Службен весник на РМ, бр. 126 од 20.9.2011 година

20111262857
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 став (2) и член 88 став (1) од
Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07
и 24/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесe
РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ И ЖИВОТНИ ПО ПОТЕКЛО ОД
КИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа решение се забранува увоз на производи од животинско потекло наменети за
исхрана на луѓе и животни, по потекло од Кина во Република Македонија.
Член 2
Забраната за увоз од член 1 на оваа решение не се однесува за:
- производи од риба (освен производи од аквакултура, исчистени и/ или преработени
шкампи и рак од видот Procambrus clarkia уловена во природни води);
- желатин; и
- храна за домашни миленици.
Член 3
Забраната за увоз од член 1 на оваа решение, не се однесува за:
- производи од аквакултура;
- исчистени и/ или преработени шкампи;
- рак од видот Procambrus clarkia уловена во природни води;
- изнутрици;
- месо од зајци;
- мед; и
- матичен млеч.
Производите од став 1 на овој член, при увоз треба да бидат пропратени со изјава
издадена од надлежниот орган во Кина, напишана најмалку на македонски и англиски
јазик, со која се потврдува дека секоја пратка, пред испораката била подложна на хемиски
тест, а посебно за присуство на хлорамфеникол и нитрофуран и негови метаболити, а
производите од аквакултура треба дополнително да бидат испитани на малахит зелено и
кристал виолет и нивни метаболити. Во прилог на изјавата, треба да има и резултати од
соодветните хемиски тестови.
Член 3
Оваа решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”.
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