Informacja nt zgłaszania zakładów mleczarskich do eksportu do Malezji
Celem wyeksportowania mleka i produktów mleczarskich do Malezji,
eksporter powinien wypełnić formularz „Aplikacji dla eksportu mięsa, drobiu,
mleka, jaj oraz produktów do Malezji”, który można pobrać ze strony internetowej
właściwych władz Malezji www.dvs.gov.my. Przed złożeniem do właściwych władz
Malezji,

formularz

powinien

zostać

zatwierdzony

przez

polską

Inspekcję

Weterynaryjną.
Jednocześnie,

na

potrzeby

kwestionariusza

kierowanego

do

służb

weterynaryjnych kraju zainteresowanego eksportem produktów mleczarskich do
Malezji, zainteresowane eksportem podmioty powinny przygotować i przesłać do
GIW za pośrednictwem jednostek terenowych IW następujące informacje (wyłącznie
w przypadku jeśli informacje te nie znalazły się w kwestionariuszu „Aplikacji dla
eksportu mięsa, drobiu, mleka, jaj oraz produktów do Malezji”):
1 Produkty wytwarzane w zakładzie i składniki użyte w każdym z produktów;
2

Plan zakładu i schemat technologiczny dla każdego produktu określający
obróbkę czasowo-temperaturową podczas przetwórstwa;

3

Opisać cechy każdego programu kontroli jakości lub programu zapewnienia
jakości ustanowionego przez zakład lub kompetentną władzę;

4

Nazwa kraju/ów importujących produkty danego zakładu.
Powyższa dokumentacja (kwestionariusz i ewentualne uzupełnienie) powinna

być przygotowana w 2 wersjach językowych: polskiej i angielskiej oraz przedłożona
właściwemu

miejscowo

powiatowemu

lekarzowi

weterynarii.

Aplikacja

jest

weryfikowana i potwierdzana na poziomie PIW podpisem i pieczęcią właściwego PLW
w punkcie (K) aplikacji. Zatwierdzone dokumenty są przesyłane do GIW za
pośrednictwem WIW.
Dodatkowo właściwe władze Malezji wymagają złożenia kwestionariusza
„JAKIM - Application for Halal Processing Plant”, który został zamieszczony na
stronie internetowej GIW w zakładce: wywóz / wymagania weterynaryjne przy
eksporcie do krajów trzecich / Malezja / Malezja – wymagania weterynaryjne.
Kwestionariusz JAKIM powinien być przygotowany w 2 wersjach językowych:
polskiej i angielskiej oraz przedłożony właściwemu miejscowo powiatowemu
lekarzowi weterynarii, a następnie przekazany do GIW za pośrednictwem WIW.
W przypadku tego kwestionariusza, nie jest wymagana weryfikacja i poświadczanie
podpisem i pieczęcią właściwego PLW.
Aby było możliwe szybkie przekazanie wniosków aplikacyjnych właściwym
władzom Malezji drogą elektroniczną, całość dokumentacji w języku angielskim
należy złożyć do GIW również na nośniku danych (skany dokumentów w formacie
.pdf).
Każdy przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego do Malezji powinien
odbywać

się

zgodnie

z

regulacjami

importowymi

Departamentu

Służb

Weterynaryjnych (DVS) według Ustawy dotyczącej zwierząt z 1953r. (uaktualniony
w 2006r.).

Importerzy

produktów

mleczarskich

w

Malezji

muszą

wnioskować

o

zezwolenie importowe Departamentu Malezyjskiej Służby Kwarantanny i Inspekcji
przed opuszczeniem Polski wwożonych na przedmiotowy rynek produktów (poprzez
e-permit 1 system). W niektórych przypadkach niezbędne jest także uzyskanie kwot
dla mleka płynnego. Jednakże nie odnosi się to dl zatwierdzonych zakładów,
wnioski o przyznanie kwot wypełnia malezyjski importer. Jednocześnie towarowi
musi towarzyszyć weterynaryjne świadectwo zdrowia wystawione przez służby
weterynaryjne Polski.
Certyfikaty HALAL dla eksportowanych produktów mogą być podpisywane
wyłącznie przez przedstawicieli związków wyznaniowych zaakceptowanych przez
władze malezyjskie (JAKIM). Lista związków wyznaniowych uznawanych przez
władze Malezji (JAKIM) znajduje się na stronie internetowej pod linkiem:
http://www.halal.gov.my/150216.pdf .

