Warunki importu do Egiptu strategicznych produktów rolniczych

Warunki wymagane dla importu produktów pochodzenia rolniczego, uznanych za
strategiczne dla gospodarki egipskiej, są zdefiniowane w dekrecie nr 24 z 2017 roku
Ministra Przemysłu i Handlu Egiptu. Dekret wymienia pszenicę, kukurydzę dla produkcji
paszy oraz ziarna soi jako strategiczne produkty rolnicze.
Strategiczne produkty rolnicze mogą być importowane w imieniu lub na rachunek
instytucji rządowych Egiptu, a import sektora prywatnego jest dozwolony wyłącznie na
podstawie zezwolenia importowego wydanego przez General Organization for Export and
Import Control /GOEIC/ Ministerstwa Przemysłu i Handlu Egiptu. Zezwolenie
importowe jest wydawane w odpowiedzi na aplikację dostarczoną do GOEIC przez
importera lub jego agenta handlowego. Aplikacja winna określać kraj pochodzenia oraz
ilość produktu, który ma być przedmiotem importu. Zezwolenie importowe winno być
wydane w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu aplikacji.
Dekret nakazuje współpracę GOEIC z fitosanitarną służbą kwarantanny
Ministerstwa Rolnictwa Egiptu w zakresie identyfikacji krajów pochodzenia, z których
import produktów rolniczych o znaczeniu strategicznym dla Egiptu jest akceptowany,
oraz obowiązek kontroli rolniczych produktów strategicznych w porcie załadunku przed
wysyłką do Egiptu.
Międzynarodowe firmy audytu i inspekcji towarów, zainteresowane świadczeniem
usług przedwysyłkowej kontroli towarów importowanych do Egiptu /pre-shipment
inspection – PSI/ mają być zarejestrowane w GOEIC na podstawie złożonego zgłoszenia,
zawierającego informacje nt. formy prawnej firmy, jednostki akredytującej, obszaru
działalności oraz krajów i portów wykonywania PSI przez firmę. Zgłoszenie rejestracji
jest rozpatrywane przez GOEIC we współpracy z Egipską Radą Akredytacji /Egyptian
Accreditation Council – EGAC/.
Zgłaszając do GOEIC przeprowadzenie PSI importer strategicznych produktów
rolniczych winien dysponować podpisanym kontraktem z jedną z zarejestrowanych
międzynarodowych firm audytu, nie powodującym zobowiązań po stronie GOEIC.
Kontrakt musi potwierdzać zobowiązanie firmy do przeprowadzenia inspekcji stosownie
do warunków kontraktu oraz bez naruszania egipskiej standaryzacji i wymogów
kwarantanny rolniczej zatwierdzonych przez egipskiego Ministra Rolnictwa i
Rekultywacji Ziemi.
Inspekcja produktu przed wysyłką nie może zastąpić inspekcji produktu w porcie
przeznaczenia. Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie kontroli ładunków
importowanych strategicznych produktów rolniczych ponosi GOEIC stosownie do
egipskiej standaryzacji oraz wymogów kwarantanny rolniczej zatwierdzonych przez
egipskiego Ministra Rolnictwa i Rekultywacji Ziemi.
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Importer może zainicjować inspekcję wizualną oraz pobranie próbek produktów
importowanych na podstawie okrętowego manifestu ładunkowego lub noty nawigacyjnej
przed sporządzeniem deklaracji celnej. GOEIC winien przeprowadzić całkowitą
procedurę inspekcji oraz testy w swoich laboratoriach, wskazanych w dekretach premiera
i ministra przemysłu i handlu Egiptu. Zgodnie z procedurą wydaną przez prezesa GOEIC
próbki towarów nie mogą być przekazywane do jakiejkolwiek instytucji innej niż
laboratoria referencyjne wskazane przez szefa kompetentnego działu GOEIC. Wskazane
w ministerialnych dekretach dwa laboratoria referencyjne to Centralne Laboratorium w
Ministerstwie Zdrowia oraz Centralne Laboratorium Żywności i Pasz w Ministerstwie
Rolnictwa i Rekultywacji Ziemi. Pobrana próbka referencyjna ładunku winna zostać
podpisana przez komitet inspekcji i importera lub jego agenta oraz być przechowywana
przez 30 dni dla potrzeb wymaganej inspekcji i testów w laboratorium referencyjnym.
Ładunek nie może zostać zatrzymany przez urząd celny jeżeli druga próbka nie
została pobrana do ponownego przebadania w drugim z laboratoriów wskazanych przez
szefa kompetentnego działu GOEIC stosownie do procedury wprowadzonej przez prezesa
GOEIC.
Certyfikaty zgodności wystawione po testach ładunków pozostających w gestii
decyzyjnej egipskiego urzędu celnego zachowują ważność przez okres 1 miesiąca od daty
ich wystawienia. Natomiast jeżeli po tym okresie ładunek nadal pozostaje w gestii
decyzyjnej urzędu celnego to inspekcja wizualna winna być ponowiona przez komitet
inspekcji wizualnej, a ładunek podlega takiej samej procedurze kontroli.
Kompetentny dział GOEIC winien podać rezultaty inspekcji wizualnej oraz
pobrać i wysłać próbki do właściwego laboratorium w terminie 2 dni roboczych od daty
zgłoszenia wniosku o inspekcję /na podstawie okrętowego manifestu ładunkowego lub
certyfikatu celnego/. Analiza i inspekcja laboratoryjna winny zostać zakończone
podaniem rezultatów w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia próbki do
laboratorium.
Wyniki ostateczne inspekcji ładunków mogą być przedmiotem skarg wnoszonych
przez importerów zgodnie z przepisami wykonawczmi w trybie pilnym do rozpatrzenia w
terminie 2 dni od daty zgłoszenia. Ładunek nie może zostać warunkowo zwolniony przez
urząd celny jeżeli inspekcja wizualna ujawniła niezgodność ładunku z warunkami
kwarantanny egipskiego Ministerstwa Rolnictwa.
Jeżeli ładunki będące przedmiotem uprzedniej inspekcji PSI wykonanej przez
firmę miedzynarodową zostaną zatrzymane przez GOEIC, to ostrzeżenie zostanie
skierowane pod adresem międzynarodowej firmy audytu i inspekcji towarów. W
przypadku ponowienia takiej sytuacji firma międzynarodowa audytu i inspekcji towarów
zostanie wykreślona ze wskazanego wyżej rejestru.
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