Informacja dla podmiotów zainteresowanych eksportem mięsa
drobiowego do Republiki Filipin

Podmioty zainteresowane wysyłką świeżego mięsa drobiowego do Filipin
muszą przejść procedurę opisaną w „Nakazie administracyjnym nr 16 z 2006 roku”
dla indywidualnych FME (foregin meat establishment) (do pobrania pod tytułem:
Wymagania dot. eksportu mięsa i produktów mięsnych na Filipiny nr 16 seria 2006
w języku polskim jak i angielskim ze strony GIW).
Dodatkowo, podmioty zainteresowane eksportem powinny zapoznać się z
warunkami uzgodnionymi ze stroną filipińską, zawartymi w świadectwie zdrowia
dostępnym
na
stronie
GIW
pod
następującym
linkiem:
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/filipiny
Podmiot zainteresowany ubieganiem się o uprawnienia eksportowe na rynek
Filipin powinien zgłosić takie zainteresowanie do właściwego powiatowego lekarza
weterynarii. Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii przeprowadzi
kontrolę i zweryfikuje spełnianie przez dany zakład wymagań filipińskich. Następnie
zainteresowany zakład powinien wypełnić (w jęz. polskim i angielskim)
kwestionariusze aplikacyjne dla zakładów mięsnych, w tym drobiarskich, dostępne
na stronie GIW, pod nazwą „Kwestionariusz Filipiny (Załącznik B) pol” oraz
„Kwestionariusz Filipiny (Anex B) ang”.
Przedmiotowe kwestionariusze, po ich wypełnieniu oraz dla potwierdzenia
zawartych w nich danych, powinny zostać opieczętowane pieczęcią firmową
zakładową i pieczęcią właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii, dodatkowo
muszą zostać podpisane i opieczętowane przez właściwego powiatowego lekarza
weterynarii, jak również osobę odpowiedzialną za przygotowanie ww. dokumentacji
w zakładzie. Każda ze stron przedmiotowych kwestionariuszy (wersji polskiej i
angielskiej), jak również każda ze stron załączników do ww. kwestionariuszy
powinna zostać parafowana przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie ww.
dokumentacji w zakładzie, jak również powiatowego lekarza weterynarii.
Dodatkowo, tam gdzie właściwe, dokumentacja powinna zostać potwierdzona za
zgodność z oryginałem.
Wypełnione w języku angielskim i polskim kwestionariusze należy przekazać
z zachowaniem drogi służbowej za pośrednictwem właściwej terenowej jednostki
Inspekcji Weterynaryjnej do GIW (w wersji papierowej i na płycie CD).
Niezależnie od powyższego do Głównego Inspektoratu Weterynarii powinny
również zostać przesłane Załączniki nr 1 i 2 zgodne z Wytycznymi Głównego
Lekarza Weterynarii dla organów Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie nadawania
zakładom uprawnień i kwalifikacji do prowadzenia wywozu produktów pochodzenia
zwierzęcego na rynki państw trzecich, w tym także dla podmiotów wnioskujących o
uzyskanie takich uprawnień.
Po pozytywnej weryfikacji w GIW przedmiotowe dokumenty zostaną
przekazane właściwym weterynaryjnym władzom filipińskim. Po weryfikacji
przedmiotowych dokumentów przez stronę filipińską, następuje kontrola na miejscu
w zakładzie przez Inspektorów z Filipin. Koszty kontroli ponosi zakład.

