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(Uprawomocniono na mocy sekcji 8 Ustawodawstwa o zwierzętach, 1962)

 

PRZEPISY W ZAKRESIE IMPORTU TUSZEK, PRODUKTÓW LUB ELEMENTÓW 

DROBIOWYCH DO MALEZJI 

 

A. Produkt:  Drób i produkty drobiowe 

B. Kraj eksportujący: Dowolny kraj 

C. Cel:   Spożycie przez ludzi 

D. Przepisy w zakresie importu: 

 

1. Zezwolenie importowe 

Każdej przesyłce tuszek, produktów lub elementów drobiowych towarzyszy ważne 

zezwolenie importowe wystawione przez malezyjski Departament Kwarantanny i Inspekcji 

(MAQIS) umożliwiające import do Malezji. 

2. Świadectwo weterynaryjne 

Każdej przesyłce tuszek, produktów lub elementów drobiowych towarzyszy 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 wysoce 

zjadliwej grypy ptaków, nisko zjadliwej grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu w ciągu 

ostatnich dwunastu (12) miesięcy przed i do daty eksportu. 

2.2. Drób pochodzi z zarejestrowanego gospodarstwa uznanego jako wolne od Salmonella 

pullorum, Salmonella gallinarum i Salmonella enteritidis; w przypadku kaczek lub gęsi 

również wolne od wirusowego zapalenia jelit kaczek (pomoru kaczek) i wirusowego 

zapalenia wątroby kacząt w ciągu dwunastu (12) miesięcy poprzedzających eksport. 

2.3. Tuszki, produkty lub części drobiowe pozyskano z drobiu, który poddano badaniu 

przed- i poubojowemu i uznano go za zdrowy oraz wolny od klinicznych objawów choroby 

zakaźnej lub zaraźliwej w momencie uboju. 

2.4. Drób poddano ubojowi i przetwarzaniu w zatwierdzonym zakładzie uboju i 

przetwórstwa (nazwę, adres i numer zakładu uboju i przetwórstwa, jak również datę uboju 

oraz datę produkcji należy wyraźnie podać w świadectwie), który został skontrolowany i 

zatwierdzony do eksportu przez DVS Malezji i znajduje się pod stałym nadzorem właściwego 

ogranu kraju eksportującego. 
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2.5. Mięso drobiowe spełnia malezyjskie normy mikrobiologiczne i jest wolne od 

czynników chorobotwórczych oraz innych szkodliwych zanieczyszczeń i pozostałości. 

2.6. Tuszki, produkty i części zostały przebadane w sposób losowy w akredytowanym 

laboratorium i uznane za wolne od pozostałości nitrofuranów. 

2.7. Pakowane tuszki, produkty lub części drobiowe przechowywano w higienicznych 

warunkach w temperaturze chłodniczej 0°C–4°C lub zamrożono w temperaturze co najmniej  

-18°C w zatwierdzonym zakładzie uboju i przetwórstwa. 

2.8. Podjęto wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć zanieczyszczenia, obróbki z użyciem 

konserwantów/barwników lub innych obcych substancji niebezpiecznych dla zdrowia oraz 

aby zapewnić, że produkty nadają się do spożycia przez ludzi. 

3. Świadectwo halal 

3.1. Przesyłce tuszek, produktów lub elementów drobiowych powinno towarzyszyć 

świadectwo halal wydane lub zatwierdzone i podpisane przez upoważniony personel 

zarejestrowanej organizacji islamskiej w kraju eksportującym, która została zatwierdzona 

przez władze Malezji, poświadczające, że proces uboju odbył się zgodnie z muzułmańskimi 

rytuałami oraz że ubój, chłodzenie, zamrażanie, przechowywanie, transport oraz wszystkie 

inne działania w zakresie postępowania z mięsem i wysyłki mięsa przeprowadzono oddzielnie 

od innych gatunków zwierząt. 

3.2. Świadectwo zawiera następujące szczegóły: 

a. Nazwa i adres zakładu uboju i przetwórstwa 

b. Nazwa i adres wysyłającego lub eksportera 

c. Opis produktów; 

 Liczba tuszek/produktów 

 Data uboju 

 Data wysyłki 

 Ilość towaru 

4. Transport i miejsce wyładunku 

4.1. Pojazd/kontener chłodniczy stosowany do transportu tuszek lub elementów 

drobiowych musi spełniać odpowiednie warunki higieniczne i zapewniać temperaturę 0°C-

4°C dla produktów chłodzonych lub temperaturę -18°C dla produktów mrożonych. 

4.2. Pojazd/kontener chłodniczy stosowany do transportu przeznaczony jest wyłącznie dla 

produktów halal i może przewozić wyłącznie te wspomniane produkty. 

4.3. Każda przesyłka tuszek lub części drobiowych importowanych do Malezji przewożona 
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jest statkiem lub samolotem lub innym środkiem transportu bezpośrednio do wyznaczonego 

miejsca wyładunku lub innego portu lub lotniska w Malezji. 

5. Inne warunki 

5.1. Wszystkie wnioski o import tuszek, produktów lub elementów drobiowych do Malezji 

składane są oficjalnie na piśmie bezpośrednio do Dyrektora Generalnego Służb 

Weterynaryjnych Malezji. Wniosek składany jest za pośrednictwem lokalnego 

przedstawiciela lub firmy z siedzibą w Malezji. 

5.2. Departament Służb Weterynaryjnych (DVS) ma prawo zażądać od zainteresowanych 

stron 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. 

5.3. Zakład uboju lub przetwórstwa zamierzający prowadzić eksport do Malezji przed 

zatwierdzeniem zostaje poddany kontroli. Kontrola zostanie przeprowadzona przez 

urzędników Departamentu Służb Weterynaryjnych (DVS) i Departamentu ds. Islamu Malezji 

(JAKIM) , a wszystkie koszty pokrywają zainteresowane strony. 

5.4. Zatwierdzone/zarejestrowane zakłady uboju lub przetwórstwa będą poddawane 

ponownej kontroli (przeglądowi) przez odpowiednie władze co 2 lata, oraz kiedy zostanie to 

uznane za konieczne. Władze Malezji mają prawo do zachowania lub wycofania statusu 

zatwierdzenia z rejestracji. 

5.5. Każda przesyłka tuszek, produktów lub elementów drobiowych importowanych do 

Malezji poddawana jest kontroli weterynaryjnej przez upoważnionego urzędnika 

Departamentu Służb Weterynaryjnych w porcie wyładunku/punkcie wjazdu w chwili 

przybycia do Malezji. Następnie pobierane są losowe próbki do badań laboratoryjnych, a 

DVS ma prawo odrzucić, zniszczyć lub zatrzymać każdą przesyłkę, jeśli uzna to za 

konieczne. 

6. 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. 

7. 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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Departament Służb Weterynaryjnych 

Ministerstwo Rolnictwa i Przemysłu Rolnego 

Malezja 

(zmieniono w dniu 22 stycznia 2014) 


