ZARZĄDZENIA W SPRAWIE PRZYWOZU WIEPRZOWINY I
PRODUKTÓW WIEPRZOWYCH DO MALEZJI
A

Produkty

B

Kraj wywozu

: Mrożona wieprzowina; wieprzowina suszona,
dehydrolizowana, solona, marynowana lub wędzona;
lub produkty wieprzowe
: Dowolny

C

Przeznaczenie

: Do spożycia przez ludzi

D

Rozporządzenia w sprawie przywozu:
1

Pozwolenie na przywóz
Każdej
przesyłce
wieprzowiny
lub
produktów
wieprzowych
towarzyszyć ma aktualne pozwolenie na przywóz wydane przez
Departament Służb Weterynaryjnych Malezji, zezwalający na przywóz
do Malezji.

2

Świadectwa weterynaryjne
Każdej
przesyłce
wieprzowiny
lub
produktów
wieprzowych
towarzyszyć mają następujące świadectwa wydane nie później niż
trzydzieści (30) dni od daty przywozu:
2.1 Weterynaryjne świadectwo zdrowia, podpisane lub zatwierdzone
przez właściwego lekarza weterynarii rządowych organów
weterynaryjnych kraju wywozu, poświadczające że:
i) kraj lub część kraju lub państwa pochodzenia były wolne
od pryszczycy, księgosuszu, wąglika, afrykańskiego pomoru
świń, klasycznego pomoru świń w ciągu ostatnich dwunastu
(12) miesięcy przed datą wywozu;
ii) świnie pochodzą z zarejestrowanego gospodarstwa, które
zostało uznane za wolne od chorób świń i w ciągu
ostatnich
sześciu
(6)
miesięcy
przez
wywozem
nie
stwierdzono żadnych przypadków zakaźnych lub zaraźliwych
chorób świń w obrębie gospodarstwa;
iii)świnie
zostały
poddane
ubojowi
i
przetworzone
w
rzeźni/zakładzie przetwórstwa, które zostały zatwierdzone
do wywozu przez rządowy organ weterynaryjny kraju wywozu
na świadectwie należy wyraźnie wskazać nazwę, adres i
numer zakładu, numer rzeźni/zakładu przetwórstwa).
2.2

Świadectwo
badania
mięsa
podpisane
przez
właściwego
urzędowego lekarza weterynarii kraju wywozu, poświadczające
że:
i) wieprzowina lub produkty wieprzowe pochodzą od zwierząt,
które
poddane
zostały
badaniu
przedubojowemu
i
poubojowemu i uznane za zdrowe i niewykazujące w czasie
uboju/przetwarzania żadnych objawów klinicznych zakaźnych
lub zaraźliwych chorób;

ii) wieprzowina lub produkty wieprzowe były przetwarzane,
pakowane i przechowywane w warunkach higienicznych i nie
zawierają
środków
konserwujących
i
barwiących,
pozostałości,
substancji
obcych
lub
materiałów
szkodliwych dla zdrowia, oraz że podjęto wszelkie środki
ostrożności w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu w czasie
przetwarzania,
pakowania,
przechowywania
i
zabiegów
podejmowanych przed wywozem;
iii)wieprzowina lub produkty wieprzowe przeznaczone do
wywozu do Malezji są bezpieczne, zdrowe i nadają się do
spożycia przez ludzi.
3

Transport
Każda przesyłka wieprzowiny lub produktów wieprzowych przywożona
jest do Malezji statkiem lub samolotem albo dowolnym środkiem
transportu bezpośrednio do określonego miejsca docelowego w
Malezji.

4

Składanie dokumentów urzędowych w Malezji
Po
przybyciu
do
Malezji
należy
przedłożyć
Dyrektorowi
Generalnemu,
Państwowemu
Dyrektorowi
Służb
Weterynaryjnych
Malezji
lub
uprawnionemu
urzędnikowi,
wyznaczonemu
przez
Dyrektora Generalnego do kontroli wszystkie urzędowe dokumenty
wymagane przy każdym przywozie.

5

Inne warunki
5.1

Wszystkie
wnioski
dotyczące
przywozu
wieprzowiny
lub
produktów wieprzowych do Malezji wymagają formy pisemnej i
składane są bezpośrednio na ręce Dyrektora Generalnego Służb
Weterynaryjnych Malezji. Przywóz odbywa się za pośrednictwem
lokalnego agenta lub firmy zarejestrowanej w Malezji;

5.2 Departament Służb Weterynaryjnych Malezji ma prawo domagać
się od zainteresowanych stron przedstawienia dokumentów lub
szczegółowych informacji. Jeśli wnioskodawca (importer lub
eksporter) nie spełnia lub nie jest w stanie spełnić wyżej
wymienionych wymagań, departament służb weterynaryjnych
Malezji ma prawo odrzucić wniosek lub go nie zatwierdzić;
5.3 W uzasadnionych przypadkach rzeźnia lub zakład przetwórstwa
poddawane
są
przed
uzyskaniem
zatwierdzenia
inspekcji
urzędnika/urzędników
Departamentu
Służb
Weterynaryjnych
Malezji.
Wszystkie
poniesione
koszty
pokrywają
strony
zainteresowane;
5.4

Każda przesyłka wieprzowiny lub produktów wieprzowych
przywożonych
do
Malezji
poddana
zostaje
w
miejscu
rozładunku/wprowadzenia zlokalizowanym w Malezji inspekcji
weterynaryjnej, którą przeprowadza upoważniony urzędnik
(urzędnicy) Departamentu Służb Weterynaryjnych Malezji.
Następnie na potrzeby badań laboratoryjnych pobrane zostają
wyrywkowe próbki, przy czym w uzasadnionych przypadkach
Departament Służb Weterynaryjnych Malezji ma prawo odrzucić,
zniszczyć lub zatrzymać dowolną przesyłkę.

6

Opłaty
Każda
przesyłka
wieprzowiny
lub
produktów
przywożonych do Malezji podlega następującym opłatom

wieprzowych

i) Pozwolenie na przywóz: 3,00 RM za 50,8023 kg
ii) Inspekcja weterynaryjna: 50,00 RM za przesyłkę

DEPARTAMENT SŁUŻB WETERYNARYJNYCH, MINISTERSTWO ROLNICTWA, MALEZJA
(Styczeń 1995 r.)
(Upoważniony na podstawie pkt. 8 przepisów w sprawie zwierząt, 1962 rok)

