Warunki importu do Egiptu pasz zwierzęcych

Wg informacji Regional Center for Food and Feed w Egipcie nie występuje
zainteresowanie importem paszy dla bydła i drobiu z uwagi na wystarczającą podaż
rynku egipskiego /w Egipcie nie ma hodowli trzody chlewnej/. Realizowany jest import
pokarmu dla kotów, psów i ryb hodowlanych. Możliwy jest natomiast import
komponentów pasz oraz dodatków do pasz, np. witamin. Rejestracja tych produktów
importowanych do Egiptu jest dokonywana przez Regional Center for Food and Feed
/RCFF/ należące do Agricultural Research Center w Ministerstwie Rolnictwa w Kairze /
http://www.agr-egypt.gov.eg/En_Default.aspx / . Opłata za zgłoszenie produktu do
rejestracji wynosi 310,- funtów egipskich /EGP; 1EGP = ok. 6,12 $ USA/1 i jest
ponoszona przez importera lub eksportera w zależności od przyjętego porozumienia
między stronami. Rejestracja produktu musi być ponawiana co 3 lata. Aplikacja o
rejestrację komponentu paszy zwierzęcej zawierać ma następujące informacje:
- nazwę i adres firmy aplikującej,
- markę handlową firmy,
- nr rejestru handlowego,
- formę i rodzaj produktu;
- wagę netto produktu w opakowaniu;
- nazwę produktu i kraj pochodzenia;
- oświadczenie o przeznaczeniu produktu i sposobie użycia;
- oświadczenie nt. składu i zawartości procentowej składników produktu.
Do zgłoszenia rejestracyjnego musi być załączony laboratoryjny certyfikat
analizy składu produktu dostarczony przez producenta i potwierdzony przez egipski
konsulat w kraju pochodzenia produktu; certyfikat winien zawierać informację o składzie
procentowym składników odżywczych produktu. Może wystąpić konieczność
dostarczenia przez producenta próbki produktu dla celów analitycznych/laboratoryjnych i
testów w przypadku, jeżeli produkt nie jest znany na rynku.
Aplikacji rejestracyjnej i wymaganym do rejestracji dokumentom towarzyszyć
musi kontrakt importowy autoryzowany przez konsulat Egiptu w kraju eksportera /lub
upoważnienie eksportera dla importera do przeprowadzenia rejestracji, także
potwierdzone przez konsulat Egiptu w kraju eksportera/.
Wg informacji RCFF w Kairze rejestracja produktu dokonywana jest na rzecz
firmy importera i jest poprzedzana jego aplikacją o rejestrację, oznaczającą możliwość
dystrybucji produktu na rynku Egiptu - ta reguła ma związek z warunkiem realizacji
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kurs wymiany w kantorach wymiany w Kairze z dnia 7 grudnia 2012 r.
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importu towarowego do Egiptu. Oznacza to, że w przypadku zmiany importera
rejestracja produktu musi być przeprowadzona ponownie.
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