
się
do
systemu
za
pośrednictwem
internetu, podanie informacji rejestracyjnych do wypełnienia
rejestru.
Przetwarzanie rejestracji zgłoszenia importera/eksportera.
Po przyjęciu nowego systemu rejestracji zgłoszenia, zagraniczni
eksporterzy, agent lub chińscy importerzy importowanej żywności
powinni
stosować
odpowiednie
wymagania
"Publicznego
Zawiadomienia AQSIQ” wprowadzającego "Przepisy Administracyjne
zgłoszenia rejestracji importerów i eksporterów importowanych
produktów spożywczych" i "Przepisy Administracyjne dotyczące
prowadzenia rejestru importu i handlu żywnością" (Publiczne
Zawiadomienie AQSIQ [2012] Nr. 55), dokonać procesu rejestracji
zgłoszenia zgodnie z nowym systemem i ponieść odpowiedzialność
za prawdziwość przedstawionych informacji. ASQSIQ, zgodnie z
właściwymi przepisami prawa i regulacjami, ogłosi, że
zagranicznych eksporter/ agenci i chińscy importerzy są
zarejestrowani w systemie.
Zapis kompletnego importu i handlu.
Chiński importer żywności importowanej powinien, zgodnie z
odpowiednimi przepisami Publicznego Zawiadomienia AQSIQ [2012]
Nr. 55, wypełnić rejestry importu i handlu w nowym systemie,
głównie obejmujące: zagranicznego producenta lub agenta
importowanej żywności, chińskiego importera i odbiorców, oraz
ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji.
Zastosowanie odpowiednich informacji.
Deklarując importowaną żywność (z CIQ), importer importowanych
środków spożywczych lub jego pełnomocnik powinni dostarczyć
nazwę importera/eksportera i jego numer zgłoszenia rejestracji w
druku deklaracji, wraz z rejestrem importu i handlu ostatniej partii
importowanej żywności.
Od 1 października 2015 r. Publiczne Zawiadomienie AQSIQ
dotyczące "Przyjęcia systemu zarządzania rejestracją importerów i
eksporterów żywności zagranicznej ([2012] Nr. 148)” zostaje
zniesione.

W dniu 7 stycznia 2016r. Ambasada RP w Pekinie poinformowała Główny
Inspektorat Weterynarii, iż firmy sektora mleczarskiego i mięsa drobiowego,
które figurują jako dopuszczone na rynek chiński na stronach internetowych
CNCA nie muszą rejestrować się w systemie on-line, gdyż są rejestrowane
automatycznie przez CNCA i AQSIQ

