ZARZĄDZENIA W SPRAWIE PRZYWOZU MLEKA LUB PRZETWORÓW
MLECZNYCH DO MALEZJI

A

Produkty:

Mleko spoŜywcze; mleko w proszku; sery; masło; lody lub
mleko/przetwory mleczne

B

Kraj wywozu:

Dowolny

C

Przeznaczenie:

Dowolne

D

Rozporzadzenia w sprawie przywozu:
1

Pozwolenie na przywóz
KaŜdej przesyłce mleka lub przetworów mlecznych towarzyszyć ma
aktualne pozwolenie na przywóz wydane przez departament słuŜb
weterynaryjnych Malezji, zezwalający na przywóz do Malezji.

2

Świadectwa weterynaryjne
KaŜdej przesyłce mleka lub przetworów mlecznych towarzyszyć ma
weterynaryjne świadectwo zdrowia wydane nie później niŜ trzydzieści
(30) dni od daty przywozu oraz podpisane lub zatwierdzone przez
właściwego lekarza weterynarii rządowych organów weterynaryjnych kraju
wywozu, poświadczające Ŝe:
2.1

kraj, część kraju lub region pochodzenia są wolne od pryszczycy,
ksiegosuszu/pomoru
małych
przeŜuwaczy,
zarazy
płucnej
bydła/zarazy płucnej kóz i gąbczastej encefalopatii bydła w ciągu
ostatnich dwunastu (12) miesięcy przed datą wywozu;

2.2

mleko lub przetwory mleczne zostały pozyskane od przebadanych
zwierząt (bydła/kóz), u których nie stwierdzono gruźlicy, które
w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy przed wywozem przebywały
w kraju wywozu;

2.3

zwierzęta zostały uznane za zdrowe i wolne od klinicznych objawów
chorób zakaźnych lub zaraźliwych (w tym ektopasoŜytów) w chwili
udoju;

2.4

mleko
i
przetwory
mleczne
były
przetwarzane
i
pakowane
w zakładzie przetwórczym/pakowalni, które zostały zatwierdzone do
wywozu przez rządowy organ weterynaryjny kraju wywozu (na
świadectwie naleŜy wyraźnie wskazać nazwę, adres i numer zakładu
oraz numer partii i datę produkcji);

2.5

mleko
lub
przetwory
mleczne
były
przetwarzane,
pakowane
i przechowywane w warunkach higienicznych i nie zawierają środków
konserwujących i barwiących, pozostałości, substancji obcych lub
materiałów szkodliwych dla zdrowia, oraz Ŝe podjęto wszelkie
środki ostroŜności w celu zapobieŜenia zanieczyszczeniu w czasie
przetwarzania, pakowania, przechowywania i zabiegów podejmowanych
przed wywozem;

2.6

mleko spoŜywcze poddane zostało pasteryzacji, obróbce UHT lub
sterylizacji oraz było pakowane bezpośrednio do odpowiednio
umytych i wysterylizowanych butelek lub zbiorników;

2.7

mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do spoŜycia przez ludzi
i przeznaczone do wywozu do Malezji są zdrowe i nadają się do
spoŜycia przez ludzi;

2.8

mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do innych celów niŜ
spoŜycie przez ludzi maja być łatwo rozpoznawalne i wyraźnie
oznaczone (na CZERWONO) napisem "niezdatne do spoŜycia przez
ludzi”
lub
„nieprzeznaczone
do
spoŜycia
przez
ludzi”,

„przeznaczone do spoŜycia przez
zwierząt” lub „do karmienia bydła”.
3

zwierzęta”,

„do

karmienia

Transport
KaŜda przesyłka mleka lub przetworów mlecznych przywoŜona 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 naleŜy przedłoŜyć Dyrektorowi Generalnemu,
Państwowemu Dyrektorowi SłuŜb Weterynaryjnych Malezji lub uprawnionemu
urzędnikowi, wyznaczonemu przez Dyrektora Generalnego do kontroli
wszystkie urzędowe dokumenty wymagane przy kaŜdym przywozie.

5

6

Inne warunki
5.1

Wszystkie wnioski dotyczące przywozu mleka lub przetworów
mlecznych do Malezji wymagają formy pisemnej i składane są
bezpośrednio na ręce Dyrektora Generalnego SłuŜb Weterynaryjnych
Malezji. Przywóz odbywa się za pośrednictwem lokalnego agenta lub
firmy zarejestrowanej w Malezji;

5.2

Departament SłuŜb 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 wyŜej
wymienionych wymagań, Departament SłuŜb Weterynaryjnych Malezji
ma prawo odrzucić wniosek lub go nie zatwierdzić;

5.3

W koniecznych przypadkach zakład przetwórczy lub pakowalnia
poddawane
są
przed
uzyskaniem
zatwierdzenia
inspekcji
urzędnika/urzędników Departamentu SłuŜb Weterynaryjnych Malezji.
Wszystkie poniesione koszty pokrywają strony zainteresowane;

5.4

KaŜda przesyłka mleka lub przetworów mlecznych przywoŜonych do
Malezji
poddana
zostaje
w
miejscu
rozładunku/wprowadzenia
zlokalizowanym
w
Malezji
inspekcji
weterynaryjnej,
która
przeprowadzi upowaŜniony urzędnik (urzędnicy) Departamentu SłuŜb
Weterynaryjnych
Malezji.
Następnie
na
potrzeby
badań
laboratoryjnych pobrane zostają wyrywkowe próbki, przy czym
w uzasadnionych przypadkach Departament SłuŜb Weterynaryjnych
Malezji ma prawo odrzucić, zniszczyć lub zatrzymać dowolną
przesyłkę.

Opłaty
KaŜda przesyłka mleka lub przetworów mlecznych przywoŜonych do Malezji
podlega następującym opłatom:
i) Pozwolenie na przywóz: 3,00 RM za jedno pozwolenie
ii) Inspekcja Weterynaryjna: 50,00 RM za przesyłkę

UWAGA!

W związku z wykryciem w Chinach mleka zatrutego melaminą, we wrześniu 2008
r. władze malezyjskie (Ministerstwo Zdrowia i Departament Weterynaryjny
podlegający Ministerstwu Rolnictwa) wprowadziły zakaz importu mleka i
produktów mlecznych pochodzących z tego kraju bądź produktów importowanych
z
krajów
trzecich,
ale
zawierających
w
swoim
składzie
mleko
i produkty mleczne pochodzące z Chin.

DEPARTAMENT SŁUśB WETERYNARYJNYCH, MINISTERSTWO ROLNICTWA, MALEZJA
(styczeń 1995 r., zmiany wrzesień 2008 r.) (UpowaŜniony na podstawie
w sprawie zwierząt, 1962 rok)

pkt.

8

przepisów

