LEIÐBEININGAR

Framleiðsluleyfi fyrir Víetnam
Kröfur
1. Fyrirtæki sem óska eftir að flytja fisk og fiskafurðir til Víetnam þurfa að láta skrá sig hjá
þarlendum yfirvöldum.
2. Víetnömsk reglugerð nr. 25/2010 fjallar um kröfur vegna innflutnings á matvælum úr
dýraríkinu. Í reglugerðinni eru þrír viðaukar:
i.
Viðauki 1 er umsóknareyðublað
ii.
Viðauki 2 á að lýsa eftirlitskerfi á Íslandi til að tryggja matvælaöryggi
iii.
Viðauki 3 er fyrir upplýsingar um fyrirtækið, afurðir þess og gæðakerfi
Reglugerðin og viðaukar er vistuð á U-drifi undir Sérmarkaðir/Víetnam/ Form og staðlaður
texti.
3. Öllum sendingum til Víetnam þarf að fylgja opinbert heilbrigðisvottorð.

Umsóknar- og tilkynningarferli
a. Fyrirtæki sendir umsókn i Þjónustugátt á heimasíðu MAST um leyfi til að flytja íslenskar dýra/fiskafurðir á Víetnammarkað.
b. Ábyrgðarmaður máls á MAST sendir tölvupóst til fyrirtækisins þar sem ferlinu er lýst og hvaða
skjöl þurfi að senda. Reglugerð (VN) nr. 25/2010 er send sem fylgiskjal með tölvupóstinum
sem og eyðublað fyrir viðauka 3 og óskað eftir að það verði fyllt út og sent til baka. Staðlaður
texti í málaskrá: Tölvupóstur til umsækjenda.
c. Þegar gögnin (Viðauki 3 og fylgiskjöl) berast frá fyrirtækinu útbýr Matvælastofnun eftirfarandi:
i.
Bréf til yfirvalda í Víetnam þar sem sótt er um að fyrirtækið fái leyfi til að flytja fisk og
fiskafurðir til Víetnam og verði sett á lista yfir fyrirtæki sem hafa leyfi til að flytja fisk og
fiskafurðir til Víetnam. Sjá Staðlaðan texta í málaskrá: Umsóknarbréf til Nafiqad.
ii.
Viðauki 1 – útfylltur
iii.
Viðauki 2- Lýsing á eftirliti og skipulagi á Íslandi. Uppfært eftir þörfum.
iv.
Viðauki 3 – með fylgiskjölum frá fyrirtækinu, einkum um HACCP .
d. Undirrituð og stimpluð skjöl eru skönnuð og send með tölvupósti til eftirfarandi:
Yfirvalda í Víetnam (NAFIQAD) á nafiqad@mard.gov.vn
Nguyen Thi Hong Mai á hongmai.nafi@mard.gov.vn
Utanríkisráðuneytið: Afrit til upplýsinga en ekki til áframsendingar á
vilborg.olafsdottir@utn.stjr.is.
e. Ábyrgðarmaður máls sendir öll frumrit með hraðpóstþjónustu til Víetnam á eftirfarandi
heimilisfang:
National Agro – Forestry – Fisheries Quality Assurance Department (NAFIQAD)
Cuc Quan ly Chat luong Nong Iam san va Thuy san (NAFIQAD)
Ms. Nguyen Thi Hong Mai
Ngo 20 Nguyen Cong Hoan str.,
Ba Dinh Dist.,
Hanoi, Víetnam
f. Ábyrgðarmaður máls skrifar fyrirtæki að umsóknarbréf hafi verið sent til Víetnam og slóðina á
víetnamska listann yfir fyrirtæki sem hafa útflutningsleyfi til Víetnam, þannig að það geti séð
hvort og hvenær það er sett á listann; hér
g. Þegar fyrirtækið hefur verið sett á listann í Víetnam, sér ábyrgðarmaður máls um að uppfæra
listann yfir Sérleyfismarkaði á heimasíðu Matvælastofnunar.
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