Załącznik 7.1 - Analiza dostępu artykułów rolno-spozywczych do rynków wybranych krajów

Lp

Kraj

Aktualny dostęp artykułów rolno-spożywczych do rynku danego kraju
(na podstawie świadectw, uzgodnień, zatwierdzonych zakładów)

Artykuły rolno-spożywcze, będące przedmiotem
negocjacji z danym krajem (poziom uzgodnień,
problemy w negocjacjach)

Perspektywy rynku
(polskie artykuły rolno-spożywcze, które
mogłyby się znaleźć na danym rynku)

Zagrożenia - bariery

BLISKI WSCHÓD

miód - świadectwo jakości

mleko i produkty mleczne (mleko i śmietana,
serwatka, tłuszcze otrzymywane z mleka, masło,
sery żółte i sery świeże

mięso wołowe i drobiowe

ryby i produkty rybne

jabłka i gruszki

miód i produkty pszczele

warzywa mrożone

mięso drobiowe i jego produkty

truskawki

Brak ogólnodostępnej wiedzy funkcjonowania rynku pod kątem
produktu, nieznajomość zwyczajów handlowych i wymagań,
utrudniona logistyka;

kremy czekoladowe, czekolada - swiadectwo jakości
1

Królestwo Arabii
wyroby cukiernicze (lizaki i cukierki)
Saudyjskiej
mięso wołowe ich produkty

pomidory
ogórki
produkty mleczarskie, zboża, przetwory
zbożowe wysokoprzetworzone, słodycze,
mrożonki owocowe i warzywne, soki

PIORIN dysponuje przepisami fito obowiązującymi przy eksporcie roślin i
produktów pochodzenia roślinnego do KAS
mięso drobiowe i jego produkty- uzgodnione świadectwo

mleko i produkty mleczne (serwatka, sery żólte i
sery świeże)

jabłka i gruszki
produkty mleczarskie

2

Zjednoczone
Emiraty
Arabskie

ryby i produkty rybne- uzgodnione świadectwo

mięso wołowe

warzywa mrożone

miód i produkty pszczele

jaja i produkty jajeczne

truskawki

GIW wielokrotnie podejmował próby uzgodnienia pomidory
ww. świadectw, jednak ZEA nie jest chętna do
prowadzenia rozmów w tym zakresie. Zarówno
PIORIN dysponuje przepisami fitosanitarnymi obowiązującymi przy eksporcie eksport mięsa wołowego, mleka jak i jaj odbywa się ogórki
roślin i produktów pochodzenia roślinnego do ZEA, jednak wymagają one
bez przeszkód, a polskie towary są obecne na rynku
doprecyzowania
ZEA.
wyroby cukiernicze (lizaki i cukierki)

przetwory zbożowe wysokoprzetworzone,
zielona herbata, wody słodzone i
aromatyzowane, mrożonki owocowe i
warzywne, słodycze, soki

Konieczność posiadania pośrednika;
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zaoczkowana ikra ryb z rodziny łososiowatych- uzgodnione świadectwo

nasiona rzepaku

3

Islamska
ziarna pszenicy
Republika Iranu

olej rzepakowy

mięso wołowe i jego produkty
mleko i produkty mleczne
mięso drobiowe i jego produkty

zboża
mięso wołowe i drobiowe

jednodniowe kurczęta, indyczęta, kaczęta, gąsięta
oraz jaja wylęgowe tych gatunków, nasienie bydła
(strona PL zwróciła się z prośbą o udostępnienie
aktualnych świadectw zdrowia i wymagań
importowych obowiązujących przy eksporcie z
Polski na rynek Iranu)

nasiona soi

Konieczność posiadania pośrednika; dążenie administracji irańskiej
do zapewnienia samowystarczalności Iranu w zakresie
najistotniejszych produktów rolno-spożywczych; prowadzone
obecnie intensywne działania mające na celu pobudzenie
gospodarcze kraju stwarzają potencjalne możliwości współpracy
inwestycyjnej w dziedzinie rolnictwa, nie mniej jednak, w dziedzinie
tej wzmożoną aktywność prowadzą już we współpracy z Iranem
kraje Europy Zachodniej (Francja, Niemcy, Holandia), Nowa
Zelandia.
Gwarancje płatnicze i wymagania rejestracyjne, niejasne przepisy i
wymagania dla polskich zbóż ( pytanie, czy eksport polskiej
pszenicy jest w ogóle dozwolony), rejestracja firm i produktów w
Ministerstwie Zdrowia w Teheranie (w przypadku jednego z
przedsiębiorców rejestracja trwa już od 6 lat,) przy braku
możliwości uzyskania pomocy ze strony Ambasady RP.

nasiona buraka zwyczajnego

AZJA

4

Chińska
Republika
Ludowa

osłonki wieprzowe, owcze lub kozie (z wyłączeniem nieprzetworzonych) świadectwo zdrowia - obecnie eksport wstrzymany

mięso wieprzowe - trwają prace nad możliwością
wznowienia eksportu (regionalizacja ASF)

mleko i produkty mleczne - świadectwo zdrowia / 79 zakładów mleczarskich
zatwierdzone do eksportu

umożliwienie eksportu koni, pasz (preparaty
mlekozastępcze), zaoczkowanej ikry, kontynuacja
możliwości eksportu miodu

produkty rybołówstwa - świadectwo zdrowia / 21 zakładów zatwierdzonych
do eksportu

wznowienie eksportu mięsa drobiowego, jaj
wylęgowych i piskląt jednodniowych. 14 czerwca
2017 r. GLW zwrócił się z prośbą do władz
chińskich o zniesienie restrykcji w zakresie tych
produktów. 20 lipca 2017 r. Polska uzyskała status
kraju wolnego od ptasiej grypy (HPAI). 25 lipca
2017 r. GIW ponowił prośbę o zniesienie restrykcji
oraz wznowienie rozpatrywania wniosków mięsa
drobiowego.

jabłka - dopuszczenie do eksportu od czerwca 2016 r.

makarony
owoce mrożone - obecnie można eksportować z
Polski mrożone truskawki, porzeczki i wiśnie.
Strona polska jest zainteresowana rozszerzeniem
listy o mrożone jagody, maliny, śliwki, agrest,
aronię, borówkę wysoką oraz czarny bez (stosowne
formularze są obecnie analizowane i uzupełniane
przez stronę polską)

skóry i skórki

mięso wołowe - temat jest poruszany przez
stronę polską podczas spotkań z
przedstawicielami władz chińskich, m.in.
podczas II spotkania grupy roboczej ds. ASF21 marca 2017 r. w Pekinie. (od 26 maja 2017
r. Polska posiada status kraju o znikomym
ryzyku BSE)

jabłka, mrożonki owocowe i warzywne,
słodycze, soki, przetwory zbożowe
wysokoprzetworzone,
produkty mleczarskie, napoje fermentowane z
jabłek i gruszek, wody niesłodzone i
niearomatyzowane, mięso wieprzowe, wołowe
i drobiowe

mąka pszenna, żytnia oraz orkiszowa - zbierane są Plany wprowadzenia nowego
zharmonizowanego certyfikatu na
informacje potrzebne do uzupełnienia
kwestionariuszy przekaznanych przez stronę chińską importowane produkty spożywcze. Polskie
organy nie mogą zaświadczyć, że dany produkt
został wyprodukowany zgodnie z przepisami i
wymogami chińskimi.

Długotrwałe procedury:
- dopuszczenia do rynku,
- rejestracji znaków towarowych i produktów,
- dostosowania produktu do chińskiego rynku, skomplikowanych
przepisów celnych, oczekiwania na inwestycje w kraju, ceł i
podatków na niektóre wyroby (np. ceł zaporowych na skrobię
ziemniaczaną), skali logistycznej/organizacyjnej wspólnych
transportów, regulacji prawno-finansowych, płatności, zbyt
rozbudowanej procedury eksportowej (w związku z wymaganymi
dokumentami ze strony chińskiej, uzyskania certyfikatu
koszerności), zamknięty rynek (jabłka)
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mleko i produkty mleczne - uzgodnione świadectwo

Świeże jabłka - strona polska jest w trakcie prac nad
uzyskaniem dostępu do rynku tajwańskiego . W
2014 roku Polska złożyła wniosek o analizę ryzyka
(PRA), ponowiony w 2014 roku, dla jabłek.
Procedura w toku.

pasze niezawierające składników pochodzenia zwierzęcego - uzgodnione
świadectwo

wznowienie eksportu mięsa drobiowego, jaj
wylęgowych i piskląt jednodniowych. Pismem z
dnia 26 lipca 2017 r. GIW przekazał do TW władz
weterynaryjnych kwestionariusz dot. uznania kraju
jako wolnego od HPAL

Tajwan

wytopiony tłuszcz wieprzowy - uzgodnione świadectwo

skóry i skórki - uzgodnione świadectwo
produkty rybołówstwa -uzgodnione świadectwo
mleko i produkty mleczne - uzgodnione świadectwo

dodatki paszowe i premiksy- uzgodnione świadectwo

6

Republika Indii

mrożonki owocowe i warzywne, słodycze,
soki, przetwory zbożowe
wysokoprzetworzone,
produkty mleczarskie

Prowadzone są prace nad możliwością wznowienia
eksportu mięsa wieprzowego (regionalizacja ASF,
obecnie eksport mięsa wieprzowego jest niemożliwy
z uwagi na ASF, uzgodnione świadectwo)
trwają starania strony polskiej o finalizację procedur mięso drobiowe i produkty mięsne drobiowe,
weterynaryjnych na produkty mięsne wieprzowe
poddane obróbce termicznej.
produkty mięsne wieprzowe poddane obróbce
termicznej
mrożonki owocowe i warzywne, słodycze,
soki, przetwory zbożowe
wysokoprzetworzone
trwają starania strony polskiej o finalizację
produkty mleczarskie
procedury fitosanitarnej na jabłka. Strona polska
oczekuje na publikację nowych regulacji odnośnie
eksportu polskich jabłek, a także innych owoców
ziarnkowych (gruszki, pigwa) na rynek indyjski.

mięso drobiowe i produkty mięsne drobiowe (trwa wyjaśnianie ze stroną
indyjską możliwości eksportu w związku z potwierdzeniem HPAL w PL w
2016 r.)

mięso końskie i produkty z mięsa końskiego - uzgodnione świadectwo

Japonia

mięso wołowe - uzgodnione warunki eksportu z Polski

1.strategiczna pozycja rolnictwa w Indiach
2. wysoki stopień ochrony rodzimego rynku
3. państwowa kontrola cen towarów spożywczych
4. przywiązanie do świeżych i lokalnych produktów
5. odczuwalnie wyższe ceny towarów importowanych
6. specyficzna sieć dystrybucji towarów
7. mechanizmy ochronne rynku, np.:import zbóż tylko przez
państwowego monopolistę, Food Corporation of India, obowiązek
specjalnego etykietowania towarów, dostarczenia na rynek towaru z
minimalnym okresem przydatności do spożycia wynoszącym 60%
okresu pierwotnego – szczególnie trudny do spełnienia w przypadku
towarów o krótkim okresie trwałości; utrudnienia w dostępie na
napoje spirytusowe (definicje, zawartość mocy alkoholu, wymogi
odbiegające od praktyk międzynarodowych; notyfikacja
G/TBT/N/CHN/51), konieczność utworzenia spółki z obywatelem
Indii, regulacje fitosanitarne (wskazała na nie połowa
przedsiębiorców), brak umowy o handlu, oczekiwania na inwestycje
w kraju, cła i podatki na niektóre wyroby, skala logistyczna
wspólnych transportów, regulacje prawno-finansowe

Polska oczekuje na szybkie uzgodnienie warunków jabłka (koniecznosć wykazania, że Polska jest country approval - dokument niezbędny do umożliwienia eksportu
na rynek indonezyjski
wznowienia eksportu mięsa wieprzowego z Polski w stanie zapobiec przewozowi owócówka
(regionalizacja ASF)
jabłkóweczka i zarazy ogniowej)
papryka (koniecznosć wykazania, że Polska zagranicznych art. rolnych, w tym mięsa, owoców i warzyw, mleka.
jest w stanie zapobiec przewozowi mączniaka
rzekomego tytoniu i stonki ziemnaczanej)

mięso drobiowe i produkty mięsa drobiowego

7

Owoce - długotrwałe procedury rozpatrywania wniosków. W
praktyce służba ochrony roślin Tajwanu może procedować tylko
jeden wniosek z danego kraju w danym czasie.

uzgodnienie warunków eksportu oraz wzoru
świadectwa dla piskląt jednodniowych z Polski

wieprzowina - import aktualnie wstrzymany,
nieuznanie regionalizacji w odniesieniu do
ASF (dotychczas polska wieprzowina
sprzedawana w puszkach była jednym z
najbardziej rozpoznawalnych w Japonii
polskich produktów)

uzgodnienie warunków eksportu żywych koni na rynek japoński dalsze działania pod rozwagę GLW z uwagi na liczne protesty
stowarzyszeń ochrony zwierząt.

mięso wołowe

stereotypowe kojarzenie polskich produktów z niską jakością
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produkty mleczarskie

8

Singapur

mięso drobiowe

brak formalnych ograniczeń w eksporcie owoców i warzyw

Trwają renegocjacje warunków eksportu mięsa
wieprzowego, uzgodnionych w 2015 r. Strona
Polska liczy na szybką finalizację procesu. 16 maja
2017 r. GIW przekazał stronie SG propozycję
nowych warunków. Strona Polska oczekuje na
odpowiedź strony SG.

mięso wieprzowe i wieprzowe produkty mięsne - świadectwo, zatwierdzone
zakłady (w maju 2015 r. Singapur zaakceptował nowe warunki wznowienia
eksportu wieprzowiny na rynek Singapuru). Waunki zaproponowane przez
stronę SG są restryjcyjne, strona PL jest zainteresowana renegocjacją
warunków eksportu mięsa wieprzowego do SG.

Strona Polska oczekuje na otwarcie rynku na eksport mrożonki owocowe i warzywne, słodycze,
polskiego mięsa drobiowego. Inspekcja w polskich soki, produkty mleczarskie, przetwory
zbożowe wysokoprzetworzone
zakładach mięsa drobiowego miała miejsce w
dniach 15-19 maja 2017 r. Strona PL oczekuje na
wyniki przeprowadzonej inspekcji.

produkty rybne - zaakceptowane zakłady przetwórstwa ryb / 7 zakładów
produkty mleczarskie - zaakceptowane zakłady / 35 zakładów
zaakceptowane chłodnie składowe i magazyny składujące produkty
pochodzenia zwierzęcego
uprawnienia do eksportu jabłek na rynek wietnamski

produkty mleczarskie

Gwarancje płatnicze i wymagania rejestracyjne

mleko i produkty mleczne - świadectwo weterynaryjne
mięso drobiowe i produkty drobiowe - świadectwo weterynaryjne
9
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Wietnam

Republika
Kazachstanu

świeże mięso wieprzowe i produkty z mięsa wieprzowego - świadectwo
weterynaryjne
przetworzone białko pochodzenia zwierzęcego wyprodukowane z trzody
chlewnej i drobiu (przeznaczone do żywienia psów i kotów) - świadectwo
weterynaryjne
Od dnia 1 czerwca 2011 r. przy eksporcie do Kazachstanu wykorzystywane są
świadectwa zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do państw Unii
Celnej.
08 czerwca 2016 r. strona kazachska potwierdziła możliwość stosowania
świadectw zdrowia, uzgodnionych pomiędzy Unią Europejską a Republiką
Kazachstanu. Jednakże stosowanie ww. świadectw możliwe jest jedynie pod
warunkiem wwozu towarów do Republiki Kazachstanu trasami
wykluczającymi tranzyt przez terytorium pozostałych państw członkowskich
Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EuUG) do czasu zaakceptowania przez
państwa EuUG kazachskiego systemu identyfikowalności. GIW podjął decyzję
o wykorzystaniu spośród świadectw uzgodnionych pomiędzy UE a
Kazachstanem wyłącznie świadectw dla gotowych produktów i produktów
złożonych.

pasze i dodatki paszowe pochodzenia
zwierzęcego oraz pasze pochodzenia roślinnego świadectwa opracowane przez stronę polską na
podstawie wzorów świadectw Euroazjatyckiej
Unii Gospodarczej

częściowe zniesienie zakazu w zakresie wwozu gotowych produktów
wieprzowych i pasz, które zostały poddane obróbce termicznej

mięso wieprzowe - brak uznania regionalizacji
terytorium Polski w związku z ASF
bydło, małe przeżuwacze i ich materiał
biologiczny -potwierdzenie możliwości
stosowania załącznika do świadectwa

Ambasador Kazachstanu E.Utembajew
brak możliwości sprawdzenia partnera i trudności z
zwracał uwagę na korzystne warunki dla
zabezpieczeniem transakcji
inwestorów w Kazachstanie oraz możliwość
udziału w klastrze sadowniczym (raczej
zainteresowanie sadzonkami niż produktami,
chociaż jabłka wciąż są najważniejszą pozycją
w polskim eksporcie do KZ). Mrożonki
owocowe i warzywne, słodycze, soki, owoce,
warzywa.
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AFRYKA
przetwory zbożowe - świadectwo fitosanitarne

świeże owoce - świadectwo fitosanitarne

świeże mięso wołowe chłodzone lub mrożone z
kością lub bez kości i wątroba chłodzona z
wyłączeniem innych podrobów, pakowane
próżniowo - renegocjacja świadectwa

ziarno konsumpcyjne i paszowe - świadectwo fitosanitarne
mleko i produkty mleczne - uzgodnione świadectwo zdrowia
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Algieria

preparaty mlekozastępcze - uzgodnione świadectwo zdrowia

pisklęta jednodniowe i jaja wylęgowe świadectwo w uzgodnieniu

świeże mięso wołowe - uzgodnione świadectwo zdrowia
bydło hodowlane - uzgodnione świadectwo zdrowia

śmietanka w proszku 42% - uzgadniane wymagań
mikrobiologicznych
pasze dla zwierząt - świadectwo w uzgodnieniu

bydła opasowe - uzgodnione świadectwo zdrowia

nasienie bydła - świadectwo w uzgodnieniu

Dla towarów pochodzenia roślinnego
Biurokracja, przewlekłość i opóźnienia procedur związanych z
wymagane jest tylko świadectwo fitosanitarne
obsługą operacji zagranicznych
mrożonki owocowe i warzywne, słodycze, soki Działania rządowe w celu ograniczenia importu produktów rolnospożywczych (o ok. 20% rocznie zgodnie z programem na lata 20162020)
produkty mleczarskie, zboża, przetwory
Zgodnie z ustawą działalność inwestycyjna wyłącznie z udziałem
zbożowe wysokoprzetworzone
większościowym partnera lokalnego (51%)
Zboża, nasiona roślin motylkowych
drobnonasiennych (paszowych), mleko w
proszku, tytoń, cukier, słodycze, wołowina
halal, koncentraty owocowe do produkcji
soków, miód, jabłka, pieczarki świeże/w
zalewie, nasienie bydła.

Problemy finansowe i budżetowe państwa (spadki cen ropy, której
sprzedaż zasila państwo); hermetyczne środowisko importerów; brak
struktury dystrybucji; ograniczanie importu poprzez nieoficjalne
licencje importowe; perswadowanie inwestycji zagranicznych w
sektorze.

produkty z mięsa drobiowego poddane obróbce termicznej w wysokiej
temperaturze lub niepełnej obróbce termicznej w wysokiej temperaturze, z
wyłączeniem podrobów - uzgodnione świadectwo zdrowia
produkty poddane obróbce termicznej w wysokiej temperaturze lub niepełnej
obróbce termicznej w wysokiej temperaturze, z udziałem mięsa drobiowego,
wołowego i owczego - uzgodnione świadectwo zdrowia

Konsumpcjonizm żywności i rynek jakości
produktów w Algierii dopiero się rodzi, co
stwarza potencjał do wprowadzenia polskich
marek na rynek spożywczy. Jednakże tego
typu strategia wymagałaby inwestycji w
brak w pełni wykształconych: wolnego rynku i wolnej wymiany
zlokalizowanie ostatnich elementów łańcucha handlowej. Państwo reguluje ceny oraz podaż na rynku wielu
wartości na terenie Algierii. Eksport gotowych produktów rolno-spożywczych.
produktów spożywczych jest w tym momencie
bardzo trudny. Polskimi produktami
dostępnymi na półkach sklepowych są
słodycze.

pasze dla ryb - uzgodnione świadectwo zdrowia
miód pasteryzowany - uzgodnione świadectwo zdrowia
zbiorcze świadectwo sanitarne dla mleka i produktów mlecznych w tym
mleka dla niemowląt, wywożonych do Algierii- świadectwo uzgodnione
wywóz koni - uzgodnione świadectwo zdrowia
wyroby cukiernicze (lizaki i cukierki)
świeże jabłka - uzgodnione świadectwo fitosanitarne
warzywa - uzgodnione świadectwo fitosanitarne
zboże na cele konsumpcyjne - uzgodnione świadectwo fitosanitarne
świeże mięso wołowe bez kości - uzgodnione świadectwo weterynaryjne

pasze bez składników odzwierzęcych - negocjowane
świadectwo zdrowia. Pismem z dnia 04.05.2016 r.
GOVS poinformował, że zajmuje się certyfikacją
tylko pasz ze składnikami pochodzenia zwierzęcego.

mięso drobiowe i produkty z mięsa drobiowego - uzgodnione świadectwo
weterynaryjne
mleko i produkty mleczne - uzgodnione świadectwo zdrowia
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Egipt

produkty jajeczne - uzgodnione świadectwo zdrowia
produkty rybołówstwa - uzgodnione świadectwo zdrowia
świeże mięso bez kości, wyroby i produkty mięsne z trzody chlewnej uzgodnione świadectwo zdrowia
jednodniowe kurczęta, indyczęta, kaczęta, gęsięta - uzgodnione świadectwo
bydło hodowlane i użytkowe - uzgodnione świadectwo weterynaryjne
wyroby cukiernicze (lizaki i cukierki)

Kwestie pozwoleń importowych, monopolu państwowego, braku
umowy o handlu, oczekiwania na inwestycje w kraju, ceł i podatków
na niektóre wyroby, skali logistycznej/organizacyjnej wspólnych
transportów, regulacji prawno-finansowych

mięso wołowe i drobiowe - roszerzanie listy
zatwierdzonych zakładów

mrożonki owocowe i warzywne, słodycze,
soki, owoce, warzywa,
produkty mleczarskie, zboża, przetwory
zbożowe wysokoprzetworzone, mięso wołowe
i drobiowe

Egipt wymaga, aby świadectwo pochodzenia towaru importowanego
do Egiptu, było uwierzytelniane przez Ambasadę lub Konsulat
Egiptu w kraju eksportera.
Obrót walutowy, regulacje importowe (np. „zero tolerancji” dla
obecności nasion sporyszu, co skutkowało odrzuceniem towaru,
zatrzymaniem załadunku statku nawet przy znalezieniu
pojedynczego ziarna w próbie 2-5 kg), problemy z rejestracją
produktów w Ministerstwie Zdrowia w Kairze (w przypadku
jednego z przedsiębiorców rejestracja trwa już ponad półtora roku)
przy braku możliwości uzyskania pomocy ze strony Ambasady RP.

Załącznik 7.1 - Analiza dostępu artykułów rolno-spozywczych do rynków wybranych krajów

mleko i produkty mleczne - uzgodnione świadectwo
produkty mięsne poddane obróbce termicznej - uzgodnione świadectwo
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Republika
Południowej
Afryki

mrożone mięso drobiowe i surowe wyroby mięsne- uzgodnione świadectwo

GIORiN oczekuje udostępnienia aktualnych
przepisów fitosanitarnych z uwzględnieniem listy
organizmów kwarantannowych (Pest Quarantine
List).

produkty rybołówstwa - uzgodnione świadectwo

Procedura dopuszczenia mięsa wieprzowego
na rynek Republiki Południowej Afryki.

mięso wieprzowe

PL jest zainteresowane dopuszczeniem do eksportu
mięsa drobiowego, negocjacje w tej sprawie
prowadzi KE.
produkty mleczarskie (świadectwo negocjowane;
eksport jest prowadzony)
osłonki kolagenowe (świadectwo)

mrożonki owocowe i warzywne, słodycze,
soki,
produkty mleczarskie, zboża, przetwory
zbożowe wysokoprzetworzone, mięso wołowe
i drobiowe

Towary pochodzenia roślinnego wymagają uzyskania zezwolenia
importowego
na liście kwarantannowej „tiletia controversa”, ryzyko odrzucenia
ładunku

AMERYKA PÓŁNOCNA

jabłka - istnieje mozliwość eksportu
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Kanada

produkty rybołówstwa
soki owocowo-warzywne
wyroby cukiernicze/słodycze
czekolady i inne produkty zawierające kakao

mrożonki owocowe i warzywne, słodycze,
monopol państwowy
soki, jabłka, produkty mleczarskie, przetwory
zbożowe wysokoprzetworzone, likiery, piwo,
wody niesłodzone i niearomatyzowane

mięso wołowe i mięso cielęce (negocjacje
prowadzone przez KE)

alkohole
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mięso wieprzowe

drób (procedura uzyskania dostępu do rynku oraz
uzgodnienie świadectwa)

produkty wysokiej jakości, ekologiczne etc.

surowa heparyna

produkty jajeczne (kwestionariusz SRT)

masło (kwotowanie importu), mrożonki
Utrudniony kontakt
owocowe i warzywne, słodycze,
produkty mleczarskie, przetwory zbożowe
wysokoprzetworzone, czarna herbata, wódka
czysta, likiery, napoje fermentowane z jabłek i
gruszek, piwo, wody niesłodzone i
niearomatyzowane

jaja w skorupkach

mięso wołowe (kwestionariusz SRT, status w OIE)

mleko i produkty mleczne

jabłka i gruszki (dostęp do rynku, warunki
techniczne: wspólny wniosek UE); sadzonki
truskawek

Stany
Zjednoczone
Ameryki

Długotrwała procedura rozpatrywania wniosku o dostęp świeżych
owoców; konieczność zmiany legislacji w USA

Kontrole FDA (regulacje dot. żywności, napojów i suplementów
diety)

EUROPA WSCHODNIA
Od dnia 1 czerwca 2011 r. przy eksporcie do Białorusi wykorzystywane są
świadectwa zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do państw Unii
Celnej.
miód pszczeli naturalny i produkty pszczele (świadectwo)
16

Republika
Białorusi

pasze pochodzenia roślinnego - poza województwem mazowieckim,
lubelskim i podlaskim (świadectwo) oraz pasze mineralne (brak
konieczności stosowania świadectwa)

Brak dopuszczenia mięsa wołowego i
przeżuwaczy z Polski (pomimo zapowiedzi
zniesienia zakazu po uzyskaniu przez Polskę
statusu kraju o znikomym ryzyku BSE, co
nastąpiło w maju 2017 r.)
Zakaz importu świń żywych, ich materiału
genetycznego oraz mięsa wieprzowego i
produktów mięsa wieprzowego(wg Białorusi
niezbędne negocjacje zapisów świadectwa na
poziomie KE-Eurazjatycka Unia Gospodarcza)
Żywy drób, mięso drobiowe, jaja i produkty
jajeczne- pomimo odzyskania przez Polskę
statusu kraju wolnego od HPAI wniosek GIW o
umożliwienie eksportu pozostaje bez odpowiedzi.

W poprzednich latach Białoruś była głównym brak możliwości sprawdzenia partnera i trudności z
odbiorcą polskiej wieprzowiny wśród krajów zabezpieczeniem transakcji
pozaunijnych. Obecnie w eksporcie dominują
jabłka. Ważna pozycja – mleko i produkty
mleczarskie, a ponadto mrożonki owocowe i
warzywne, słodycze, soki, warzywa, owoce,
zaopatrywanie świadectw fitosanitarnych dla reeksportu w UE w
przetwory zbożowe wysokoprzetworzone.
poświadczoną kopię pierwotnego świadectwa fitosanitarnego
wystawionego przez kraj spoza UE,

