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Dyrektor WANG wyjaśnił, że w związku z szybko rosnącym na przestrzeni
ostatnich 3 lat importem i eksportem mrożonych owoców AQSIQ opracowała
Wykaz typów mrożonych owoców i krajów/regionów podlegających nadzorowi i
(aktualizacja
2
grudnia
2013
r)
(Link:
kwarantannie
http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/rdgz/201312/t20131203_389413.htm)
w
celu
usprawnienia regulacji i nadzoru nad importem mrożonych owoców.
Typ mrożonych owoców
Mrożone truskawki

Kraj/region eksportera
USA, Meksyk, Argentyna, Peru, Chile,
Egipt, Maroko, Tunezja, Francja, Polska
Mrożone porzeczki (穗醋栗)
Nowa Zelandia, Francja, Polska
Mrożone jeżyny
Chile, Meksyk
Mrożone owoce morwy
Francja, Wielka Brytania
Mrożone maliny
Serbia, Meksyk
Mrożony durian
Malezja, Tajlandia
Mrożone cytryny
Wietnam
Mrożone figi (无花果)
Francja
Mrożone wiśnie
Polska, USA
Mrożone
owoce
borówki Estonia, Białoruś, Łotwa, Rosja, Francja,
amerykańskiej
Litwa, Ukraina, Szwecja, Finlandia, USA,
Kanada, Chile, Argentyna
Mrożone owoce borówki czarnej (越 Estonia, Białoruś, Rosja, Francja,
橘)
Finlandia, Łotwa, Szwecja, Ukraina,
Rumunia
Mrożona żurawina
USA, Kanada
Mrożone banany
Ekwador
Wykaz opracowano na podstawie analizy danych historycznych dotyczących
importu mrożonych owoców z różnych krajów na przestrzeni ostatnich 3 lat.
Dyrektor WANG stwierdził, że w wykazie znalazły się najważniejsze kraje/regiony,
które w przeszłości prowadziły handel owocami mrożonymi.
Dla mrożonych owoców i krajów/regionów nie ujętych w wykazie wprowadzono
zakaz eksportu od dnia 1 stycznia 2014 r. Ale AQSIQ umożliwia przyznanie okresu
przejściowego długości około 2-3 miesięcy. Na przykład, jeżeli eksporter lub
importer nie zaznajomił się z wykazem lub jeżeli towar został wysłany przed
dniem publikacji wykazu 2 grudnia 2013 r., kiedy towar (w niedużej ilości) dotrze

do portu, lokalny urząd CIQ i urząd celny może zezwolić na jego wwóz, o ile dane
historyczne nie wskazują na występowanie ryzyka.
W przypadku mrożonych owoców i krajów/regionów nie ujętych w wykazie,
rozpoczęcie eksportu lub jego kontynuacja (jeżeli obrót zakończył się w
ciągu ostatnich 3 lat) uwarunkowana jest złożeniem do AQSIQ dokumentacji
technicznej w celu przeprowadzenia oceny ryzyka. Dokumentacja
techniczna musi obejmować 3 aspekty:
Dokładny typ owoców mrożonych przeznaczonych na eksport do Chin
Wykaz miejsc uprawy i przerobu oraz dokumenty potwierdzające
przestrzeganie w tych miejscach Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP).
Wykaz władz i instytucji nadzorujących przestrzeganie przepisów przez
producentów i przetwórców
Jak stwierdził dyrektor WANG, WYKAZ nie jest nowym środkiem restrykcyjnym, a
instrukcją pozwalającą lepiej uregulować import mrożonych owoców na
podstawie Dekretu AQSIQ nr 41 [2002] Rozporządzenie administracyjne w sprawie
analizy ryzyka dla importowanych rośliny i produktów pochodzenia roślinnego,
który był notyfikowany do WTO.
http://www.xzciq.gov.cn/ywdh/dzwjyjy/zwjy/201311/t20131119_387688.htm
Od chwili wejścia w życie Dekretu nr 41 dnia 1 lutego 2003 r., AQSIQ stopniowo
wprowadza kolejne przepisy regulujące import świeżych owoców. Obecnie AQSIQ
dostrzega konieczność lepszego uregulowania importu owoców świeżych w
związku z szybkim wzrostem importu owoców mrożonych na przestrzeni
ostatnich 2-3 lat.
Dyrektor WANG poinformował również, że Chiny zintensyfikowały też nadzór
nad eksportem mrożonych owoców do innych krajów po incydencie z
niemieckimi truskawkami w 2012 r. Miejsca uprawy i przerobu mrożonych
owoców muszą być zarejestrowane w AQSIQ.
Dyrektor WANG potwierdził otrzymanie pisma z ambasady Łotwy. Dyrektor
WANG wyznaczył dwie osoby do kontaktu w tej sprawie:
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