
W odpowiedzi na pismo GlWhig-507-1 A/A R/07, Ambasada RP w Buenos Aires przekazuje w 
załączeniu wzór obowiązującego świadectwa sanitarnego na export z Polski do Argentyny 
produktów mlecznych z mleka krowiego do produkcji klejów. Są to produkty, które obecnie 
importowane są z Polski i znalazły się na liście produktów objętych systemem pr&listingu 
wdraŜanym obecnie przez SENASA (Sen/icio Nacional de Sanidad y Catidad Agroalimentaria -
Krajowa Inspekcja Sanitarna i Jakości Artykułów Rolno - SpoŜywczych) w stosunku do towarów z 
Unii Europejskiej. 

SENASA jest instytucja sanitarną, której podstawowym celem jest kontrola i zaświadczanie 
artykułów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 
NajwaŜniejszymi aktami prawnymi SENASA są Uchwała 492/01 (dot. rejestracji firm) i Uchwała 
816/02 (dot. rejestracji produktów) - obie uchwały w załączeniu. Firma musi być formalnie 
zarejestrowana i upowaŜniona do importu artykułów rolno - spoŜywczych i kaŜdy produkt równieŜ 
musi być zarejestrowany. W 2007r, SENASA zadecydowała ponadto o ustanowieniu systemu 
prelisłingu, równowaŜnego do unijnego, w celu umoŜliwienia firmom unijnym eksportu Ŝywności 
pochodzenia zwierzęcego do Republiki Argentyńskiej. Według zaproponowanego systemu, kaŜdy 
produkt powinien być zaakceptowany oddzielnie, a wymogi będą zaleŜeć od kraju jego 
pochodzenia. Szczegóły dotyczące funkcjonowania systemu i przepływu informacji są w trakcie 
przygotowania. 

Procedura w SENASA, w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego, w skrócie wygląda 
następująco: Osoba lub firma zainteresowana importem konkretnego produktu zgłasza się do 
SENASA, aby sprawdzić czy juŜ jest importowany. Jeśli nie, pierwszym krokiem jest 
przygotowanie przez SENASA wzoru świadectwa sanitarnego na dany produkt z danego kraju. 
SENASA następnie kontaktuje się ze swoim odpowiednikiem w kraju producenta, aby dopracować 
szczegóły i uzgodnić ostateczną wersję świadectwa. Stworzenie nowego wzoru świadectwa trwa 
około 15-20 dni pod warunkiem, Ŝe wymiana informacji odbędzie się w sposób sprawny. Aby 
importer mógł importować produkty pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego musi być 
zarejestrowany w SENASA (szczegóły w Uchwale 492/01). Następnie musi zarejestrować produkt 
w SENASA (szczegóły w Uchwale 816/02). W tym celu importer składa niezbędne dokumenty 
(opracowanie dot. produkcji danego produktu poświadczone przez producenta i władze sanitarne, 
projekt opakowania i etykiet, dane importera) i otrzymuje „upowaŜnienie" (nota de autorizacion) na 
import danego produktu, które waŜne jest rok. Następnie importer informuje SENASA o dacie 
przekroczenia granicy przez produkt, odbywa się kontrola (SENASA ma swoje stanowiska na 
wszystkich przejściach granicznych) i SENASA wystawia zezwolenie na tranzyt po kraju i oficjalne 
świadectwo sanitarne. Towar moŜe być przetransportowany wyłącznie do upowaŜnionego zakładu 
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spełniającego właściwe dla danego produktu wymogi sanitarne. W tym zakładzie odbywa się 
kolejna kontrola produktu, 

Załączamy równieŜ dla przykładu wzory świadectw, które kiedyś zostały opracowane dla ryb i 
owoców morza, oraz dla produktów mlecznych z mleka krowiego, owczego i koziego. PoniewaŜ te 
produkty nie są obecnie importowane z Polski straciły swoją waŜność i musza być ewentualnie 
uaktualnione a zakłady, które je produkują upowaŜnione do eksportu do Argentyny. 

Pragniemy nadmienić, Ŝe na spotkaniu radców ekonomicznych i handlowych UE, które odbyło się 
w Buenos Aires 22 bm. otrzymaliśmy kopię pisma przekazanego przez przedstawicielstwo Komisji 
Europejskiej do SENASA z listą zakładów zgłoszonych przez poszczególne państwa do 
pretistingu. 

Z powaŜaniem, 
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