
Załącznik 1 

 

WARUNKI I ZASADY PROWADZENIA KONTROLI W ZAGRANICZNYCH 

RZEŹNIACH I ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA, KTÓRE WNIOSKUJĄ O 

EKSPORT MIĘSA I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO DO 

MALEZJI 

 

Warunki i zasady: 

1. Wszystkie zakłady, które wnioskują o eksport mięsa i produktów pochodzenia 

zwierzęcego do Malezji zostaną poddane kontroli. Kontrola obejmuje audyt zgodności, audyt 

przeglądowy i kontrolę w odniesieniu do weryfikacji niezgodności przedmiotowych 

zakładów.  

2. Koszt kontroli opiera się na zasadzie “Zwrotu kosztów”, która obejmuje wszystkie 

wydatki, w tym na powrotne bilety lotnicze, zakwaterowanie i transport na terenie kraju 

podczas kontroli, jakie zostaną poniesione przez zakłady eksportujące. Niemniej jednak 

koszty wyżywienia i inne wydatki ponoszą władze Malezji. Koszt ten może być 

współdzielony przez rzeźnie oraz zakłady przetwórstwa uwzględnione w harmonogramie 

kontroli. Liczbę zakładów podlegających kontroli, liczbę zespołów kontrolnych i 

harmonogram kontroli ustala Departament Służb Weterynaryjnych Malezji (DVS). 

3. Każdy zakład, który ma zostać skontrolowany dla celów audytu zgodności lub 

przeglądowego, zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 5,000.00 RM. 

3.1 Płatności można dokonać w formie czeku bankowego lub przelewu telegraficznego na 

rzecz Dyrektora Generalnego Służb Weterynaryjnych Malezji przed kontrolą i należy 

powiadomić DVS o płatności.  

3.2 Oficjalne potwierdzenie zostanie wydane po dokonaniu płatności. 

3.3 Opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi. 

4. Zespół kontrolny się składać będzie z 3 (trzech) urzędników z DVS/JAKIM/ 

Ministerstwa Zdrowia Malezji 

5. Ważność zatwierdzenia do eksportu do Malezji wynosi 1 (jeden) rok i może zostać 

przedłużona o kolejne 2 (dwa) lata z zastrzeżeniem: 

5.1 Rocznego Raportu Wyników zakładu eksportującego 

5.2 W przypadku zakładów produktów halal, półrocznego raportu akredytowanego przez 

JAKIM organu ds. islamu w kraju eksportującym. 

5.3 Przeprowadzenia audytu przeglądowego nie później niż po upływie daty ważności 



zatwierdzenia. Niemniej jednak zatwierdzone zakłady mogą być poddawane corocznemu 

audytowi przeglądowemu. 

6. Władze Malezji mogą przeprowadzić kontrolę w dowolnym momencie trwania okresu 

ważności w odniesieniu do zakładu eksportującego w celu weryfikacji aspektu higienicznego 

środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPS), bezpieczeństwa żywności i halal. 


