BŻ.PR.426.130.2021

Warszawa, dnia 22 października 2021 r.

Adresat - wg rozdzielnika
Szanowni Państwo,
w związku z nowymi wymaganiami, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.,
związanymi z eksportem do Chin i wynikającymi z zarządzeń nr 248 i 249 Generalnej
Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej, dotyczącymi rejestracji podmiotów
prowadzących produkcję/przetwórstwo eksportowanych środków spożywczych, uprzejmie
informuję, że strona chińska w ostatnich dniach poinformowała resort rolnictwa, że firmy
eksportujące środki spożywcze w okresie od 1 stycznia 2017 r. do teraz mogą uniknąć
nowych skomplikowanych procedur rejestracyjnych, jeżeli zostaną do dnia 31 października
2021 r. zarekomendowane władzom chińskim przez nadzorujący organ urzędowej kontroli w
kraju

producenta

/

przetwórcy

eksportowanych

produktów.

Istnieje

duże

prawdopodobieństwo, że pozwoli to uniknąć bardziej skomplikowanego procesu rejestracji,
który obowiązywać będzie od dnia 1 listopada 2021.
Powyższa

uproszczona

procedura

dotyczy

producentów/przetwórców

następujących

kategorii produktów: 1) osłonek wędliniarskich; 2) produktów pszczelarskich, 3) jaj i ich
produktów; 4) tłuszczy i olejów jadalnych; 5) pierogów i nadziewanych makaronów;
6) jadalnych zbóż; 7) przemysłowych produktów zbożowych w proszku i słodu; 8) świeżych
i liofilizowanych warzyw i suszonych warzyw strączkowych; 9) przypraw; 10) orzechów
i nasion; 11) suszonych owoców; 12) surowych ziaren kawy i kakao; 13) dietetycznej
żywności specjalnego przeznaczenia oraz 14) suplementów diety oraz następujących
produktów: 15) liście tymianku (proszek), 16) suszony groch, 17) świeży lub chłodzony groch
(w strąkach lub bez),18) nasiona czarnej porzeczki (do spożycia), 19) nasiona ogórecznika
lekarskiego (do spożycia), 20) kminek zwyczajny.
Grupy produktów wskazane w pkt 15-20 – to rodzaje żywności, które strona chińska sama
wskazała, a więc najbardziej prawdopodobne przy tej formie rejestracji.
Powyższa rejestracja poprzez organy PIS dotyczy tylko producentów/przetwórców kategorii
produktów podlegających nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej (nie dotyczy np. jaj,
produktów jajczarskich, produktów pszczelarskich),

którzy nie podlegają przepisom

Rozporządzenia 853/2004. W przypadku ewentualnych pytań dot. produktów pochodzenia
zwierzęcego proponuję kontakt z Głównym Inspektoratem Weterynarii.
Proszę o zwrócenie uwagi, że jeśli żywność produkowana przez zakład nie ma historii
eksportu do Chin od 1 stycznia 2017 r. do teraz – nie podlega uproszczonej procedurze.
Można liczyć się z tym, że strona chińska po zapoznaniu się z ww. listą nie uwzględni
wszystkich zgłoszonych podmiotów. Jednakże zakłady, które chcą eksportować na rynek
chiński ww. produkty powinny zostać wskazane w przekazywanych listach, na okoliczność
ewentualnego podlegania przepisom obowiązującym po dniu 31 października br., które to
przepisy obligować będą do przejścia pełnej procedury rejestracyjnej.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o udostepnienie tej informacji firmom
produkcyjnym / przetwórczym, które produkują / przetwarzają produkty należące do ww.
kategorii żywności, które to firmy eksportują/eksportowały je do Chin w okresie od 1 stycznia
2017 i chcą ten eksport utrzymać w nadchodzącym roku.
Podmioty powinny się zgłaszać do nadzorującej zakład przetwórczy/produkcyjny
terenowo właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej najpóźniej w terminie do dnia
27 października br.
Lista firm powinna być przekazana przez stronę polską wraz z oficjalną rekomendacją
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2021 roku.
Ponieważ zarekomendowane mogą zostać jedynie firmy wiarygodne, o dotychczasowych
dobrych wynikach kontroli, organ szczebla powiatowego lub granicznego Państwowej
Inspekcji Sanitarnej dokona wstępnej oceny danego przedsiębiorcy na podstawie
dostępnych danych – czy kwalifikuje się on pod względem spełniania wymagań do
umieszczenia we wniosku skierowanym do strony chińskiej. Możliwa jest też pilna kontrola.
Informacja w tym zakresie została również zamieszczona na stronie internetowej Głównego
Inspektoratu Sanitarnego w „Aktualnościach”.

Z poważaniem
z up. Głównego Inspektora Sanitarnego
Izabela Kucharska
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
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Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy”
Krajowa Izba Gospodarcza
Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych POLBISCO
Krajowa Rada Suplementów i Odżywek
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