PRZEPISY W ZAKRESIE IMPORTU JAJ LUB PRODUKTÓW JAJECZNYCH DO
MALEZJI
Jaja spożywcze, mrożone, solone, konserwowane lub

A. Produkty:

stuletnie, proszek jajeczny lub o wartości dodanej
B. Kraj eksportujący:

Dowolny kraj

C. Cel:

Spożycie przez ludzi:

D. Przepisy w zakresie importu:

1.

Zezwolenie importowe

Każdej przesyłce jaj i produktów jajecznych musi towarzyszyć ważne zezwolenie importowe
wystawione przez malezyjski Departament Kwarantanny i Inspekcji (MAQIS) umożliwiające
import do Malezji.
2.

Świadectwo weterynaryjne

Każdej przesyłce jaj i produktów jajecznych musi towarzyszyć urzędowe weterynaryjne
świadectwo zdrowia w języku angielskim wystawione w ciągu ostatnich siedmiu (7) dni przez
rządowe władze weterynaryjne kraju eksportującego i poświadczające, że;
2.1

Kraj lub część kraju lub państwo pochodzenia były nieprzerwanie wolne od grypy

ptaków, rzekomego pomoru drobiu i pasterelozy ptaków w ciągu ostatnich dwunastu (12)
miesięcy przed i do daty eksportu.
2.2

Jaja pochodzą z gospodarstw uznanych za wolne od Salmonella pullorum i Salmonella

enteritidis; ponadto w ciągu sześciu (6) miesięcy poprzedzających eksport nie zdiagnozowano
ani nie wykryto w nich przypadku zakaźnych lub zaraźliwych chorób drobiu.
2.3

Produkty jajeczne poddano przetwarzaniu w zatwierdzonym zakładzie przetwórstwa

znajdującym się pod nadzorem i zatwierdzonym do eksportu przez rządowe władze
weterynaryjne kraju eksportującego (nazwę, adres i numer zakładu, jak również numer partii
oraz datę produkcji należy wyraźnie podać w świadectwie).
2.4

Produkty jajeczne były przetwarzane, pakowane i przechowywane w higienicznych

warunkach i nie zawierają żadnych konserwantów, barwników, pozostałości, substancji
obcych lub szkodliwych materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i podjęto wszelkie środki
ostrożności,

aby

zapobiec

zanieczyszczeniu

podczas

przetwarzania,

pakowania,

przechowywania i przed eksportem.
2.5

Jaja lub produkty jajeczne przeznaczone na eksport do Malezji są bezpieczne,

pełnowartościowe i zdatne do spożycia przez ludzi.
3.

Transport

Każda przesyłka jaj lub produktów jajecznych importowanych do Malezji przewożona jest
statkiem lub samolotem lub innym środkiem transportu bezpośrednio do wyznaczonego
miejsca wyładunku w Malezji.
4.

Inne warunki

4.1

Wszystkie wnioski o import jaj lub produktów jajecznych do Malezji należy złożyć

poprzez wypełnienie formularza wniosku pt. “Wniosek o eksport mięsa, drobiu, mleka, jaj i
ich produktów do Malezji”, który można pobrać ze strony Departamentu Służb
Weterynaryjnych Malezji (DVS) (www.dvs.gov.my). Wypełniony formularz wniosku
przesyła się za pośrednictwem firm importowych w Malezji na poniższy adres:
Head Quarantine Services and Import/Export Section
Biosecurity and SPS Management Division
Department of Veterinary Services, Malaysia (DVS)
Ministry of Agriculture & Agro-Based Industry Malaysia
Wisma Tani,
Level 5, Block 4G1, Podium 1A,
Precint 4, 62630 Putrajaya
4.2

Departament Służb Weterynaryjnych (DVS) ma prawo zażądać od wnioskodawców

wszelkich dokumentów lub szczegółowych informacji. W przypadku gdy wnioskodawcy
(importer lub eksporter) nie spełnią lub nie są w stanie spełnić któregokolwiek z powyższych
wymogów, DVS ma prawo odrzucić lub nie zatwierdzić wniosku.
4.3

Gospodarstwo lub zakład przetwórstwa może być poddane kontroli przez urzędnika

(-ów) z DVS przed zatwierdzeniem, jak i kiedy zostanie to uznane za konieczne. Wszystkie
koszty pokrywają zainteresowane strony.
4.4

Każda przesyłka jaj lub produktów jajecznych importowanych do Malezji poddawana

jest kontroli weterynaryjnej przez upoważnionego(-ych) urzędnika(-ów) Malezyjskiej
Inspekcji Kwarantanny (MAQIS) w punkcie wjazdu w chwili przybycia do Malezji. Mogą
zostać pobrane losowe próbki do badań laboratoryjnych, a rząd Malezji ma prawo odrzucić,
zniszczyć lub zatrzymać każdą przesyłkę, jeśli uzna to za konieczne.
5.

Wstrzymanie importu

Dyrektor Generalny Służb Weterynaryjnych lub Państwowy Dyrektor Służb Weterynaryjnych
Malezji może w dowolnym momencie, jeśli uzna to za konieczne, wstrzymać import
produktów, tymczasowo lub na stałe, w przypadku ognisk choroby lub podejrzenia ognisk

chorób lub w przypadku importu z naruszeniem powyższych przepisów.
6.

Prawo do zmiany przepisów importowych

Dyrektor Generalny Służb Weterynaryjnych Malezji zastrzega sobie prawo do zmiany
powyższych przepisów w dowolnym momencie, jeśli uzna to za konieczne.
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