
Wymagania przy eksporcie produktów spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego do Hongkongu  

 

Owoce morza, jaja, produkty jajeczne, żelatyna, miód i mleczko pszczele 

 Na dzień dzisiejszy import owoców morza, jaj, produktów jajecznych, żelatynę, 

miodu i mleczka pszczelego do Hongkongu nie wymaga uprzedniej zgody lub licencji 

z Departamentu ds. Higieny Żywności i Środowiska.  

 Aby zapewnić standardy higieniczne produktów żywnościowych, importerzy są 

zachęcani do uzyskania świadectwa zdrowia wystawionego przez właściwe władze 

kraju pochodzenia, które będzie towarzyszyło przesyłce, i które będzie poświadczało, 

że produkty, których ono dotyczy, są przeznaczone do spożycia przez ludzi.  

 Jeżeli produkty żywnościowe są przeznaczone do sprzedaży w opakowaniach, 

powinny być zaopatrzone w różnego rodzaju etykiety, jak wskazuje rozporządzenie 4, 

4A i załącznik 1, 2 i 3 do rozporządzenia w sprawie żywności i dodatków (skład  

i oznakowanie). 

 

Mleko, napoje mleczne, lody i przechowywania mlecznych wyrobów mrożonych 

 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie mleka i rozporządzeniem w sprawie 

przechowywania mlecznych wyrobów mrożonych, wymagane jest uprzednie 

zatwierdzenie ze strony Dyrektora Departamentu ds. Higieny Żywności i Środowiska 

w przypadku importu mleka, napojów mlecznych, lodów i wyrobów mlecznych 

mrożonych przeznaczonych do sprzedaży. 

 Lokalny importer powinien przedłożyć zgłoszenie wraz z odpowiednimi dokumentami 

tj. nazwa i adres zakładu przetwórstwa, odpowiednimi przepisami dotyczącymi 

produkcji mleka i przechowywania mlecznych produktów mrożonych w Polsce, 

odpowiednimi opisami produktów, raportami z badań mikrobiologicznych i składu 

produktów oraz z procesów obróbki termicznej, jakimi poddawane są produkty – 

zgłoszenie ma być przedłożone do Departamentu. 

 

Mięso drobiowe i jego produkty 

 Polska jest jednym z krajów zatwierdzonych do eksportu chłodzonego i mrożonego 

mięsa drobiowego i jego produktów do Hongkongu. 



 Importer, który pragnie importować mrożone mięso drobiowe i produkty drobiowe  

z Polski do Hongkongu, powinien uzyskać licencje importową z Departamentu  

ds. Higieny Żywności i Środowiska przed wysłaniem mrożonego mięsa drobiowego  

i produktów drobiowych z Polski do Hongkongu. 

 Dla tych importerów, którzy pragną wysyłać chłodzone mięso drobiowe i produkty 

drobiowe z Polski do Hongkongu, powinni również uprzednio uzyskać pozwolenie  

z powyższego Departamentu przed wysłaniem chłodzonego mięsa drobiowego  

i przetworów drobiowych z Polski do Hongkongu. 

 Każda przesyłka chłodzonego i mrożonego mięsa drobiowego powinna być 

zaopatrzona w świadectwo zdrowia (w uzgodnionej wersji) wystawione przez polską 

Inspekcję Weterynaryjną. 

 

Dziczyzna oraz produkty z dziczyzny 

 Polska nie ma uprawnień do eksportu dziczyzny oraz produktów z dziczyzny. 

 


