“Службен весник на РМ“ бр. 97 од 18.07.2011 година

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на
храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10), директорот на Агенцијата за
храна и ветеринарство, донесe

РЕШЕНИЕ
за забрана за увоз и повлекување од промет на семе од грчка детелина, одредени
видови семиња и зрна кои се увезени од Египет во Република Мaкедонија

Член 1
(1) Се забранува увоз и пуштање во промет на семиња и зрна по потекло од Египет кои се
наведени во Прилогот кој е составен дел на ова решение.
(2) Забраната за увоз и пуштање во промет од став (1) на овој член ќе се применува до 31
октомври 2011 година.
Член 2
(1) Сите пратки на семе од грчка детелина (Trigonella foenum-greaecum) увезени од Египет во
периодот од 1 јануари 2009 година до 11 јули 2011 година и нотифицирани во Системот
за брзо предупредување за храна и храна за исхрана на животни (РАСФФ) задолжително
се повлекуваат од пазарот и се уништуваат.
(2) Пратките на семе од грчка детелина (Trigonella foenum-greaecum) по потекло од Египет
подлежат на микробилошко испитување во согласност со принципите за
епидемиолошките испитувања за алиментарни интоксикации и инфекции.
Член 3
Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. __________
_____.2011 година

ДИРЕКТОР,
Дејан Рунтевски

“Службен весник на РМ“ бр. 97 од 18.07.2011 година

Прилог

Семиња и зрна по потекло од Египет за кои се забранува увоз и пуштање во промет до 31
октомври 2011 година
Тарифна
ознака
(1)
ex 0704 90 90
ex 0706 90 90
0708
0713
ex 0709 90 90
1201 00
1209 10 00
1209 21 00
1209 91
1207 50 10
1207 50 90
1207 99 97
0910 99 10
ex 1214 90 90

Наименувание
(2)
Никулци од рукола
Никулци од цвекло, никулци од ротквица
Мешунест зеленчук во мешунка или зрно, свеж или разладен
Сушен мешунест зеленчук, во зрно лупен или нелупен или кршен
Никулци од соја
Соја во зрно, вклучувајќи кршена и дробена
Семе од шеќерна репка
Семе од луцерка (alfalfa)
Семе од зеленчук
Семе од синап за сеидба
Друго семе од синап
Други маслодајни семиња или маслодајни плодови, вклучувајќи кршени
или дробени
Семе од грчка детелина
Никулци од луцерка (alfalfa)

