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„Uwagi i spostrzeżenia w sensie

pozytywnym i negatywnym, jakie
popełniają przetwórcy
w postrzeganiu prawa – na bazie
dotychczasowych kontroli”

Badania dioksyn i polichlorowanych bifenyli (PCB)
w rybach bałtyckich
Nadrzędnym celem każdego producenta żywności musi być
zapewnienie bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości zdrowotnej
środków spożywczych podczas ich całego procesu produkcji.
W tym celu producenci są zobligowani do wdrożenia systemu opartego
na zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli
(HACCP).
Prawidłowa identyfikacja zagrożeń, które mogą pojawić się podczas
różnych etapów produkcji, ich ocena co do istoty, oszacowanie
prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz określenie metod ich
zapobiegania lub ograniczenia do akceptowalnego poziomu są
kluczowymi
elementami
projektowania
systemu
HACCP,
od
poprawności których zależy powodzenie funkcjonowania całego
systemu.

Analiza powinna dotyczyć wszystkich zagrożeń biologicznych,
fizycznych i chemicznych, które mogą przyczynić się do
występowania negatywnych skutków dla zdrowia konsumentów,
zarówno tych natychmiastowych, jak i długofalowych, występujących ze
względu na kumulowanie się działania toksycznego.
Zespół HACCP, opracowując listę zagrożeń, musi wziąć pod uwagę
wszelkie dostępne informacje oraz publikacje naukowe.

Biorąc pod uwagę:
• informacje o zagrożeniach związanych ze spożywaniem ryb bałtyckich
publikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu
Sanitarnego,
• wyniki badań monitoringowych w kierunku dioksyn, furanów oraz
PCB u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz
w paszach, prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną w latach
2006-2011,

• liczne powiadomienia alarmowe w ramach funkcjonowania systemu
RASFF, wskazujące na przekroczenia zawartości ww. zanieczyszczeń
w produktach rybołówstwa pochodzących z Bałtyku,
należy przyjąć, że
ww. substancjami.

Morze

Bałtyckie

jest

zanieczyszczone

Zawartość dioksyn, furanów oraz PCB w surowcu rybnym
wykorzystywanym do produkcji żywności i pasz, pochodzącym z Morza
Bałtyckiego,
może
zatem
przekraczać
limity
ustanowione
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006.

Rozdz. IX załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004
„Żaden z surowców lub składników, inny niż żywe zwierzęta, albo
jakikolwiek inny materiał używany w przetwarzaniu produktów, nie
będzie
zaakceptowany
przez
przedsiębiorstwa
sektora
spożywczego, jeśli wiadomo, że jest, lub można by oczekiwać, że
może
być
zanieczyszczony
pasożytami,
patogennymi
mikroorganizmami lub toksyczny, zepsuty lub niewiadomego
pochodzenia w takim zakresie, że nawet po normalnym sortowaniu
i/lub
procedurach
przygotowawczych
lub
przetwórczych,
zastosowanych zgodnie z zasadami higieny przez przedsiębiorstwa
sektora spożywczego, produkt końcowy nie będzie się nadawać do
spożycia przez ludzi.”

Każdy podmiot działający w sektorze rybnym, a w szczególności ten,
który operuje surowcem złowionym w Morzu Bałtyckim, powinien
uwzględnić w analizie zagrożeń zanieczyszczenie tego surowca
dioksynami, furanami oraz PCB.
Oszacowanie ryzyka związanego z obecnością tych pozostałości
w surowcu powinno brać pod uwagę m.in.:
• rodzaj wprowadzanego do zakładu surowca (gatunek ryb,
ewentualnie ich wielkość, wykorzystywanie do produkcji tkanek lub
produktów mających tendencję do kumulacji zanieczyszczeń),
• ilość wprowadzanego do zakładu surowca.

Metody zapobiegania lub ograniczania występowania tego ryzyka powinny
uwzględniać m.in.:
• prowadzenie badań właścicielskich (możliwość badania w dowolnych
laboratoriach diagnostycznych, jednak metody badawcze powinny mieć
odpowiednią czułość, a większą wiarygodnością charakteryzują się
metody akredytowane), szczególnie istotne w przypadku gatunków lub
produktów, które mają tendencję do kumulowania zanieczyszczeń
chemicznych (co najmniej jeden raz w roku);
• przegląd przez producenta wyników badań surowca dostarczonych
przez dostawcę np. przez podmiot prowadzący pierwszą sprzedaż ryb.
Z uwagi na stosunkowo wysoki koszt analiz laboratoryjnych to drugie
rozwiązanie może być w szczególności wykorzystywane przez mniejsze
zakłady produkcyjne, które ze względów finansowych nie są w stanie
przeprowadzać własnych badań w kierunku zanieczyszczeń chemicznych.

Należy jednak pamiętać, iż aby osiągnąć oczekiwany skutek, często
konieczne jest stosowanie kombinacji różnych środków kontroli zagrożenia.

Badania mikrobiologiczne
całych produktów rybołówstwa
Przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane dopilnować,
aby środki spożywcze były zgodne z odpowiednimi kryteriami
mikrobiologicznymi wymienionymi w załączniku I rozporządzenia
(WE) nr 2073/2005.
W ww. rozporządzeniu nie ustanowiono kryteriów higieny procesu oraz
kryteriów bezpieczeństwa żywności w stosunku do ryb całych,
niepatroszonych.
Badania mikrobiologiczne objęte ww. rozporządzeniem dotyczą
wyłącznie:
• produktów rybołówstwa gotowych do spożycia,
• gotowanych skorupiaków i mięczaków oraz
• produktów z gotowanych skorupiaków i mięczaków bez skorup
i muszli.

Znakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 16/2012
Do momentu etykietowania żywności zgodnie z dyrektywą 2000/13/WE
lub do momentu jej wykorzystania do dalszego przetwarzania,
przedsiębiorstwa sektora spożywczego muszą zapewnić, w przypadku
żywności mrożonej pochodzenia zwierzęcego przeznaczonej do
spożycia przez ludzi, dostępność następujących informacji dla
przedsiębiorstwa sektora spożywczego, któremu dostarczana jest ta
żywność i, na żądanie, dla właściwego organu:

• data produkcji oraz
• data zamrożenia, jeżeli jest różna od daty produkcji.
W przypadku żywności wytworzonej z partii surowców o różnych datach
produkcji i zamrożenia wymagane jest udostępnienie informacji
o najwcześniejszej dacie odpowiednio produkcji lub zamrożenia.

„Przetwarzanie" oznacza każde działanie, które znacznie zmienia
produkt wyjściowy, w tym ogrzewanie, wędzenie, solenie, dojrzewanie,
suszenie, marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub połączenie tych
procesów.
Jeśli produkty podlegają jedynie rozdzieleniu, podzieleniu na części,
przecięciu,
pokrojeniu,
pozbawieniu
kości,
rozdrobnieniu,
wygarbowaniu, skruszeniu, nacięciu, wyczyszczeniu, przycięciu,
pozbawieniu łusek, zmieleniu, schłodzeniu, zamrożeniu, głębokiemu
zamrożeniu lub rozmrożeniu, nie jest to przetwarzanie.

„Dalsze przetwarzanie”
Gdy nieprzetworzone produkty rybołówstwa są rozmrażane, a następnie
przetwarzane, informacje dotyczące tej mrożonej żywności (tj. data połowu
i ew. data mrożenia) nie muszą być udostępniane kolejnym operatorom
żywności, ponieważ przepisy wprowadzone rozporządzeniem (WE)
nr 16/2012 nie mają zastosowania w stosunku do żywności przetworzonej.
ALE
Jeśli przetworzone produkty rybołówstwa są ponownie zamrożone, a nie
zawierają etykiet z informacjami przeznaczonymi dla konsumenta
końcowego, wymaganymi dyrektywą 2000/13/WE, oraz są wysyłane do
kolejnego operatora żywności – mają zastosowanie przepisy rozporządzenia
(WE) nr 16/2012. Dla tych produktów musi być dostępna data produkcji
tj. data połowu oraz data mrożenia produktu przetworzonego (przetwarzanie
rozpoczyna „nowy cykl” w odniesieniu do daty mrożenia).

Weterynaryjna kontrola graniczna

NACZELNE ZASADY
Elastyczność i liberalizacja zasad
kontroli nie może:
Naruszać obowiązującego prawa
Prowadzić do narażenia zdrowia
publicznego i zdrowia zwierząt
Stać w sprzeczności z zasadami etyki
członka korpusu służby cywilnej

Na czas pobytu kontenera w porcie mają wpływ przede
wszystkim:
Sprawna logistyka w porcie
Specyfika funkcjonowania obsługi terminali portowych
System poboru opłat
Niezwłoczne przedstawienie przesyłki organom
kontrolnym
 Brak uchybień w dokumentacji
 Czas trwania postępowania przed organami kontrolnymi
(konieczność oczekiwania na wyniki badań, terminy
wskazane w kodeksie postępowania administracyjnego
i.in.)





1) Zbyt krótki czas pracy
•
•
•
•

Gdynia
Gdańsk
Szczecin
Świnoujście

7.30 - 15.30 pn.- pt.
7.30 - 15.30 pn.- pt.
8.00 - 16.00 pn.- pt.
7.00 - 19.00 pn.- pt.

Oraz: dostępność w przypadku np. awarii kontenera
i konieczności przeładunku, czasowe wydłużanie
czasu pracy w okresach zwiększonego ruchu
towarowego.

2) Błędy w świadectwie zdrowia
 Przepisy dotyczące zasad certyfikacji:
Państwa Członkowskie stosują takie metody i środki kontroli,
jakie są niezbędne dla zapobieżenia wystawianiu fałszywych
lub wprowadzających w błąd świadectw oraz fałszowania lub
używania świadectw mających uchodzić za wystawione
zgodnie z ustawodawstwem weterynaryjnym.
 Zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej pomyłki i błędy
pisarskie zaliczane są do błędów administracyjnych, które
prowadzą do objęcia zakładu lub kraju pochodzenia kontrolą
wzmocnioną
 Wytyczne dotyczące wymiany świadectw zdrowia są dostępne
na stronie internetowej GIW od lutego 2008r.
http://www.wetgiw.gov.pl/files/3916_wymiana%20swiadect
w%2029%20styczen%2008%20skan.pdf

3) Ocena skanów świadectw zdrowia
Przepisy dotyczące zasad certyfikacji:
Władze zapewnią, by przedstawiciele organu certyfikującego dysponowali
zadowalającą wiedzą w zakresie ustawodawstwa weterynaryjnego
dotyczącego produktów zwierzęcych podlegających certyfikacji, oraz by,
generalnie rzecz biorąc, byli odpowiednio poinformowani o zasadach, jakich
należy przestrzegać przy sporządzaniu i wystawianiu świadectw
Organ Inspekcji Weterynaryjnej podejmuje wiążącą decyzję co do
poprawności wystawienia świadectwa zdrowia na podstawie oryginałów w
wersji papierowej. W ten sposób, oprócz oceny prawidłowości treści i wzoru
świadectwa ocenia także m.in. :
 Zabezpieczenia chroniące przed fałszerstwem (znaki wodne, rodzaj papieru,
hologramy, elementu reagujące na promienie UV)
 Oryginalność podpisu i pieczęci (kolor, autentyczność, wymiary, pieczęci
odciskowe)
Bez możliwości oceny w/w parametrów weryfikacja prawidłowości
świadectwa jest nieprawidłowa i niepełna. Może skutkować odrzuceniem
przesyłki pomimo wydania wstępnej pozytywnej oceny na podstawie
skanów.

4) Akceptacja wersji angielskiej świadectw
• Zasady certyfikacji: świadectwo zdrowia musi być
sporządzone w języku urzędowym państwa członkowskiego
miejsca przeznaczenia i tych państw członkowskich, w
których ma miejsce kontrola graniczna. Państwo
członkowskie może zgodzić się na stosowanie także języka
urzędowego Wspólnoty, innego niż jego własny
• Ustawa z dnia 7 października 1999r. o języku polskim:
urzędowym językiem organów, instytucji i urzędów podległych
konstytucyjnym organom państwa na terytorium RP jest
język polski
 Brak jest innych uregulowań w porządku prawnym
umożliwiających stosowanie języków innych niż polski.
 Wzory świadectw zdrowia są dostępne we wszystkich językach
urzędowych Wspólnoty, także w języku polskim.

5) Zasada 10 kolejnych przesyłek
W przypadku stwierdzenia poważnych lub powtarzających się
naruszeń prawa żywnościowego lub paszowego zarządzana
jest kontrola wzmocniona 10 kolejnych przesyłek z tego
samego źródła.
Od dnia 9 stycznia 2012r. działanie powyższego systemu
koordynuje odpowiedni moduł w TRACES oraz organy
Komisji Europejskiej, gdzie widoczne są wszystkie zarządzone
przez KE kontrole wzmocnione.
To daje możliwość odliczania 10 kolejnych przesyłek na poziomie
całego obszaru UE/EOG, a nie na poziomie państwa
członkowskiego

Link do modułu kontroli wzmocnionych na stronie
głównej TRACES

1) Rzetelny importer
•




Prawodawstwo dotyczące kontroli granicznej zwierząt, produktów pochodzenia
zwierzęcego i pasz wskazuje ustaloną częstotliwość poszczególnych etapów
kontroli:
Dokumenty 100%
Tożsamość 100%
Zgodnie z decyzją 94/360 + analiza ryzyka+ podejrzenie

System funkcjonujący w całej UE nie przewiduje odstąpienia od w/w zasad dla
poszczególnych importerów. Niektóre państwa trzecie (Nowa Zelandia, Kanada)
uzyskały w niektórych sektorach status państw równoważnych, stąd dla towarów
pochodzących z tych państw stosuje się kontrole tożsamości o znacznie niższej
częstotliwości. Regulują to umowy dwustronne UE - kraj trzeci
Poszczególne państwa członkowskie nie mogą stosować bardziej liberalnych zasad
kontroli ponieważ dokonują weryfikacji towarów w imieniu pozostałych państw
UE.
Jeśli kontrola graniczna nie wykaże nieprawidłowości- wszelkie procedury przebiegają
sprawnie i bez opóźnień.
Współpraca GLW w zakresie większej efektywności kontroli z :
Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.

Audyty w państwach
trzecich
• Polskie służby weterynaryjne (IW)
nie
przeprowadzają
audytów
w państwach trzecich. Audyty takie
leżą
w
kompetencji
służb
weterynaryjnych Komisji Europejskiej
– FVO (Food and Veterinary Office).

Eksport polskich
produktów
• UZGODNIONE ŚWIADECTWO ZDROWIA
• W przypadku, gdy są uzgodnione dwustronnie
wzory wywozowych świadectw z państwami
trzecimi, to świadectwo należy wystawić zgodnie ze
wzorem opublikowanym w formacie pdf na stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii:
www.wetgiw.gov.pl, w zakładce „Wywóz” =>
„Świadectwa weterynaryjne przy eksporcie do
krajów trzecich”.

• BRAK UZGODNIONEGO ŚWIADECTWA
ZDROWIA - I
• W przypadku braku uzgodnionego
dwustronnie wzoru świadectwa
postępowanie organów IW przy wystawianiu
świadectw zdrowia określa Cześć VII, punkt
B Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii
Nr GIWue 0201-2/11 z dnia 19 maja 2011
r. w sprawie postępowania z
weterynaryjnymi świadectwami zdrowia dla
towarów przeznaczonych do wywozu do
krajów trzecich.

• BRAK UZGODNIONEGO ŚWIADECTWA ZDROWIA - II
• Gdy wzór świadectwa przedstawiany jest przez
podmiot, PLW powinien zwrócić się do podmiotu o
przedstawienie:
- tłumaczenia przysięgłego świadectwa na język polski,
- oświadczenia, iż wzór świadectwa jest akceptowany
przez właściwą władzę kraju przeznaczenia lub że
przedsiębiorca uzyskał je za pośrednictwem partnera
handlowego państwa importera jako urzędowe
wymagania,
- oświadczenia, że podmiot poniesie pełną
odpowiedzialność
za ewentualne konsekwencje odrzucenia przesyłki.

• BRAK UZGODNIONEGO ŚWIADECTWA ZDROWIA
- III
• PLW, po upewnieniu się, iż wszystkie wymagania
zawarte
w przedmiotowym wzorze świadectwa są możliwe
do potwierdzenia może wystawić dane świadectwo.
• PLW, za pośrednictwem WLW, przesyła
niezwłocznie przedłożony przez podmiot wzór
świadectwa do Głównego Lekarza Weterynarii,
niezależnie od wyniku weryfikacji. GLW podejmuje
działania w celu uzgodnienia z danym krajem
trzecim oficjalnej treści świadectwa.

• BRAK UZGODNIONEGO ŚWIADECTWA ZDROWIA
- IV
• W przypadku wysyłek towarów do krajów, które nie
przedstawiły wzorów świadectw, ani bezpośrednio
władzom centralnym Polski, ani za pośrednictwem
eksporterów, wystawiający świadectwo może
zastosować poświadczenie warunków
zamieszczonych w świadectwach stosowanych przy
imporcie do Unii Europejskiej odpowiednich
rodzajów produktów. Jednocześnie stosowany może
być wyłącznie tekst poświadczenia na odrębnym
dokumencie, a nie cały formularz świadectwa
importowego, z uwagi na możliwość jego użycia
w niewłaściwym celu.

• BRAK UZGODNIONEGO ŚWIADECTWA
ZDROWIA - V
• W przypadku zastosowania poświadczenia
warunków zamieszczonych w świadectwach
stosowanych przy imporcie do Unii
Europejskiej , powiatowy lekarz weterynarii
powinien zwrócić się do zainteresowanego
podmiotu o przedstawienie oświadczenia, że
podmiot poniesie pełną odpowiedzialność za
ewentualne konsekwencje odrzucenia
przesyłki przez właściwe władze kraju
importera.

Dziękuję Państwu za uwagę!

