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Przypadek: Towary poddane obróbce w autoklawie  

Data wejścia w życie: 19 grudnia 2018 

Do użytku innego niż użytek osobisty, zawierające 5% lub więcej produktów pochodzenia zwierzęcego – 
wszystkie towary poddane obróbce w autoklawie 
 
Warunki importu 
 
Warunki importu definiują wymogi w zakresie bezpieczeństwa biologicznego, które muszą zostać spełnione w 
przypadku Państwa importu. W przypadku opracowania warunków importu, zostaną one wyszczególnione 
poniżej. 
 
Przed importem towarów na terytorium Australii, wymagane jest ważne zezwolenie importowe wystawione 
przez Departament Rolnictwa i Zasobów Wodnych. 
Zezwolenie importowe może zostać uzyskane w drodze złożenia wniosku o zezwolenie importowe w 
Departamencie. 
 
Towary poddane obróbce w autoklawie muszą spełniać następujące wymogi importowe. 
 
Aby wykazać zgodność z niniejszym wymogiem, muszą Państwo przedstawić następujące informacje na 
świadectwie zdrowia: 
Albo: 

Produkt nie zawiera żadnego materiału pochodzącego od bydła (oprócz składników mlecznych, 
żelatyny i/lub kolagenu pozyskiwanego ze skórek i skór), lub 

Wszelkie materiały pochodzące od bydła (oprócz składników mlecznych, żelatyny i/lub kolagenu 
pozyskiwanego ze skórek i skór) pozyskano od zwierząt urodzonych, wychowanych i poddanych ubojowi w 
krajach ocenionych przez FSANZ i przydzielono im kategorię 1 lub 2 w zakresie oceny ryzyka BSE. 

[Kraj/e musi/muszą być wyszczególniony/e na przedstawionym świadectwie zdrowia] 
 [Świadectwo zdrowia musi wskazywać opcję, która ma zastosowanie] 
 
ORAZ 
 
Albo: 
 Produkt nie zawiera żadnego materiału pochodzącego od owiec lub kóz (oprócz składników 
mlecznych) lub 
 Materiał pochodzący od owiec lub kóz (oprócz składników mlecznych) nie obejmuje podrobów (oraz 
produktów białkowych pozyskanych z podrobów) zwierząt starszych niż 12 miesięcy, które pochodziły z krajów 
lub stref nie uznanych za wolne od trzęsawki. 

[Podroby obejmują czaszki, w tym mózgi, gałki oczne, rdzeń kręgowy, migdałki, grasicę, śledzionę, 
dalszy odcinek jelita krętego, bliższy odcinek jelita grubego, węzły chłonne, nadnercza, trzustkę, wątrobę lub 
szpik kostny]. 

[Świadectwo zdrowia musi wskazywać opcję, która ma zastosowanie] 
 

ORAZ 
 

Oświadczenie, że produkt końcowy został poddany obróbce w autoklawie, a podczas procesu obróbki 
produkt podgrzano do minimalnej temperatury wewnętrznej 100°C, uzyskując wartość F0 wynoszącą co 
najmniej 2,8. 
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Oświadczenie, że produkt końcowy importowany jest w hermetycznie zamkniętym (szczelnym) 
pojemniku, w którym został poddany obróbce w autoklawie. Na hermetycznie zamkniętym pojemniku zostaje 
nastemplowany lub wytłoczony trwały znak zawierający:  

2.1. Numer identyfikacyjny zakładu produkcyjnego 
2.2. Kod partii 
 

Warunki te nie mają zastosowania do produktów poddanych obróbce w autoklawie, które są przeznaczone: 
do spożycia przez zwierzęta; lub 
do zastosowania jako środki biolecznicze lub nawozy; lub 
do celów hodowlanych; lub 
do celów terapeutycznych w weterynarii. 
 

Komercyjne warunki administracyjne 
 
Każdej przesyłce muszą towarzyszyć dokumenty, które: 

Identyfikują przesyłkę (jeśli do użytku innego niż osobisty) np. numer pozycji 
Identyfikują wszystkie towary importowane w ramach tej przesyłki, np. faktura lub list przewozowy 
lub oświadczenie importera 
Opisują importowane towary (gdy nie jest to jasne). 
Przykład 1: Produkt XRab = oczyszczone białko pozyskane z królików 
Przykład 2: Produkt AX = syntetyczny antybiotyk 
Przykład 3: Comte = ser 
 

W ramach (Ogólnego) Rozporządzenia w sprawie nakładania Opłat za Bezpieczeństwo Biologiczne z 206 i 
Rozdziału 9, Część 2 Rozporządzenia w sprawie Bezpieczeństwa Biologicznego z 2016, opłaty za wszystkie 
usługi uiszczane są do Departamentu Rolnictwa i Zasobów Wodnych. Szczegóły dotyczące stosowania opłat 
przez Departament można znaleźć w wytycznych w sprawie nakładania opłat. 
 
Oprócz warunków dla importowanych towarów, należy ocenić kwestie niezwiązane z towarami takie jak 
czystość kontenerów, kwestie dotyczące opakowań i miejsca przeznaczenia i mogą one zostać poddane 
kontroli i rozwiązaniu po przybyciu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy zapoznać się ze sprawą 
BICON Odprawa Ładunków Nietowarowych. 
 
Po spełnieniu wymogów w zakresie bezpieczeństwa biologicznego, obowiązkiem importera jest zapewnienie, 
że całość importowanej żywności jest zgodna z Ustawą o kontroli żywności importowanej z 1992, włączając w 
to Kodeks Standardów Żywnościowych Australii i Nowej Zelandii. Przesyłki żywności mogą zostać skierowane 
do kontroli i analizy na podstawie systemu kontroli żywności importowanej w celu zweryfikowania zgodności. 
Niektóre produkty spożywcze, takie jak wołowina  oraz ser z surowego mleka nie mogą być importowane bez 
certyfikacji rządowej. 


