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Na podstawie Artykułu 77 paragraf (4), Artykułu 81 paragraf (3), Artykułu 84 paragraf (3), 
Artykułu 85 paragraf (4), Artykułu 86 paragraf (4), Artykułu 87 paragraf (3), Artykułu 88 
paragraf (10), Artykułu 91 paragraf (3) oraz Artykuł 93 paragraf (3) Ustawy o zdrowiu 
zwierząt (“Dziennik Urzędowy Republiki Macedonii” Nr 113/2007), Minister Rolnictwa, 
Leśnictwa I Gospodarki Wodnej przyjął niniejszym  
 
 

K S I Ą ś K Ę   P R O C E D U R 
w sprawie metod i procedur dotycz ących importu i tranzytu, listy krojów trzecich z 

których eksport i tranzyt s ą dozwolone, formatu i zawarto ści weterynaryjnych 
świadectw zdrowia i innych dokumentów towarzysz ących wysyłkom Ŝywych 

zwierz ąt, produktów akwakultury i produktów pochodzenia zw ierzęcego, jak równie Ŝ 
metod i procedur przeprowadzania kontroli w przypad ku importu lub tranzytu 
przesyłek Ŝywych zwierz ąt, produktów akwakultury i produktów pochodzenia 

zwierzęcego 
 

 
CZĘŚĆ I 

Zasady ogólne 
 

Artykuł 1 
Zakres 

 
Niniejsza KsiąŜka Procedur określa metody i procedury dotyczące importu i tranzytu 
przesyłek Ŝywych zwierząt, produktów akwakultury i produktów pochodzenia zwierzęcego, 
listy krojów trzecich, z których eksport i tranzyt są dozwolone, formatu i zawartości 
weterynaryjnych świadectw zdrowia i innych dokumentów towarzyszących przesyłkom 
Ŝywych zwierząt, produktów akwakultury i produktów pochodzenia zwierzęcego, jak 
równieŜ metod i procedur przeprowadzania kontroli w przypadku importu lub tranzytu 
przesyłek Ŝywych zwierząt, produktów akwakultury i produktów pochodzenia zwierzęcego; 
formatu i zawartości powiadomienia o dotarciu na punktu kontroli granicznej przesyłki 
Ŝywych zwierząt, produktów akwakultury i produktów pochodzenia zwierzęcego; metod i 
procedur przeprowadzania kontroli w przypadku importu lub tranzytu wysyłek Ŝywych 
zwierząt, produktów akwakultury i produktów pochodzenia zwierzęcego; formatu i 
zawartości zezwoleń wydawanych w wyniku przeprowadzonych kontroli, jak równieŜ 
sposobów postępowania z przesyłkami Ŝywych zwierząt, produktów akwakultury i 
produktów pochodzenia zwierzęcego odrzuconymi, przeznaczonymi do uboju, 
przetwórstwa lub utylizacji. 

 
Artykuł 2 
Definicje 

 
Specjalistyczne terminy uŜyte w niniejszej KsiąŜce Procedur mają następujące znaczenie: 
 
1) ‘Konwencja o mi ędzynarodowym handlu dzikimi zwierz ętami i ro ślinami gatunków 

zagro Ŝonych wygini ęciem ( CITES)’ to międzynarodowa Umowa regulująca 
międzynarodowy handel zwierzętami naleŜącymi do gatunków zagroŜonych 
wyginięciem dzikiej fauny i flory, w sposób by nie zagraŜał on ich przetrwaniu;  

2) ’osoba odpowiedzialna za załadunek’  oznacza osobę która odpowiedzialna jest za 
załadunek wysyłki Ŝywych zwierząt, produktów akwakultury i produktów pochodzenia 
zwierzecego w miejscu ich załadunku 
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3) ‘kraj trzeci’  oznacza kaŜdy kraj z wyłączeniem Republiki Macedonii; 
4) ‘zatwierdzony kraj trzeci’  oznacza kraj trzeci lub region, z którego dozwolony jest 

import Ŝywych zwierząt, produktów akwakultury i produktów pochodzenia zwierzęcego 
do Republiki Macedonii; 

5) ‘egzotyczna choroba zaka źna’ oznacza chorobę, która pojawiającą się po raz pierwszy 
na terytorium Republiki Macedonii lub teŜ nie była wcześniej notowana; 

6) ‘koniowate rze źne’  oznacza zwierzeta naleŜące do Rodziny koniowatych, które mają 
być transportowane bezpośrednio lub poprzez targi i zatwierdzone miejsca 
gromadzenia zwierząt do ubojni celem ich uboju;  

7) ‘koniowate przeznaczone do hodowli i reprodukcji’  oznacza zwierzęta koniowate, 
które nie są objęte definicjami koniowatych rejestrowanych i koniowatych rzeźnych; 

8) ‘kraj trzeci wolny od afryka ńskiego pomoru koni’  oznacza kraj trzeci, na którego 
terytorium nie wystąpiły w okresie ostatnich dwóch lat kliniczne, serologiczne (w 
przypadku koniowatych nie szczepionych) lub epizootyczne objawy obecności 
afrykańskiego pomoru koni, oraz w którym w okresie ostatnich 12 miesięcy nie 
prowadzone były szczepienia przeciwko tej chorobie; 

9) ‘odprawa tymczasowa’  oznacza status zwierząt pochodzących z kraju trzeciego, które 
przybywają na terytorium Republiki Macedonii przez okres krótszy niŜ 90 dni; 

10) ‘kategoria koniowatych’  oznacza jedną z następujących kategorii: konie 
zarejestrowane (hodowlane), koniowate rzeźne, koniowate przeznaczone do hodowli i 
reprodukcji  

11) ‘oczyszczone podroby’  oznacza podroby, z których usunieto całkowicie kości, 
chrząstki, tchawicę wraz z głównymi oskrzelami, węzły chłonne wraz z przylegającą 
tkanką łączną, tłuszcz oraz śluz; a w przypadku mięsa pochodzącego od bydła 
domowego równieŜ miesień Ŝwacz w całości, nacięty zgodnie z zasadami 
weterynaryjnymi. 

12) ‘wyznaczone gospodarstwo’  oznacza gospodarstwo leŜące w linii brzegowej lub 
gospodarstwo w głębi lądu, do którego woda dostarczana jest przy uŜyciu systemów 
wodociągowych, co zapewnia całkowitą inaktywację patogenów, zgodnie z zasadmi 
weterynaryjnymi; 

13) ‘do bezpo średniego spo Ŝycia przez ludzi’  oznacza, Ŝe mięczaki nie są poddawane 
Ŝadnym procesom przetwarzania przed wprowadzeniem ich do obrotu w 
supermarketach, bezpośrednio do spoŜycia przez ludzi 

14) ‘mi ęczaki’  oznacza organizmy wodne naleŜące do Typu Mięczaki, Gromad: MałŜe 
(Bivalvia) i Ślimaki (Gastropoda); pochodzące z gospodarstwa hodowlanego dowolnego 
rodzaju, zbierane w naturalnych siedliskach, lub ogólnie, kaŜdego geograficznie 
ograniczonego miejsca, w którym mięczaki są hodowane lub utrzymywane celem 
wprowadzenia na rynek; 

15) ‘przesadzanie’  oznacza operacje przemieszczenia Ŝywych mięczaków do 
zatwierdzonych obszarów morza lub zatok lub zatwierdzonych estuariów  pod 
nadzorem władzy właściwej, na okres niezbędny do usunięcia zanieczyszczeń, lecz z 
wyłączeniem szczególnej operacji polegającej na przemieszczeniu mięczaków na 
obszary bardziej odpowiednie do ich dalszego wzrostu lub tuczu, co jest postrzegane 
jako hodowla; 

16) ‘próbki handlowe’ oznacza próbki nieposiadające wartości rynkowej, przekazywane w 
imieniu właściciela lub osoby odpowiedzialnej za zaklad, które  stanowią próbkę 
danego produktu pochodzenia zwierzęcego produkowanego w zakładzie, lub próbkę 
produktu, którego produkcja jest planowanana, a który z racji poźniejszych kontroli musi 
posiadać określone cechy typu produktu, odpowiedni skład i pochodzenie składników 
od odpowiednich gatunków zwierząt;  
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17) ‘zamkni ęty obiekt wystawczy’  oznacza sklepy zoologiczne, centra ogrodnicze 
ogrodowe oczka wodne, komercyjne akwaria oraz hurtownie utrzymujące wodne 
zwierzęta ozdobne bez kontaktu z wodami naturalnymi, lub które wyposaŜone są w 
systemy oczyszczania ścieków płynnych, które ograniczają w odpowiednim stopniu 
ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych do wód naturalnych ; 

18) ‘otwarty obiekt wystawczy’  oznacza obiekty wystawcze inne niŜ zamknięty obiekt 
wystawczy; 

19) ‘ponowne zasiedlanie ’ oznacza wypuszczanie zwierząt akwakultury do siedlisk 
naturalnych. 

20) ‘drób hodowlany’  oznacza drób w wieku 72 godzin lub starszy przeznaczony do 
produkcji jaj hodowlanych; 

21) ‘drób produkcyjny’  oznacza drób w wieku 72 godzin lub starszy utrzymywane celem 
pozyskania mięsa i/lub jaj konsumpcyjnych; lub w celu ponownego wypuszczenia do 
siedlisk naturalnych;  

22) ‘jaja wolne od okre ślonych patogenów’  oznacza jaja wylęgowe pochodzące ze “stad 
drobiu wolnych od określonych patogenów”, jak jest to opisane w Macedońskiej 
Farmakopei, i które przeznaczane są wyłącznie do celów diagnostycznych, 
badawczych lub farmakologicznych; 

23) ‘mi ęso’  dla potrzeb CZEŚCI VIII niniejszej KsiąŜki Procedur oznacza jadalne części 
nastepujących zwierząt : drobiu, który w tym przypadku oznacza ptaki hodowlane, 
włączając w to ptaki, które utrzymywane są jako zwierzęta domowe, a nie uwaŜane za 
takie, z wyjątkiem  ptaków bezgrzebieniowych; dzikie ptactwo łowne, które jest 
odławiane z przeznaczeniem do konsumpcji przez ludzi oraz ptaki bezgrzebieniowce; 

24) ‘strefa’  oznacza jasno zdefiniowaną część kraju trzeciego o określonej sub-populacji 
zwierząt, posiadających odrębny status zdrowotny, w odniesieniu do okreslonej 
choroby, dla którego wprowadzono określone zasady dotyczące monitoringu kontroli i 
bezpieczeństwa biologicznego w celu spełnienia wymogów importowych określonych w 
niniejszej KsiąŜce Procedur; 

25) ‘kompartment’  oznacza jedno lub więcej gospodarstw drobiowych w kraju trzecim 
objętych wspólnym systemem zarządzania bezpieczeństwem biologicznym, w którym 
przebywa subpopulacja drobiu o szczególnym statusie zdrowotnym w odniesieniu 
określonej choroby lub chorób, dla których wprowadzone zostały odpowiednie środki 
monitoringu, kontroli i bezpieczeństwa biologicznego w celu importu zgodnie z 
zasadami zawartymi w niniejszej KsiąŜce Procedur; 

26) ‘zakład’  dla celów CZĘŚCI VIII niniejszej KsiąŜki Procedur oznacza obiekt lub część 
obiektu zajmujące określone pomieszczenia który przeznaczony jest do jednego lub 
większej ilości następujących działań:објект за родителски јата: zakład hodowli 
zwierząt rasowych: zakład produkujący jaja wylęgowe pochodzące od drobiu rasowego; 
zakład produkcyjny: zakład produkujący jaja wylęgowe do celów produkcji drobiarskiej; 
zakład hodowlany: zakład utrzymujący drób hodowlany w okresie poprzedzającym 
okres reprodukcyjny lub drób produkcyjny w okresie poprzedzającym okres nieśności; 
utrzymujący inny rodzaj drobiu produkcyjnego;  

27) ‘wyl ęgarnia’  oznacza przedsiębiorstwo prowadzące inkubacje i wylęganie jaj i 
dostarczające jednodniowych piskląt; 

28) ‘stado’  oznacza drób o tym samym statusie zdrowotnym utrzymywany w tym samym 
gospodarstwie lub pomieszczeniu oraz stanowiący odrębną jednostkę 
epidemiologiczna; w odniesieniu do drobiu utrzymywanego w kurnikach definicja ta 
obejmuje wszystkie ptaki przebywające na tej samej przestrzeni; 

29) ‘grypa ptaków’  oznacza infekcję u drobiu powodowaną kaŜdym szczepem wirusa 
influenzy naleŜących do podtypu H5 lub H7 ze stwierdzonym dozylnym wskaźnikiem 
patogenności (intravenous pathogenicity index-IVPI) u sześciotygodniowych kurcząt 
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wyŜszym niŜ 1,2; lub powodującą śmiertelność na poziomie co najmniej 75 % u kurcząt 
w wieku od czterech do ośmiu tygodni zakaŜanych doŜylnie; 

30) ’wysoce zara źliwa grypa ptaków’  (HPAI) oznacza infekcje u drobiu powodowaną 
przez wirusy ptasiej grypy naleŜące do podtypów H5 lub H7 zawierające w swym 
genomie w miejscu cięcia łańcucha cząsteczki hemaglutynin wielokrotne aminokwasy 
zasadowe, podobnie jak w przypadku obserwowanych u innych typów wirusa HPAI 
wskazujące na to, Ŝe cząsteczki hemaglutynin mogą być rozszczepiane przez obecne 
powszechnie proteazy Ŝywiciela 

31)  ‘nisko zara źliwa grypa ptaków’  (LPAI) oznacza infekcje u drobiu powodowane przez 
wirusy grypy ptasiej naleŜące do podtypów H5 lub H7 inne niŜ powodujące wysoce 
zaraźliwą grypę ptaków (HPAI); 

32) ‘Choroba Newcastle’  oznacza infekcje u drobiu: (a) powodowane przez jakikolwiek 
ptasi szczep paramyxowirusa 1 wykazujący domózgowy wskaźnik patogenności (ICPI) 
u jednodniowych kurcząt wyŜszy niŜ 0,7; lub (b) w przypadku których stwierdza się w 
cząsteczce wirusa (w sposób bezpośredni lub pośredni) na końcu C łańcucha proteiny 
F2 oraz fenyloalaninę w lokalizacji 117, która stanowi koniec N łańcucha proteiny F1; 
termin wielokrotne aminokwasy zasadowe odnosi do co najmniej 3 cząsteczek argininy 
lub lizyny stwierdzanych w lokalizacji 113 i 116; niepowodzenie w udowodnieniu 
charakterystycznego układu aminokwasów, jak opisane w tym punkcie wymaga 
przeprowadzenia charakterystyki izolowanego wirusa poprzez test ICPI; w tej definicji 
aminokwasy są numerowane poczynając od końca –N sekwencji aminokwasów 
wnioskując z sekwencji nukleotydów genu F0; lokalizacje 113-116 odpowiadają 
lokalizacjom   od -4 do -1 od strony cięcia łańcucha;   

33) ‘strategia ró Ŝnicowania zwierz ąt zainfekowanych od zwierz ąt szczepionych 
(DIVA)’  oznacza strategię szczepień, która umoŜliwia rozróŜnienie pomiędzy 
zwierzętami zaszczepionymi/zainfekowanymi i zaszczepionymi/niezainfekowanymi 
poprzez zastosowanie testów diagnostycznych wykrywających przeciwciała przeciwko 
„dzikim” szczepom wirusa  uŜyciu nieszczepionych ptaków wskaźnikowych . 

34) ‘zatwierdzony organ, zatwierdzony instytut lub zatw ierdzone centrum’  oznaczają 
geograficznie ograniczone zakłady, zatwierdzone zgodnie z zasadami weterynaryjnymi 
Republiki Macedonii, gdzie jeden lub więcej gatunków Ŝywych zwierząt są 
przetrzymywane lub hodowane w warunkach naturalnych, w celach komercyjnych lub 
niekomercyjnych, w szczególności w jednym z poniŜszych celów: pokazywanie Ŝywych 
zwierząt i cele edukacyjne, utrzymywanie gatunków zagroŜonych wyginięciem, 
prowadzenie badań naukowych lub rozmnaŜanie Ŝywych zwierząt do takich badań. 

35) ‘zwierz ęta nale Ŝące do kategorii taksonomicznej Tr ąbowców ( Proboscidea) i 
Parzystokopytnych ( Artiodactyla)’ oznacza ssaki lądowe naleŜące do kategorii 
taksonomicznej Trąbowce i Parzystokopytne oraz ich odmiany; 

36) ‘ptaki’  oznacza zwierzęta naleŜące do Gromady Aves, z wyłączeniem :   
a) Drobiu, indyków perlic, kaczek, gęsi, przepiórek, gołębi, baŜantów, kuropatw oraz 

ptaków bezgrzebieniowych (Ratitae) hodowanych lub utrzymywanych w niewoli w 
celu rozmanarzania, produkcji mięsa i jaj konsumpcyjnych oraz ponownego 
zasiedlania naturalnych siedlisk ptactwem dzikim; 

b) Ptaki importowane w ramach programów ochrony zatwierdzonych przez właściwe 
władze; 

c) Zwierzęta towarzyszące właścicielowi; 
d) Ptaki przewoŜone do ogrodów zoologicznych, cyrków, parków rozrywki lub w celach 

eksperymentalnych; 
e) Ptaki przeznaczone dla organów, instytutów lub centów zatwierdzonych przez 

władze właściwe; 
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f) Gołębie sportowe, które są wwoŜone na terytorium Republiki Macedonii z 
sąsiadujących krajów trzecich, w których przebywają i natychmiast wypuszczane 
celem przelotu powrotnego do kraju trzeciego; 

g) Ptaki importowane z Andory, Liechtensteinu, Monaco, Norwegii, San Marino, 
Szwajcarii oraz Państwa Watykan. 

(37) ‘ptaki hodowlane utrzymywane w niewoli’  oznacza ptaki które nie zostały odłowione 
z warunków dzikich ale były urodzone i wychowane w warunkach niewoli i mające rodziców 
rozmnaŜających się w warunkach niewoli; 
 (38) ‘bezszwowo zamykane obr ączki na nog ę’ oznacza obrączkę lub opaskę o 
nieprzerwanym obwodzie bez przerw lub łączeń, w rozmiarze zapewniającym Ŝe nie mogą 
być usunięte z nogi ptaka dorosłego, po załoŜeniu w pierwszych dniach jego Ŝycia I która 
została wyprodukowana w tym celu; 
(39)  ‘zatwierdzone miejsce kwarantanny’  oznacza: 
а) miejsce które jest uŜywane wyłacznie dla ptaków pochodzących z krajów trzecich; i  
б) miejsce które było kontrolowane i zatwierdzone przez władze właściwe z 
eksportującego kraju trzeciego i pozostaje w zgodności z wymogami określonymi w 
Artykule 4 i Załączniku II; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CZĘŚĆ  II 

Metody i procedury dotycz ące importu i tranzytu Ŝywych zwierz ąt oraz metody i 
procedury kontroli i badania podczas importu i tran zytu Ŝywych zwierz ąt 

 
Artykuł 3 

Zasady ogólne 
 
Metody i procedury dotyczące importu i tranzytu przesyłek Ŝywych zwierząt obejmują  
kontrolę dokumentacji, identyfikację, badanie fizyczne i kliniczne oraz kontrolę dobrostanu 
Ŝywych zwierząt oraz wyniki tych kontroli. 
 
 

Rozdział I 
Metody i procedury prowadzenia kontroli i badania d okumentacji 

 
Artykuł 4 

Фреквенција на проверка и преглед на документи 
Częstotliwość kontroli i badania dokumentów 

 
NiezaleŜnie od punktu ostatecznego przeznaczenia, wszystkie przesyłki Ŝywych zwierząt 
muszą być poddane kontroli dokumentacji i kontrolom, o których mowa w Artykule 7 
niniejszej KsiąŜki Procedur. 
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Artykuł 5 
Miejsce i czas przeprowadzenia kontroli i badania dokumentacji 

 
(1) Kontrola i badanie dokumentacji powinno być przeprowadzone w momencie gdy 

urzedowy lekarz weterynarii na punkcie kontroli granicznej będzie posiadał wszystkie 
oryginały dokumnetów, o których mowa w Artyrkule 7 niniejszej KsiąŜki Procedur. 

(2) Kontrola wstępna i informacyjna dokumentów moŜe być przeprowadzona w czasie 
dostarczenia zawiadomienia o dotarciu przesyłki, o którym mowa w Artykule 6 niniejszej 
KsiąŜki Procedur, w szczególności jeśli zachodzi potrzeba potwierdzenia wiarygodności 
kraju trzeciego lub części obszaru kraju trzeciego, z którego pochodzą zwierzęta 
importowane lub przejeŜdŜające tranzytem oraz wiarygodności firmy transportującej 

(3) Kontrola o której mowa w punkcie (2) niniejszego artykułu nie wyklucza ostatecznej 
kontroli o której mowa w punkcie (1) niniejszego Artykułu.  

 
 

Artykuł 6 
Powiadomienie o dotarciu przesyłki 

 
(1) Powiadomienie o dotarciu przesyłki Ŝywych zwierząt musi być dostarczone do 

urzędowego lekarza weterynarii na pukcie kontroli granicznej co najmniej na 24 godziny 
przed planowanym dotarciem przesyłki do punktu kontroli granicznej. 

(2) Urzędowy lekarz weterynarii na punkcie kontroli granicznej moŜe zatwierdzić krótszy 
okres na dostarczenie powiadomienia o dotarciu przesyłki od tego, o którym mowa w 
punkcie (1) niniejszej KsiąŜki Procedur 

(3) W przypadku przesyłki Ŝywych zwierząt docierającej na punkt kontroli granicznej na 
lotnisku międzynarodowym, powiadomienie o dotarciu przesyłki moŜe być dostarczone 
na co najmniej dwie godziny przed planowanym czasem przybycia na punkt kontroli 
granicznej 

(4) Powiadomienie o dotarciu przesyłki Ŝywych zwierząt musi zawierać następujące 
informacje : 
- wysyłający/eksporter  
- numer referencyjny powiadomienia 
- odbiorca 
- osoba odpowiedzialna za przesyłkę 
- kraj trzeci pochodzenia 
- region pochodzenia  
- importer 
- miejsce przeznaczenia 
- orientacyjna data dotarcia na punkt kontroli granicznej 
- dokumenty weterynaryjne  
- typ transportu 
- gatunki (rasy) Ŝywych zwierząt 
- oznaczenie taryfy  
- liczba Ŝywych zwierząt 
- liczba paczek(transportów) 
- Ŝywe zwierzęta przeznaczone na 
- numer plomby i numer kontenera 
- na transport do 
- na tranzyt do kraju trzeciego 
- na tranzyt poprzez kraje 
- środki transportu 
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- firma transportowa  
- plan przejazdu 
- deklaracja, i  
- miejsce i data deklaracji 
 
(5) Osoba odpowiedzialna za przesyłkę powinna wypełnić i dostarczyć powiadomienie o 
dotarciu przesyłki Ŝywych zwierząt 
(6) Powiadomienie o dotarciu przesyłki Ŝywych zwierząt, o którym mowa w punkcie     
    (4) niniejszego Artykułu musi: 

1) być całkowicie i poprawnie wypełnione; 
2) być w pełni zgodne z informacjami zawartymi w towarzyszącej przesyłce 
dokumentacji  
3) być dostarczona w 3 lub 4 kopiach w zaleŜności od tego, czy przesyłka będzie 
kontrolowana przez słuŜby celne na samym punkcie kontroli granicznej, czy teŜ przez 
słuŜby celne w innym biurze terenowym, i 
4) posiadać oryginalną pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za przesyłkę na 
wszystkich 3 lub 4 kopiach 

 
(7) Do momentu pełnego wdroŜenia systemu komputerowego na punktach kontroli 
granicznej powiadomienie o dotarciu przesyłki moŜe być dostarczone w innych formach (tj 
telefonicznie, faksem, listownie lub e-mailowo itp.) 
(8) Na podstawie dokumentacji towarzyszącej przesyłce Ŝywych zwierząt, wszystkie dane z 
powiadomienia o dotarciu przesyłki Ŝywych zwierząt muszą być potwierdzone przez 
urzędowego lekarza weterynarii na punkcie kontroli granicznej. 
(9) Uzupełnianie niewypełnionych pól lub modyfikowanie  wpisanych danych powinno być 
czynione przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę, potwierdzone własnoręcznym 
podpisem lub powinno zostać wypełnione i złoŜone nowe powiadomienie o dotarciu 
przesyłki Ŝywych zwierząt. 
 
 

Artykuł 7 
Dokumentacja towarzysząca przesyłce 

 
Wszystkim przesyłkom Ŝywych zwierzat muszą towarzyszyć następujące dokumenty: 
- weterynaryjne świadectwo zdrowia 
- pozwolenie na import/tranzyt 
- plan przejazdu; 
- pozwolenie dotyczące środków transportu 
- eksportowe dokumenty celne – rachunki cargo, i 
- w przypadku importu zwierząt dzikich naleŜących do gatunków zagroŜonych wyginięciem, 
pozwolenie zgodne z konwencją CITES i Certyfikat CITES 
 
 

Artykuł 8 
Weterynaryjne Świadectwa Zdrowia 

 
(1) Wszystkim przesyłkom Ŝywych zwierząt musi towarzyszyć oryginał weterynaryjnego 

świadectwa zdrowia wystawionego przez władze właściwe kraju trzeciego pochodzenia 
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(2) Weterynaryjne świadectwo zdrowia musi: 
1) Składać się z jednej kartki papieru lub określonej liczby spiętych kartek papieru w 

formacie A4 
2) Posiadać swój unikalny numer referencyjny 
3) Posiadać oryginalny podpis osoby upowaŜnionej do wystawienia weterynaryjnego 

świadectwa zdrowia, czytelne nazwisko i pełnioną funkcję zapisaną drukowanymi 
literami i oryginalną pieczęć władzy właściwej wystawiającej świadectwo w 
kolorze innym niŜ kolor tekstu świadectwa; 

4) Posiadać datę wystawienia świadectwa która musi być zbieŜna z datą załadunku 
zwierząt 

5) Być zaadresowane do odbiorcy przesyłki 
6) Być wypełnione całkowicie i poprawnie 
7) Nie posiadać dodatkowych poprawek, a w przypadku gdy takie występują, 

powinny one być potwierdzone podpisem osoby upowaŜnionej do wystawienia 
weterynaryjnego świadectwa zdrowia; 

8) Nie wypełnione fragmenty lub fragmenty, które nie dotyczą danej przesyłki winny 
być przekreślone, a skreślenie powinno być potwierdzone podpisem osoby 
upowaŜnionej do wystawienia weterynaryjnego świadectwa zdrowia  

9) Dotyczyć jednej przesyłki Ŝywych zwierząt 
 

 
(3) Weterynaryjne świadectwa zdrowia muszą być wystawione w urzędowym języku kraju 

trzeciego pochodzenia przesyłki Ŝywych zwierząt jak równieŜ w języku macedońskim 
lub teŜ musza być przetłumaczone na język macedoński i potwierdzone notarialnie, a w 
przypadku tranzytu przez inny kraj trzeci, równieŜ na język angielski. 

(4) Jeśli weterynaryjne świadectwo zdrowia jest przetłumaczone na język macedoński i 
potwierdzone notarialnie lub teŜ posiada dodatkową kopię przygotowaną w języku 
macedońskim, urzędowy lekarz weterynarii musi przeprowadzić kontrolę krzyŜową w 
celu potwierdzenia, Ŝe dane są identyczne z tymi zawartymi w weterynaryjnym 
świadectwie zdrowia wystawionym w urzędowym języku kraju trzeciego pochodzenia 
przesyłki Ŝywych zwierząt. 

(5) Format i zawartość weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla importu Ŝywych zwierząt 
przedstawiono w Załączniku 7 niniejszej KsiąŜki Procedur. 
 

 
 
 

Artykuł 9 
Дозвола за увоImport/transit permit 

Zezwolenie na tranzyt 
 
 
(1) Podczas importu kaŜdej przesyłce Ŝywych zwierzat musi towarzyszyć zezwolenie na 

import wystawione przez władze właściwe  
(2) Zezwolenie na import, o którym mowa w punkcie (1) niniejszego Artykułu, musi 

zawierać następujące informacje: 
1) Kraj trzeci pochodzenia przesyłki Ŝywych zwierząt;  
2) Wysyłający przesyłkę Ŝywych zwierząt;  
3) Odbiorca przesyłki Ŝywych zwierzat i, jeśli występują róŜnice, miejsce 
ostatecznego przeznaczenia; 
4) liczba i gatunek importowanych Ŝywych zwierzat  
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5) punkt kontroli granicznej wjazdu oraz 
6) miejsce odbywania kwarantanny 
 

(3) Podczas tranzytu kaŜdej przesyłce Ŝywych zwierząt musi towarzyszyć odpowiednia 
dokumentacja wystawiona przez władze właściwe kraju trzeciego przeznaczenia przesyłki 
Ŝywych zwierzat, która zezwala na import i/lub dokument potwierdzający, Ŝe przesyłka 
Ŝywych zwierząt zostanie importowana i nie będzie zwrócona na terytorium Republiki 
Macedonii 
 

 
Artykuł 10 

Plan przejazdu 
 

(1) KaŜdej przesyłce Ŝywych zwierząt musi towarzyszyc plan przejazdu wystawiony przez 
przewoźnika i musi on stanowić integralną część weterynaryjnego świadectwa zdrowia.  

(2) Plan przejazdu powinien posiadać numer referencyjny z weterynaryjnego świadectwa 
zdrowia i musi być potwierdzony podpisem i pieczęcią urzędowego lekarza weterynarii 
z miejsca pochodzenia przesyłki. 

(3) W zaleŜności od miejsca przeznaczenia przesyłki, plan przejazdu musi zawierać 
szczegółowe informacje dotyczące miejsc postoju i odpoczynku lub transferu Ŝywych 
zwierząt, co powinno  być potwierdzone przez osobę odpowiedzialną za przewóz. 

(4) Informacja dotycząca czasu oraz miejsca karmienia i pojenia zwierząt musi być 
wypełniona przez osobę odpowiedzialną za przewóz. 

(5) Plan przejazdu musi być przedłoŜony w dwóch kopiach, z których pierwsza po 
weryfikacji przez urzędowego lekarza weterynarii na punkcie weterynaryjnej kontroli 
granicznej będzie dalej towarzyszyła przesyłce Ŝywych zwierząt do miejsca ich 
przeznaczenia, a druga kopia musi pozostać w punkcie kontroli granicznej razem z 
pozostałą dokumentacją dotyczącą przesyłki Ŝywych zwierząt. 

(6) Podczas kontroli planu przejazdu urzędowy lekarz weterynarii na punkcie kontroli 
granicznej musi dodatkowo poza innymi rzeczami potwierdzić Ŝe: 
1) Zadeklarowane miejsca postoju i odpoczynku zwierząt są zatwierdzone przez 

władze właściwe oraz 
2) Informacje dotyczące miejsc przewidzianych na postój i odpoczynek zawarte w 

planie przejazdu są pełne i dokładne. 
 
 

 
Artykuł 11 

Zatwierdzenie środków transportu – oświadczenie przewoźnika 
 
(1) Przewoźnik ma obowiązek poddać się rejestracji i posiadać zatwierdzenie śródków 

transportu wystawienoe przez władze właściwe kraju trzeciego, w którym 
zarejestrowane jest centralne biuro przewoźnika lub musi mieć zatwierdzenie zgodnie z 
regulacjami Republiki Macedonii, które dotyczą ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt.  

(2) Zatwierdzenie środków transportu musi zawierać informacje dotyczące przewoźnika, 
numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przewóz Ŝywych 
zwierząt. 

(3) Na punkcie kontroli granicznej przewoźnik lub osoba odpowiedzialna za przewóz 
Ŝywych zwierząt musi przedstawić oświadczenie zobowiązując się do przestrzegania 
wymogów dotyczących przewozu przez terytorium Republiki Macedonii. 
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(4) Format i zawartość oświadczenia o którym mowa w punkcie (3) niniejszego Artykułu 
znajduje się z Załączniku 1 do niniejszej KsiąŜki Procedur . 

 
 

Artykuł 12 
Eksportowe dokumenty celne  – Cargo  

 
(1) Na Ŝądanie urzędowego lekarza weterynarii na punkcie kontroli granicznej osoba 

odpowiedzialna za przesyłkę Ŝywych zwierząt musi przedłoŜyć eksportowe dokumenty 
celne i dokumenty cargo. 

(2) Na Ŝądanie urzędowego lekarza weterynarii na punkcie kontroli granicznej eksportowe 
dokumenty celne i dokumenty cargo mogą być dostarczone do słuŜb celnych jak 
równieŜ do słuŜb lotniska lub kolejowych. 

(3) Eksportowe dokumenty celne oraz dokumenty cargo winny być przedłoŜone celem 
równoległej kontroli i potwierdzenia faktu dotarcia przesyłki  Ŝywych zwierząt na punkt 
kontroli granicznej i autentyczność podanych informacji i innych dokumentów 
towarzyszących w szczególności podczas załadunku. 

 
 
 
 

Artykuł 13 
Zezwolenia CITES i certyfikaty CITES 

 
(1) Podczas importu Ŝywych zwierząt naleŜących do gatunków zagroŜonych wyginięciem 

objętych konwencją CITES, przesyłce Ŝywych zwierząt musi towarzyszyć zezwolenie 
importu wystawione przez władze właściwe z kraju trzeciego ostatecznego 
przeznaczenia przesyłki. 

(2) Podczas importu Ŝywych zwierząt naleŜących do gatunków zagroŜonych objętych 
konwencją CITES, przesyłce Ŝywych zwierząt musi towarzyszyć certyfikat CITES 
wystawiony przez władze właściwe kraju trzeciego pochodzenia przesyłki  

(3) Kontrola certyfikatu CITES jest wykonywana równolegle z kontrolą weterynaryjnego 
świadectwa zdrowia  

(4) Certyfikat CITES wystawiony jest w jednym oryginale i trzech potwierdzonych kopiach. 
1) Urzędowy lekarz weterynarii na punkcie kontroli granicznej zatrzymuje oryginał i 

przedkłada go władzom właściwym wystawiającym zezwolenie na import ; 
2) Jedna potwierdzona kopia musi być przedłoŜona słuŜbom celnym 
3) Jedna potwierdzona kopia zatrzymywana jest przez urzędowego lekarza weterynarii 

na punkcie kontroli granicznej oraz 
4) Jedna potwierdzona kopia musi towarzyszyć przesyłce do punktu ostatecznego 

przeznaczenia. 
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Rozdział II 
Metody i procedury przeprowadzenia  identyfikacji  Ŝywych zwierz ąt 

 
 

Article 14 
Częstotliwość kontroli dotyczacych identyfikacji 

 
(1) Wszystkie przesyłki Ŝywych zwierząt muszą być poddane identyfikacji niezaleŜnie od 

miejsca ich przeznaczenia.  
(2) W przypadkach kiedy przesyłka składa się z większej grupy Ŝywych zwierząt 

identyfikacja powinna być przeprowadzona w stosunku do 10% Ŝywych zwierząt ale 
nie mniej niŜ 10 sztuk – reprezentujących wszystkie gatunki zwierząt wchodzących w 
skład przesyłki. 

(3) Procent o którym mowa w pkt. (2) niniejszego Artykułu moŜe być wyŜszy, jeŜeli 
pierwsze kontrole dają niesatysfakcjonujące wyniki lub występuje podejrzenie 
wystąpienia niezgodności. 

(4) Identyfikacja nie jest przeprowadzana w przypadku tranzytu przesyłki Ŝywych zwierząt 
przez punkt kontroli granicznej na lotnisku międzynarodowym, jeŜeli zwierzęta 
kontynuują podróŜ tym samym środkiem transportu i jeśli na miejscu ich przeznaczenia 
znajduje się zatwierdzony punkt kontroli granicznej.  

 
Artykuł 15 

Miejsce i czas przeprowadzenia identyfikacji 
 

(1) Identyfikacja Ŝywych zwierząt przeprowadzana jest wtedy kiedy zwierzęta znajdują się 
fizycznie na punkcie kontroli granicznej i towarzyszą im oryginały odpowiednich 
dokumentów. 

(2) Identyfikacja Ŝywych zwierząt jest przeprowadzana po uzyskaniu satysfakcjonujących 
wyników kontroli dokumentacji.  

 
 
 

Artykuł 16 
Metody przeprowadzania identyfikacji 

 
(1) Metody przeprowadzania identyfikacji Ŝywych zwierząt mogą być: 

1) Indywidualne, dla wszystkich gatunków zwierząt, dla których przewidziane jest 
indywidualne znakowanie w celu identyfikacji numeru, typu pojedynczych 
oznakowań Ŝywych zwierząt; 

2) Grupowe dotyczące reprezentatywnej liczby transportów lub kontenerów- dla 
wszystkich gatunków zwierząt, w przypadku których indywidualne znakowanie nie 
jest przewidziane; 

3) Kontrola wzrokowa, przy reprezentatywnej liczbie transportów – w przypadkach 
kiedy przeprowadzona została ocena liczby i rodzaju Ŝywych zwierząt. 

(2) Kontrola środków transportu przeprowadzana jest w celu potwierdzenia numeru 
rejestracyjnego środka transportu jak i plomb. 
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Rozdział III 

Metody i procedury przeprowadzenia kontroli fizyczn ej i badania klinicznego oraz 
kontroli dobrostanu zwierz ąt 

 
 
 

Artykuł 17 
Zasady ogólne 

 
(1) Kontrola fizyczna i badanie kliniczne oraz kontrola dobrostanu zwierząt skład się z: 

1) Indywidualnego badania klinicznego Ŝywych zwierząt w celu potwierdzenia informacji 
uzyskanych z weterynaryjnego świadectwa zdrowia, jak równieŜ celem określenia 
stanu zdrowia zwierząt; 

2) W przypadkach, o których mowa w Artykule 18 w pkt (2) i (3) oraz Artykule 20 pkt. 
(2) niniejszej KsiąŜki Procedur i zgodnie z tą samą procedurą obowiązującą dla 
poszczególnych kategorii i gatunków Ŝywych zwierząt, mogą mieć miejsce 
odstępstwa od indywidualnego badania klinicznego, o którym mowa w pkt. 1) 
niniejszego Artykułu; 

3) Badania laboratoryjne, o których mowa w rozporządzeniach dotyczących zdrowia 
zwierząt jak równieŜ badania laboratoryjne uznane za konieczne; 

4) Laboratoryjne oznaczanie pozostałości leków weterynaryjnych i zanieczyszczeń; 
5) Kontrola dobrostanu zwierząt w celu potwierdzenia zgodności z minimalnymi 

wymogami z zakresu ochrony zwierząt podczas transportu. 
(2) Testy laboratoryjne o których mowa w pkt. (3)  i (4) w paragrafie (1) niniejszego 

Artykułu muszą być przeprowadzone w moŜliwie najkrótszym czasie. 
 
 

Artykuł 18 
Częstotliwość kontroli fizycznej i badania klinicznego 

 
(1) Wszystkie przesyłki Ŝywych zwierząt powinny być poddane kontroli i badaniu 

klinicznemu oraz kontroli z zakresu dobrostanu zwierząt, niezaleŜnie od miejsca ich 
ostatecznego przeznaczenia. 

(2) W przypadkach, kiedy przesyłka składa się z większej liczby Ŝywych zwierząt i  w 
zaleŜności od gatunku zwierząt, badanie kliniczne moŜe być przeprowadzone 
wybiórczo zgodnie z następującą zasadą: 
1) 10% zwierząt lecz co najmniej 10 sztuk, w przypadku zwierząt przeznaczonych 

do hodowli i reprodukcji; 
2) 5% Ŝywych zwierząt lecz co najmniej 5 sztuk, w przypadku zwierząt 

przeznaczonych do uboju, jeśli ubój ten planowany jest w krótkim czasie. 
 

(3) Procent o którym mowa w pkt. (1) i (2) paragrafu (2) niniejszego Artykułu moŜe 
sięgać aŜ 100 % jeśli pierwsze kontrole ujawnią niesatysfakcjonujące wyniki lub gdy 
występują podejrzenia nieprawidłowości.  

(4) Kontrola fizyczna i badanie kliniczne oraz kontrola dobrostanu zwierząt nie powinna 
być przeprowadzana: 
1) Podczas importu, w przypadku umów dwustronnych z sąsiadującymi krajami 

trzecimi, i  
2) Podczas tranzytu kiedy, nie występują Ŝadne wątpliwości co do stanu zdrowia i 

dobrostanu zwierząt oraz inne nieprawidłowości. 
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Artykuł 19 

Miejsce i czas przeprowadzania kontroli fizycznej i badania klinicznego oraz kontroli 
dobrostanu zwierząt 

 
(1) Kontrola fizyczna i badanie kliniczne oraz kontrola dobrostanu zwierząt 

przeprowadzane są kiedy zwierzęta są obecne w punkcie kontroli granicznej oraz 
towarzyszą im oryginały odpowiednich dokumentów. 

(2) Kontrola fizyczna i badanie kliniczne oraz kontrola dobrostanu zwierząt są 
przeprowadzane po zakończeniu kontroli dokumentacji oraz identyfikacji zwierząt. 

 
 

Artykuł 20 
Metody przeprowadzania kontroli fizycznej i badania klinicznego 

 
(1) Kontrola fizyczna oraz badanie kliniczne zwierząt mogą być: 

1) grupowe, z kontrolą wzrokową wszystkich zwierząt wchodzącej w skład przesyłki, 
łącznie z ogólną oceną stanu zdrowia, i  
2) indywidualne, z losowym wyborem zwierząt, w takich przypadkach następujące 
rzeczy muszą być sprawdzone: 

a) moŜliwość swobodnego poruszania się; 
b)stan skóry, błon śluzowych, zaburzeń, etc. 
c)kontrola dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, jeśli kontrole o których 
mowa w podpunktach a) i b) paragrafu (1) niniejszego Artykułu nie są 
zadowalające, i  
d)badanie palpacyjne, jeśli badania o których mowa w podpunktach a), b) i c) 
paragrafu (1) niniejszego Artykułu nie są satysfakcjonujące. 

(2) Indywidualne kontrole fizyczne i badania kliniczne Ŝywych zwierząt nie są konieczne w       
przypadku drobiu, ptaków, ssaków morskich, wszystkich gatunków ryb, gryzoni, ptaków 
bezgrzebieniowych, pszczół, owadów, gadów, płazów, pozostałych zwierząt 
bezkręgowych, zwierząt futerkowych, zwierząt cyrkowych i z ogrodów zoologicznych 
włączając kopytne i koniowate, które są uwaŜane za niebezpieczne. 
(3) Kontrola fizyczna i badanie kliniczne Ŝywych zwierząt, o których mowa w paragrafie (2) 
niniejszego Artykułu składają się z kontroli warunków przebywania, zachowania i statusu 
zdrowotnego zwierząt. 
(4) W przypadku wątpliwości co do ryzyka lub pojawienia się nieprawidłowości, fizyczna 
kontrola i badanie kliniczne Ŝywych zwierząt ,o których mowa w paragrafie (2) niniejszego 
Artykułu, powinno być przeprowadzone w odniesieniu do następujących 
gatunków/kategorii zwierząt: 

1) Ŝywe ryby, skorupiaki, Ŝywe mięczaki dwublaszkowe i Ŝywe zwierzęta przeznaczone 
dla centrów badawczych i naukowych; 
2) Ŝywe zwierzęta nie posiadające statusu wolnych od określonych mikroorganizmów 
patogennych; 
3) Ŝywe zwierzęta transportowane w zaplombowanych kontenerach w warunkach 
kontrolowanego środowiska i  
4) zwierzęta towarzyszące, z wyjątkiem nieparzystokopytnych, którym towarzyszom 
właściciele lub osoby odpowiedzialne podczas transportu oraz przeznaczone na 
sprzedaŜ lub przewoŜone do innych osób, lub towarzyszące w podróŜy w celach 
niekomercyjnych. 
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Artykuł 21 

Metody przeprowadzania kontroli dobrostanu Ŝywych zwierząt 
 
(1) Kontrola dobrostanu zwierząt przeprowadzana jest równolegle z kontrolą planu 

przejazdu Ŝywych zwierząt. 
(2) Podczas kontroli o której mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu następujące 

rzeczy muszą być wzięte pod uwagę: 
1) Długość i czas trwania podróŜy juŜ odbytej; 
2) Potrzeby karmienia, pojenia i odpoczynku Ŝywych zwierząt; 
3) Długość i czas trwania podróŜy, która pozostaje do odbycia i  
4) Proponowane uzgodnienia dotyczące postoju i odpoczynku, o których mowa 

w planie przejazdu. 
(3) Wyniki kontroli dobrostanu zwierząt muszą być dołączone do rejestru kontroli 

dobrostanu zwierząt i środków transportu Ŝywych zwierząt.  
(4) Zawartość rejestru kontroli dobrostanu Ŝywych zwierząt i środków transportu Ŝywych 

zwierząt zawarta jest w załączniku 2 do niniejszej KsiąŜki Procedur. 
 
 

Artykuł 22 
Metody przeprowadzania kontroli środków transportu Ŝywych zwierząt 

 
(1) Kontrola środków transportu Ŝywych zwierząt musi składać się z: 

1) Kontroli pojazdów (cięŜarówek lub wagonów) i 
2) Kontroli dokumentacji. 

(2) Wyniki kontroli środków transportu Ŝywych zwierząt muszą być dołączone do rejestru 
kontroli dobrostanu zwierząt i środków transportu Ŝywych zwierząt o których mowa w 
Artykule 21 paragraf (3) niniejszej KsiąŜki Procedur. 

 
Artykuł 23 

Procedury i metody pobierania prób do badań laboratoryjnych od Ŝywych zwierząt 
 

(1) Losowe pobieranie prób do badań laboratoryjnych od Ŝywych zwierząt powinno być 
przeprowadzone w celu potwierdzenia stanu zdrowia deklarowanego w 
weterynaryjnym świadectwie zdrowia. 

(2) Pobieranie prób do przeprowadzenia określonych badań laboratoryjnych w celu 
wykrycia i monitorowania pozostałości leków weterynaryjnych i zanieczyszczeń 
powinno być przeprowadzone zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Republice 
Macedonii z zakresu zdrowia zwierząt. 

(3) Próbki do przeprowadzenia badań laboratoryjnych z zakresu chorób zakaźnych w 
przypadku wystąpienia podejrzenia powinny być pobrane od: 

1) Przynajmniej 3% przesyłek importowanych w miesiącu i 
2) KaŜdej przesyłki zgodnie z punktem 1) niniejszego paragrafu od przynajmniej 

10% Ŝywych zwierząt lecz nie mniej niŜ 4 sztuk reprezentujących wszystkie 
gatunki zwierząt wchodzących w skład przesyłki. 

(4) Losowy wybór przesyłek, w przypadku których pobierane będą próby do 
przeprowadzenia badań laboratoryjnych powinien być przeprowadzony z 
uwzględnieniem punktu kontroli granicznej, gatunku Ŝywych zwierząt oraz kraju ich 
pochodzenia. 
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(5) Lista chorób przy których pobierane są próby do badań laboratoryjnych jest 
prowadzona zgodnie z Rocznym Planem z zakresu zdrowotności zwierząt Republiki 
Macedonii ze szczególnym uwzględnieniem: 

1) Wieloletnich programów zwalczania chorób zakaźnych; 
2) Ocena ryzyka dotyczącą trzeciego kraju pochodzenia zwierząt; 
3) Gatunków Ŝywych zwierząt, które są importowane i 
4) Statusu epizootycznego krajów trzecich, przez które transportowana była 

przesyłka. 
(6) Przesyłki Ŝywych zwierząt, które są przedmiotem badań laboratoryjnych, o których 

mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu nie powinny być zatrzymywane do 
otrzymania wyników badań laboratoryjnych. Jednocześnie naleŜy wziąć pod uwagę 
fakt, Ŝe kontrole i identyfikacja, dokumentacja, kontrola fizyczna i badanie kliniczne 
dały satysfakcjonujące wyniki. 

(7) Przesyłki Ŝywych zwierząt, od których pobierane były próby do przeprowadzenia 
badań laboratoryjnych w zakresie chorób zakaźnych, w związku z zaistnieniem 
podejrzenia lub nieprawidłowości, winny być poddane kwarantannie zgodnie z 
Artykułem 29 paragraf (2) niniejszego Artykułu pod urzędowym nadzorem do 
momentu uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych. 

 
 

Artykuł  24 
Powiadomienie o wynikach przeprowadzonych badań laboratoryjnych 

 
(1) Urzędowy lekarz weterynarii na punkcie kontroli granicznej podczas pobierania prób 

zgodnie z zasadami określonymi w Artykule 23 niniejszej KsiąŜki Procedur poprzez 
system informatyczny, lub do czasu jego pełnego wdroŜenia, w formie pisemnej 
informuje władze właściwe miejsca przeznaczenia przesyłki o pobraniu prób do badań 
laboratoryjnych niezwłocznie po opuszczeniu przez przesyłkę punktu kontroli 
granicznej. 

(2) Wyniki badań laboratoryjnych, poprzez system informatyczny weterynaryjnych słuŜb 
granicznych lub do czasu jego pełnego wdroŜenia, w formie pisemnej powinny być 
dostarczone urzędowemu lekarzowi weterynarii na punkcie kontroli granicznej, na 
którym pobierano próby i władze właściwe z miejsca ostatecznego przeznaczenia 
przesyłki natychmiast po otrzymaniu wyników, niezaleŜnie od ich wyniku. 

(3) Urzędowy lekarz weterynarii na punkcie kontroli granicznej, w przypadku uzyskania 
wyników dodatnich, niezaleŜnie od tego czy próbki pobierane były drogą losową czy w 
wyniku wystąpienia podejrzenia, musi poinformować władze właściwe  

 
 

Rozdział IV 
Wyniki przeprowadzonych kontroli dotycz ących importu i tranzytu Ŝywych zwierz ąt  

 
Artykuł 25 

Dokumentacja i licencje 
 
(1) Po zakończeniu kontroli, o których mowa w Artykułach 4 do 24 niniejszej KsiąŜki 

Procedur urzędowy lekarz weterynarii na punkcie kontroli granicznej powinien 
zarchiwizować dokumentacje i licencje. 

(2) Archiwa, o których mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu, powinny zawierać w  
szczególności następujące informacje: 

- Kontrola dokumentacji; 
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- Numer referencyjny; 
- identyfikacja; 
- kontrola fizyczna; 
- badania laboratoryjne 
- kontrola dobrostanu i  
- wpływ transportu na Ŝywe zwierzęta . 

 
(3) Licencja o której mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu musi w szczególności  

- zawierać następujące informacje: 
- Akceptacja transportu; 
- Akceptacja tranzytu; 
- Akceptacja stałego importu; 
- Akceptacja czasowego wjazdu; 
- Powody odrzucenia 
- Brak akceptacji 
- Dane kontrolowanego miejsca przeznaczenia 
- Ponowne plombowanie przesyłki 
- Pełną identyfikację punktu kontroli granicznej, władzy właściwej i urzędowa pieczęć  

       urzędowego  lekarza weterynarii; 
- Numer referencyjny dokumentacji celnej; 
- Informacje dotyczące powrotu; 
- Działania dalsze, i 
- Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii 

(4) Powiadomienie o dotarciu przesyłki, o którym mowa w Artyrkule 6 niniejszej KsiąŜki     
Procedur na punkt graniczny,  dokumentacja i licencje, o których mowa w paragrafie (1)  
niniejszego Artykułu stanowią integralna część Wspólnych Dokumentów  
Weterynaryjnych Wejścia (zwanych dalej CVED), które znajdują się w Załączniku 3     
niniejszej KsiąŜki Procedur . 

(5) Urzędowy Lekarz Weterynarii na punkcie kontroli granicznej ma obowiązek wypełnienia  
i opieczętowania dokumentacji i licencji, o których mowa w paragrafie (1) niniejszego 
Artykułu. 

(6) Wszystkie dane, które dotyczą przesyłki takie jak kontrole, ich wyniki oraz podjęte 
działania, o których mowa w Artykułach 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 i 34 niniejszej KsiąŜki 
Procedur muszą być wprowadzone do systemu informatycznego punktów kontroli 
granicznej przez urzędowego lekarza weterynarii. 

 
Artykuł 26 

Zatwierdzenie wjazdu lub tranzytu 
 
(1) W przypadku gdy przeprowadzone kontrole dały satysfakcjonujące wyniki, import lub 

tranzyt przesyłki Ŝywych zwierząt moŜe zostać zatwierdzony. 
(2) Podczas wprowadzania dokumentacji i licencji, o których mowa w Artykule 25 paragraf 

(1) niniejszej Księgi Procedur ostateczne miejsce przeznaczenia przesyłki musi być 
jasno stwierdzone 

(3) W zaleŜności od miejsca ostatecznego przeznaczenia : 
1) Przesyłkom importowanym musi towarzyszyć do miejsca ostatecznego 

przeznaczenia kopia weterynaryjnego świadectwa zdrowia lub inne dokumenty 
towarzyszące, potwierdzone przez urzędowego lekarza weterynarii na punkcie 
kontroli granicznej, który zatwierdził import, a oryginały pozostają na punkcie 
kontroli granicznej wjazdu, jako część gromadzonej dokumentacji przesyłki, lub 
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2) Przesyłkom tranzytowym, aŜ do punktu kontroli granicznej wyjazdu przesyłki musi 
towarzyszyć oryginał weterynaryjnego świadectwa zdrowia lub inne dokumenty 
towarzyszące, a kopie potwierdzone przez urzędowego lekarza weterynarii na 
punkcie kontroli granicznej, który zatwierdził przewóz, powinny pozostać w punkcie 
granicznej kontroli wjazdu przesyłki. 

(4) W przypadku rozdzielenia przesyłki Ŝywych zwierząt na określone części urzędowy 
lekarz weterynarii na punkcie kontroli granicznej musi wystawić odpowiednią liczbę 
dokumentów CVED i grupę dokumentów CVED dla całej przesyłki, która pozostaje na 
punkcie kontroli granicznej wjazdu przesyłki i muszą one być zbieŜne z dokumentami 
CVED 

(5) Podczas importu, urzędowy lekarz weterynarii na punkcie kontroli granicznej musi 
poinformować władze właściwe kraju ostatecznego przeznaczenia przesyłki poprzez 
system informatyczny weterynaryjnych słuŜb granicznych,  lub teŜ do czasu jego 
całkowitego wdroŜenia innymi drogami komunikacji (telefon, faks, e-mail itp.) o darciu 
przesyłki. 

(6) Podczas tranzytu, urzędowy lekarz weterynarii na punkcie kontroli granicznej wjazdu 
musi poinformować urzędowego lekarza weterynarii na punkcie kontroli granicznej 
wyjazdu przesyłki, poprzez system informatyczny weterynaryjnych słuŜb granicznych  
lub teŜ do czasu jego całkowitego wdroŜenia innymi drogami komunikacji (telefon, faks, 
e-mail itp.) o zbliŜającej się przesyłce. 

(7) Podczas tranzytu, urzędowy lekarz weterynarii na punkcie kontroli granicznej wyjazdu 
musi dokonać wpisu w określonych polach dokumentacji i licencji, o których mowa w 
Artykule 25 paragraf (1) niniejszej KsiąŜki Procedur i poprzez system informatyczny 
weterynaryjnych słuŜb granicznych, lub teŜ do czasu jego całkowitego wdroŜenia 
innymi drogami komunikacji (telefon, faks, e-mail itp.) musi poinformować urzędowego 
lekarza weterynarii na punkcie kontroli granicznej. 
 

 
 

Artykuł 27 
Odpoczynek zwierząt 

 
(1) W przypadku, jeśli urzędowy lekarz weterynarii na punkcie kontroli granicznej na 

podstawie kontroli dobrostanu zwierząt stwierdzi, Ŝe nie mogą one kontynuować 
podróŜy, powinien on wystawić decyzję nakazującą zatrzymanie i umoŜliwienie 
zwierzętom odpoczynku, przez 24 godziny, która powinna równieŜ przewidywać 
rozładunek zwierząt, nakarmienie i napojenie zwierząt oraz jeśli to konieczne podjęcie 
leczenia rannych zwierząt. 

(2) Odpoczynek zwierząt moŜe odbywać się w: 
1) Punkcie kontroli granicznej jeśli jest on wyposaŜony w odpowiednie pomieszczenia 

do odpoczynku zwierząt lub, 
2) Zatwierdzonym miejscu odpoczynku zwierząt, znajdującym się pod nadzorem władz 

właściwych i nie odległym od punktu kontroli granicznej 
 

. 
 

Artykuł 28 
Powiadomienie o odpoczynku importowanych i tranzytowych przesyłek 

 
(1) Urzędowy lekarz weterynarii na punkcie kontroli granicznej poprzez system 

informatyczny weterynaryjnyh słuŜb granicznych,  lub teŜ do czasu jego całkowitego 
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wdroŜenia, w formie pisemnej powinien poinformować władze właściwe miejsca 
odpoczynku zwierząt, o konieczności odpoczynku zwierzat podczas transport w 
miejscach odpoczynku przewidzianych w planie przejazdu lub teŜ w miejscach 
narzuconych przez urzędowego lekarza weterynarii na punkcie kontroli granicznej. 

(2) Urzędowy lekarz weterynarii na punkcie kontroli granicznej moŜe zarządac od władz 
własciwych punktu odpoczynku zwierząt potwierdzenia odpoczynku zwierząt w 
wyznaczonym punkcie, jesli uzna to za konieczne niezaleznie od tego czy dotyczy to 
przeszłych odpoczynków czy dopiero planowanych. 
 

 
Artykuł 29 

Poddanie kwarantannie  
 
(1) W przypadku pobrania od Ŝywych zwierząt prób do badań laboratoryjnych z zakresu 

chorób zakaźnych, w związku z zaistnieniem podejrzenia lub wystąpienia niezgodności 
zwierzęta te poddawane są kwarantannie, do momentu uzyskania wyników badań 
laboratoryjnych   

(2) Zwierzęta Ŝywe o których mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu mogą być 
poddane kwarantannie w: 

1) W przeznaczonych do tego pomieszczeniach w punkcie kontroli granicznej jeśli jest 
on wyposaŜony w pomieszczenia do kwarantanny  

2) W miejscu ostatecznego przeznaczenia przesyłki 
3) Zatwierdzonej stacji kwarantanny, która znajduje się pod nadzorem władz 

właściwych  
(3) W drodze odstępstwa od paragrafu (1) niniejszego Artykułu, Ŝywe ptaki, z wyjątkiem 

drobiu, muszą być poddawane kwarantannie przez okres 30 dni w zatwierdzonej stacji 
kwarantanny, znajdującej się pod nadzorem władz właściwych zanim zostaną 
zwolnione.  

 
 

Artykuł 30 
Odrzucenie – zawrócenie przesyłki 

 
(1) Przesyłka Ŝywych zwierząt zostaje odrzucona z importu i odesłana z powrotem w 

przypadkach gdy : 
1) śywe zwierzęta nie spełniają wymogów określonych w rozporządzeniach 

dotyczących zdrowotności zwierząt dla celów importu Ŝywych zwierząt; 
2) Zwierzęta są chore, istnieją wątpliwości, Ŝe są zainfekowane lub chore na chorobę 

zakaźną lub chorobę, która stanowi ryzyko dla zdrowia publicznego;  
3) Warunki w kraju trzecim pochodzenia zwierząt nie są zgodne z rozporządzeniami z 

zakresu zdrowia zwierząt w Republice Macedonii 
4) Zwierzęta nie są w stanie kontynuować podróŜy i 
5) Weterynaryjne świadectwo zdrowia lub towarzysząca dokumentacja dla Ŝywych 

zwierząt nie są zgodne z rozporządzeniami dotyczącymi zdrowia zwierząt w 
Republice Macedonii. 

 
(2) W pozwoleniu-решението, o którym mowa w Artykule 25 paragraf (1) niniejszej KsiąŜki 

Procedur musi być określony powód odrzucenia – zawrócenia i musi być określony 
czas zawrócenia przesyłki Ŝywych zwierząt  

(3) Zawrócenie musi odbyć się tak szybko jak to moŜliwe . 
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(4) Podczas zawrócenia przesyłki, urzędowy lekarz weterynarii na punkcie kontroli 
granicznej musi uniewaŜnić weterynaryjne świadectwo zdrowia oraz inne dokumenty 
towarzyszące poprzez ostemplowanie wszystkich stron dokumentów . 

(5) Pieczęć o której mowa w paragrafie (4) niniejszego Artykułu winna zawierać słowa 
„ZAKAZANE/ODRZUCONE” w kształcie trójkąta w czerwonym kolorze, o wymiarach 
4,5 cm х 1,5 cm . 

(6) Nadzór nad zawróceniem przesyłki musi być sprawowany przez słuŜby celne, słuŜby 
lotniska lub słuŜby kolejowe 

(7) Odrzucenie i zawrócenie przesyłki jest prowadzone przez urzędowego lekarza 
weterynarii na punkcie kontroli granicznej, który musi poinformować o tym fakcie słuŜby 
celne, słuŜby lotniska i słuŜby kolejowe oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
poprzez dostarczenie decyzji lub kopi dokumentów CVED.  

(8) Urzędowy lekarz weterynarii na punkcie kontroli granicznej musi poinformować władze 
właściwe o nie przyjęciu przesyłki Ŝywych zwierzat przez system informatyczny lub do 
czasu jego całkowitego wdroŜenia w formie pisemnej. 
 

 
 

Artykuł 31 
Powiadomienie o zawróceniu przesyłki 

 
SłuŜby celne muszą powiadomić urzedowego lekarza weterynarii na punkcie kontroli 
granicznej o zawróceniu przesyłki Ŝywych zwierząt, o którym mowa w Artykule 30 
niniejszej KsiąŜki Procedur.   
 

Artykuł 32 
Ubój zwierząt 

 
(1) W przypadku kiedy zawrócenie przesyłki Ŝywych zwierząt nie jest moŜliwe, w 

szczególności przez wzgląd na dobrostan zwierząt, kiedy nie istnieje zagroŜenie 
epidemiologiczne dla zdrowia publicznego, urzędowy lekarz weterynarii na punkcie 
kontroli granicznej w drodze decyzji moŜe nakazać ubój zwierząt. 

(2) Podczas wypełniania pozwolenia-решението, o którym mowa w Artykule 25 paragraf 
(1) niniejszej KsiąŜki Procedur, urzędowy lekarz weterynarii na punkcie kontroli 
granicznej musi wskazać ubojnie, w której ubój ma być dokonany jako miejsce 
ostatecznego przeznaczenia przesyłki. 

(3) Transport Ŝywych zwierząt do ubojni musi odbywać się pod nadzorem władz 
właściwych i słuŜb celnych 

(4) śywe zwierzęta, o których mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu muszą być 
poddane ubojowy oddzielnie od innych zwierząt. 

(5) Mięso pozyskane od zwierząt poddanych ubojowi moŜe być wprowadzone do obrotu, 
jeśli w badaniach przed i poubojowym, zostało uznane za zdatne do spoŜycia dla ludzi. 

(6) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej musi poinformować władze 
ubojni o wydanej przez siebie decyzji uboju zwierząt poprzez system informatyczny 
weterynaryjnych słuŜb granicznych, lub do czasu jego całkowitego wdroŜenia w formie 
pisemnej przez dostarczenie nakazu uboju. 

(7) Władze ubojni muszą sprawować nadzór nad ubojem zwierząt, o których mowa w 
paragrafie (1) niniejszego Artykułu. 

(8) Władze ubojni muszą wystawić potwierdzenie poprawności uboju i muszą przesłać 
kopię tego dokumentu do urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli 
granicznej, który wystawił nakaz uboju i do właściwych władz.  
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Artykuł 33 

Przetwarzanie – zatwierdzenie do spoŜycia przez ludzi 
 

(1) Jeśli badanie przed ubojowe, o którym mowa w Artykule 32 paragraf (5) niniejszej  
KsiąŜki Procedur potwierdza, Ŝe mięso ubitych zwierząt nie jest przydatne do spoŜycia 
przez ludzi, biorąc pod uwagę aspekty administracyjne i komercyjne, mięso moŜe być 
uŜyte do celów innych niŜ spoŜycie przez ludzi. 

(2) Podczas wypełniania licencji o której mowa w Artykule 25 paragraf (1) niniejszej KsiąŜki  
Procedur urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej, poza 
wyznaczeniem ubojni, musi równieŜ wyznaczyć zakład przetwórczy jako miejsce 
ostatecznego przeznaczenia przesyłki. 

(3) Transport Ŝywych zwierząt do ubojni i do zakładu przetwórczego odbywa się pod  
nadzorem właściwych władz i słuŜb celnych 

(4) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej określi równieŜ warunki 
uŜycia produktów końcowych. 

(5) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej musi poinformować władze 
zakładu przetwórczego o nakazie przetwarzania mięsa pozyskanego od zwierząt 
poddanych ubojowi, przez system informatyczny weterynaryjnych słuŜb granicznych 
lub do czasu jego całkowitego wdroŜenia w formie pisemnej przez przedłoŜenie nakazu 
przetworzenia. 

(6) Nadzór nad przetworzeniem, o którym mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu 
prowadzony jest przez władze zakładu przetwórczego. 

(7) Władze zakładu przetwórczego muszą wystawić potwierdzenie przetworzenia i muszą 
przesłać kopię tego dokumentu urzędowemu lekarzowi weterynarii w punkcie kontroli 
granicznej, który wystawił nakaz przetworzenia oraz władze właściwe. 

(8) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej musi poinformować władze 
właściwe o powodach, metodach i wynikach procesu przetwarzania. 
 

Artykuł 34 
Utylizacja 

 
(1) W przypadku, jeśli nie istnieje moŜliwość zastosowania procedur określonych w 

Artykule 32 i 33 niniejszej KsiąŜki Procedur, lub jeśli istnieje powaŜne ryzyko dla 
zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli 
granicznej musi nakazać w drodze decyzji zabicie zwierząt wchodzących w skład 
przesyłki przy uŜyciu humanitarnych metod uboju i poddanie ich tusz utylizacji, a kopia 
tej decyzji musi być dostarczona do: 

1) Osoby odpowiedzialnej za przesyłkę; 
2) SłuŜb celnych w punkcie kontroli granicznej wjazdu przesyłki; 
3) Władzom właściwym odpowiedzialnym za nadzór nad utylizacją. 

(2) Podczas wypełniania nakazu, o którym mowa w Artykule 25 paragraf (1) urzędowy  
lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej musi wskazać zakład utylizacyjny jako 
miejsce ostatecznego przeznaczenia przesyłki. 

(3) Transport Ŝywych zwierząt do zakładu utylizacyjnego musi być prowadzony pod 
nadzorem władz właściwych i słuŜb celnych 

(4) Nadzór nad utylizacją, o których mowa w paragrafie (1) niniejszego artykułu 
prowadzony jest przez władze zakładu utylizacyjnego. 

(5) Władze zakładu utylizacyjnego muszą wystawić potwierdzenie prawidłowej utylizacji i 
przesłać kopię tego dokumentu urzędowemu lekarzowi weterynarii w punkcie kontroli 
granicznej i władzom właściwym. 
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(6) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej musi poinformować władze 
właściwe o powodach, metodach i sposobie przeprowadzonej utylizacji. 

 
Artykuł 35 

Powiadomienie o uboju, przetworzeniu lub utylizacji przesyłki 
 

(1) Władze ubojni, zakładu przetwórczego lub zakładu utylizacyjnego odbierające przesyłkę 
Ŝywych zwierząt w celu uboju, przetworzenia lub utylizacji, o których mowa w Artykule 
32, 33 i 34 niniejszej KsiąŜki procedur musza poinformować w formie pisemnej 
urzędowego lekarza weterynarii, który wystawił nakaz uboju, przetworzenia lub 
utylizacji. 

(2) Jako dowód na przeprowadzenie utylizacji przesyłki przedstawiona moŜe być faktura za 
rozładunek lub utylizację, wystawiona przez osobę odpowiedzialną za zakład 
utylizacyjny, w którym utylizowana była przesyłka oraz pismo od urzędowego lekarza 
weterynarii z punktu kontroli granicznej, który musi zawierać informacje, o których 
mowa a paragrafie (1) niniejszego Artykułu. 

(3) Potwierdzenie lub pismo towarzyszące musi zawierać dokładny opis przesyłki Ŝywych 
zwierząt jak równieŜ liczbę przetworzonych/zutylizowanych zwierząt. 

 
 

Artykuł 36 
Kontrola wyjazdu przesyłek tranzytowych 

 
(1) Po wyjeździe z Republiki Macedonii przesyłek tranzytowych urzędowy lekarz 

weterynarii na punkcie kontroli granicznej wyjazdu musi przeprowadzić kontrolę 
dokumentacji i identyfikacje przesyłki Ŝywych zwierząt. 

(2) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej wyjazdu musi wypełnić i 
potwierdzić dokumentacje i licencje, o których mowa w Artykule 25 paragraf (1) 
niniejszej KsiąŜki Procedur i poinformować urzędowego lekarza weterynarii w punkcie 
kontroli granicznej wjazdu, przez system informatyczny weterynaryjnych słuŜb 
granicznych, lub do czasu jego całkowitego wdroŜenia innymi metodami komunikacji 
(telefon, faks, email itp.). 

(3) W przypadku jeśli zapowiedziana przesyłka nie pojawi się w określonym terminie na 
punkcie kontroli granicznej wjazdu, urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli 
granicznej wyjazdu, we współpracy ze słuŜbami celnymi musi przeprowadzić właściwe 
dochodzenie 

 
 

 
CZĘŚĆ III 

Dokumentacja dotycz ąca importu i tranzytu przesyłek Ŝywych zwierz ąt 
 

Artykuł  37 
Zasady ogólne 

 
Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej, w trakcie przeprowadzania 
kontroli weterynaryjnych musi prowadzić dokumentację dla przesyłki Ŝywych zwierząt które 
są importowane lub tranzytowane. 
 

Artykuł 38 
Dane i dokumentacja dotycząca importowanych przesyłek Ŝywych zwierząt 
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(1) Dokumentacja kaŜdej przesyłki Ŝywych zwierzą , która jest importowana musi składać się z:  

1) Powiadomienia o dotarciu przesyłki; 
2) Oryginału weterynaryjnego świadectwa zdrowia; 
3) Kopii całkowicie wypełnionych dokumentów CVED; 
4) Zezwolenia na import, jeśli konieczne 
5) Kopii planu przejazdu; 
6) Oświadczenia przewoźnika; 
7) Raportu przeprowadzonych kontroli z zakresu dobrostanu zwierząt i środków transportu 

Ŝywych zwierząt; 
8) Certyfikatu CITES, jeśli konieczne; 
9) Kopii faktury lub dokumentów Cargo; 
10) Kopii powiadomienia przesłanego z ostatecznego miejsca przeznaczenia przesyłki; 
11) Kopii listu towarzyszącego dostarczonego do laboratorium w celu przeprowadzenia 

odpowiednich badań laboratoryjnych próbek, jeśli konieczne; 
12) Wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych i 
13) Kopii powiadomienia dotyczącego uzyskanych wyników badań laboratoryjnych 

przesłanych władzom właściwym z miejsca ostatecznego przeznaczenia przesyłki. 
(2) W przypadku ponownego eksportu importowanych przesyłek, dokumenty eksportowe 

muszą być połączone z odpowiednią przesyłką importowaną, i muszą być przechowywane 
oddzielnie niŜ inne dokumenty. 
 

Artykuł 39 
Dane i dokumentacja dotyczące tranzytu przesyłek Ŝywych zwierząt 

 
Dokumentacja towarzysząca tranzytowi przesyłki Ŝywych zwierząt musi się składać z: 

1) Powiadomienia o dotarciu przesyłki; 
2) Oryginału weterynaryjnego świadectwa zdrowia; 
3) Kopii całkowicie wypełnionych dokumentów CVED; 
4) Kopii planu przejazdu; 
5) Oświadczenia przewoźnika; 
6) Raportu przeprowadzonych kontroli z zakresu dobrostanu i kontroli środków 

transportu Ŝywych zwierząt; 
7) Zezwolenia na import z kraju trzeciego ostatecznego przeznaczenia i/lub następnego 

kraju tranzytowego przesyłki; 
8) Certyfikatu CITES jeśli konieczne; 
9) Kopii faktury lub dokumentów CARGO; 
10) Kopii powiadomienia przesłanego do urzędowego lekarza weterynarii  w punkcie 

kontroli granicznej wyjazdu przesyłki; 
11) Kopii powiadomienia przesłanego władzom właściwym zakładu dla reszty zwierząt 

jeśli konieczne i 
12) Potwierdzenia o którym mowa w Artykule 36 paragraf (2) niniejszej KsiąŜki Procedur 

stwierdzające, Ŝe przesyłka opuściła terytorium Republiki Macedonii 
 

Artykuł 40 
Dane i dokumentacja dla przesyłek Ŝywych zwierząt odrzuconych – zawróconych 

 
Dokumentacja dla kaŜdej odrzuconej – zawróconej przesyłki Ŝywych zwierząt musi składać 
się z: 

1) Powiadomienia o dotarciu przesyłki; 
2) Kopii weterynaryjnego świadectwa zdrowia i dokumentów towarzyszących; 
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3) Kopii całkowicie wypełnionych dokumentów CVED; 
4) Kopii faktury lub dokumentów CARGO; 
5) Kopii powiadomienia przesłanego słuŜbom celnym, słuŜbom lotniska lub kolejowym; 
6) Kopii powiadomienia przesłanego władzom właściwym; 
7) Wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych jeŜeli takowe są; 
8) Potwierdzenia od słuŜb celnych faktu zawrócenia przesyłki Ŝywych zwierząt. 

 
Artykuł 41 

Dane i dokumenty dotyczące uboju z konieczności, przetworzonych i utylizowanych 
przesyłek Ŝywych zwierząt 

 
Dokumentacja kaŜdego uboju z konieczności, przetworzenia lub utylizacji przesyłki Ŝywych 
zwierząt musi składać się z: 

1) Powiadomienia o dotarciu przesyłki; 
2) Kopii weterynaryjnego świadectwa zdrowia i dokumentów towarzyszących; 
3) Kopii całkowicie wypełnionych dokumentów CVED; 
4) Kopii faktury lub dokumentów CARGO; 
5) Kopii powiadomienia przesłanego słuŜbom celnym, słuŜbom lotniska lub kolejowym; 
6) Kopii powiadomienia przesłanego władzom właściwym; 
7) Wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych; 
8) Kopii powiadomienia przesłanego władzom zakładu uboju, przetwarzania i utylizacji 

przesyłki; 
9) Potwierdzenia od władz ubojni, zakładu przetwórczego i zakładu utylizacyjnego w 

sprawie przeprowadzonego uboju, przetwarzania lub utylizacji przesyłki i 
10) Faktury za rozładunek lub utylizację wystawionej przez osobę odpowiedzialna w 

zakładzie utylizacyjnym wraz z listem urzędowego lekarza weterynarii w punkcie 
kontroli granicznej, o którym mowa a Artykule 35 paragraf (2) niniejszej KsiąŜki 
Procedur. 

 
 

 
Artykuł 42 

Dane i dokumentacja dotycząca przesyłki importowanych zwierząt towarzyszących i 
zwierząt towarzyszących przewoŜonych celem poddania leczeniu 

 
Dokumentacja dotycząca kaŜdej przesyłki importowanych Ŝywych zwierząt musi zawierać 
następujące informacje: 

1) Dla zwierząt towarzyszących: 
- Datę i numer referencyjny dokumentacji CVED; 
- Gatunek i liczbę zwierząt towarzyszących w kaŜdej przesyłce; 
- Miejsce pochodzenia wszystkich zwierząt towarzyszących w kaŜdej przesyłce;  
- Rodzaje przeprowadzonych kontroli weterynaryjnych (kontrola dokumentacji, 

identyfikacja, badanie kliniczne i badania laboratoryjne) jak równieŜ ich wyniki 
- Jeśli to konieczne równieŜ niezbędne uwagi (na przykład kwarantanna w związku z 

badaniami w kierunku wścieklizny). 
2) W przypadku podjętego leczenia zwierząt towarzyszących przy uŜyciu weterynaryjnych 

środków leczniczych: 
- Data i numer referencyjny dokumentacji CVED; 
- Gatunek i numer leczonych zwierząt towarzyszących w przesyłce; 
- Opis uszkodzeń, ran lub choroby i  
- Opis, czas trwania i wyniki przeprowadzonego leczenia. 
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CZĘŚĆ IV 
Metody i procedury dotycz ące importu i tranzytu produktów pochodzenia 

zwierz ęcego oraz metody i procedury przeprowadzania kontro li podczas importu i 
tranzytu produktów pochodzenia zwierz ęcego 

 
Artykuł 43 

Zasady ogólne 
 

Metody i procedury przeprowadzania kontroli podczas importu i tranzytu produktów 
pochodzenia zwierzęcego powinny dotyczyć kontroli dokumentacji, identyfikacji zwierząt i 
kontroli fizycznej jak równieŜ sprawdzenia wyników wcześniejszych kontroli 
przeprowadzonych podczas importu i tranzytu produktów pochodzenia zwierzęcego. 
 
 

Rozdział I 
Metody i procedury przeprowadzania kontroli dokumen tacji dotycz ącej produktów 

pochodzenia zwierz ęcego 
 

Artykuł 44 
Częstość kontroli dokumentacji  

 
(1) Wszystkie przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego muszą być poddane kontroli 

dokumentacji, o której mowa w Artykule 47 niniejszej KsiąŜki Procedur, niezaleŜnie od 
miejsca ich ostatecznego przeznaczenia. 

(2) Przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, które nie są poddane kontroli, o której 
mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu, niezaleŜnie od kontroli przeprowadzanych w 
przypadku zaistnienia podejrzeń, w przypadkach kiedy: 
1) Przesyłka przekazywana jest niezwłocznie z jednego samolotu do drugiego w czasie 

minimum 12 i maksimum 48 godzin, i podczas tego okresu urzędowy lekarz weterynarii 
w punkcie kontroli granicznej musi być o tym poinformowany przez osobę 
odpowiedzialna za przesyłkę; 

2) Produkty przeznaczone do celów szczególnych (tj. próbki handlowe, przesyłki do celów 
badawczych i eksperymentalnych, targów etc);  

3) Niewielkie ilości produktów przewoŜonych w celach nie komercyjnych, przesyłanych 
przez osoby fizyczne oraz 

4) Produkty, które zostały załadowane do śródków transportu prowadzących przewozy 
międzynarodowe w okresie ich przebywania poza terytorium Republiki Macedonii z 
przeznaczeniem wyłącznie dla personelu lub pasaŜerów takich przewozów.   
 

Artykuł  45 
Miejsce i czas prowadzenia kontroli dokumentacji 

 
(1) Kontrola dokumentacji jest przeprowadzana po otrzymaniu przez urzędowego lekarza 

weterynarii w punkcie kontroli granicznej oryginałów wszystkich dokumentów, o których 
mowa w Artykule 47 niniejszej KsiąŜki Procedur. 

(2) Kontrola wstępna i informacyjna oraz kontrola dokumentacji mogą być przeprowadzone 
podczas dostarczenia powiadomienia o dotarciu przesyłki, o którym mowa w Artykule 46 
paragraf (1) niniejszej KsiąŜki Procedur, szczególnie w celu weryfikacji kwalifikowalności 
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kraju trzeciego lub części kraju trzeciego z którego pochodzi import lub tranzyt produktów 
pochodzenia zwierzęcego oraz wiarygodność przewoźnika. 

(3) Kontrola, o której mowa w paragrafie (2) niniejszego Artykułu nie wyklucza pełnej kontroli, o 
której mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu.  

 
Artykuł 46 

Powiadomienie o dotarciu przesyłki  
 

(1) Powiadomienie o dotarciu przesyłki musi być przedłoŜone urzędowemu lekarzowi 
weterynarii na punkcie kontroli granicznej na 24 godziny przed spodziewanym dotarciem 
przesyłki na punkt kontroli granicznej. 

(2) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej moŜe zatwierdzić okres 
dostarczenia powiadomienia dotarcia przesyłki krótszy niŜ określony w paragrafie (1) 
niniejszej KsiąŜki Procedur. 

(3) W przypadku przesyłki docierającej do punktu kontroli granicznej na lotnisku 
międzynarodowym powiadomienie o dotarciu przesyłki moŜe być przedłoŜone na co 
najmniej 2 godziny przed spodziewanym dotarciem przesyłki do punktu kontroli granicznej . 

(4) Powiadomienie o dotarciu przesyłki musi zawierać następujące informacje: 
- Wysyłający /eksporter; 
- Numer referencyjny powiadomienia; 
- Odbiorca; 
- Osoba odpowiedzialna za załadunek; 
- Importer; 
- Kraj trzeci pochodzenia; 
- Kraj trzeci wysyłki; 
- Adres dostarczenia; 
- Dotarcie na punkt kontroli granicznej (przewidywana data); 
- Dokumenty weterynaryjne; 
- Nazwa statku/numer lotu; 
- Opis produktów, numer i rodzaj opakowania; 
- Oznaczenie taryfy; 
- Waga brutto (kg); 
- Waga netto (kg); 
- temperatura; 
- numer plomb i numer kontenera; 
- transportowane do; 
- tranzyt przez kraje trzecie; 
- zgodne z rozporządzeniami republiki Macedonii z zakresu zdrowia zwierząt;  
- do ponownego importu; 
- na rynek wewnętrzny; 
- dla przesyłek niepotwierdzonych; 
- deklaracja i 
- miejsce i data deklaracji. 

(5) Powiadomienie o dotarciu przesyłki wypełniane jest przez osobę odpowiedzialna za 
przesyłkę. 

(6) Powiadomienie o dotarciu przesyłki musi: 
- Być właściwie i całkowicie wypełnione; 
- Być w pełni zgodne z informacjami zawartymi w dokumentacji towarzyszącej; 
- Być przedłoŜone w trzech lub czterech kopiach w zaleŜności od tego czy kontrola 

przesyłki prowadzona będzie przez słuŜby celne na samym punkcie kontroli granicznej , 
czy teŜ słuŜby celne innego terenowego biura celnego, i 
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- Posiadać oryginalną pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za transport na wszystkich 
trzech lub czterech kopiach. 

(7) Do momentu wdroŜenia systemu informatycznego weterynaryjnych słuŜb granicznych, 
powiadomienie o dotarciu przesyłki moŜe być przesyłane inną drogą komunikacji (telefon, 
faks, poczta lub e-mail etc.). 

(8) Na podstawie dokumentacji towarzyszącej przesyłce, wszystkie informacje zawarte w 
powiadomieniu o dotarciu przesyłki muszą być potwierdzone przez urzędowego lekarza 
weterynarii w punkcie kontroli granicznej. 

(9) Wypełnianie pustych pól lub poprawianie niewłaściwych danych w przedstawionym 
powiadomieniu moŜe być dokonywane jedynie przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę i 
musi być potwierdzone jej podpisem lub musi być przygotowane nowe powiadomienie o 
dotarciu przesyłki. 

 
Artykuł 47 

Dokumenty towarzyszące przesyłce produktów pochodzenia zwierzęcego 
 

Wszystkim przesyłkom produktów pochodzenia zwierzęcego musza towarzyszyć 
następujące dokumenty: 

- Weterynaryjne świadectwo zdrowia; 
- Potwierdzenie dotyczące zdrowia publicznego; 
- Deklaracja dotycząca przenośnych encefalopatii gąbczastych (zwanych dalej TSE); 
- Eksportowe dokumenty celne  – dokumenty cargo i 
- Zezwolenie na import/tranzyt. 

 
Artykuł 48 

Weterynaryjne świadectwo zdrowia 
  

(1) Wszystkim przesyłkom produktów pochodzenia zwierzęcego musi towarzyszyć oryginał 
weterynaryjnego świadectwa zdrowia wystawiony przez władze właściwe kraju trzeciego 
pochodzenia. 

(2) Weterynaryjne świadectwo zdrowia musi: 
1) Składać się z jednej lub kilku połączonych kartek papieru w formacie A4; 
2) Posiadać unikalny numer referencyjny, a w przypadku jeśli świadectwo składa się z kilku 

arkuszy papieru, kaŜdy z nich musi być oznaczony unikalnym numerem referencyjnym;  
3) Posiadać oryginalny podpis osoby upowaŜnionej do wystawienia weterynaryjnego 

świadectwa zdrowia, wyraźnie zapisane nazwisko i pełnioną funkcja zapisaną 
drukowanymi literami oraz pieczęć władzy właściwej wystawiającej świadectwo  w 
kolorze innym niŜ kolor tekstu weterynaryjnego świadectwa zdrowia ;  

4) Posiadać datę wystawienia, która musi być zgodna z datą załadunku produktów 
pochodzenia zwierzęcego; 

5) Być zaadresowane do jednego odbiorcy; 
6) Być całkowicie i poprawnie wypełnione; 
7) Nie posiadać dodatkowych poprawek, a w przypadku gdy takie są, muszą one być 

potwierdzone podpisem osoby upowaŜnionej wystawiającej weterynaryjne świadectwo 
zdrowia; 

8) Nieuzupełnione części świadectwa lub fragmenty nie dotyczące danego przypadku 
muszą być wyraźnie przekreślone i potwierdzone podpisem osoby upowaŜnionej do 
wystawienia weterynaryjnego świadectwa zdrowia oraz 

9) Odnosić sie do jednej przesyłki. 
(3) Weterynaryjne świadectwo zdrowia musi być uzupełnione w urzędowym języku trzeciego 

kraju pochodzenia przesyłki oraz w języku macedońskim lub przetłumaczone na język 
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macedoński i potwierdzone notarialnie, a w przypadku tranzytu przez inne kraje równieŜ w 
języku angielskim. 

(4) W przypadku tłumaczenia weterynaryjnego świadectwa zdrowia na język macedoński 
potwierdzonego notarialnie lub oddzielnego egzemplarza świadectwa wypełnionego w 
języku macedońskim, urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej musi 
przeprowadzić kontrolę krzyŜową w celu zweryfikowania, Ŝe podane informacje są zgodne z 
informacjami z weterynaryjnego świadectwa zdrowia wystawionego w języku urzędowym 
kraju trzeciego pochodzenia przesyłki. 

(5) Format i zawartość modelu weterynaryjnego świadectwa zdrowia przewidzianego przy 
imporcie produktów pochodzenia zwierzęcego znajduje się w Załączniku 7 niniejszej 
KsiąŜki Procedur. 
 

Artykuł 49 
Potwierdzenie dotyczące zdrowia publicznego 

 
(1) Mięso, produkty mięsne i preparaty mięsne pochodzące od wszystkich gatunków zwierząt 

muszą, poza weterynaryjnym świadectwami zdrowia, posiadać równieŜ potwierdzenie 
dotyczące zdrowia publicznego, które musi stanowić gwarancje dotyczącą warunków w 
zakładzie ich wytwarzania.  

(2) Potwierdzenie dotyczące zdrowia publicznego musi być zgodne z uregulowaniami z 
Artykułu 48 niniejszej KsiąŜki Procedur. 

(3) Potwierdzenie dotyczące zdrowia publicznego musi być wystawione przez tą samą osobę 
odpowiedzialną za wystawienie weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla przesyłki, o której 
mowa 
 

Artykuł 50 
Deklaracja dotycząca TSE 

 
(1) Produktom i preparatom mięsnym pochodzącym od bydła i owiec musi towarzyszyć równieŜ 

oddzielna deklaracja zawierająca gwarancje dotyczące TSE, zgodnie z weterynaryjnymi  
rozporządzeniami w sprawie przenośnych encefalopatii gąbczastych 

(2) Szczegółowa zawartość deklaracji zaleŜy od kraju trzeciego pochodzenia przesyłki i 
poziomu ryzyka dotyczącego TSE, zgodnie z weterynaryjnymi rozporządzeniami 
dotyczącymi przenośnych encefalopatie gąbczastych Republiki Macedonii. 

(3)  Deklaracja dotycząca TSE musi być wystawiona przez tą samą osobę upowaŜnioną 
odpowiedzialną równieŜ za wystawienie weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla danej 
przesyłki. 

 
Artykuł 51 

Eksportowe dokumenty celne – dokumenty Cargo 
 

(1) Na Ŝądanie urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej osoba 
odpowiedzialna za przesyłkę jest zobowiązana do przedłoŜenia eksportowych dokumentów 
celnych i dokumentów cargo. 

(2) Na Ŝądanie urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej eksportowe 
dokumenty celne mogą równieŜ być dostarczone do słuŜb celnych jak równieŜ do słuŜb 
lotniska lub kolejowych. 

(3) Eksportowe dokumenty celne i dokumenty cargo przedkładane są celem równoległej 
kontroli oraz weryfikacji potwierdzenia dotarcia przesyłki na punkt kontroli granicznej jak 
równieŜ wiarygodność informacji zawartych w innych dokumentach towarzyszących 
szczególnie w kontekście czasu załadunku  
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Artykuł 52 
Zezwolenie importowe / na tranzyt 

 
(1) Podczas importu przesyłek przewidzianych jako próbki handlowe, do celów badawczych 

oraz targów i wystaw lub w przypadku gdy jest to przewidziane w rozporządzeniach 
weterynaryjnych Republiki Macedonii, musi towarzyszyć im zezwolenie na import 
wystawione przez władze właściwe. 

(2) Zezwolenie na import zawierać musi zawierać następujące informacje: 
- Kraj trzeci pochodzenia przesyłki; 
- Wysyłający przesyłkę; 
- Odbiorca przesyłki i jeśli występują róŜnice, miejsce przeznaczenia ostatecznego 

przesyłki; 
- Właściwy opis iilość produktów w przesyłce; 
- Cel przesyłki; 
- Data przydatności; 
- Punkt kontroli granicznej wjazdu oraz 
- Szczegółowe wymogi dotyczące utylizacji przesyłki po wykorzystaniu metodami które 

zapobiegają jakiemukolwiek ryzyku dla zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub 
środowiska. 

 
 

Rozdział II 
 Metody i procedury przeprowadzania kontroli i iden tyfikacji produktów pochodzenia 

zwierzęcego  
 

Artykuł 53 
Częstość kontroli i identyfikacja 

 
(1) Wszystkie przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego powinny być poddane kontroli i 

identyfikacji niezaleŜnie od miejsca ich ostatecznego przeznaczenia. 
(2) Przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego nie są poddawane kontrolom, o których 

mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu, bez  uszczerbku dla kontroli wykonywanych w 
przypadku podejrzenia, w sytuacjach gdy przesyłka : 
1) przekazywana jest z jednego samolotu do drugiego w czasie minimum 12 godzin a 

maksimum 48 godzin, o czym urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej 
musi być poinformowany przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę; 

2) przeznaczona jest do szczególnych celów (próbki handlowe, przesyłki do celów 
badawczych i naukowych, targi etc.);  

3) jest niewielka i przeznaczona do celów niekomercyjnych, przesłana przez osobę 
fizyczną oraz 

4) została załadowana do środka transportu uczestniczącego w transporcie 
międzynarodowym w czasie przebywania poza terytorium Republiki Macedonii i 
przeznaczona jest wyłącznie dla personelu lub pasaŜerów,   

 
Artykuł 54 

Miejsce i czas przeprowadzenia kontroli i identyfikacji 
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(1) Kontrola i identyfikacja przeprowadzane są kiedy przesyłka produktów pochodzenia 
zwierzęcego fizycznie znajduje się w punkcie kontroli granicznej razem z oryginałami 
wymaganych dokumentów. 

(2) Kontrola i identyfikacja przeprowadzana jest po zakończeniu kontroli dokumentacji I 
uzyskaniu pozytywnych wyników. 

 
Artykuł 55 

Metody przeprowadzania kontroli i identyfikacji   
 

(1) Kontrola i identyfikacja składają sie z: 
1) Kontroli i sprawdzenia pieczęci, urzędowych oznaczeń i etykiet, deklaracji, logo i 

oznaczeń dotyczących zdrowotności produktów pochodzenia zwierzęcego w celu 
weryfikacji kraju trzeciego pochodzenia przesyłki i zakładu wytwarzającego produkty; 

2) W przypadku transportu kontenerów – kontroli i sprawdzenia kontenerów w celu 
weryfikacji i identyfikacji oznaczeń kontenera jak równieŜ stanu plomb kontenera, oraz  

3) W przypadku produktów wstępnie pakowanych – kontroli urzędowych oznaczeń i etykiet. 
(2) Kontrola środków transportu przeprowadzana jest w celu weryfikacji numeru rejestracyjnego 

pojazdu jak równieŜ stanu plomb. 
 

 
Rozdział III 

Metody i procedury przeprowadzania fizycznej kontro li produktów pochodzenia 
zwierzęcego 

 
Artykuł 56 

Zasady ogólne 
 

(1) Fizyczna kontrola produktów pochodzenia zwierzęcego składa się z: 
1) Kontroli warunków higienicznych transportu przesyłki produktów pochodzenia 

zwierzęcego; 
2) Kontroli temperatur w jakich przesyłka produktów pochodzenia zwierzęcego była 

transportowana jak równieŜ temperatury samych produktów; 
3) Organoleptycznego badania produktów pochodzenia zwierzęcego: zapach, kolor,  

konsystencja i smak;  
4) Prostych testów fizycznych i chemicznych takich jak odcinanie mielenie czy gotowanie; 
5) Badań laboratoryjnych zgodnie z weterynaryjnymi rozporządzeniami Republiki 

Macedonii jak równieŜ badań laboratoryjnych uznanych za konieczne; 
6) Badań laboratoryjnych pozostałości leków weterynaryjnych i zanieczyszczeń  

(2) Badania laboratoryjne o których mowa w punktach 5) i 6) paragrafu (1) niniejszego Artykułu 
musza być przeprowadzone tak szybko jak to moŜliwe. 

 
Artykuł 57 

Częstość kontroli fizycznych 
 

(1) Wszystkie przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego podlegają kontroli fizycznym 
niezaleŜnie od miejsca ich ostatecznego przeznaczenia. 

(2) Przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego nie podlegają kontroli, o których mowa w 
paragrafie (1) niniejszego Artykułu w przypadkach gdy: 
1) Przesyłka produktów pochodzenia zwierzęcego jest bezpośrednio przekazana z jednego 

samolotu do drugiego w czasie minimum 12 godzin a maksimum 48 godzin i urzędowy 



 

30 

 

lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej jest o tym fakcie powiadomiony przez 
osobę odpowiedzialną za przesyłkę; 

2) Produkty pochodzenia zwierzęcego są przeznaczone do szczególnych celów (próbki 
przewidziane do prezentacji, przesyłki do celów badawczych i eksperymentalnych 
targów itp.); 

3) Niewielkie ilości produktów pochodzenia zwierzęcego do celów niekomercyjnych 
wysyłane przez osobę fizyczną;  

4) Są załadowane do środków transportu uczestniczących w transporcie 
międzynarodowym w okresie przebywania poza terytorium Republiki Macedonii i są 
przeznaczone wyłącznie dla personelu lub pasaŜerów; 

5) tranzyt; 
6) są re-importowane do Republiki Macedonii; 
7) są przeznaczone do hurtowni w strefach wolnych, wolnych hurtowni lub hurtowni 

celnych oraz 
8) Dotyczy pierzy i skór dzikiej zwierzyny łownej z wyjątkiem kontroli ich stanu 

zdrowotności i badania w kierunku pozostałości. 
 
 

Artykuł 58 
Przesyłki o obniŜonej częstości kontroli 

 
(1) W drodze derogacji od Artykułu 57 paragrafu (1) określone produkty pochodzenia 

zwierzęcego importowane do Republiki Macedonii są przedmiotem kontroli fizycznej o 
obniŜonej częstości przez urzędowego lekarza weterynarii na punkcie kontroli fizycznej.  

(2) Produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu i 
częstości kontroli fizycznej znajdują sie w Załączniku 5 niniejszej KsiąŜki Procedur. 

(3) Ograniczenie częstości kontroli fizycznej powinno być podejmowane na podstawie: 
1) Otrzymanych wyników poprzednich kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego; 
2) Gwarancji, z którymi występuje kraj eksportujący dla całego lub części swojego 

terytorium, w związku ze zgodnością z rozporządzeniami Republiki Macedonii 
dotyczącymi wymogów weterynaryjnych i warunków importu produktów pochodzenia 
zwierzęcego oraz kontroli pozostałości i zawartości określonych substancji w surowcach, 
organizmach Ŝywych zwierząt oraz produktach pochodzenia zwierzęcego; 

3) Warunków zdrowotnych dla Ŝywych zwierząt w kraju eksportującym; 
4) Informacji dotyczących ogólnych warunków zdrowotnych Ŝywych zwierząt w kraju 

eksportującym; 
5) Działań podejmowanych przez kraj eksportujący w zakresie monitoringu i zapobiegania 

chorobom zwierząt; 
6) Struktury, moŜliwości, niezaleŜność i kwalifikacje słuŜb weterynaryjnych lub innych 

właściwych słuŜb w kraju eksportującym; 
7) Zgodności z minimalnymi standardami określonymi w rozporządzeniach Republiki 

Macedonii dotyczących zdrowia zwierząt i higieny produktów Ŝywnościowych 
pochodzenia zwierzęcego;  

8)  Rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego i potencjalnego ryzyka dla zdrowia 
publicznego i zdrowia zwierząt;  

9) Zgodności z rozporządzeniami Republiki Macedonii z zakresu zdrowia zwierząt 
dotyczącymi stosowania hormonów, tyreostatyków i β-agonistów w hodowli zwierząt; 

10) Zgodności z rozporządzeniami Republiki Macedonii z zakresu zdrowia zwierząt 
dotyczącymi metod podejmowania weterynaryjnych kontroli sanitarnych jak równieŜ 
prowadzenia dokumentacji dotyczącej pozostałości określonych substancji w 
surowcach, organizmach Ŝywych zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego; 
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11) Wyników kontroli ze strony Wspólnoty Europejskiej, kontroli przeprowadzonych przez 
władze właściwe Republiki Macedonii lub krajowe słuŜby inspekcyjne kraju 
eksportującego;  

12) Wyników kontroli przeprowadzonych podczas importu danej przesyłki oraz  
13) Analizy ryzyka przeprowadzonej w odniesieniu do rodzaju produktu pochodzenia 

zwierzęcego, który ma być importowany, warunków i metod transportu. 
(4) W przypadku jeśli przeprowadzone kontrole, o których mowa w Artykule 44 paragraf (1), 

Artykule 53 paragraf (1), Artykule 57 paragraf (1) oraz paragrafu (1) niniejszego Artykułu 
potwierdzają, Ŝe produkty pochodzenia zwierzęcego nie są zgodne z wymogami 
określonymi w rozporządzeniach Republiki Macedonii z zakresu zdrowia zwierząt, urzędowy 
lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej wjazdu:: 
1) Obowiązkowo przeprowadza kontrole fizyczne włączając w to pobranie prób do badań 

laboratoryjnych z dziesięciu kolejnych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego 
pochodzących z tego samego zakładu, w którym stwierdzono niezgodności z wymogami 
określonymi w weterynaryjnych rozporządzeniach Republiki Macedonii oraz 

2) Produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w punkcie 1) niniejszego paragrafu 
powinny być pozostawione pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w punkcie 
kontroli granicznej oraz pod nadzorem słuŜb celnych do momentu uzyskania wyników 
przeprowadzonych badan laboratoryjnych I podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej 
przesyłki 
 

Artykuł 59 
Częstość kontroli fizycznych w przypadku stwierdzenia ogniska choroby zakaźnej  

 
(1) Jeśli na terytorium kraju eksportującego pojawia sie lub rozwija choroba zakaźna  

podlegająca obowiązkowi zgłaszania, zoonoza lub inna choroba, lub dochodzi do 
okoliczności, które mogą powodować powstanie powaŜnego ryzyka dla zdrowia publicznego 
lub zdrowia zwierząt; lub teŜ jeśli jest to uzasadnione z innych istotnych powodów 
związanych ze zdrowiem publicznym lub zdrowiem zwierząt, szczególnie biorąc pod uwagę 
publikacje ekspertów z zakresu weterynarii z kraju eksportującego lub okoliczności 
stwierdzonych podczas prowadzenia kontroli w weterynaryjnym punkcie kontroli granicznej 
Republiki Macedonii; zaleŜnie od tego jak powaŜna jest sytuacja i w zgodzie z 
rozporządzeniami dotyczącymi zdrowia zwierząt Republiki Macedonii, władze właściwe: 
1) Na podstawie stwierdzonych faktów wprowadzają dodatkowe kontrole oraz 
2) Zwiększają częstość kontroli fizycznych w zaleŜności od wyników kontroli o których 

mowa w punkcie 1) niniejszego paragrafu.  
(2) W przypadkach o których mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu władze właściwe 

zgodnie z rozporządzeniami weterynaryjnymi Republiki Macedonii mogą podjąć czasowe 
działania zapobiegawcze  dotyczące importu i tranzytu produktów pochodzenia zwierzęcego 
do/przez Republiki Macedonii. 
 

Artykuł 60 
Miejsce i czas przeprowadzania kontroli fizycznych  

 
(1) Kontrole fizyczne produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzane są gdy przesyłka 

jest fizycznie obecna w punkcie kontroli granicznej razem z oryginałami towarzyszących 
dokumentów. 

(2) Kontrola fizyczna produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzana jest po 
zakończeniu kontroli dokumentacji i identyfikacji przesyłki oraz uzyskaniu 
satysfakcjonujących wyników. 
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Artykuł 61 
Metody przeprowadzania kontroli fizycznej  

 
(1) Kontrole fizyczne produktów pochodzenia zwierzęcego mogą być: 

1) Organoleptyczne kontrole: zapach, kolor konsystencja i smak;  
2) Proste fizyczne i chemiczne badania, takie jak krojenie mielenie i gotowanie; kontrole 

mroŜonych lub głęboko mroŜonych produktów pochodzenia zwierzęcego muszą być 
prowadzone po ich rozmroŜeniu; 

3) Jeśli to konieczne kontrole mogą dotyczyć stanu śródków transport w celu stwierdzenia 
ewentualnych zaburzeń procesie chłodzenia; 

4) Dotyczyć wagi netto przesyłki i jeśli konieczne równieŜ wagi całkowitej całej przesyłki; 
5) Sprawdzenia opakowań i wszystkich etykiet (pieczęcie, znaki graficzne), etykiety, 

deklaracje); 
6) Jeśli konieczne sprawdzające temperaturę w jakiej przewoŜona była przesyłka oraz 

temperaturę samych produktów; 
7) W przypadku produktów puszkowanych pochodzenia zwierzęcego, przeprowadzane są 

losowe kontrole stanu puszek oraz pobierane są próby z ich środka; 
8) Obejmować badania laboratoryjne przewidziane w weterynaryjnych rozporządzeniach 

Republiki Macedonii jak równieŜ badania laboratoryjne uznane za konieczne oraz 
9) Badania laboratoryjne pozostałości leków weterynaryjnych I zanieczyszczeń. 

(2) Kontrole o których mowa w paragrafie (1) punktach 1) do 7) niniejszego Artykułu muszą 
dotyczyć 1% produktów lub opakowań  i dotyczyć minimum dwóch a maksimum dziesięciu 
produktów/opakowań w przesyłce. 

(3) W przypadku wątpliwości, urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej moŜe 
przeprowadzić dodatkowe kontrole fizyczne i badania laboratoryjne produktów pochodzenia 
zwierzęcego. 

(4) Podczas przeprowadzania kontroli fizycznych środki transportu muszą być całkowicie 
rozładowane, z wyjątkiem przypadków gdy: 
1) Załadunek prowadzony był w taki sposób Ŝe umoŜliwia swobodny dostęp do całości 

przesyłki;  
2) Wykryte są niezgodności podczas badania pobranych prób; 
3) W poprzedniej podobnej przesyłce wykryto takie same niezgodności oraz 
4) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej podejrzewa zaistnienie 

dalszych niezgodności. 
(5) Po zakończeniu kontroli fizycznej urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej 

musi potwierdzić przeprowadzone kontrole zamykając i pieczętując (plombując) otwarte 
opakowania oraz ponownie plombując cały kontener zapisując numer plomby w dokumentach 
towarzyszących. 
 
 
 

Artykuł 62 
Procedury i metody pobierania prób do badań laboratoryjnych  

 
(1) Losowe próby pobierane są w celu przeprowadzenia odpowiednich badań laboratoryjnych 

produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu potwierdzenia gwarancji zdrowotności 
zawartych w weterynaryjnym świadectwie zdrowia. 

(2) Pobieranie prób do przeprowadzenia odpowiednich badań laboratoryjnych produktów 
pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia i monitoringu pozostałości leków 
weterynaryjnych i zanieczyszczeń prowadzone są zgodnie z weterynaryjnymi 
rozporządzeniami Republiki Macedonii. 



 

33 

 

(3) Próby do przeprowadzenia odpowiednich badań laboratoryjnych produktów pochodzenia 
zwierzęcego w przypadku gdy nie występują wątpliwości pobierane będą:  
1) Po równo z całego asortymentu przesyłki przy czym moŜliwe jest częściowy rozładunek 

przesyłki oraz 
2) Co najmniej po kilka z róŜnych części przesyłki  w przypadku produktów pochodzenia 

zwierzęcego przewoŜonych luzem. 
(4) W przypadku gdy nie występują Ŝadne podejrzenia zaistnienia ryzyka dla zdrowia 

publicznego lub zdrowia zwierząt, produkty pochodzenia zwierzęcego, które są badane 
laboratoryjnie zgodnie z zapisami paragrafu (1) niniejszego Artykułu mogą być dopuszczone 
do obrotu przed uzyskaniem wyników przeprowadzanych badań laboratoryjnych. W takich 
przypadkach naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe wcześniejsze kontrole i identyfikacja a takŜe 
kontrole dokumentacji i kontrole fizyczne dały satysfakcjonujące wyniki. 
 

Artykuł 63 
Procedury i metody badań laboratoryjnych w przypadku wątpliwości  

 
(1) Próby do przeprowadzenia określonych badań laboratoryjnych produktów pochodzenia 

zwierzęcego w przypadku wątpliwości powinny być pobierane jeśli: 
1) Występuje podejrzenie nieprawidłowości, na podstawie uzyskanych wyników wcześniej 

przeprowadzonych kontroli danej przesyłki; 
2) Wcześniejsze badania laboratoryjne danego produktu dały wyniki pozytywne; 
3) Przesłana została informacja poprzez system wczesnego ostrzegania w zakresie 

Ŝywności i pasz - RASSF (dalej zwanym RASSF) o wykryciu nieprawidłowości 
dotycząca określonego produktu pochodzącego od określonego producenta oraz 

4) Określone produkty pochodzące z określonych krajów są przedmiotem działań w 
zakresie bezpieczeństwa Ŝywności. 

(2) Próby do przeprowadzenia określonych badań laboratoryjnych produktów pochodzenia 
zwierzęcego w przypadku wątpliwości będą pobierane:  
1) Po równo z całego asortymentu produktów w przesyłce w tym celu przesyłka moŜe być 

częściowo rozładowana oraz  
2) Co najmniej pięć próbek z róŜnych części przesyłki w przypadku produktów 

pochodzenia zwierzęcego przewoŜonych luzem. 
(3) Produkty pochodzenia zwierzęcego, które są przedmiotem badań laboratoryjnych, o których 

mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu pozostają pod nadzorem urzędowego lekarza 
weterynarii w punkcie kontroli granicznej oraz słuŜb celnych do momentu uzyskania 
wyników przeprowadzonych testów laboratoryjnych i podjęcia ostatecznej decyzji względem 
przesyłki. 

(4) Produkty pochodzenia zwierzęcego które są przedmiotem badań laboratoryjnych, o których 
mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu mogą być zatrzymane: 
1)  W punkcie kontroli granicznej lub 
2) W zatwierdzonym zakładzie dla określonych typów produktów w rozwijających się 

strefach przemysłowych, hurtowniach w strefach wolnych, wolnych hurtowniach I 
hurtowniach celnych. 

(5) Produkty pochodzenia zwierzęcego są zatrzymane w zakładach, o których mowa w 
paragrafie (4) punkcie 2 niniejszego Artykułu muszą być trzymane oddzielnie od produktów 
które są wprowadzane na rynek. 
 

Artykuł 64 
Informowanie o wynikach badań laboratoryjnych 
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(1) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej podczas pobierania prób zgodnie 
z Artykułem 63 niniejszej KsiąŜki Procedur, poprzez system informatyczny weterynaryjnych 
słuŜb celnych lub do czasu jego całkowitego wdroŜenia w formie pisemnej informuje  władze 
właściwe w miejscu ostatecznego przeznaczenia przesyłki bezpośrednio po upuszczeniu 
przez przesyłkę punktu weterynaryjnej kontroli granicznej o pobraniu prób do badań 
laboratoryjnych. 

(2) Wyniki badań laboratoryjnych dostarczone będą poprzez system informatyczny 
weterynaryjnych słuŜb celnych lub do czasu jego całkowitego wdroŜenia w formie pisemnej 
do urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej pobierającego próby oraz 
władze właściwe w miejscu ostatecznego przeznaczenia przesyłki bezzwłocznie po 
otrzymaniu wyników po ich otrzymaniu niezaleŜnie od wyników tych badań. 

(3) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej musi poinformować władze 
właściwe o pozytywnych wynikach badań bez względu na to czy próby pobrane były losowo 
czy tez w wyniku wątpliwości. 
 

 
Rozdział IV 

Wyniki przeprowadzonych kontroli dotycz ących importu i tranzytu produktów 
pochodzenia zwierz ęcego  

 
Artykuł 65 

Raportowanie i wydawanie decyzji 
 

(1) Po zakończeniu kontroli, o których mowa w Artykułach 44 do 64 niniejszej KsiąŜki Procedur 
urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej musi przygotować raport i wydać 
decyzję. 

(2) Raport o którym mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu musi zawierać następujące 
informacje dotyczące: 

- Poprzednich dokumentów CVED; 
- Numeru referencyjnego; 
- Kontroli dokumentacji 
- Identyfikacji; 
- Kontroli fizycznej  
- Badań laboratoryjnych. 

(3) Decyzja o której mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu musi zawierać następujące 
zapisy: 

- Zaakceptowane do transportu; 
- Zaakceptowane do tranzytu; 
- Zaakceptowane na rynek wewnętrzny; 
- Zaakceptowane jeśli skanalizowano; 
- Zaakceptowane przy szczególnych procedurach przechowywania; 
- Odrzucone; 
- Powody odrzucenia; 
- Dane dotyczące kontrolowanego miejsca przeznaczenia; 
- Ponowne plombowanie przesyłki; 
- Pełny opis punktu kontroli granicznej, władz właściwych i urzędowa pieczęć; 
- Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii; 
- Punkt kontroli granicznej wyjazdu/tranzytu; 
- Odniesienie do dokumentacji celnej oraz  
- Towarzyszące dokumenty CVED. 
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(4) Powiadomienie o dotarciu przesyłki, o którym mowa w Artykule 46 niniejszej KsiąŜki 
Procedur, raport i decyzja o których mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu wchodzą w 
skład wspólnych weterynaryjnych dokumentów wjazdu (dalej zwanych CVED) znajdują się 
Załączniku 4 niniejszej KsiąŜki Procedur. 

(5) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej  musi przygotować raport, o 
którym mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu poprzez uzupełnienie go, podpisanie i 
opieczętowanie.  

(6) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej musi wprowadzić do systemu 
informatycznego weterynaryjnych słuŜb granicznych wszystkie informacje dotyczące 
przesyłki takie jak przeprowadzone kontrole i ich wyniki oraz podjęte procedury opisane w 
Artykułach 66, 67, 69, 70 i 71 niniejszej KsiąŜki Procedur. 
 

Artykuł 66 
Zezwolenie na tranzyt 

 
(1) W przypadku satysfakcjonujących wyników przeprowadzonych kontroli przesyłka produktów 

pochodzenia zwierzęcego moŜe uzyskać zezwolenia na tranzyt. 
(2) W momencie przygotowywania Decyzji o której mowa w Artykule 65 paragraf (1) niniejszej 

KsiąŜki Procedur miejsce ostatecznego przeznaczenia przesyłki musi być jasno określone. 
(3) W zaleŜności od miejsca ostatecznego przeznaczenia:  

1) Importowanej przesyłce musi towarzyszyć aŜ do miejsca ostatecznego przeznaczenia 
kopia weterynaryjnego świadectwa zdrowia lub dokumenty towarzyszące potwierdzone 
przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej, który zezwolił na 
import, oryginały zaś pozostają w punkcie kontroli granicznej wjazdu jako część 
dokumentacji dotyczącej przesyłki oraz 

2) Przesyłkom przejeŜdŜającym tranzytem musi towarzyszyć aŜ do punktu kontroli 
granicznej wyjazdu, oryginał weterynaryjnego świadectwa zdrowia lub dokumenty 
towarzyszące, ich kopie zaś potwierdzone przez urzędowego lekarza weterynarii w 
punkcie kontroli granicznej, który zezwolił na tranzyt pozostają na punkcie kontroli 
granicznej wjazdu przesyłki . 

(4) W przypadku rozdzielenia przesyłki na części urzędowy lekarz weterynarii w punkcie 
kontroli granicznej musi wystawić określoną ilość dokumentów CVED równą ilości części na 
które została podzielona przesyłka i jedną kopię wszystkich dokumentów CVED 
dotyczących danej przesyłki musi pozostać w punkcie kontroli granicznej  wjazdu i musi być 
zgodna z pozostałymi dokumentami.   

(5) W przypadku importu urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej poprzez 
system informatyczny weterynaryjnych słuŜb granicznych lub do momentu jego pełnego 
wdroŜenia poprzez inne drogi komunikacji (telefon, faks, lub e-mail itp), musi poinformować 
władze właściwe miejsca ostatecznego przeznaczenia przesyłki o dotarciu tej przesyłki. 

(6) W przypadku tranzytu urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej wjazdu 
poprzez system informatyczny weterynaryjnych słuŜb granicznych lub do momentu jego 
pełnego wdroŜenia poprzez inne drogi komunikacji (telefon, faks, lub e-mail itp), musi 
poinformować urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej wyjazdu o 
nadchodzącej przesyłce. 

(7) W przypadku tranzytu, urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej wyjazdu 
musi wypełnić odpowiednie pola w Decyzji o której mowa w Artykule 65 paragraf (1) 
niniejszej KsiąŜki Procedur i poprzez system informatyczny weterynaryjnych słuŜb 
granicznych lub do momentu jego pełnego wdroŜenia poprzez inne drogi komunikacji 
(telefon, faks, lub e-mail itp), musi poinformować urzędowego lekarza weterynarii w punkcie 
kontroli granicznej wjazdu.. 
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Artykuł 67 
Odmowa – Zawrócenie przesyłki 

 
(1) Odmowa i zawrócenie przesyłki w przypadku importu moŜe mieć miejsce gdy: 

1) Produkty pochodzenia zwierzęcego nie są zgodne w wymogami określonymi w 
weterynaryjnych rozporządzeniach Republiki Macedonii; 

2) Wymogi kraju trzeciego pochodzenia przesyłki nie są zgodne z weterynaryjnymi 
rozporządzeniami Republiki Macedonii oraz 

3) Weterynaryjne świadectwo zdrowia lub dokumenty towarzyszące produktom 
pochodzenia zwierzęcego nie są zgodne z wymogami Republiki Macedonii. 

(2) W licencji, o której mowa w Artykule 65 paragraf (1) musi być stwierdzony powód odmowy – 
zawrócenia i musi określony być czas powrotu przesyłki produktów pochodzenia 
zwierzęcego.  

(3) Powrót przesyłki musi mieć miejsce tak szybko jak to moŜliwe w okresie nie 
przekraczającym 60 dni. 

(4) Podczas zawrócenia przesyłki urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej 
musi uniewaŜnić oryginał weterynaryjnego świadectwa zdrowia i dokumenty towarzyszące 
poprzez przystawienie pieczęci na kaŜdej ze stron dokumentacji. 

(5) Pieczęć o której mowa w paragrafie (4) niniejszego Artykułu powinna zawierać słowo 
“ODMOWA” w kolorze czerwonym i być prostokątna o wymiarach 4,5 cm х 1,5 cm. 

(6) Nadzór na powrotem przesyłki sprawowany jest przez słuŜby celne, słuŜby lotniska i 
kolejowe. 

(7) Urzędowy lekarz weterynarii powinien poinformować słuŜby celne, słuŜby lotniska i kolejowe 
i odmowie – zwróceniu przesyłki dostarczając im zezwolenie lub kopie dokumentów CVED. 

(8) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej powinien poinformować władze 
właściwe o odrzuconej przesyłce produktów pochodzenia zwierzęcego poprzez system 
informatyczny weterynaryjnych słuŜb granicznych, lub do czasu jego pełnego wdroŜenia w 
formie pisemnej.  

(9) W przypadku gdy powodem odmowy – zawrócenia przesyłki jest otrzymanie pozytywnych 
wyników mikrobiologicznych lub chemicznych badań laboratoryjnych informacja ta powinna 
zostać przesłana przez system RASFF. 
 
 

Artykuł 68 
 Powiadomienie podczas powrotu przesyłki 

 
SłuŜby celne muszą poinformować w formie pisemnej urzędowego lekarza weterynarii w 
punkcie kontroli granicznej o powrocie przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego o 
których mowa w Artykule 67 niniejszej KsiąŜki Procedur.   
 

Artykuł 69 
Zatwierdzenie ponownego wprowadzenia (wjazdu)  

 
(1) Zatwierdzenie ponownego wjazdu przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego 

pochodzącej z Republiki Macedonii, która została odrzucona przez władze właściwe kraju 
trzeciego stosowane jest w przypadkach gdy: 
1) Władze właściwe z miejsca pochodzenia przesyłki, które wystawiły pierwotne 

weterynaryjne świadectwo zdrowia zgodziły się na powrót i odbiór przesyłki oraz 
2) Przesyłka przewoŜona jest bezpośrednio do tego samego zakładu z którego została 

pierwotnie wyeksportowana. 
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(2) W przypadku jeśli urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej wystawił nakaŜ 
utylizacji przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzącej z Republiki Macedonii, 
która została odrzucona przez inny kraj, zapisy paragrafu (1) niniejszego Artykułu mogą być 
uchylone w drodze derogacji. 

(3) W przypadku jeśli przesyłki, o których mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu są 
transportowane w niezaplombowanych kontenerach muszą im towarzyszyć: 
1) Oryginał weterynaryjnego świadectwa zdrowia lub jego potwierdzona kopia wystawiona 

przez władze właściwe z miejsca pochodzenia przesyłki; 
2) Dokument opisujący przyczyny odmowy(odrzucenia) przesyłki, wystawiony przez władze 

właściwe kraju trzeciego w którym przesyłka została odrzucona; 
3) Pisemna gwarancja, Ŝe przesyłka znajdowała się będzie pod nadzorem władzy 

właściwej z kraju trzeciego, w którym przesyłka została odrzucona, wystawiona przez 
władze właściwe miejsca wysyłki przesyłki oraz 

4) Pisemna gwarancja stwierdzająca, Ŝe środek transport i metoda transportu była zgodna 
z wymogami transportowymi, wystawiona przez władze właściwe z miejsca wysyłki 
przesyłki. 

(4) W przypadku jeśli przesyłka o której mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu jest 
transportowana w zaplombowanych kontenerach musi jej towarzyszyć pisemne 
oświadczenie osoby odpowiedzialnej za transport przesyłki stwierdzające Ŝe produkty nie 
były przekazywane ani rozładowywane. 

 
Artykuł 70 

Przetwarzanie – zatwierdzenie uŜycia produktów pochodzenia zwierzęcego do celów 
innych niŜ pierwotnie przewidziane  

 
(1) Jeśli kontrole potwierdzą Ŝe przesyłka nie moŜe być uŜyta do celów pierwotnie planowanych 

urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej moŜe w drodze licencji zezwolić 
na przetworzenie produktów pochodzenia zwierzęcego w sposób inny niŜ pierwotnie 
planowano. 

(2) urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej powinien wystawić licencje, o 
której mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu w oparciu o analizę ryzyka i w drodze 
konsultacji z osobą odpowiedzialna za przesyłkę. 

(3) W licencji, o której mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu urzędowy lekarz weterynarii 
w punkcie kontroli granicznej musi jasno określić zakład przetwórczy jako miejsce 
ostatecznego przeznaczenia przesyłki oraz określić metodę przetworzenia produktów, o 
których mowa  w  paragrafie (1) niniejszego Artykułu. 

(4) Transport produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładu przetwórczego musi odbywać 
się pod nadzorem władzy właściwej  oraz słuŜb celnych jako przesyłka skanalizowana. 

(5) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej powinien poinformować władze 
właściwe o powodach wystawienia licencji, o której mowa w paragrafie (1) niniejszego 
Artykułu I jeśli to konieczne władze właściwe mogą zezwolić na przetworzenie i określić 
metodę przetworzenia produktu. 

(6) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej powinien poinformować o 
wystawieniu licencji władze zakładu przetwórczego jaki wskazany został do przetworzenia 
określonych produktów pochodzenia zwierzęcego  poprzez system informatyczny 
weterynaryjnych słuŜb granicznych, lub do czasu jego pełnego wdroŜenia, w formie 
pisemnej przez przesłanie licencji na przetwarzanie 

(7) Nadzór nad przetwarzaniem, o którym mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu powinno 
być przeprowadzone przez władze właściwe odpowiedzialne za zakład przetwórczy  

(8) Władze zakładu przetwórczego powinny wystawić potwierdzenie przeprowadzonego 
przetwarzania, a kopia takiego potwierdzenia powinna zostać przesłana do urzędowego 
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lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej, który wystawił licencje na przetwarzanie, o 
której mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu oraz do władz właściwych. 

(9) Po przetworzeniu, o którym mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu urzędowy lekarz 
weterynarii w punkcie kontroli granicznej powinien poinformować władze właściwe o 
powodach, metodach i wynikach przeprowadzonego przetwarzania. 

 
 

Artykuł 71 
Utylizacja 

 
(1) W przypadku kiedy regulacje o których mowa w Artykule 67 i 70 niniejszej KsiąŜki Procedur 

nie mogą mieć zastosowania lub istnieje powaŜne zagroŜenie dla zdrowia publicznego lub 
zdrowia zwierząt urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej powinien podjąć 
decyzję nakazującą utylizację przesyłki z produktami pochodzenia zwierzęcego a kopia tej 
decyzji musi być dostarczona do: 

1) Osoby odpowiedzialnej za przesyłkę  
2) SłuŜb celnych w punkcie kontroli granicznej wjazdu przesyłki 
3) Władz właściwych kraju trzeciego pochodzenia przesyłki oraz 
4) Władz właściwych sprawujących nadzór nad utylizacją. 

 
(2) W czasie wypełniania licencji o której mowa w Artykule 65 paragrafu (1) niniejszej KsiąŜki 

Procedur urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej musi określić zakład 
utylizacyjny jako ostatecznego miejsca przeznaczenia przesyłki. 

(3) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej w Decyzji, o której mowa w 
paragrafie (1) niniejszego Artykułu musi określić metodę utylizacji przesyłki produktów 
pochodzenia zwierzęcego. 

(4) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej powinien poinformować władze 
właściwe o powodach wystawienia Decyzji, o której mowa w paragrafie (1) niniejszego 
Artykułu oraz, jeśli to jest konieczne władze właściwe powinny potwierdzić nakaz utylizacji 
produktów. 

(5) Transport produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładu utylizacyjnego powinien odbywać 
się pod nadzorem władz właściwych i słuŜb celnych 

(6) Nadzór nad utylizacją o którym mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu przeprowadzany 
jest przez władze zakładu utylizacyjnego. 

(7) Władze zakładu utylizacyjnego powinny wystawić potwierdzenie prawidłowości 
przeprowadzonej utylizacji a kopia tego potwierdzenia powinna być wysłana do urzędowego 
lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej który wystawił nakaz utylizacji oraz 
władzom właściwym. 

(8) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej powinien poinformować władze 
właściwe o powodach, metodach i wynikach  przeprowadzonej utylizacji. 

 
 

Artykuł 72 
Powiadomienie w przypadku przetworzenia lub utylizacji przesyłki 

 
(1) Władze zakładu, w którym ma być przeprowadzane przetwarzanie lub utylizacja przesyłki 

pochodzenia zwierzęcego powinny bezzwłocznie poinformować w formie pisemnej 
urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej o przeprowadzonym 
przetworzeniu lub utylizacji przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, o których 
mowa w Artykułach 70 i 71 niniejszej KsiąŜki Procedur. 
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(2) W celu udowodnienia utylizacji przesyłki słuŜyć mogą faktury za rozładunek lub za 
utylizację wystawione przez osobę odpowiedzialną za zakład utylizacyjny, w którym 
została przeprowadzona utylizacja wraz z listem od urzędowego lekarza weterynarii w 
punkcie kontroli granicznej i muszą one zawierać informacje, o których mowa w 
paragrafie (1) niniejszego Artykułu. 

(3) Potwierdzenie lub list towarzyszący muszą w pełni opisywać przesyłkę produktów 
pochodzenia zwierzęcego jak równieŜ ilości przetworzonych lub zutylizowanych 
produktów pochodzenia zwierzęcego. 

 
Artykuł 73 

Kontrole podczas wyjazdu przesyłki tranzytowej 
 

(1) W czasie opuszczania terytorium Republiki Macedonii urzędowy lekarz weterynarii w 
punkcie kontroli granicznej w punkcie wyjazdu przesyłki tranzytowej produktów 
pochodzenia zwierzęcego musi przeprowadzić kontrole dokumentacji i identyfikacja 
przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego. 

(2) Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej wyjazdu powinien wypełnić i 
potwierdzić dokumentację i licencję o których mowa w Artykule 65 paragraf (1) niniejszej 
KsiąŜki Procedur i musi o tym poinformować urzędowego lekarza weterynarii w punkcie 
kontroli granicznej wjazdu przez system informatyczny weterynaryjnych słuŜb 
granicznych lub do momentu pełnego jego wdroŜenia innymi metodami komunikacji 
(telefon, faks, poczta lun e-mail itp.) 

(3) W przypadku jeśli zapowiedziane przesyłki nie pojawią się w określonym czasie w 
punkcie kontroli granicznej wyjazdu urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli 
granicznej wyjazdu wraz z słuŜbami celnymi musi przeprowadzić odpowiednie 
dochodzenie.     

 
 
 

CZĘŚĆ V 
Ewidencja przesyłek zawieraj ących przywo Ŝone lub tranzytowane produkty 

pochodzenia zwierz ęcego 
 

Artykuł 74 
Przepisy ogólne 

 
Urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej zobowiązany jest podczas 
dokonywania kontroli do prowadzenia ewidencji przesyłek zawierających przywoŜone lub 
tranzytowane produkty pochodzenia zwierzęcego. 
 

Artykuł 75 
Informacje i dokumentacja dla przesyłek przywoŜonych 

 
(1) Dokumentacja dla kaŜdej przywoŜonej przesyłki musi zawierać: 

1) Powiadomienie o przybyciu przesyłki; 
2) Oryginał zaświadczenia zdrowotnego wystawionego przez lekarza weterynarii; 
3) Kopię wypełnionego wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia (CVED); 
4) Zezwolenie na przywóz (w razie konieczności); 
5) Deklarację TSE; 
6) Kopię faktury lub rachunku towarowego; 
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7) Kopię powiadomienia wysłanego do właściwego organu w miejscu końcowego 
przeznaczenia przesyłki; 

8) Kopię pisma towarzyszącego złoŜonego w laboratorium, do którego przesłano próbki do 
badań laboratoryjnych, w razie konieczności; 

9) Kopię uzyskanych wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz 
10) Kopię powiadomienia o uzyskanych wynikach badań laboratoryjnych wysłanego do 

właściwego organu w miejscu końcowego przeznaczenia przesyłki. 
(2) W przypadku wywozu przesyłki przywozowej, dokumentacja wywozowa musi odnosić się do 

konkretnej przesyłki i musi być przechowywana oddzielnie od innych dokumentów.  
 

 
 
 

Artykuł 76 
Dane i dokumenty dla przesyłek przewozowych 

 
Dokumentacja dla jakichkolwiek przesyłek przewozowych musi zawierać: 

1) Powiadomienie o przybyciu przesyłki; 
2) Kopię zaświadczenia zdrowotnego wystawionego przez lekarza weterynarii; 
3) Kopia wypełnionego wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia (CVED); 
4) Kopię faktury lub rachunku towarowego; 
5) Kopię powiadomienia wysłanego do urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli 

granicznej w momencie wyjścia przesyłki oraz  
6) Potwierdzenie, o którym mowa w art. 72 ust. 2 księgi procedur, w której znajduje się 

potwierdzenie, Ŝe przesyłka opuściła państwo trzecie.   
 

Artykuł 77 
Dane i dokumenty dla odrzuconych – zwróconych przesyłek  

 
Dokumentacja dla kaŜdej odrzuconej – zwróconej przesyłki musi zawierać: 

1) Powiadomienie o przybyciu przesyłki; 
2) Kopię zaświadczenia zdrowotnego i innych dokumentów; 
3) Kopia wypełnionego wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia (CVED); 
4) Kopię faktury lub rachunku towarowego; 
5) Kopię powiadomienia przesłanego do urzędu celnego, słuŜb lotniskowych i kolejowych;  
6) Kopię powiadomienia wysłanego do właściwych organów; 
7) Kopię uzyskanych wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, jeŜeli takie 

zostały przeprowadzone oraz  
8) Potwierdzenie od słuŜb celnych o dokonanym zwrocie przesyłki.   
 

Artykuł 78 
Dane i dokumenty dla przesyłek zawierających materiał przetworzony 

 
Dokumentacja dla kaŜdej przesyłki zawierającej materiał przetworzony musi zawierać: 

1) Powiadomienie o przybyciu przesyłki; 
2) Kopię zaświadczenia zdrowotnego i innych dokumentów; 
3) Kopia wypełnionego wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia (CVED); 
4) Kopię faktury lub rachunku towarowego; 
5) Kopię powiadomienia przesłanego do urzędu celnego, słuŜb lotniskowych lub 

kolejowych;  
6) Kopię powiadomienia wysłanego do właściwych organów; 



 

41 

 

7) W razie otrzymania, kopię zatwierdzenia zakładu przetwórstwa przez właściwy organ 
oraz metody przetwarzania produktu. 

8) Kopię uzyskanych wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, jeŜeli takie 
zostały przeprowadzone; 

9) Kopię powiadomienia wysłanego do właściwego organu o utworzeniu lub przetworzeniu 
przesyłki oraz 

10) Potwierdzenie ze strony organu właściwego do spraw zakładu przetwarzania przesyłki 
dla przeprowadzonego przetworzenia materiału zawartego w przesyłce. 

 
Artykuł 79 

Dane i dokumenty dla przesyłek zbytych 
 

Dokumentacja dla kaŜdej zbytej przesyłki musi zawierać: 
1) Powiadomienie o przybyciu przesyłki; 
2) Kopię zaświadczenia zdrowotnego i innych dokumentów; 
3) Kopia wypełnionego wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia (CVED); 
4) Kopię faktury lub rachunku towarowego; 
5) Kopię powiadomienia przesłanego do urzędu celnego, słuŜb lotniskowych lub 

kolejowych;  
6) Kopię powiadomienia wysłanego do właściwych organów; 
7) Kopię uzyskanych wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, jeŜeli takie 

zostały przeprowadzone; 
8) Kopię powiadomienia wysłanego do organu właściwego do spraw zakładu 

przetwarzania lub zbycia przesyłki; 
9) Potwierdzenie ze strony organu właściwego do spraw zakładu przetwarzania lub zbycia 

przesyłki, dotyczące przeprowadzonego przetworzenia lub zbycia materiału zawartego 
w przesyłce oraz  

10) JeŜeli dotyczy, faktury rozładunku lub zbycia wydane przez osobę odpowiedzialną za 
zbycie przesyłki wraz z pismem od urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli 
granicznej, zgodnie z art. 72 ust. 2 Księgi procedur. 

 
Artykuł 80 

Dane i dokumenty dla przesyłek skanalizowanych  
 
Dokumentacja dla kaŜdej skanalizowanej przesyłki musi zawierać: 

1) Powiadomienie o przybyciu przesyłki; 
2) Kopię zaświadczenia zdrowotnego i innych dokumentów; 
3) Kopia wypełnionego wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia (CVED); 
4) Kopię faktury lub rachunku towarowego; 
5) Kopię powiadomienia przesłanego do urzędu celnego, słuŜb lotniskowych lub 

kolejowych;  
6) Kopię powiadomienia wysłanego do właściwych organów; 
7) Kopię uzyskanych wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, jeŜeli takie 

zostały przeprowadzone; 
8) Kopię powiadomienia wysłanego do organu właściwego do spraw zakładu 

przetwarzania przesyłki; 
9) Potwierdzenie ze strony organu właściwego do spraw zakładu przetwarzania lub zbycia 

przesyłki, dotyczące przeprowadzonego przetworzenia lub zbycia materiału zawartego w 
przesyłce oraz 
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Artykuł 81 
Dane i dokumenty dotyczące unieszkodliwionych odpadów pochodzenia zwierzęcego w 

odniesieniu do środków transportu biorących udział w transporcie międzynarodowym   
 

(1) Dokumentacja dotycząca unieszkodliwionych odpadów pochodzenia zwierzęcego w 
odniesieniu do środków transportu biorących udział w transporcie międzynarodowym musi 
zawierać: 
1) Kopię raportu zbycia wraz z opisem, ilością i okresem zbierania odpadów, wystawionego 

przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej oraz 
2) Kopie faktur towarowych lub faktur wystawionych przez firmę/usługodawcę 

odpowiedzialnego za odbiór i unieszkodliwienie odpadów. 
(2) Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 niniejszego artykułu musi zawierać 

następujące dane: 
1) Opis i ilość zebranych odpadów; 
2) Okres zbierania odpadów do unieszkodliwienia oraz  
3) Datę, metodę unieszkodliwienia i dane dotyczące zatwierdzonego zakładu 

unieszkodliwiania odpadów.  
 
 

CZĘŚĆ VI  
 PRZYWÓZ I TRANZYT ZWIERZĄT KOPYTNYCH, KONIOWATYCH, PSZCZÓŁ, 

TRZMIELI I INNYCH ZWIERZĄT 
 

 Rozdział I 
Przywóz i tranzyt zwierz ąt kopytnych i koniowatych  

 
Artykuł 82  

Państwa trzecie upowaŜnione do przywozu i tranzytu 
 

(1) Przywóz i tranzyt zwierząt kopytnych i koniowatych do i przez terytorium Republiki 
Macedonii dozwolony jest jedynie z upowaŜnionych państw trzecich, znajdujących się na 
Liście państw trzecich, z których moŜliwy jest import do Republiki Macedonii, zawartej w 
Załączniku 6, część 1 i 2 niniejszej Księgi procedur.  

(2) Świadectwo weterynaryjne dołączone do przesyłki z upowaŜnionych państw trzecich, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, a takŜe wzór formularza zostały zamieszczone 
w załączniku 7 część 1 i 2 niniejszej Księgi procedur.  

(3) Decyzja zezwalająca na przywóz z całego terytorium lub z części terytorium państwa 
trzeciego zaleŜy od stanu zdrowia zwierząt oraz gwarancji udzielanych przez państwo 
trzecie na zwierzęta zamieszczone w Liście określonych Ŝywych zwierząt kopytnych i 
koniowatych została przedstawiona w załączniku 8 niniejszej Księgi procedur. 

(4) Przy zatwierdzaniu moŜliwości przywozu i przywozu z państw trzecich, o którym mowa w 
ust. 1 niniejszej Księgi procedur, naleŜy równieŜ wziąć pod uwagę zgodność z 
odpowiednimi normami międzynarodowymi, które państwo trzecie winno przestrzegać, a 
takŜe:  
- Metodę stosowaną przez państwo trzecie;  
- Zasady regionalizacji terytorium tego państwa oraz  
- Wymogi przywozowe obowiązujące w państwie trzecim. 

(5) Przywóz i tranzyt, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, a takŜe wymogi dotyczące 
zdrowia zwierząt zawarte w art. 84 ust. 3 niniejszej Księgi procedur mogą być czasowo 
wstrzymane lub anulowane w zaleŜności od stanu zdrowia zwierząt w danym państwie 
trzecim. 
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Artykuł 83 

Procedury sporządzania listy upowaŜnionych państw trzecich 
 
Przy sporządzaniu Listy upowaŜnionych państw trzecich, o których mowa w art. 82 ust. 1 
niniejszej Księgi procedur lub przy dokonywaniu poprawek w jej treści, naleŜy wziąć pod 
uwagę następujące kwestie: 

1) Stan zdrowia zwierząt w państwach trzecich, który podlega sprawdzeniu na mocy 
niniejszej Księgi procedur, obecność chorób egzotycznych oraz ogólny stan zdrowia 
populacji i stan środowiska w danym państwie trzecim, które mogą stanowić zagroŜenie 
dla zdrowia publicznego i stanu środowiska w Republice Macedonii; 

2) Ustawodawstwo państwa trzeciego dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt; 
3) Organizacja właściwych organów i słuŜb kontrolnych państw trzecich, działających w 

sferze zdrowia weterynaryjnego, celem zapewnienia skutecznej egzekucji 
ustawodawstwa, ich kompetencje, kontrola, której podlegają oraz dostępne zasoby, w 
tym personel i wydajność laboratoriów; 

4) Gwarancje, które mogą zostać udzielone przez właściwy organ państwa trzeciego w 
odniesieniu do zgodności z określonymi wymogami dotyczącymi zdrowia zwierząt 
obowiązującymi w Republice Macedonii lub ich odpowiednikami w państwie trzecim;  

5) Członkostwo państwa trzeciego w Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (w dalszej 
części zwana: OIE), regularność i szybkość przepływu informacji z państwa trzeciego w 
przypadku rozpoznania zwierzęcych chorób zakaźnych na jego terytorium, zwłaszcza 
chorób znajdujących się na liście OIE; 

6) Gwarancje udzielone przez państwo trzecie Republice Macedonii w przypadku 
natychmiastowego informowania: 

a) w ciągu 24 godzin po potwierdzeniu wybuchu epidemii którejkolwiek z chorób 
wymienionych w załączniku 9 niniejszej Księgi procedur oraz jakiejkolwiek 
modyfikacji stosowania szczepień w przypadku tych chorób; 

b) w ciągu 7 dni w przypadku powiadomień określonych w przepisach dotyczących 
zdrowia zwierząt w państwie trzecim, zwłaszcza dotyczących przywozu z 
innych państw trzecich; 

c) w regularnych, kwartalnych odstępach, jeŜeli właściwy organ Republiki 
Macedonii nie zaŜąda krótszego okresu, w odniesieniu do stanu zdrowia 
zwierząt na jej terytorium; 

7) Doświadczenia związane z uprzednio przywoŜonymi z danego państwa trzeciego 
Ŝywymi zwierzętami oraz wyniki kontroli przeprowadzonej w trakcie przywozu zwierząt z 
tego państwa; 

8) Wyniki kontroli przeprowadzonej w państwie trzecim przez właściwy organ lub Komisję 
Europejską, w szczególności wyniki: 
- Raportów sporządzonych przez właściwy organ państwa trzeciego z 

przeprowadzonych inspekcji lub wyniki oceny kompetencji właściwego organu z 
danego państwa trzeciego lub 

- oceny kompetencji właściwego organu z danego państwa trzeciego lub  
- raportów Biura ds. śywności i Weterynarii Unii Europejskiej (zwanego dalej: FVO) 

dotyczących danego państwa trzeciego oraz 
9) Zasady zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych zwierząt obowiązujące w danym 

państwie trzecim, zasady przywozu z innych państw trzecich i ich wdraŜanie. 
 

Artykuł 84 
Przywóz i tranzyt z upowaŜnionych państw trzecich  
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(1) W trakcie przywozu i tranzytu Ŝywych zwierząt z upowaŜnionych państw trzecich do lub 
przez terytorium Republiki Macedonii, dokonując analizy konkretnych zagroŜeń dla zdrowia 
zwierząt, naleŜy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 
1) Gatunek zwierząt; 
2) Płeć i wiek zwierząt; 
3) Przeznaczenie zwierząt; 
4) Środki stosowane po przywozie na terytorium Republiki Macedonii oraz 
5) Konkretne zasady odnoszące się do handlu wewnętrznego Ŝywymi zwierzętami. 

(2) Przeprowadzenie analizy ryzyka związanego ze zdrowiem Ŝywych zwierząt, o której mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, jest określane na podstawie przepisów dotyczących zdrowia 
zwierząt obowiązujących w Republice Macedonii, w odniesieniu do chorób, na które 
naraŜone są Ŝywe zwierzęta. 

(3) W przypadku, gdy państwo trzecie udziela urzędowych gwarancji zdrowia Ŝywych zwierząt, 
które są odpowiednikami przepisów ochrony zdrowia zatwierdzonych przez właściwy organ 
Republiki Macedonii, przeprowadzenie analizy ryzyka związanego ze zdrowiem zwierząt 
moŜe być określone na podstawie wspomnianych gwarancji. 

 
 
 
 

Artykuł 85 
Gwarancje udzielane przez państwa trzecie upowaŜnione do przywozu 

 
Przywóz Ŝywych zwierząt, o których mowa w załączniku 8 do niniejszej Księgi procedur, 
przeprowadzany jest wyłącznie z upowaŜnionych państw trzecich, które mogą udzielić 
następujących gwarancji: 

1) zwierzęta muszą pochodzić z obszaru wolnego od chorób, zgodnie z podstawowymi 
kryteriami ogólnymi wymienionymi w załączniku 9, i na które to terytorium nie mają 
wstępu zwierzęta zaszczepione przeciwko chorobom wymienionym we wspomnianym 
załączniku;  

2) zwierzęta muszą spełniać określone warunki dotyczące zdrowia zwierząt, określone w 
art. 84 niniejszej Księgi procedur; 

3) przed dniem załadunku zwierząt przeznaczonych do transportu na terytorium Republiki 
Macedonii, zwierzęta muszą pozostawać na terytorium upowaŜnionego państwa 
trzeciego przez okres wyznaczony zgodnie z postanowieniami art. 84 niniejszej Księgi 
procedur; 

4) przed przetransportowaniem do Republiki Macedonii zwierzęta muszą zostać poddane 
kontroli przez urzędowego lekarza weterynarii z państwa eksportującego, aby upewnić 
się, czy są one zdrowe i czy spełnione są wymogi dotyczące zdrowia i dobrostanu 
zwierząt podczas transportu, w szczególności w odniesieniu do pojenia i karmienia; 

5) do transportu zwierząt musi być dołączone świadectwo zdrowia zwierząt, zgodnie z art. 
8 niniejszej Księgi procedur oraz 

6) po wjeździe na terytorium Republiki Macedonii zwierzęta muszą zostać poddane kontroli 
w punkcie granicznej kontroli weterynaryjnej, zgodnie z niniejszą Księgą Procedur. 

 
Artykuł 86 

Odstępstwa od gwarancji udzielonych przez upowaŜnione państwo trzecie 
 

(1) Gwarancje udzielone przez upowaŜnione państwo trzecie określone w art. 84 i 85 niniejszej 
Księgi procedur, w tym wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla przywozu i tranzytu Ŝywych 
zwierząt z państw trzecich upowaŜnionych zgodnie z art. 82 ust. 1 niniejszej Księgi 
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procedur, nie mają zastosowania, zaś właściwy organ moŜe ustalić określone gwarancje, w 
tym wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla przywozu i tranzytu, w przypadkach, gdy Ŝywe 
zwierzęta: 
1) są przeznaczone wyłącznie do tymczasowego wypasu lub pojenia w bliskości granic 

Republiki Macedonii;  
2) są przeznaczone do wzięcia udziału w wydarzeniach sportowych, cyrkach, pokazach i 

wystawach i nie są przedmiotem transakcji handlowych w Republice Macedonii; 
3) są przeznaczone do zoo, parków rozrywki, laboratoriów eksperymentalnych, 

zatwierdzonych organów, zatwierdzonych instytucji lub placówek w Republice 
Macedonii; 

4) są przedmiotem tranzytu przez terytorium Republiki Macedonii poprzez zatwierdzone 
graniczne punkty kontroli weterynaryjnej w miejscu wejścia i wyjścia, zaś tranzyt jest 
zatwierdzony i nadzorowany przez urzędowego lekarza weterynarii i słuŜby celne i nie 
są w jego trakcie przewidziane postoje na terytorium Republiki Macedonii inne, niŜ w 
celu utrzymania dobrostanu zwierząt; 

5) towarzyszą swoim właścicielom jako zwierzęta domowe; 
6) naleŜą do gatunków zagroŜonych wyginięciem oraz 
7) ich wjazd na terytorium Republiki Macedonii nie jest zgłaszany w punkcie granicznej 

kontroli weterynaryjnej po opuszczeniu terytorium Republiki Macedonii: 
a) w ciągu 30 dni z powodów, o których mowa w punktach 1, 2 i 5 niniejszego 

ustępu, lub 
b) są przedmiotem tranzytu przez państwo trzecie. 

(2) W drodze odstępstwa od postanowień określonych w art. 85 ust. 1 niniejszej Księgi 
procedur i zgodnie z przepisami zdrowia zwierząt w Republice Macedonii, właściwy organ 
moŜe ustalić dodatkowe wymogi dla przywozu i tranzytu Ŝywych zwierząt z upowaŜnionych 
państw, w których występują niektóre choroby wymienione w załączniku 9 Księgi procedur 
i/lub stosuje się szczepionki przeciwko tym chorobom.  
(3) Przy podejmowaniu decyzji o ustaleniu dodatkowych wymogów, o których mowa w ust. 
2 niniejszego artykułu, właściwy organ musi wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

1) międzynarodowe normy weterynaryjne; 
2) wybuch epidemii lub częste występowanie epizootycznie powiązanych niektórych chorób 

wymienionych w załączniku 9 niniejszej Księgi procedur na geograficznie ograniczonym 
obszarze w upowaŜnionym państwie lub regionie oraz 

3) w przypadku epidemii lub występowania chorób, przeprowadzono ich niezwłoczną i 
skuteczną eliminację. 

 
Artykuł 87 

Świadectwo zdrowia dla zwierząt przeznaczonych do przywozu  
 
Świadectwo weterynaryjne niezbędne do przywozu Ŝywych zwierząt, o którym mowa w tym 
rozdziale niniejszej Księgi procedur, musi zostać sporządzone zgodnie z art. 8 niniejszej 
Księgi procedur, nie wyłączając moŜliwości zastosowania świadectwa elektronicznego lub 
jakiegokolwiek innego systemu certyfikującego objętego umową. 
 

 
Rozdział II 

Przywóz zwierz ąt z gatunków Proboscidae i Artiodactyla 
 

Artykuł 88 
Przywóz Ŝywych zwierząt z gatunków Proboscidae i Artiodactyla 
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(1) śywe zwierzęta z gatunków Proboscidae i Aartiodactyla przedstawione w tabeli załącznika 8 
niniejszej Księgi procedur muszą wywodzić się z państwa trzeciego lub z jego części 
określonej w tabeli załącznika 6 część 1, kolumna 1, 2 i 3 do niniejszej Księgi procedur, i dla 
których w kolumnie 4 określono wzór świadectwa weterynaryjnego. 

(2) śywe zwierzęta, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu muszą spełniać wymogi 
określone w odpowiednich świadectwach weterynaryjnych sporządzonych zgodnie ze 
wzorem przedstawionym w załączniku 7, część 1 do niniejszej Księgi procedur, biorąc pod 
uwagę określone wymogi przedstawione w kolumnie 6 tabeli znajdującej się w załączniku 6, 
część 1 do niniejszej Księgi procedur oraz, w razie potrzeby, spełniać wymogi dodatkowych 
gwarancji przedstawionych w kolumnie 5 tej samej tabeli.  

(3) W razie potrzeby, Ŝywe zwierzęta, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, muszą 
spełniać dodatkowe wymogi certyfikacji na podstawie odpowiedniego wzoru świadectwa 
weterynaryjnego przedstawionego w załączniku 7, część 1 do niniejszej Księgi procedur. 

(4) W przypadku, gdy, zgodnie ze świadectwem weterynaryjnym przedstawionym w kolumnie 4 
tabeli w załączniku 6, część 1 do niniejszej Księgi procedur, konieczne jest pobranie próbek 
i dokonanie analizy chorób określonych w załączniku 7, część 1 do niniejszej Księgi 
procedur, pobieranie próbek i analiza powinny zostać przeprowadzone zgodnie z 
Protokołem standaryzacji materiałów i procedur badawczych przedstawionym w załączniku 
7, część 1 do niniejszej Księgi procedur i powinny być nadzorowane przez właściwy organ z 
państwa trzeciego, z którego zwierzęta są wywoŜone. 
 

 
 
 

Artykuł 89 
Transport Ŝywych zwierząt z gatunków Proboscidae i Artiodactyla przeznaczonych do 

przywozu  
 
śywe zwierzęta, o których mowa w art. 88 ust. 1 niniejszej Księgi procedur: 

1) nie mogą być przewoŜone środkami transportu z innymi zwierzętami, które nie są 
przeznaczone do przywozu na terytorium Republiki Macedonii lub z Ŝywymi zwierzętami 
tego samego gatunku o niŜszym statusie zdrowotnym. 

2) W trakcie transportu nie mogą być wyładowywane lub, w przypadku transportu lotniczego, 
nie mogą być przeładowywane do innego samolotu na terytorium państwa trzeciego lub 
części terytorium państwa trzeciego, z którego przywóz zwierząt do Republiki Macedonii jest 
zabroniony.  

3) W trakcie transportu drogowego nie mogą być przewoŜone przez terytorium państwa 
trzeciego lub części terytorium państwa trzeciego, z którego przywóz zwierząt do Republiki 
Macedonii jest zabroniony. 

4) muszą dotrzeć do granicznego punktu kontroli weterynaryjnej przy wjeździe na terytorium 
Republiki Macedonii w ciągu 10 dni od daty załadowania, zaś do transportu musi być 
dołączone świadectwo weterynaryjne, sporządzone zgodnie z odpowiednim wzorem, 
wypełnione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii z państwa eksportującego. 

5) W przypadku transportu drogą morską, okres 10 dni zostanie wydłuŜony o dodatkową ilość 
dni odpowiadającą czas trwania podróŜy drogą morską.  

6) W przypadku określonym w punkcie 5 niniejszego artykułu, do świadectwa weterynaryjnego 
naleŜy dołączyć deklarację kapitana statku sporządzoną zgodnie z załącznikiem 7, część 1 
niniejszej Księgi procedur.  

7) W przypadku transportu przesyłek drogą lotniczą, skrzynie lub pojemniki, w których 
transportowane są zwierzęta oraz otaczający je obszar musi zostać spryskany odpowiednim 
środkiem owadobójczym. 
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8) Oprysk powinien zostać przeprowadzony tuŜ przed zamknięciem drzwi samolotu po 
załadowaniu zwierząt i po kaŜdym kolejnym otwarciu drzwi w państwie trzecim, aŜ do 
momentu osiągnięcia przez samolot do miejsca ostatecznego przeznaczenia. 

9) W przypadku określonym w punkcie 8 niniejszego artykułu, do świadectwa weterynaryjnego 
naleŜy dołączyć deklarację kapitana samolotu zaświadczającą przeprowadzenie oprysku, 
sporządzoną zgodnie z załącznikiem 7, część 1 niniejszej Księgi procedur. 
 

Artykuł 90 
Procedura stosowana po wprowadzeniu Ŝywych zwierząt z gatunków Proboscidae i 

Artiodactyla 
 

(1) Po wprowadzeniu Ŝywych zwierząt, o których mowa w art. 88 ust. 1 niniejszej Księgi 
procedur, które są przeznaczone do uboju, zwierzęta muszą zostać przetransportowane 
bezpośrednio do określonego zakładu w ciągu trzech dni, z wyjątkiem przypadków, w 
których właściwy organ określił krótszy okres przywozu. 

(2) Po wprowadzeniu Ŝywych zwierząt, o których mowa w art. 88 ust. 1 niniejszej Księgi 
procedur, przesyłki zawierające zwierzęta kopytne przeznaczone do rozrodu, produkcji lub 
tuczenia, a takŜe zwierzęta przeznaczone do zoo, parków rozrywki i rezerwatów przyrody 
lub rezerwatów myśliwskich, muszą one zostać przetransportowane bezpośrednio do 
pustego zakładu będącego miejscem końcowego przeznaczenia, w którym muszą 
pozostawać przez okres przynajmniej 30 dni przed przetransportowaniem ich poza obręb 
zakładu, z wyjątkiem sytuacji, w których są one kierowane bezpośrednio do ubojni. 
 

 
 
 
 

Artykuł 91 
Świadectwo zdrowia dla zwierząt przeznaczonych do przywozu  

 
Świadectwo weterynaryjne niezbędne do przywozu Ŝywych zwierząt, o którym mowa w tym 
rozdziale niniejszej Księgi procedur, musi zostać sporządzone zgodnie z art. 8 niniejszej 
Księgi procedur, nie wyłączając moŜliwości zastosowania świadectwa elektronicznego lub 
jakiegokolwiek innego systemu certyfikującego objętego umową. 
 

 
Rozdział III 

Stan zdrowia oraz przywóz Ŝywych zwierz ąt koniowatych z pa ństw trzecich 
 

Artykuł 92 
Przywóz zwierząt koniowatych  

 
(1) Przywóz Ŝywych zwierząt koniowatych odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego 

artykułu oraz artykułów 93, 94, 95, 96 i 97 niniejszej Księgi procedur, zaś omawiane 
zwierzęta koniowate muszą pochodzić z państw trzecich lub części państw trzecich 
wymienionych w kolumnie 2 i 4 tabeli przedstawionej w załączniku 6, część 2 do niniejszej 
Księgi procedur i być przeznaczone do:  
1) przywozu tymczasowego, w przypadku zarejestrowanych koni, na co wskazuje kolumna 

6 tabeli przedstawionej w załączniku 6, część 2 do niniejszej Księgi procedur; 
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2) ponownego wejścia po tymczasowym wywozie zarejestrowanych koni na potrzeby 
wyścigów, konkursów i wydarzeń kulturalnych, co zostało wskazane w kolumnie 7 tabeli 
przedstawionej w załączniku 6, część 2 do niniejszej Księgi procedur; 

3) przywozu zarejestrowanych koni, na co wskazuje kolumna 8 tabeli przedstawionej w 
załączniku 6, część 2 niniejszej Księgi procedur; 

4) przywozu zwierząt koniowatych przeznaczonych do uboju, na co wskazuje kolumna 9 
tabeli przedstawionej w załączniku 6, część 2 niniejszej Księgi procedur; 

5) przywozu zarejestrowanych zwierząt koniowatych oraz zwierząt koniowatych 
przeznaczonych do uboju, co zostało wskazane w kolumnie 10 tabeli przedstawionej w 
załączniku 6, część 2 do niniejszej Księgi procedur;  

(2) Przywóz zwierząt koniowatych przeprowadzany jest przy spełnieniu następujących 
wymogów: 
1) Wymogów dotyczących zdrowia zwierząt określonych w odpowiednim wzorze 

świadectwa weterynaryjnego znajdującego się w załączniku 7, część 2 do niniejszej 
Księgi procedur w odniesieniu do odpowiedniej kategorii zwierząt koniowatych, rodzaju 
przywozu i grupy sanitarnej, co zostało wskazane w kolumnie 5 załącznika 6, część 2 do 
niniejszej Księgi procedur, do której przyporządkowano państwo trzecie lub część 
terytorium państwa trzeciego będącego eksporterem; 

2) jeŜeli dotyczy, przywóz zwierząt koniowatych powinien podlegać gwarancjom 
uzupełniającym lub warunkom, o których mowa w kolumnie 15 tabeli zawartej w 
załączniku 6, część 2 do niniejszej Księgi procedur;  

3) zwierzęta koniowate nie mogą być ładowane do środków transportu przewoŜących inne 
zwierzęta koniowate nie przeznaczone do przywozu na terytorium Republiki Macedonii; 

4) zwierzęta koniowate nie mogą być przewoŜone w środkach transportu przewoŜących 
zwierzęta koniowate o niŜszym statusie zdrowotnym; 

5) w trakcie transportu zwierzęta koniowate nie mogą być wyładowywane na terytorium 
państwa trzeciego lub części terytorium państwa trzeciego, z którego przywóz zwierząt 
do Republiki Macedonii nie jest zatwierdzony; 

6) w trakcie transportu zwierzęta koniowate nie mogą być transportowane drogą lądową 
przez terytorium lub część terytorium państwa trzeciego, które nie jest upowaŜnione do 
prowadzenia przynajmniej jednego rodzaju przywozu przynajmniej jednej kategorii 
zwierząt koniowatych; 

7) muszą dotrzeć do granicznego punktu kontroli weterynaryjnej przy wjeździe na 
terytorium Republiki Macedonii w ciągu 10 dni od daty załadowania, zaś do transportu 
musi być dołączone świadectwo weterynaryjne z państwa trzeciego będącego 
eksporterem oraz  

8) w przypadku transportu zwierząt koniowatych drogą morską, okres, o którym mowa w 
ust. 2 pkt. 7 niniejszego artykułu, jest przedłuŜony o czas trwania podróŜy drogą morską.  

 
Artykuł 93 

Procedury sporządzania listy państw trzecich  
 

(1) Lista państw trzecich uprawnionych do przywozu zwierząt koniowatych do Republiki 
Macedonii znajduje się w załączniku 6, część 2 do niniejszej Księgi procedur. 

(2) Przy sporządzaniu listy, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu naleŜy wziąć pod uwagę 
sytuację zdrowotną zwierząt oraz gwarancje udzielone przez państwo trzecie.  

(3) Lista, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu musi zawierać informację, czy przywóz 
zwierząt koniowatych ma zastosowanie do całego terytorium państwa trzeciego, czy tylko do 
części jego terytorium. 

(4) Sporządzanie listy państw trzecich, z których moŜe odbywać się przywóz zwierząt 
koniowatych prowadzone jest na podstawie odpowiednich norm międzynarodowych; naleŜy 
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takŜe wziąć pod uwagę, w jaki sposób państwo trzecie stosuje i wdraŜa te normy, w 
szczególności zasadę regionalizacji na własnym terytorium oraz w stosunku do wymogów 
sanitarnych dotyczących przywozu z innych państw trzecich. 

(5) Przy sporządzaniu lub dokonywaniu poprawek do list, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, naleŜy w szczególności wziąć pod uwagę: 
1) status zdrowotny zwierząt koniowatych, innych zwierząt domowych i dzikich w państwie 

trzecim, ze szczególnym naciskiem na egzotyczne choroby zwierzęce i jakiekolwiek 
aspekty dotyczące ogólnego stanu zdrowia i sytuacji środowiskowej w państwie trzecim, 
które mogą stanowić zagroŜenie dla zdrowia i stanu środowiska w Republice Macedonii; 

2) ustawodawstwo państwa trzeciego dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt; 
3) organizację organów weterynaryjnych i ich słuŜb kontrolnych, uprawnienia tych słuŜb, 

nadzór, któremu podlegają oraz środki będące w ich dyspozycji, w tym wydajność 
laboratoriów, które umoŜliwiają skuteczne stosowanie ustawodawstwa krajowego; 

4) gwarancje, które mogą zostać udzielone przez właściwy organ państwa trzeciego w 
odniesieniu do zgodności z określonymi wymogami dotyczącymi zdrowia zwierząt 
obowiązującymi w Republice Macedonii lub ich odpowiednikami w państwie trzecim; 

5) kwestię, czy państwo trzecie jest członkiem Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt 
(OIE) oraz na kwestię regularności i szybkości przekazywania przez państwo trzecie 
informacji dotyczących występowania chorób zakaźnych zwierząt koniowatych na jego 
terytorium, w szczególności chorób znajdujących się na listach OIE i w załączniku 10, 
część 1 do niniejszej Księgi procedur; 

6) gwarancje udzielane przez państwo trzecie bezpośrednio powiadamiające Republikę 
Macedonii: 

(a) w ciągu 24 godzin po potwierdzeniu wybuchu epidemii którejkolwiek z chorób 
zwierząt koniowatych wymienionych w załączniku 10, część 1 do niniejszej 
Księgi procedur oraz jakiejkolwiek modyfikacji polityki szczepień w przypadku 
tych chorób; 

(b) w ciągu 7 dni w przypadku jakichkolwiek zmian w przepisach dotyczących 
zdrowia zwierząt w państwie trzecim odnośnie do zdrowia zwierząt koniowatych, 
zwłaszcza dotyczących przywozu z innych państw trzecich oraz 

(c) w regularnych, kwartalnych odstępach, jeŜeli właściwy organ Republiki Macedonii 
nie zaŜąda krótszego okresu, w odniesieniu do stanu zdrowia zwierząt 
koniowatych na terytorium państwa trzeciego;  

7) wszelkie dotychczasowe przywozy Ŝywych zwierząt koniowatych z państwa trzeciego 
oraz wyniki jakichkolwiek kontroli przywozu; 

8) wyniki kontroli i/lub audytów przeprowadzonych w danym państwie trzecim, w 
szczególności wyniki oceny właściwych organów lub, na Ŝądanie Komisji, raportów 
złoŜonych przez właściwe organy, dotyczących przeprowadzonych kontroli lub raportów 
FVO w odniesieniu do danego państwa trzeciego; oraz 

9) zasady zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych zwierząt obowiązujące w danym 
państwie trzecim, w tym zasady przywozu zwierząt koniowatych z innych państw 
trzecich i ich wdraŜanie. 

 
Artykuł 94 

Stan zdrowia zwierząt koniowatych przeznaczonych do przywozu  
 

PrzywoŜone zwierzęta koniowate muszą pochodzić z państw trzecich, które: 
1) są wolne od afrykańskiego pomoru koni; 
2) przez ostatnie dwa lata były wolne od wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia koni 

(VEE); 
3) przez ostatnie sześć miesięcy były wolne od zarazy stadniczej i nosacizny. 
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Artykuł 95 

Miejsce pochodzenia  
 

(1) Przed załadowaniem z przeznaczeniem do przywozu na terytorium Republiki Macedonii, 
zwierzęta koniowate muszą nieprzerwanie przebywać na terytorium lub na części terytorium 
państwa trzeciego przez okres co najmniej sześciu miesięcy.  

(2) Zwierzęta koniowate muszą pochodzić z placówki będącej pod stałym nadzorem 
weterynaryjnym ze strony właściwych słuŜb państwa trzeciego. 
 

Artykuł 96 
Dodatkowe wymagania dotyczące przywozu zwierząt koniowatych 

 
(1) Przywóz zwierząt koniowatych z terytorium państwa trzeciego lub części terytorium państwa 

trzeciego znajdującego się na liście sporządzonej zgodnie z art. 93 ust. 1 niniejszej Księgi 
procedur zostanie zatwierdzony jedynie wówczas, gdy zwierzęta koniowate spełniają 
wymogi określone w art. 94 niniejszej Księgi procedur: 
1) Spełniają wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, w odniesieniu do omawianych gatunków i 

kategorii zwierząt koniowatych, w oparciu o krajowe przepisy Republiki Macedonii 
dotyczące zdrowia weterynaryjnego; oraz 

2) w przypadku państwa trzeciego, które nie jest wolne od występowania pęcherzykowego 
zapalenia jamy ustnej lub wirusowego zapalenia tętnic koni przez co najmniej sześć 
miesięcy, zwierzęta koniowate muszą spełniać następujące wymogi: 

(a) muszą pochodzić z placówki, która jest wolna od pęcherzykowego zapalenia 
jamy ustnej przez co najmniej sześć miesięcy i które wykazały negatywny wynik 
badania serologicznego przed wysyłką do Republiki Macedonii oraz 

(b) w przypadku wirusowego zapalenia tętnic koni, samce zwierząt koniowatych 
muszą wykazać negatywny wynik badania serologicznego lub testu neutralizacji 
wirusa lub jakiegokolwiek innego testu, który zagwarantuje, Ŝe zwierzęta są 
wolne od wirusa. 

(2) Regionalizacja wprowadzona w Republice Południowej Afryki, odnośnie do tymczasowego 
wprowadzenia i przywozu zarejestrowanych zwierząt koniowatych do Republiki Macedonii, 
ma zastosowanie zgodnie z dodatkowymi wymogami określonymi w załączniku 11 do 
niniejszej Księgi procedur. 

 
 
 

Artykuł 97 
Świadectwo zdrowia dla zwierząt przeznaczonych do przywozu  

 
Świadectwo weterynaryjne niezbędne do przywozu Ŝywych zwierząt, o którym mowa w tym 
rozdziale niniejszej Księgi procedur, musi zostać sporządzone zgodnie z art. 8 niniejszej 
Księgi procedur, nie wyłączając moŜliwości zastosowania świadectwa elektronicznego lub 
jakiegokolwiek innego systemu certyfikującego objętego umową. 

 
Artykuł 98 

Procedury stosowane wobec przywoŜonych zwierząt koniowatych 
 

(1) Natychmiastowo po przywozie do punktu granicznej kontroli weterynaryjnej Republiki 
Macedonii, zwierzęta koniowate przeznaczone do uboju zostają przewiezione do ubojni, 
albo bezpośrednio, albo przechodząc przez rynek Ŝywego inwentarza i, zgodnie z 
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wymogami dotyczącymi zdrowia zwierząt, zostają ubite w ciągu trzech dni od przywozu, z 
wyjątkiem przypadków, w których właściwy organ określił krótszy okres czasu. 

(2) Na podstawie stanu zdrowia zwierzęcia, właściwy organ moŜe wskazać ubojnię, do której 
zostaną przewiezione zwierzęta koniowate. 

 
 

Rozdział IV 
Stan zdrowia innych zwierz ąt pochodz ących z pa ństw trzecich przeznaczonych do 

przywozu  
 

Artykuł 99 
Przywóz innych gatunków zwierząt  

 
(1) Stan zdrowia w trakcie przywozu zwierząt, o których mowa w art. 12 niniejszej Księgi 

procedur musi być zgodny z przepisami obowiązującymi w Republice Macedonii, 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i stanu zdrowia zwierząt przeznaczonych do handlu 
wewnętrznego. 

(2) Stan zdrowia przywoŜonych kotów, psów i fretek musi być zgodny z Księgą Procedur co do 
metody i procedur przeprowadzania kontroli zwierząt domowych, które nie są przeznaczone 
do handlu lub przekazania osobom trzecim i które towarzyszą właścicielowi lub osobie za 
nie odpowiedzialnej, a takŜe ze wzorem i treścią świadectwa zdrowia oraz ze wzorem i 
treścią paszportu (Dz.U. Republiki Macedonii Nr 102/2008) 

(3) Świadectwo zdrowia dotyczące zwierząt, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, musi 
takŜe potwierdzać, Ŝe na 24 godziny przed dostawą zwierząt wyznaczony przez właściwy 
organ weterynarz dokonał badania medycznego, które wskazuje na to, Ŝe stan zdrowia 
zwierzęcia jest dobry i Ŝe zwierzę wytrzyma transport do miejsca przeznaczenia. 

(4) Przywóz przesyłek zawierających określone gatunki ptaków jest dokonywany zgodnie z art. 
162 niniejszej Księgi procedur. 

(5) Przywóz przesyłek zawierających pszczoły i trzmiele jest dokonywany zgodnie z art. 102 i 
103 niniejszej Księgi procedur.  

(6) Przywóz kotów, psów i fretek jest moŜliwy z terytorium lub części terytorium państwa 
trzeciego znajdującego się na liście przedstawionej w załączniku 6, część 11 do niniejszej 
Księgi procedur, a do przesyłkek zawierające Ŝywe zwierzęta muszą być dołączone 
świadectwa zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku 7, 
część 20 do niniejszej Księgi procedur. 

(7) Wzór świadectwa weterynaryjnego dołączonego do przesyłki, stosowany dla określonego 
rodzaju przeŜuwaczy, o których mowa w załączniku 12 do niniejszej Księgi procedur został 
zamieszczony w załączniku 7, część 20 do niniejszej Księgi procedur. 
 

Artykuł 100 
Sporządzania listy państw trzecich 

 
(1) Przywóz zwierząt, o których mowa w załączniku 12 do niniejszej Księgi procedur moŜe 

zostać dokonany, jeŜeli zwierzęta: 
1) Pochodzą z państwa trzeciego znajdującego się na liście sporządzonej zgodnie z ust. 2 

niniejszego artykułu, zatwierdzonej przez właściwy organ, 
2) JeŜeli do ich transportu dołączone jest świadectwo zdrowia, zgodne z zasadami zdrowia 

zwierząt obowiązującymi w Republice Macedonii, podpisane przez urzędowego lekarza 
weterynarii wyznaczonego przez właściwy organ kraju eksportującego, potwierdzające, 
Ŝe zwierzęta spełniają wymogi lub odpowiedniki wymogów określonych w ust. 2 
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niniejszego artykułu i pochodzą wyłącznie z zatwierdzonych placówek, organów, 
instytucji lub punktów skupu udzielających tego rodzaju gwarancji. 

(2) Lista, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 niniejszego artykułu moŜe obejmować państwa trzecie 
lub części państw trzecich: 
1) Z których przywóz nie jest zabroniony: 

a) W wyniku obecności którejkolwiek z chorób wymienionych w załączniku 10, 
część 2 do niniejszej Księgi procedur lub jakichkolwiek innych chorób 
uznawanych w Republice Macedonii za egzotyczne oraz 

b) Zgodnie z zasadami zdrowia zwierząt obowiązującymi w Republice Macedonii; 
2) Które, w świetle ustawodawstwa krajowego oraz organizacji ich słuŜb weterynaryjnych i 

kontrolnych, uprawnień tych słuŜb i nadzoru, któremu podlegają, zostały uznane za 
zdolne do zagwarantowania egzekucji obowiązujących praw; 

3) SłuŜby weterynaryjne, które zdolne są zagwarantować zgodność z zasadami zdrowia 
zwierząt obowiązującymi w Republice Macedonii dotyczącymi handlu wewnętrznego i 
zdrowia zwierząt. 

 
Artykuł 101 

Świadectwo zdrowia dla zwierząt przeznaczonych do przywozu  
 

(1) Świadectwo weterynaryjne niezbędne do przywozu Ŝywych zwierząt, o którym mowa w tym 
rozdziale niniejszej Księgi procedur, musi zostać sporządzone zgodnie z art. 8 niniejszej 
Księgi procedur, nie wyłączając moŜliwości zastosowania świadectwa elektronicznego lub 
jakiegokolwiek innego systemu certyfikującego objętego umową. 
 
 

Rozdział V   
Przywóz pszczół i trzmieli 

 
Artykuł 102 

Przywóz pszczół i trzmieli 
 

(1) Przywóz pszczół i trzmieli (Hymenoptera, rodzina Apidae, gatunek Apis mellifera i Bombus 
spp.) dokonywany jest zgodnie z art. 99, 100 i 101 niniejszej Księgi procedur, jeŜeli: 

1) Pochodzą one z państw trzecich lub części terytorium państw trzecich wymienionych 
w załączniku 6, część 3-A do niniejszej Księgi procedur 

2) Występowanie chorób/pasoŜytów takich, jak zgnilec amerykański, Aethina tumida i 
roztocze Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) podlega obowiązkowemu powiadomieniu w 
państwie trzecim lub na jego terytorium. 

(2) W drodze odstępstwa od ust. 1 pkt. 1, przesyłki zawierające pszczoły mogą zostać 
wprowadzone do Republiki Macedonii z części terytorium państwa trzeciego wymienionego 
w załączniku 6, część 3-A do niniejszej Księgi procedur, która to część jest: 

1) geograficznie i epidemiologicznie wyizolowaną częścią państwa trzeciego lub 
terytorium lub 

2)  wymieniona w kolumnie trzeciej tabeli przedstawionej w załączniku 6, część 3-B 
niniejszej Księgi procedur; 

(3) W przypadku ust. 2 pkt. 2, nie zezwala się na przywóz pszczół z innych części tego samego 
państwa trzeciego lub terytorium, które nie jest wymienione w załączniku 6, część 3-B do 
niniejszej Księgi procedur. 

(4) Przywóz pszczół, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jest moŜliwy jedynie, gdy  
1) klatki, w których znajdują się królowe (Apis mellifera i Bombus spp.), zawierają 

pojedynczą królową z maksymalnie 20 towarzyszami; lub 
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2) pojemniki zawierające trzmiele (Bombus spp.) są ograniczone do maksymalnie 200 
dorosłych trzmieli. 

3) Towarzyszy im świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem zawartym w załączniku 7, 
część 3 do niniejszej Księgi procedur i zgodne z gwarancjami określonymi w tychŜe 
wzorach świadectw zdrowia zwierząt. 

 
Artykuł 103 

Procedury przywozu pszczół i trzmieli 
 

(1) Przesyłki zawierające pszczoły królowe, o których mowa w art. 102 ust. 4 pkt. 1, muszą 
zostać bezzwłocznie dostarczone do wyznaczonego miejsca końcowego przeznaczenia, 
gdzie zostaną umieszczone pod nadzorem właściwego organu i przeniesione do nowych 
klatek przed wprowadzeniem ich do lokalnych kolonii. 

(2) Klatki i inne materiały towarzyszące królowym z państw trzecich, z których pochodzą, 
zostają wysłane do laboratorium wyznaczonego przez właściwy organ celem 
przeprowadzenia badania na obecność” 
1) Małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida), jego jaj lub larw oraz  
2) Oznaki obecności roztocza Tropilaelaps.  Po przeprowadzeniu badania laboratoryjnego, 

wszelkie materiały zostają zniszczone. 
(3) Przesyłki zawierające trzmiele (Bombus spp.), o których mowa w art. 102 ust. 4 pkt. 2, 

zostają bezzwłocznie dostarczone do wyznaczonego miejsca przeznaczenia.  Trzmiele 
mogą pozostać w pojemniku, w którym są wprowadzane do Republiki Macedonii do końca 
Ŝycia kolonii. 

 
 
(4) Pojemniki i materiały towarzyszące trzmielom pochodzącym z państwa trzeciego zostają 

natychmiastowo zniszczone, najpóźniej w momencie zakończenia Ŝycia kolonii. 
 
 
 
 

CZĘŚĆ VII   
IMPORT PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

 
Rozdział  I 

Import świeŜego mi ęsa zwierz ąt z kategorii taksonomicznej Tr ąbowców 
(Proboscidea) i Parzystokopytnych ( Artiodactyla)  

 
Artykuł 104 

Import świeŜego mięsa  
 

(1) Import świeŜego mięsa gatunków Trąbowców i Parzystokopytnych powinien być moŜliwy 
wyłącznie z krajów trzecich, które znajdują sie  w kolumnie 1, 2 i 3 tabeli, która znajduje się  
w Załączniku 6 Części 4 niniejszej KsiąŜki Procedur, dla których w określonej kolumnie 
znajduje się szczegółowy opis weterynaryjnego świadectwa zdrowia. 

(2) Przesyłce świeŜego mięsa  z gatunków zwierząt, o których mowa w paragrafie (1) 
niniejszego Artykułu powinno towarzyszyć weterynaryjne świadectwo zdrowia dla mięsa z 
określonych gatunków zwierząt, wystawione zgodnie ze szczegółowym opisem wymogów 
znajdującym sie w Załączniku 7 Części 4 niniejszej KsiąŜki Procedur oraz zgodnie z 
kolumną 6 z tabeli zamieszczonej w Załączniku 6 Części 4 niniejszej KsiąŜki Procedur, oraz, 
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jeśli to konieczne, zgodnie z kolumną 5 tej samej Tabeli i muszą być zgodne z dodatkowymi 
gwarancjami określonymi w weterynaryjnym świadectwie zdrowia. 
 

Artykuł 105 
Powiadomienie dotyczące dotarcia świeŜego mięsa na punkt kontroli granicznej 

 
Podczas importu, świeŜe mięso musi być zgłoszone w weterynaryjnym punkcie kontroli 
granicznej wraz z weterynaryjnym świadectwie zdrowia, wypełnionym zgodnie z 
odpowiednimi wymogami, uzupełnionym i podpisanym przez urzędowego lekarza 
weterynarii z eksportującego kraju trzeciego. 
 

Artykuł 106 
Import nieoskórowanych tusz pochodzących od parzystokopytnej zwierzyny łownej oraz 
odpadów z wykrawania pochodzących od bydła przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi  

 
Po imporcie, nieoskórowane tusze pochodzące od parzystokopytnej zwierzyny łownej 
przeznaczone do spoŜycia przez ludzi powinny być niezwłocznie  przekazane do zakładu 
przetwórczego będącego miejscem ostatecznego przeznaczenia. 

 
Artykuł 107 

Przesyłki przeznaczone do krajów trzecich, które są tranzytowane lub czasowo składowane 
na terytorium Republiki Macedonii  

 
Przesyłki mięsa przeznaczonego do spoŜycia przez ludzi, włączając w to mięso mielone, 
wprowadzone na terytorium Republiki Macedonii i przeznaczone do krajów trzecich, które 
są tranzytowane lub czasowo składowane na terytorium Republiki Macedonii, zgodnie z 
zasadami dotyczącymi zdrowia zwierząt Republiki Macedonii i jednocześnie nie 
przeznaczone na import do Republiki Macedonii muszą:: 

1) Pochodzić z terytoriów krajów trzecich lub ich Części zatwierdzonych do importu świeŜego 
mięsa określonych gatunków zwierząt, zgodnie z listą znajdującą się w Załączniku 6 Części 
4 niniejszej KsiąŜki Procedur; 

2) Posiadać weterynaryjne świadectwo zdrowia zgodne z określonym wzorem opisanym w 
Załączniku 7 Części 4 niniejszej KsiąŜki Procedur,  dotyczącym wymogów zdrowotnych dla 
określonych gatunków zwierząt; 

3) Weterynaryjne świadectwo zdrowia, o którym mowa w punkcie 2) niniejszego paragrafu 
musi być całkowicie wypełnione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii 
eksportującego kraju trzeciego; 

4) Posiadać potwierdzenie we Wspólnych Weterynaryjnych Dokumentach Wjazdu (CVED), o 
których mowa w Załączniku 4 do niniejszej KsiąŜki Procedur, wystawionych przez 
urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej wjazdu przesyłki, Ŝe są 
zaakceptowane do tranzytu lub, co najmniej czasowego składowania (gdzie dotyczy).  
 

Artykuł 108 
Weterynaryjne świadectwo zdrowia dla importu   

 
Weterynaryjne świadectwo zdrowia konieczne do importu świeŜego mięsa, o którym mowa 
w tym Rozdziale, musi być przygotowane zgodnie z Artykułem 48 niniejszej KsiąŜki 
Procedur nie wyłączając moŜliwości uŜycia certyfikatu elektronicznego lub kaŜdego innego 
zatwierdzonego systemu certyfikacji. 
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Rozdział II 
Import mi ęsa pochodz ącego od zaj ącowatych, okre ślonych dzikich ssaków 

lądowych i królików hodowlanych 
 

Artykuł 109 
Import mięsa zającowatych, określonych dzikich ssaków lądowych i królików hodowlanych 

 
(1) Import mięsa zającowatych, określonych dzikich zwierząt lądowych oraz królików 

hodowlanych moŜe odbywać się wyłącznie z krajów trzecich zamieszczonych na liście w 
Załączniku 6 Części 5 niniejszej KsiąŜki Procedur. 

(2) Następujące przesyłki mogą podlegać importowi: 
1) Mięso dzikich zającowatych nie zawierające wnętrzności, z wyjątkiem nieoskórowanych i 

niepatroszonych dzikich zającowatych; 
2) Mięso dzikich ssaków lądowych innych niŜ parzystokopytne, króliki hodowlane, nie 

zawierające wnętrzności; oraz 
3) Mięso królików hodowlanych. 
 

Artykuł 110 
Weterynaryjne świadectwo zdrowia w przypadku importu 

 
(1) Weterynaryjne świadectwo zdrowia konieczne w przypadku importu świeŜego mięsa 

pochodzącego od zającowatych, określonych dzikich zwierząt lądowych oraz królików 
hodowlanych musi być przygotowane zgodnie z Artykułem 48 niniejszej KsiąŜki Procedur, 
nie wyłączając moŜliwości uŜycia elektronicznego certyfikatu lub kaŜdego innego 
zatwierdzonego system certyfikacji.  

(2) Przesyłce mięsa pochodzącego od zającowatych, określonych dzikich zwierząt lądowych 
oraz królików hodowlanych przeznaczonego do spoŜycia przez ludzi, która wprowadzana 
jest na terytorium Republiki Macedonii i jest przeznaczona do krajów trzecich, które 
dokonują tranzytu lub czasowego składowania jej na terenie Republiki Macedonii zgodnie z 
zasadami dotyczącymi zdrowia zwierząt Republiki Macedonii, i która nie jest przeznaczona 
do importu do Republiki Macedonii, musi towarzyszyć weterynaryjne świadectwo zdrowia 
przygotowane zgodnie z Artykułem 48 lub Załącznikiem 7 Części 5 niniejszej KsiąŜki 
Procedur, podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii z właściwych słuŜb 
weterynaryjnych kraju eksportującego. 

(3) Przesyłka mięsa zającowatych, określonych dzikich zwierząt lądowych oraz królików 
hodowlanych musi być zgodna z dodatkowymi gwarancjami określonymi w kolumnach 4, 6 i 
8 Tabeli zamieszczonej w Załączniku 6 Części 5 niniejszej KsiąŜki Procedur, i weterynaryjne 
świadectwo zdrowia dla określonych przesyłek musi być przygotowane i podpisane przez 
urzędowego lekarza weterynarii z władz właściwych eksportującego kraju trzeciego. 

 
 

Rozdział III 
Import okre ślonych produktów mi ęsnych, przetworzonych Ŝołądków, p ęcherzy i jelit 

przeznaczonych do spo Ŝycia przez ludzi  
 

Artykuł 111 
Gatunki zwierząt, od których pochodzą określone importowane produkty mięsne i 

przetworzone Ŝołądki, pęcherze i jelita przeznaczone do spoŜycia przez ludzi 
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Import przesyłek produktów mięsnych oraz przetworzonych Ŝołądków, pęcherzy i jelit 
pozyskanych z mięsa lub przetworów mięsnych moŜe odbywać się wyłącznie od 
następujących zwierząt:  

1) Drobiu, włączając w to kury, indyki, perlice, kaczki, gęsi, przepiórki, gołębie, baŜanty i 
kuropatwy, hodowanego lub utrzymywanego w niewoli w celu rozrodu, produkcji jaj 
konsumpcyjnych lub mięsa lub w celu wypuszczenia w siedliskach naturalnych; 

2) Zwierząt domowych następujących gatunków: bydło, włączając bawoły wodne (Bubalus 
bubalis) i bizony (Bison bison), świnie, owce, kozy i  nieparzystokopytne; 

3) Królików i zajęcy  oraz zwierzyny łownej utrzymywanej w niewoli oraz 
4) Dzikiej zwierzyny łownej 

 
 

Artykuł 112 
Status zdrowotny zwierząt związany z miejscem pochodzenia i sposobem przetwarzania 

produktów mięsnych oraz przetworzonych Ŝołądków, pęcherzy i jelit 
 
 

Import produktów mięsnych i przetworzonych Ŝołądków, pęcherzy i jelit moŜe odbywać się 
gdy: 
1) Są zgodne z warunkami dotyczącymi miejsca pochodzenia i przetwarzania, o których 

mowa w Załączniku 13 niniejszej KsiąŜki Procedur oraz 
2) Pochodzą z następujących krajów trzecich lub ich Części: 

a. W przypadku gdy produkty mięsne i przetwarzane Ŝołądki, pęcherze i jelita nie są 
przedmiotem obróbki termicznej o czym mowa w paragrafie (1) punkt 2 aneksu 
13 niniejszej KsiąŜki Procedur, z krajów trzecich znajdujących się na liście w 
Załączniku 6 Część-B niniejszej KsiąŜki Procedur oraz regionów krajów trzecich 
znajdujących się na liście w Załączniku 6 Część 6-A niniejszej KsiąŜki Procedur; 
oraz  

b. W przypadku gdy produkty mięsne i przetworzone Ŝołądki, pęcherze i jelita są 
przedmiotem obróbki termicznej, o czym jest mowa w paragrafie (2) punkt 1) 
podpunkt a) z Załącznika 13 niniejszej KsiąŜki procedur; krajów trzecich 
znajdujących się na liście w Załączniku 6 Część 6 B i 6 C niniejszej KsiąŜki 
Procedur oraz regionów krajów trzecich znajdujących się na liście w Załączniku 6 
Część 6 A niniejszej KsiąŜki Procedur. 

c. Pochodzą z zakładów znajdujących się na liście zakładów zatwierdzonych 
zgodnie z Artykułem 164 niniejszej KsiąŜki Procedur. 
 

Artykuł 113 
Aspekty zdrowia publicznego dotyczące wymogów dla świeŜego mięsa uŜywanego do 

produkcji produktów mięsnych i przetworzonych Ŝołądków, pęcherzy i jelit – weterynaryjne 
świadectwo zdrowia. 

 
Import produktów mięsnych i przetworzonych Ŝołądków, pęcherzy i jelit moŜe mieć miejsce 
jeśli: 

1) Są pozyskane ze świeŜego mięsa, które zgodne jest z wymogami zdrowia publicznego 
w Republice Macedonii, i  

2) Są zgodne z wymogami dotyczącymi zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego 
określonego w opisie weterynaryjnego świadectwa zdrowia przedstawionego w 
Załączniku 7 Część 6.1 niniejszej KsiąŜki Procedur. 
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3) Weterynaryjne świadectwo zdrowia, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego Artykułu 
musi być całkowicie uzupełnione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii z 
eksportującego kraju trzeciego. 

 
Artykuł 114 

Przesyłki przeznaczone do krajów trzecich, które przejeŜdŜają tranzytem lub są czasowo 
składowane 

 
Przesyłki mięsa i przetworzonych Ŝołądków, pęcherzy i jelit wprowadzone na terytorium 
Republiki Macedonii i przeznaczone do krajów trzecich, które przejeŜdŜają tranzytem lub 
są czasowo składowane na terenie Republiki Macedonii zgodnie z wymogami zdrowotnymi 
Republiki Macedonii oraz nie przeznaczone na import do Republiki Macedonii muszą: 

1) Pochodzić z terytorium kraju trzeciego lub jego regionu znajdujących się na liście w 
Załączniku 6 Część 6 niniejszej KsiąŜki Procedur oraz by przetworzone w zakresie 
minimalnym dla importu produktów mięsnych i przetworzonych Ŝołądków, pęcherzy i jelit 
pochodzących od gatunków o których tam mowa; 

2)  Być zgodne z określonymi warunkami zdrowia zwierząt dotyczącymi określonych 
gatunków o których mowa oraz określonych we wzorze weterynaryjnego świadectwa 
zdrowia, który znajduje się w Załączniku 7 Część 6.2 niniejszej KsiąŜki Procedur; 

3) Być połączone z weterynaryjnym świadectwem zdrowia przygotowanym zgodnie ze 
wzorem znajdującym się w Załączniki 7 Część 6.2 niniejszej KsiąŜki Procedur 
podpisanym przez urzędowego lekarza weterynarii eksportującego kraju trzeciego; 

4) Być zatwierdzone do tranzytu lub czasowego składowania, jeśli dotyczy, zgodnie ze 
wspólnymi weterynaryjnymi dokumentami wjazdu zaakceptowanymi przez urzędowego 
lekarza weterynarii w punkcie granicznym wjazdu przesyłki. 

 
Rozdział IV 

Import preparatów mi ęsnych, ochrona zdrowia i wystawianie weterynaryjnyc h 
świadectw zdrowia dla importu 

 
Artykuł 115 

Import preparatów mięsnych 
 
Import preparatów mięsnych moŜe być prowadzony jeśli: 

1) Są produkowane zgodnie z weterynaryjnymi zasadami zdrowia Republiki Macedonii 
dotyczącymi bezpieczeństwa Ŝywności oraz kontaktu z materiałami Ŝywnościowymi jak 
jest to opisane w weterynaryjnym świadectwie zdrowia znajdującym się w Załączniku 7 
Część 7.1 niniejszej KsiąŜki Procedur; 

2) Pochodzą z zakładu, który wdroŜył program bazujący na załoŜeniach systemu analizy 
ryzyka i kontroli punktów krytycznych (zwanym dalej HACCAP) zgonie z zasadami 
weterynaryjnymi dotyczącymi zdrowia publicznego Republiki Macedonii oraz  

3) Są głęboko mroŜone w zakładzie lub zakładach produkcyjnych, z których pochodzą, w 
temperaturze nie wyŜszej niŜ -18 st. Celsjusza. 

 
Artykuł 116 

Weterynaryjne świadectwo zdrowia dla importu 
 
Weterynaryjne świadectwo zdrowia niezbędne do importu preparatów mięsnych do 
Republiki Macedonii musi być przygotowane zgodnie z Artykułem 48 niniejszej KsiąŜki 
Procedur nie wyłączając moŜliwości uŜycia certyfikatu elektronicznego lub innego 
zatwierdzonego systemu elektronicznej certyfikacji. 
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Artykuł 117 

Przesyłki przeznaczone do krajów trzecich, które przejeŜdŜają tranzytem lub są czasowo 
składowane 

 
Przesyłki preparatów mięsnych wprowadzone na terytorium Republiki Macedonii oraz 
przeznaczone do krajów trzecich, które przejeŜdŜają lub są czasowo składowane w 
Republice Macedonii zgodnie z weterynaryjnymi zasadami zdrowia oraz nie są 
importowane do Republiki Macedonii muszą: 

1) Pochodzić z terytorium kraju trzeciego lub jego regionu znajdującego się na liście w 
Załączniku 6 Część 4 niniejszej KsiąŜki Procedur dla importu mięsa zwierząt, Załączniku 
6 Część 10 niniejszej KsiąŜki Procedur dla importu mięsa drobiowego oraz Załączniku 6 
Część 5 niniejszej KsiąŜki Procedur dla importu mięsa królików, dziczyzny hodowlanej; 

2) Być  zgodne z określonymi warunkami zdrowia zwierząt dla gatunków określonych we 
wzorze weterynaryjnego świadectwa zdrowia opisanego w Załączniku 7 Część 4 
niniejszej KsiąŜki Procedur dla importu mięsa gatunków, o których mowa, Załączniku 7 
Część 18 niniejszej KsiąŜki Procedur, dla importu mięsa drobiowego oraz w Załączniku 
7 Część 5 niniejszej KsiąŜki Procedur dotyczącej importu mięsa królików i dziczyzny 
hodowlanej; 

3) Być połączone z weterynaryjnym świadectwem zdrowia przygotowanym zgodnie ze 
wzorem określonym w Załączniku 7 Część 7.2 niniejszej KsiąŜki Procedur podpisanego 
przez urzędowego lekarza weterynarii eksportującego kraju trzeciego oraz  

4) Być zatwierdzone do tranzytu lub czasowego składowania zgodnie ze wspólnymi 
weterynaryjnymi dokumentami wjazdu przedstawionymi w Załączniku 4 niniejszej 
KsiąŜki Procedur przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej 
wjazdu przesyłki. 

 
Rozdział V 

Import mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów mlecznych i mleka surowego 
przeznaczonego do spo Ŝycia przez ludzi 

 
Artykuł 118 

Import mleka, produktów mlecznych, mleka surowego i produktów z mleka surowego 
(1) Import mleka i produktów mlecznych prowadzony jest zgodnie z paragrafami (3), (4) i (5) 

niniejszego Artykułu i Artykułów 119-121 niniejszej KsiąŜki Procedur. 
(2) Tranzyt lub czasowe składowanie na terenie Republiki Macedonii przesyłek mleka i 

produktów mlecznych prowadzony jest godnie z Artykułami 120 i 121 niniejszej KsiąŜki 
Procedur. 

(3) Import surowego mleka i produktów z mleka surowego przeprowadzany jest wyłącznie z 
krajów zatwierdzonych zgodnie z Załącznikiem 6 Część 7 kolumna A niniejszej KsiąŜki 
Procedur. 

(4) Import mleka i produktów mlecznych prowadzony jest wyłącznie z krajów, w których nie 
występuje zagroŜenie pryszczycą, zatwierdzonych zgodnie z Załącznikiem 6 Część 7 
kolumna B niniejszej KsiąŜki Procedur gdzie mleko i produkty mleczne są poddawane: 
1) Jednorazowej obróbce cieplnej z efektem ogrzewania co najmniej równej 

uzyskanemu w procesie pasteryzacji co najmniej 72 st. Celsjusza przez co najmniej 
15 sekund. 

2) Procesowi przetwarzania zapewniającemu uzyskanie negatywnej reakcji w teście 
fosfatazy,  

(5) Import mleka i produktów mlecznych z obszarów gdzie występuje zagroŜenia pryszczycy 
dozwolony jest wyłącznie z krajów trzecich zatwierdzonych zgodnie z Załącznikiem 6 
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Część 7 kolumna C niniejszej KsiąŜki Procedur. Produkty mleczne muszą przejść jeden 
z wymienionych sposobów przetwarzania lub być produkowane z mleka poddanego 
obróbce zgodnie z następującymi wymaganiami: 

1) Proces sterylizacji aby osiągnąć wartość FO wyŜszą niŜ 3 
2) Obróbka w ultra wysokiej temperaturze (UHT) czyli poddanie temperaturze  w 

132 st. Celsjusza przez co najmniej 1 sek., 
3) Pasteryzacja w krótkim czasie i wysokiej temperaturze czyli 72 st. Celsjusza 

przez 15 sek. lub zapewniającą równowaŜny efekt pasteryzacji uzyskując 
negatywny wynik w teście z fosfatazą (HTST) przeprowadzonym dwukrotnie w 
przypadku mleka o pH równym lub wyŜszym 7, 

4) Przetwarzanie HTST mleka o pH poniŜej 7,0 
5) Przetwarzanie HTST połączone z innymi typami obróbki przez: 

a. Przez obniŜenie pH poniŜej 6 przez jedną godzinę  
b. Dodatkowe ogrzewanie do 72 stopni lub więcej połączone z odwadnianiem 

 
Artykuł 119 

Weterynaryjne świadectwa zdrowia do importu 
 

Przesyłki mleka i produktów mlecznych z krajów trzecich zatwierdzonych zgodnie z 
Artykułem 118 niniejszej KsiąŜki Procedur powinny być wyposaŜone w weterynaryjne 
świadectwo zdrowia przygotowane zgodnie z Artykułem 48 niniejszej KsiąŜki Procedur i 
muszą być zgodne z następującymi warunkami określonymi we wzorze weterynaryjnego 
świadectwa zdrowia zawartego w Załączniku 7 Część 8 niniejszej KsiąŜki Procedur i: 

1) Mleko RM dla mleka surowego odebranego w zlewni mleka, centrum standaryzacji, 
zakładów przetwórczych, 

2) Mleko RMP dla produktów z mleka surowego 
3) Mleko HTB dla mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów pochodzenia mlecznego 

poddanych obróbce cieplnej i produkty pochodzenia mlecznego wytworzone z mleka po 
obróbce cieplnej, pochodzące z krajów trzecich lub regionów krajów trzecich, w których 
nie istnieje ryzyko pryszczycy,  

4) Mleko HTC dla mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów pochodzenia mlecznego 
poddanych obróbce cieplnej oraz produktów pochodzenia mlecznego wytworzonych z 
mleka po obróbce cieplnej pochodzących z krajów trzecich lub regionów tych krajów, w 
których występuje ryzyko pryszczycy jednak kraje te zostały juŜ wcześniej zatwierdzone 
do importu (gdzie nie ma ryzyka pryszczycy) moŜe być uŜyty ten model. 

 
Artykuł 120 

Przesyłki przeznaczone do krajów trzecich, które przejeŜdŜają tranzytem lub są czasowo 
składowane w Republice Macedonii 

 
Przesyłki mleka i produktów mlecznych wprowadzone na terytorium Republiki Macedonii, 
które są przeznaczone do krajów trzecich w przypadku tranzytu lub czasowego 
składowania zgodnie z zasadami weterynaryjnymi, i nie przeznaczone na import do 
Republiki Macedonii powinny być zgodne z następującymi wymaganiami: 

1) Powinny pochodzić z terytorium kraju trzeciego lub regionu kraju trzeciego 
zatwierdzonego w Załączniku 6 Część 7 niniejszej KsiąŜki Procedur zgodnie ze 
sposobem przetwarzania wymaganym dla danego produktu jak jest to określone w 
Artykule 118 niniejszej KsiąŜki Procedur; 

2) Powinny być zgodne z określonymi warunkami zdrowia zwierząt określonymi w punkcie 
9 odpowiedniego wzoru weterynaryjnego świadectwa zdrowia określonego w Załączniku 
7 Część 8 niniejszej KsiąŜki Procedur; 
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3) Powinno im towarzyszyć weterynaryjne świadectwo zdrowia przygotowane zgodnie ze 
wzorem określonym w Artykule 48 niniejszej KsiąŜki Procedur i być zgodne z 
wymaganiami określonymi we wzorze z Załącznika 7 Część 8 niniejszej KsiąŜki 
Procedur, całkowicie wypełnionym i podpisanym przez urzędowego lekarza weterynarii 
eksportującego kraju trzeciego; 

4) Powinny być zatwierdzone do tranzytu lub składowania (jeśli dotyczy) zgodnie ze 
wspólnymi weterynaryjnymi dokumentami wjazdu znajdującymi się w Załączniku 4 
niniejszej KsiąŜki Procedur, wystawionymi przez urzędowego lekarza weterynarii w 
punkcie kontroli granicznej wjazdu przesyłki. 

 
Artykuł 121 

Import z krajów w których pojawiało się ognisko pryszczycy 
 
Mleko i produkty mleczne pochodzące z zatwierdzonego kraju trzeciego lub regionu 
takiego kraju, w którym pojawiły się ogniska pryszczycy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, lub 
w których prowadzone były szczepienia przeciwko pryszczycy w ciągu ostatnich 12 
miesięcy przed wprowadzeniem produktów na terytorium Republiki Macedonii muszą być 
poddane procesom przetwórczym, o których mowa w Artykule 118 niniejszej KsiąŜki 
Procedur. 
 
 

Rozdział VI 
Import zwierz ąt wodnych i produktów akwakultury 

 
Artykuł 122 

Import Ŝywych małŜy dwu blaszkowych, osłonic, szkarłupni i ślimaków morskich 
 

(1) Import Ŝywych małŜy dwu blaszkowych, osłonic, szkarłupni i ślimaków morskich jest 
przeprowadzany tylko z krajów znajdujących się na liście w Załączniku 6 Część 8 niniejszej 
KsiąŜki Procedur. 

(2) Regulacje z paragrafu (1) niniejszego Artykułu nie powinny dotyczyć zwierząt z rodziny 
Przegrzebkowatych (m.adductor) z wyjątkiem zwierząt wodnych całkowicie pozbawionych 
trzewi i gonad. 
 

Artykuł 123 
Import produktów rybnych 

 
Import produktów rybnych prowadzony jest wyłącznie z krajów znajdujących się na liście w 
Załączniku 6 Część 8 niniejszej KsiąŜki Procedur. 
 

Artykuł 124 
Import zwierząt akwakultury przeznaczonych do hodowli, ponownego zasiedlania 
naturalnych siedlisk oraz ryb umieszczanych w otwartych obiektach wystawczych 

 
(1) Zwierzęta akwakultury przeznaczone do hodowli, ponownego zasiedlania naturalnych 

siedlisk oraz ryb umieszczanych w otwartych obiektach wystawczych mogą być 
importowane wyłącznie z krajów trzecich, terytoriów, stref lub kompartmentów 
znajdujących się na liście w Załączniku 6 Część 8 B niniejszej KsiąŜki Procedur. 

(2) Przesyłki zwierząt akwakultury, o których mowa z paragrafie (1) powinny: 
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1) Być wyposaŜone w weterynaryjne świadectwo zdrowia przygotowanego zgodnie z 
Artykułem 8 niniejszej KsiąŜki Procedur i opisem przedstawianym w Załączniku 7 
Część 9.1 niniejszej KsiąŜki Procedur. 

2) Być zgodne z wymogami dotyczącymi zdrowia zwierząt określonymi we wzorze 
certyfikatu i notach wyjaśniających, o których mowa w punkcie 1) niniejszego 
paragrafu. 

 
Artykuł 125 

Import wodnych zwierząt ozdobnych przeznaczonych do zamkniętych obiektów 
wystawczych 

 
(1) Ryby ozdobne naleŜące do gatunków wraŜliwych na jedną lub więcej chorób 

określonych z Załączniku 14 niniejszej KsiąŜki procedur i przeznaczone do zamkniętych 
obiektów wystawczych powinny być importowane z krajów trzecich, obszarów, stref i 
kompartmentów znajdujących się na liście w Załączniku 6 Część 8 niniejszej KsiąŜki 
Procedur; 

(2) Ryby ozdobne, które naleŜą do gatunków niewraŜliwych na choroby znajdujące się na 
liście w Załączniku 14 niniejszej KsiąŜki Procedur oraz ozdobne mięczaki oraz ozdobne 
skorupiaki przeznaczone do zamkniętych obiektów wystawczych mogą być importowane 
wyłącznie z krajów trzecich i obszarów które są członkami  Światowej Organizacji 
Zdrowia Zwierząt (OIE). 

(3) Przesyłki zwierząt, o których mowa w paragrafie (1) i (2) niniejszego Artykułu winny: 
1) Być wyposaŜone w weterynaryjne świadectwo zdrowia przygotowane zgodnie z 

Artykułem 8 niniejszej KsiąŜki Procedur i opisem zawartym w Załączniku 7 Część 9.2 
niniejszej KsiąŜki Procedur oraz notami wyjaśniającymi zawartymi w Załączniku 7 
Część 9.8 niniejszej KsiąŜki Procedur oraz  

2) Być zgodne z wymogami dotyczącymi zdrowia zwierząt określonymi we wzorze 
certyfikatu i notach wyjaśniających, o których mowa w paragrafie (3) punkt 1) 
niniejszego Artykułu. 

 
Artykuł 126 

Import zwierząt wodnych i produktów akwakultury do spoŜycia przez ludzi 
 

(1) Zwierzęta wodne i produkty akwakultury przeznaczona do spoŜycia przez ludzi mogą 
być importowane wyłącznie z krajów trzecich, obszarów, stref i kompartmentów zgodnie 
z Artykułem 164 niniejszej KsiąŜki Procedur. 

(2) Przesyłki zwierząt wodnych i produktów akwakultury, o których mowa z paragrafie (1) 
powinny: 
1) Być wyposaŜone w weterynaryjne świadectwo zdrowia przygotowane zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami opisanymi w Załączniku 7 Część 9.3, 9.4 i 9.5 
niniejszej KsiąŜki Procedur oraz  

2) Być zgodne z wymogami dotyczącymi zdrowia zwierząt określonymi we wzorze 
weterynaryjnego świadectwa zdrowia i notach wyjaśniających, o których mowa w 
punkcie 1) niniejszego paragrafu. 

(3) Uregulowania tego Artykułu nie powinny mieć zastosowania w przypadku zwierząt 
akwakultury przeznaczonych do ponownego zasiedlenia naturalnych siedlisk lub 
wypuszczenia do wód Republiki Macedonii, w którym to przypadku powinny mieć 
zastosowanie uregulowania Artykułu 124. 

 
Artykuł 127 

Transport zwierząt akwakultury 
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(1) Zwierzęta akwakultury przeznaczone na import nie powinny  być transportowane w 

warunkach, które mogą zmienić ich status zdrowotny w szczególności nie powinny być 
one transportowane w tej samej wodzie lub opakowaniach bezpośrednich co zwierzęta 
wodne o niŜszym statusie zdrowotnym, lub które nie są przeznaczone na import do 
Republiki Macedonii. 

(2) Podczas transportu zwierzęta akwakultury nie powinny być wyładowywane z opakowań 
bezpośrednich, a woda, w której są transportowane nie powinna być zmieniana na 
terytorium krajów trzecich, które nie są zatwierdzone do importu takich zwierząt do 
Republiki Macedonii, lub które posiadają niŜszy status zdrowotny niŜ miejsce 
przeznaczenia przesyłki. 

(3) JeŜeli przesyłki zwierząt akwakultury są transportowane drogą morską przesyłka taka 
powinna być dodatkowo wyposaŜona w dodatkową dokumentację dotyczącą transportu 
Ŝywych zwierząt akwakultury drogą morską i świadectwo zdrowia zwierząt uzupełnione 
zgodnie ze wzorem z Załącznika 7 Część 9.6 niniejszej KsiąŜki Procedur. 

 
Artykuł 128 

Wymogi dotyczące rozładunku zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz 
wylewania wody transportowej 

 
(1) Importowane zwierzęta akwakultury i ich produkty przeznaczone do spoŜycia przez ludzi 

powinny być odpowiednio traktowane aby uniknąć zanieczyszczenia wód naturalnych 
Republiki Macedonii. 

(2) Importowane zwierzęta akwakultury nie mogą być wypuszczane do wód naturalnych, 
chyba Ŝe jest to zatwierdzone przez władze właściwe. Władze właściwe mogą jedynie 
wydać takie zatwierdzenie, jeśli wypuszczenie takie nie spowoduje obniŜenia statusu 
zdrowotnego zwierząt wodnych w miejscu ich wypuszczenia oraz powinny zapewnić 
wprowadzenie właściwych działań zmniejszających ryzyko. 

(3) Z wodą transportową z importowanych przesyłek zwierząt wodnych i ich produktów 
naleŜy postępować w sposób właściwy by uniknąć zanieczyszczenia wód naturalnych 
Republiki Macedonii. 
 

Artykuł 129 
Przesyłki przeznaczone do krajów trzecich, które są transportowane tranzytem lub 

czasowo składowane 
 

(1) Przesyłki Ŝywych zwierząt akwakultury, jaj ryb i niepatroszonych ryb, które są 
wprowadzane na terytorium Republiki Macedonii ale są przeznaczone do krajów trzecich 
lub teŜ do bezpośredniego tranzytu przez terytorium Republiki Macedonii lub tranzytu po 
składowaniu na terenie Republiki Macedonii powinny być zgodne z wymogami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt Republiki Macedonii a jeśli nie są przeznaczone do 
importu do Republiki Macedonii muszą być zgodne z wymaganiami z Artykułów 124, 
125, 126, 127 i 128 niniejszej KsiąŜki Procedur. 

(2) Weterynaryjne świadectwo zdrowia towarzyszące przesyłkom o których mowa w 
paragrafie (1) niniejszego Artykułu musi zawierać tekst „do tranzytu przez Republikę 
Macedonii”. Przesyłkom musi równieŜ towarzyszyć weterynaryjne świadectwo zdrowia 
wymagane przez kraj trzeci ostatecznego przeznaczenia przesyłki. 

(3) Jeśli przesyłki o których mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu są przeznaczone do 
spoŜycia dla ludzi to musi im towarzyszyć weterynaryjne świadectwo zdrowia o którym 
mowa w Załączniku 7 Część 7.8 niniejszej KsiąŜki Procedur. 
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Rozdział VII 

Import kolagenu i surowców do produkcji kolagenu, Ŝelatyny i produktów do 
produkcji Ŝelatyny, Ŝabich udek, ślimaków, miodu i produktów pszczelarskich i 

innych produktów 
 
 

Sekcja I 
Import kolagenu i surowców do produkcji kolagenu, Ŝelatyny i produktów do 

produkcji Ŝelatyny, Ŝabich udek, ślimaków, miodu i produktów pszczelarskich i 
innych produktów 

 
 

Artykuł 130 
Import kolagenu i surowców do produkcji kolagenu przeznaczonego do spoŜycia przez 

ludzi 
 

(1) Import kolagenu i surowców do produkcji kolagenu przeznaczonego do spoŜycia przez 
ludzi moŜe być prowadzony przez zakłady zatwierdzone zgodnie z Artykułem 164 
niniejszej KsiąŜki Procedur. 

(2) Weterynaryjne świadectwo zdrowia dla przesyłek, o których mowa w paragrafie (1) 
niniejszego Artykułu musi być wystawione zgodnie z Artykułem 48 niniejszej KsiąŜki 
Procedur i wytycznymi zawartymi w Załączniku 7 Część 10.1 niniejszej KsiąŜki Procedur 
dla importu kolagenu oraz Załącznikiem 7 Część 10.2 niniejszej KsiąŜki Procedur dla 
importu surowców do produkcji kolagenu. 

 
Artykuł 131 

Import Ŝelatyny i surowców do produkcji Ŝelatyny przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi 
 

(1) Import Ŝelatyny i surowców do produkcji Ŝelatyny przeznaczonej do spoŜycia dla ludzi 
jest prowadzony przez zatwierdzone zakłady zgodnie z Artykułem 164 niniejszej KsiąŜki 
Procedur. 

(2) Weterynaryjne świadectwo zdrowia dla przesyłek, o których mowa w paragrafie (1) 
niniejszego Artykułu musi być wystawione zgodnie z Artykułem 48 niniejszej KsiąŜki 
Procedur i opisem zawartym w Załączniku 7 Część 11.1 niniejszej KsiąŜki Procedur dla 
importu Ŝelatyny oraz Załączniku 7 Część 11.2 niniejszej KsiąŜki Procedur dla importu 
surowców do produkcji Ŝelatyny. 

 
 

Artykuł 132 
Import Ŝabich udek przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi 

 
(1) Import Ŝabich udek przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi prowadzony jest przez 

zatwierdzone zakłady zgodnie z Artykułem 164 niniejszej KsiąŜki Procedur. 
(2) Weterynaryjne świadectwa zdrowia dla przesyłek, o których mowa w paragrafie (1) 

niniejszego Artykułu muszą być wystawione zgodnie z Artykułem 48 niniejszej KsiąŜki 
Procedur oraz opisem z Załącznika 7 Część 12 niniejszej KsiąŜki Procedur. 

 
Artykuł 133 

Import ślimaków przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi 
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(1) Import ślimaków przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi prowadzony jest przez 
zatwierdzone zakłady zgodnie z Artykułem 164 niniejszej KsiąŜki Procedur. 

(2) Weterynaryjne świadectwo zdrowia dla przesyłek, o których mowa w paragrafie (1) 
niniejszego Artykułu musi być wystawione zgodnie z Artykułem 48 niniejszej KsiąŜki 
Procedur i opisem zawartym w Załączniku 7 Część 13 niniejszej KsiąŜki Procedur 

 
Artykuł 134 

Import miodu i produktów pszczelarskich przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi 
 

(1) Import miodu i produktów pszczelarskich przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi moŜe 
być prowadzony przez zatwierdzone zakłady zgodnie z Artykułem 164 niniejszej KsiąŜki 
Procedur. 

(2) Weterynaryjne świadectwo zdrowia dla przesyłek, o których mowa w paragrafie (1) 
niniejszego Artykułu musi być wystawione zgodnie z Artykułem 48 niniejszej KsiąŜki 
Procedur i opisem zawartym w Załączniku 7 Część 14 niniejszej KsiąŜki Procedur 

 
 

Sekcja II 
Import innych produktów 

 
 

Część I 
Ogólne wymagania dla importu innych produktów 

 
 

Artykuł 135 
Import innych produktów 

 
(1) Wszystkie nowe produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spoŜycia przez 

ludzi, których to wprowadzenie na rynek jest zatwierdzone po dacie wejścia w Ŝycie 
niniejszej KsiąŜki Procedur powinno być dodatkowo regulowane. 

(2) Importowana przesyłka innych produktów, o których mowa w tej sekcji musi być zgodna 
z weterynaryjnymi zasadami zdrowia Republiki Macedonii z obszaru handlu 
wewnętrznego innymi produktami pochodzenia zwierzęcego. 

(3) Import innych produktów pochodzenia zwierzęcego moŜe być prowadzony wyłącznie 
jeśli: 

1)  Nie jest to inaczej regulowane w Artykule  139, 142, 143, 144, 145 i 146 
niniejszej KsiąŜki Procedur a produkty pochodzą z kraju trzeciego lub jego 
Części, z którego import innych produktów jest zatwierdzony zgodnie z 
Artykułem 138 niniejszej KsiąŜki Procedur. 

2) Nie jest to inaczej regulowane w Artykule  139, 142, 143, 144, 145 i 146 
niniejszej KsiąŜki Procedur a produkty muszą pochodzić z zakładów, które 
znajdują się na liście zakładów zatwierdzonych do importu innych produktów 
zgodnie z Artykułem 164 niniejszej KsiąŜki Procedur 

3) Nie jest to inaczej regulowane w Artykule  139, 142, 143, 144, 145 i 146 
niniejszej KsiąŜki Procedur i paragrafie (1) i (2) niniejszego Artykułu produktom 
musi towarzyszyć weterynaryjne świadectwo zdrowia całkowicie wypełnione i 
podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii. 
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Artykuł 136 
Kontrola weterynaryjna 

 
Podczas importu innych produktów powinny mieć zastosowanie zasady ogólne i procedury 
określone w rozporządzeniach dotyczących zdrowia zwierząt Republiki Macedonii, które ze 
szczególnym naciskiem na organizację i kontrolę ponowne przeprowadzane przez władze 

właściwe i odpowiednie środki ostroŜności muszą mieć zastosowanie 
 

Artykuł 137 
Import próbek handlowych 

  
(1) Produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w Artykułach  139, 142, 143, 144, 

145 i 146 niniejszej KsiąŜki Procedur w formie próbek handlowych podlegają 
zatwierdzeniu do importu (licencje) wystawianemu przez władze Republiki Macedonii. 

(2) Licencje, o których mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu muszą towarzyszyć 
przesyłce i zawierać wszystkie dane dotyczące szczegółowych wymogów, którym 
podlega importowana przesyłka, włączając w to moŜliwe derogacje określone w 
weterynaryjnych rozporządzeniach Republiki Macedonii. 

 
Artykuł 138 

Lista krajów, z których dopuszczony jest import określonych innych produktów 
 
Import określonych innych produktów przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi moŜe być 
prowadzony z krajów trzecich i ich Części znajdujących się w Załączniku 6 paragraf 9 
niniejszej KsiąŜki Procedur. 
 
 

Sekcja II 
Szczegółowe wymagania dotycz ące importu innych produktów 

 
Artykuł 139 

Import osłonek przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi 
 
Przesyłki z osłonkami podczas importu z krajów trzecich muszą być zaopatrzone w 
weterynaryjne świadectwa zdrowia, o których mowa w Artykule 140 niniejszej KsiąŜki 
Procedur wystawione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii z kraju 
eksportującego potwierdzające Ŝe: 

1) Osłonki pochodzą z zakładów zatwierdzonych przez władze właściwe kraju trzeciego 
pochodzenia. 

2) Osłonki zostały oczyszczone, oskrobane a następnie zasolone albo bielone (lub jako 
alternatywę zasolenia lub bielenia dopuszcza się zasuszenie po oskrobaniu) oraz  

3) Po obróbce, o której mowa w punkcie (2) niniejszego paragrafu poddane zostały 
efektywnym zabiegom aby zapobiec ponownemu ich zanieczyszczeniu  

 
 

Artykuł 140 
Wystawianie weterynaryjnych świadectw zdrowia dla importu osłonek 

  
Importowi przesyłek osłonek z krajów trzecich musi towarzyszyć weterynaryjne świadectwo 
zdrowia wystawione zgodnie z Artykułem 48 Załącznika 7 Część 15.1 niniejszej KsiąŜki 
Procedur. 
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Artykuł 141 

Tranzyt lub czasowe składowanie przesyłek osłonek do krajów trzecich 
 
Przesyłki osłonek przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi wprowadzone na terytorium 
Republiki Macedonii, które są przeznaczone do krajów trzecich, i które są przewoŜone 
tranzytem lub czasowo składowane w Republice Macedonii zgodnie z rozporządzeniami z 
danego obszaru dotyczącymi zdrowia zwierząt Republiki Macedonii, i które nie są 
przeznaczone na import do Republiki Macedonii muszą: 
1)  być zgodne ze szczegółowymi wymaganiami warunków zdrowotnych dla zwierząt, o 
których mowa w weterynaryjnym świadectwie zdrowia w Załączniku 7 Część 15.2 niniejszej 
KsiąŜki Procedur; 
2) być wyposaŜone w weterynaryjne świadectwo zdrowia wystawione zgodnie z Artykułem 
48 i opisem z Załącznika 7 Część 15.2 niniejszej KsiąŜki Procedur całkowicie wypełnionym 
i podpisanym przez urzędowego lekarza weterynarii ze słuŜb weterynaryjnych kraju 
eksportującego kraju trzeciego, oraz 
3) być potwierdzone Ŝe są odpowiednie do tranzytu lub czasowego składowania (jeśli 
właściwe) wraz ze wspólnymi weterynaryjnymi dokumentami wjazdu o których mowa w 
Załączniku 4 niniejszej KsiąŜki Procedur, przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie 
kontroli granicznej wjazdu przesyłki 
 
 

Artykuł 142 
Import kości i produktów kostnych (z wyłączeniem mączki kostnej) rogów i produktów z 

rogów 
(z wyłączeniem mączki rogowej) oraz kopyt i produktów z kopyt (z wyłączeniem mączek z 

kopyt) przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi 
 

(1) Przesyłki kości i produktów kostnych (z wyłączeniem mączki kostnej) rogów i produktów 
z rogów (z wyłączeniem mączki rogowej) oraz kopyt i produktów z kopyt (z wyłączeniem 
mączek z kopyt) podczas importu muszą być zgodne z rozporządzeniami z zakresu 
zdrowia zwierząt Republiki Macedonii. 

(2) Przesyłki, o których mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu muszą pochodzić z 
zatwierdzonych krajów trzecich lub ich regionów z listy zawartej w Załączniku 6 Część 4, 
9 i 10 dla określonych gatunków zwierząt i muszą być wyposaŜone w szczegółowe 
weterynaryjne świadectwo zdrowia dla określonych gatunków zwierząt. 

 
Artykuł 143 

Import przetworzonych białek pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spoŜycia  
przez ludzi 

 
(1) Bez szkody dla ograniczeń wprowadzonych w związku z BSE lub teŜ ograniczeń 

Ŝywienia przeŜuwaczy białkami pochodzącymi od przeŜuwaczy władze właściwe mogą 
zezwolić na import przetworzonych białek zwierzęcych jeśli: 
1) Przesyłkom towarzyszy weterynaryjne świadectwo zdrowia podpisane przez 

urzędowego lekarza weterynarii kraju pochodzenia stwierdzające Ŝe: 
a) Produkty są zgodne z weterynaryjnymi rozporządzeniami Republiki Macedonii; 
b) Wszystkie niezbędne działania w celu uniknięcia zanieczyszczeń produktów po 

przetworzeniu zostały podjęte; 
c) Pobrano próby w celu badania obecności Salmonella bezpośrednio przed 

momentem opuszczenia przez przesyłkę kraju trzeciego pochodzenia oraz  
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d) Wyniki badań, o których mowa w podpunkcie c) niniejszego punktu są 
negatywne; 

2) Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników kontroli weterynaryjnego świadectwa 
zdrowia, o którym mowa  w paragrafie (1) punkt 1) niniejszego Artykułu urzędowy 
lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej wjazdu przesyłki zobowiązany jest 
pobrać próby niezaleŜnie od zapisów paragrafu (2) niniejszego Artykułu: 

a) Z kaŜdej przesyłki, o której został powiadomiony w przypadku przesyłek 
przewoŜonych luzem oraz  

b) Losowego pobrania prób jeśli przesyłka zapakowana była w zakładzie 
produkcji. 

3) W celu wprowadzenia na rynek przesyłki białek pochodzenia zwierzęcego na 
terytorium Republiki Macedonii musi być potwierdzone, Ŝe wyniki badań próbek 
pobranych zgodnie z paragrafem (1) punkt 1) podpunkt c) niniejszego Artykułu są 
negatywne, jeśli to konieczne nawet przez powtórzenie testów. 

(2) Jeśli pojawia się konieczność moŜliwe jest przeprowadzenie z przesyłek przewoŜonych 
luzem, które pochodzą z krajów trzecich i w przypadku których wyniki z ostatnich 6 
badań próbek dało wynik negatywny. W przypadku jeśli jedno z tych badań dało wynik 
pozytywny władza właściwa kraju pochodzenia musi być o tym fakcie poinformowana po 
to by mogła podjąć odpowiednie działania w celu opanowania sytuacji. To samo w 
przypadku jeśli próby z tego samego źródła dają wyniki pozytywne muszą być 
przeprowadzone dodatkowe badania ze wszystkich przesyłek z tego samego źródła do 
momentu uzyskania w sześciu kolejnych badaniach wyników negatywnych. 

(3) Dokumentacja dotycząca wyników przeprowadzanych badań próbek pobranych z 
przesyłek podczas importu musi być przetrzymywana. 

(4) JeŜeli przesyłki dają wynik pozytywny w badaniu w kierunku Salmonella muszą być: 
1) Wyeksportowane ponownie z terenu Republiki Macedonii 
2) UŜyte jako produkty uboczne zgodne z rozporządzeniami dotyczącymi zdrowia 

zwierząt Republiki Macedonii w celach innych niŜ produkcja paszy. W takich 
przypadkach przesyłka moŜe opuścić miejsce przechowywania tylko pod warunkiem , 
Ŝe nie będzie ona wykorzystana na paszę oraz  

3) Poddana będzie ponownej obróbce cieplnej w zakładzie zatwierdzonym zgodnie z 
rozporządzeniami z zakresu zdrowotności zwierząt lub w innym zakładzie 
zatwierdzonym do oczyszczenia. Zwolnienie przetworzonych białek zwierzęcych z 
magazynów musi być przeprowadzone pod kontrolą i za zgodą władz właściwych i 
przesyłka powinna być zwolniona przed przetworzeniem oraz zbadana w kierunku 
Salmonella przez władze właściwe zgodnie z rozporządzeniami z zakresu zdrowia 
zwierząt do uzyskania negatywnych wyników.  

(5) Przesyłki, o których mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu muszą pochodzić z 
zatwierdzonego kraju trzeciego lub jego części, z tabeli zamieszczonej w Załączniku 6 
Część 4,5,8-B, 9 i 10 niniejszej KsiąŜki Procedur dla określonych gatunków zwierząt i 
muszą być wyposaŜone w szczegółowe weterynaryjne świadectwo zdrowia zgodnie z 
Załącznikiem 7 Część 16 niniejszej KsiąŜki Procedur. 
 

Artykuł 144 
Import świeŜej krwi i produktów krwiopochodnych pochodzących od kopytnych, 

koniowatych i drobiu z wyjątkiem surowicy koniowatych 
 

(1) ŚwieŜa krew pozyskana od hodowlanych koniowatych i kopytnych przeznaczona do 
spoŜycia dla ludzi nie moŜe być importowana. 
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(2) Import świeŜej krwi od drobiu przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi moŜe być 
prowadzony tylko z krajów trzecich lub ich regionów z listy zamieszczonej w Załączniku 
6 Część 10 niniejszej KsiąŜki Procedur 

(3) Przesyłki świeŜej krwi od hodowlanego drobiu przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi 
muszą być wyposaŜone w weterynaryjne świadectwo zdrowia przygotowane zgodnie ze 
szczegółowym opisem z Załącznika 7 Część 18 niniejszej KsiąŜki Procedur i zgodnie z 
kolumną 6 tabeli zawartej w Załączniku 6 Część 10 niniejszej KsiąŜki Procedur i jeśli to 
konieczne zgodnie z kolumna 5 tej samej tabeli i muszą zawierać dodatkowe gwarancje 
zawarte w weterynaryjnym świadectwie zdrowia. 

(4) Import świeŜej krwi hodowlanej dziczyzny przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi moŜe 
się odbywać wyłącznie z krajów trzecich lub ich części, z tabeli z Załącznika 6 Część 9-
A, B i C niniejszej KsiąŜki Procedur.  

(5) Przesyłka świeŜej krwi od hodowlanej dziczyzny przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi 
musi być wyposaŜone w weterynaryjne świadectwo zdrowia przygotowane zgodnie ze 
szczegółowym opisem zawartym w Załączniku 7 Część 4, 5 i 18 niniejszej KsiąŜki 
Procedur dla określonych gatunków zwierząt. 

(6) Import produktów krwiopochodnych przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi musi być 
przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniami z zakresu zdrowia zwierząt Republiki 
Macedonii dotyczącymi importu produktów mięsnych pochodzących od koniowatych i 
kopytnych i uregulowaniami niniejszej KsiąŜki Procedur dotyczącymi importu produktów 
mięsnych pochodzących od koniowatych i kopytnych, niezaleŜnie od uregulowań 
dotyczących przetworzonych białek pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z krwi, o 
których mowa w Artykule 144 niniejszej KsiąŜki Procedur.  

 
Artykuł 145 

 
Import łoju i tłuszczów utylizacyjnych przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi 

 
(1) Import łoju i tłuszczów utylizacyjnych moŜe być prowadzony wyłącznie z krajów trzecich, 

które znajdują się na liście w Załączniku 6 Część 4 niniejszej KsiąŜki Procedur i, z 
których dozwolony jest import świeŜego mięsa pochodzącego od określonych gatunków 
zwierząt. 

(2) W przypadku wystąpienia ogniska choroby zakaźnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
przed datą importu z jednego z krajów trzecich, o których mowa w paragrafie (1) 
niniejszego Artykułu, kaŜda przesyłka łoju i tłuszczów utylizacyjnych musi być 
zaopatrzona w weterynaryjne świadectwo zdrowia potwierdzająca Ŝe: 

1) Łój i tłuszcze utylizacyjne były poddawane następującym obróbkom cieplnym: 
a) W temperaturze co najmniej 70 st. C przez 30 min lub                               . 
b) W temperaturze co najmniej 90 st. C przez 15 min     
c) W temperaturze co najmniej 80 st. C w zamkniętym systemie 

przetwarzania. 
2) Jeśli łój i tłuszcze utylizacyjne są pakowane muszą, być pakowane w nowe 

opakowania i wszystkie działania muszą być podjęte by uniknąć 
zanieczyszczenia, oraz  

3) W przypadku transportu luzem łoju i tłuszczów utylizacyjnych rury, pompy i 
pojemniki transportowe, cysterny lub cięŜarówki z cysternami uŜywane 
podczas transportu produktów z zakładu produkcyjnego bezpośrednio na 
statek lub do magazynów portowych, lub teŜ bezpośrednio do innych 
zakładów, muszą być poddawane kontroli w celu potwierdzenia braku 
zanieczyszczeń przed uŜyciem. 
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(3) Opis weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla przesyłek, o których mowa w paragrafie 
(1) niniejszego Artykułu zawarty jest w Załączniku 7 Część 17 niniejszej KsiąŜki 
Procedur. 

 
Artykuł 146 

Import mięsa królików i mięsa dziczyzny hodowlanej przeznaczonego do spoŜycia przez 
ludzi 

 
Import mięsa królików i mięsa dziczyzny hodowlanej jest prowadzony wyłącznie jeśli: 

1) Pochodzą z kraju trzeciego, który znajduje się: 
a) W przypadku dziczyzny hodowlanej, na liście krajów trzecich, z których 

dozwolony jest import świeŜego mięsa odpowiednich gatunków i znajdują się na 
liście Załącznika 6 Część 9-B niniejszej KsiąŜki Procedur. 

b) Dla ptactwa dzikiego znajdują się na liście krajów, z których dozwolony jest 
import świeŜego mięsa drobiowego z Załącznika 6 Część 9-C niniejszej KsiąŜki 
Procedur,  

c) Dla mięsa królików znajdują się na liście krajów, z których dozwolony jest import 
świeŜego mięsa określonych gatunków zwierząt zgodnie z tabelą z Załącznika 6 
Część 9-A niniejszej KsiąŜki Procedur. 

2) Są zgodne z zasadami dotyczącymi zdrowia zwierząt Republiki Macedonii  
3) Pochodzą z zakładów, które zapewniają gwarancje, o których mowa w punkcie 2) 

niniejszego Artykułu i są rozpoznawane w myśl zasad dotyczących zdrowia zwierząt 
republiki Macedonii; 

4) KaŜdej przesyłce mięsa musi towarzyszyć weterynaryjne świadectwo zdrowia 
zgodnie z Załącznikiem 7 niniejszej KsiąŜki Procedur określonych gatunków 
zwierząt. 

 
CZĘŚĆ VIII 

IMPORT DROBIU I PRODUKTÓW DROBIOWYCH 
 

Rozdział I 
Import i tranzyt drobiu i produktów drobiowych 

 
Artykuł 147 

Lista krajów trzecich obszarów, stref i kompartmentów, z których drób i produkty drobiowe 
mogą być importowane, lub przewoŜone przez Republikę Macedonii 

 
(1) Drób i produkty drobiowe mogą być jedynie importowane lub przewoŜone tranzytem 

przez Republikę Macedonii z krajów trzecich, obszarów, stref i kompartmentów 
znajdujących się na liście w kolumnie 1 i 3 tabeli z Załącznika 6 Część 10 niniejszej 
KsiąŜki Procedur. 

(2) Podczas przygotowywania listy krajów trzecich, o których mowa w paragrafie (1) 
niniejszego Artykułu następujące zagadnienia muszą być brane pod uwagę: 

1) Warunki zdrowotne drobiu, innych zwierząt hodowlanych i dziczyzny w 
krajach trzecich, o których mowa, sytuacja epizootyczna, warunki zdrowotne 
drobiu, innych zwierząt hodowlanych i dziczyzny w krajach sąsiadujących 

2) Regularność i szybkość przekazywania informacji z eksportującego kraju 
trzeciego dotyczących ognisk chorób zakaźnych zwierząt na jego terytorium 
na listach OIE; 

3)  Zasady obowiązujące w danym kraju dotyczące zapobiegania i kontroli 
chorób zakaźnych zwierząt; 
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4) Struktury i kompetencje słuŜb weterynaryjnych; 
5) Działania podejmowanych w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych 

zwierząt 
6) Gwarancje udzielonych przez kraj trzeci dotyczących zgodności z regulacjami 

z Części VIII niniejszej KsiąŜki Procedur oraz 
7) Zgodność rozporządzeń kraju trzeciego z rozporządzeniami Republiki 

Macedonii dotyczącymi zdrowia zwierząt oraz obecności hormonów i 
pozostałości  

 
Artykuł 148 

Weterynaryjne świadectwo zdrowia dla importu drobiu i produktów drobiowych 
 

(1) Drób i produkty drobiowe, które są importowane do Republiki Macedonii muszą być 
wyposaŜone w weterynaryjne świadectwo zdrowia wystawione zgodnie z Artykułem 8 
lub Artykułem 48 i opisem zawartym w kolumnie 4 tabeli z Załącznika 6 Część 10 
niniejszej KsiąŜki Procedur wypełnionym zgodnie ze wskazówkami i opisem 
dotyczącymi weterynaryjnego świadectwa zdrowia z Załącznika 7 Część 18 niniejszej 
KsiąŜki Procedur, nie wyłączając moŜliwości uŜycia elektronicznego weterynaryjnego 
świadectwa zdrowia lub innego zatwierdzonego systemy certyfikacji. 

(2) Jeśli drób i kurczęta jednodniowe importowane są transportowane drogą morską nawet 
jeśli jest to tylko część ich podróŜy, wtedy weterynaryjnemu świadectwu zdrowia musi 
towarzyszyć oświadczenie kapitana statku z Załącznika 7 Część 18.16 niniejszej KsiąŜki 
Procedur 

(3) Drobiowi, jajom wylęgowym i kurczętom jednodniowym przewoŜonym tranzytem przez 
terytorium Republiki Macedonii musi towarzyszyć : 
1) Weterynaryjne świadectwo zdrowia w przypadku tranzytu, o którym mowa w 

paragrafie (1) niniejszego Artykułu, na którym znajduje się zapis „do tranzytu przez 
Republikę Macedonii” oraz  

2) Certyfikat importu przeznaczony dla kraju trzeciego przeznaczenia. 
(4) Jaja wolne od określonych patogenów, mięso, mięso mielone i mechanicznie 

odkostnione z drobiu, strusi i dzikiego ptactwa, jaja i produkty jajeczne, które są 
przewoŜone tranzytem lub czasowo składowane w Republice Macedonii muszą 
posiadać weterynaryjne świadectwo zdrowia wypełnione zgodnie z opisem i wymogami 
określonymi w Załączniku Część 18 niniejszej KsiąŜki Procedur. 

 
Artykuł 149 

Import i tranzyt drobiu i produktów drobiowych 
 

(1) Import i tranzyt drobiu i produktów drobiowych do i przez Republikę Macedonii musi być 
prowadzony zgodnie z Artykułem 150 i 151 niniejszej KsiąŜki Procedur. 

(2) Przesyłka o której mowa a paragrafie (1) niniejszego Artykułu mogą być importowane z 
krajów trzecich, obszarów, stref i kompartmentów które są zatwierdzone do importu jeśli: 
1) Są zgodne z dodatkowymi gwarancjami o których mowa w kolumnie 5 tabeli z 

Załącznika 6 Część 10 niniejszej KsiąŜki Procedur 
2) Są zgodne z określonymi wymaganiami z kolumny 6 i jeśli to konieczne , opatrzona 

datami końcowymi, o których mowa w kolumnie 6A oraz datami początkowymi o 
których mowa w kolumnie 6B tabeli zawartej w Załączniku 6 Część 10 niniejszej 
KsiąŜki Procedur  

3) Wypełniono dodatkowe gwarancje dotyczące zdrowia zwierząt zgodnie z 
weterynaryjnym świadectwem zdrowia oraz 
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4) Podjęto restrykcyjne środki zgodnie z zatwierdzonymi programami kontroli 
salmoneloz tylko jeśli jest to określone w kolumnie 9 tabeli z Załącznika Część 10 
niniejszej KsiąŜki Procedur 

(3) Uregulowania z paragrafu (1) niniejszego Artykułu nie powinny mieć zastosowania w 
przypadku pojedynczych przesyłek zawierających mniej niŜ 20 sztuk drobiu, z 
wyłączeniem strusi, jaj wylęgowych strusi i jednodniowych piskląt strusi. 

(4) Przesyłki , o których mowa w paragrafie (3) niniejszego Artykułu mogą być importowane 
z krajów trzecich, obszarów, stref i kompartmentów które są zatwierdzone do importu 
tylko jeśli: 

1) Kraje trzecie, obszary, strefy lub kompartmenty znajdują się w kolumnie 1 i 3 
tabeli z Załącznika 6 Część 10 niniejszej KsiąŜki Procedur, w której to 
kolumnie 4 tabeli opisane są wymagania dla weterynaryjnego świadectwa 
zdrowia, które muszą towarzyszyć przesyłce; 

2) Nie są objęte restrykcjami importu  w związku ze statusem zdrowotnym oraz  
3) Wymogi importowe obejmują izolacje i kwarantannę po imporcie. 

 
Artykuł 150 

Procedury kontroli, pobierania prób i badania 
 
W przypadku kiedy weterynaryjne świadectwa zdrowia do importu drobiu i produktów 
drobiowych w Republice Macedonii wymagana jest kontrola fizyczna i badanie kliniczne, 
pobieranie prób i przeprowadzenie badań w kierunku grypy ptasiej, mykoplazmozy drobiu, 
choroby New Castele, salmonelozy drobiu oraz innych patogenów. które są waŜne ze 
względu na zdrowie zwierząt i zdrowie publiczne. Mogą one być importowane do Republiki 
Macedonii tylko jeśli wcześniej przeprowadzone zostały kontrole, o których mowa, zostały 
pobrane próby i przeprowadzone badania przez władze właściwe eksportującego kraju 
trzeciego zgodnie z Załącznikiem 15 niniejszej KsiąŜki Procedur.    

 
  

 
 
 
 
 

Rozdział II 
Warunki zdrowotne dla drobiu z krajów trzecich , ob szarów, stref I kompartmentów 

pochodzenia dotycz ące ptasiej grypy i choroby Newcastle 
   

Artykuł 151 
Zgłaszanie choroby 

 
Import drobiu i produktów drobiowych do Republiki Macedonii z krajów trzecich, obszarów i 
kompartmentów moŜe być prowadzony wyłącznie jeśli kraj trzeci: 

1) Informuje władze właściwe Republiki Macedonii w okresie 24 godzin od wystąpienia ogniska 
HPAI lub choroby Newcastle; 

2) Dostarcza izolaty wirusa z ogniska pierwotnego choroby, o której mowa w punkcie 1) 
niniejszego Artykułu bez nieuzasadnionej zwłoki do referencyjnego laboratorium dla ptasiej 
grypy i choroby Newcastle. Takie izolaty wirusa nie powinny być wymagane w przypadku 
importu jaj i produktów jajecznych i jaj wolnych od określonych patogenów z krajów trzecich, 
obszarów, stref lub kompartmentów, z których zatwierdzony jest import do Republiki 
Macedonii; oraz 
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3) Przedkłada władzom właściwym Republiki Macedonii regularne aktualizacje dotyczące 
sytuacji epizootycznej. 
 

Artykuł 152 
Kraje trzecie, obszary, strefy i kompartmenty wolne od grypy ptaków 

 
(1) Kraj trzeci, obszar, strefa lub kompartyment, z którego przesyłka jest importowana do 

Republiki Macedonii są uwaŜane za wolne od grypy ptasiej jeśli:: 
1) Grypa ptasia nie była obecna w kraju trzecim, obszarze, strefie lub kompartymencie w 

okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wystawienie weterynaryjnego 
świadectwa zdrowia przez urzędowego świadectwa zdrowia oraz 

2) Prowadzone były programy monitoringowe dotyczące grypy ptaków zgodnie z Artykułem 
154 niniejszej KsiąŜki Procedur w okresie ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających 
wystawienie weterynaryjnego świadectwa zdrowia, o którym mowa w punkcie 1) 
niniejszego paragrafu jeśli wymagane w świadectwie. 

(2) Jeśli ognisko grypy ptasiej pojawia się w kraju trzecim, obszarze, strefie czy 
kompartymencie uprzednio uwaŜanym za wolny od tej choroby, jak mowa w paragrafie (1), 
ten kraj trzeci, obszar, strefa czy kompartment moŜe być ponownie postrzegany jako wolny 
po spełnieniu następujących warunków: 
1)  W przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków wdroŜono procedurę wybicia zwierząt w 

ramach zwalczania choroby; 
2) W przypadku nisko zjadliwej grypy ptaków – wdroŜono politykę wybicia zwierząt w 

ramach zwalczania choroby lub zwierzęta zostały poddane ubojowi; 
3) Odpowiednie czyszczenie i dezynfekcja przeprowadzone zostały w gospodarstwach 

zakaŜonych; oraz 
4) Programy monitoringu grypy ptasiej prowadzone były zgodnie z Częścią 2 Załącznika 16 

niniejszej KsiąŜki Procedur, w okresie trzech miesięcy po zakończeniu czyszczenia i 
dezynfekcji,  o której mowa w punkcie 3) niniejszego paragrafu z wynikami 
negatywnymi. 

 
 
 

Artykuł 153 
Kraje, obszary, strefy I kompartmenty wolne od HPAI 

 
(1) Kraje trzecie, obszary, strefy i kompartmenty, z których przesyłki są importowane do 

Republiki Macedonii powinny być uwaŜane za wolne od HPAI jeśli ta choroba nie była 
obecna w kraju trzecim, obszarze, strefie czy kompartymencie przez okres co najmniej 12 
miesięcy poprzedzających wystawienie weterynaryjnego świadectwa zdrowia przez 
urzędowego lekarza weterynarii. 

(2) Jeśli w kraju trzecim, obszarze, strefie lub kompartmencie uprzednio uwaŜanym za wolny od 
choroby pojawia się ognisko HPAI, o czym jest mowa w paragrafie (1), ten kraj trzeci, 
obszar, strefa lub kompartment powinien ponownie uwaŜany być za wolny od choroby po 
spełnieniu następujących warunków:  
1) W trakcie zwalczania choroby wprowadzona została strategia wybicia zwierząt wraz z 

odpowiednim czyszczeniem i dezynfekcją  przeprowadzonych w zakaŜonych 
gospodarstwach oraz 

2) Programy monitoringowe dotyczące grypy ptasiej prowadzone były zgodnie z Częścią 2 
z Załącznika 16 niniejszej KsiąŜki Procedur w czasie trzech miesięcy po zakończeniu 
wybijania zwierząt oraz czyszczeniu i dezynfekcji, o których mowa w punkcie  1) 
niniejszego paragrafu. 
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Artykuł 154 

Programy monitoringowe grypy ptaków 
 
Jeśli programy monitoringowe z zakresu grypy ptaków są wymagane w weterynaryjnym 
świadectwie zdrowia przesyłki powinny być importowane wyłącznie z krajów trzecich, 
obszarów, stref i kompartymentów gdzie: 

1) Jeśli kraj trzeci, obszar, strefa lub kompartyment posiada program monitoringu ptasiej grypy 
wdraŜany przez co najmniej 6 miesięcy przez momentem eksportu, który jest wskazany w 
kolumnie 7 tabeli w niniejszym Artykule 6 Część 10 niniejszej KsiąŜki Procedur program, 
który spełnia następujące wymagania: 

а) określone w Załączniku 16 Część 1 niniejszej KsiąŜki Procedur, lub 
b) Kodeksie Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia OIE 

2) Kraj trzeci informuje władze właściwe Republiki Macedonii w przypadku jakichkolwiek 
zmian w programach monitoringowych ptasiej grypy. 
 

Artykuł 155 
Szczepienie przeciwko grypie ptaków 

 
Jeśli w krajach trzecich, obszarach, strefach lub kompartymentach prowadzone jest 
szczepienie przeciwko grypie ptaków, drób lub inne przesyłki składające się z drobiu 
szczepionego  mogą być importowane do Republiki Macedonii jeśli:: 

1) Kraj trzeci prowadzi szczepienia w kierunku ptasiej grypy zgodnie z planem szczepień, o 
którym mowa w kolumnie 8 tabeli z Załącznika 6 Część 10 niniejszej KsiąŜki Procedur, i ten 
plan jest zgodny i spełnia wymagania określone w Załączniku 17 niniejszej KsiąŜki 
Procedur; oraz 

2) Kraj trzeci informuje władze właściwe Republiki Macedonii o jakichkolwiek zmianach 
dotyczących planu szczepień przeciwko grypie ptaków. 

 
 
 
 
 
 

Artykuł 156 
Kraje trzecie, obszary, strefy lub kompartmenty  wolne od choroby Newcastle  

 
(1) Kraj trzeci, obszar strefa lub kompartment, z którego pochodzi przesyłka drobiu lub 

produktów drobiowych importowana do Republiki Macedonii moŜe być uznany za wolny od 
choroby Newcastle jeśli spełnione są następujące warunki:  
1) Nie notowano ogniska choroby Newcastle  w kraju trzecim, obszarze, strefie czy 

kompartymencie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą wystawienia 
weterynaryjnego świadectwa zdrowia przez urzędowego lekarza weterynarii; oraz 

2) Nie prowadzono szczepień przeciwko chorobie Newcastle z uŜyciem szczepionek nie 
spełniających wymogów określonych w Załączniku 18 niniejszej KsiąŜki Procedur 
przynajmmniej przez okres, o którym mowa w punkcie 1) niniejszego paragrafu. 

(2) Jeśli w krajach trzecich, obszarach , strefach czy kompartmentach dotychczas uwaŜanych 
za wolne od choroby pojawia się ognisko grypy ptaków, kraj ten, obszar, strefa czy 
kompartyment mogą być ponownie uznane za wolne od choroby przy załoŜeniu Ŝe spełnią 
następujące warunki: 
1) W czasie zwalczania choroby stosowana była zasada wybijania; 
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2) Przeprowadzone zostało odpowiednie czyszczenie i dezynfekcja w gospodarstwach 
zakaŜonych; 

3) W okresie co najmniej 3 miesięcy po zakończeniu wybijania i przeprowadzeniu 
czyszczenia i dezynfekcji o których mowa w punktach 1) i 2) niniejszego paragrafu: 

a) Władze właściwe kraju trzeciego mogą udowodnić nieobecność choroby 
Newcastle w kraju , na obszarze, w strefie lub poprzez intensywne badania 
włączając w to badania laboratoryjne związane z ogniskiem; oraz 

b) Nie prowadzono szczepień w kierunku choroby przy uŜyciu szczepionek, które 
nie są zgodne z wymogami dla rozpoznawalnych szczepionek w kierunku 
Choroby Newcastle. 

 
Artykuł 157 

Derogacje dotyczące uŜycia szczepionki przeciwko chorobie 
Newcastle 

 
(1) Dla przesyłek drobiu, jaj wylęgowych, kurcząt jednodniowych i jaj wolnych od określonych 

patogenów w drodze derogacji od Artykułu 156 paragraf (1) punkt 2) i paragraf (2) point 3) 
podpunkt b) niniejszej KsiąŜki Procedur, kraj trzeci, obszar, strefa lub kompartment powinien 
być uwaŜany za wolny od choroby Newcastle jeśli następujące warunki są spełnione: 
1) Kraj trzeci, obszar, strefa czy kompartyment zezwala na uŜywanie szczepionek, które są 

zgodne z ogólnymi wymogami określonymi w Załączniku 18 Część I niniejszej KsiąŜki 
Procedur, lecz nie są zgodne z szczegółowymi wymaganiami określonymi w Załączniku 
18 Część II niniejszej KsiąŜki Procedur; oraz 

2) Dodatkowe wymagania zdrowotne określone w Załączniku 19 Część I niniejszej KsiąŜki 
Procedur są spełnione. 

(2) Dla przesyłek mięsa, mielonego mięsa, i mięsa mechanicznie odkostnionego z drobiu 
włączając w to ptaki bezgrzebieniowe i dzikie , jaja i produkty jajeczne oraz w drodze 
derogacji od Artykułu 156 paragraf (1) punkt 2) i paragraf (2) punkt 3) podpunkt b) niniejszej 
KsiąŜki Procedur, kraj trzeci, obszar, strefa lub kompartment, z którego dozwolony jest 
import mięsa drobiowego, powinien być uwaŜany za wolny od choroby Newcastle jeśli 
dodatkowe wymogi zdrowotne określone w Załączniku 19 Część 2 niniejszej KsiąŜki 
Procedur mają zastosowanie. 

 
Rozdział  III 

Szczegółowe warunki importu drobiu, jaj wyl ęgowych i jednodniowych kurcz ąt 
 

Artykuł  158  
Import drobiu, jaj wylęgowych I jednodniowych kurcząt 

 
(1) W uzupełnieniu do warunków określonych w Części Part VIII Rozdział I i  II niniejszej KsiąŜki 

Procedur, podczas importu drobiu, jaj wylęgowych oraz jednodniowych kurcząt powinny 
mieć zastosowanie następujące zasady: 
1) Wymogi określone w Załączniku 20 niniejszej KsiąŜki Procedur  dla drobiu 

przeznaczonego do rozrodu i produkcji z wyjątkiem bezgrzebieniowych,, jaj wylęgowych 
i jednodniowych piskląt innych niŜ bezgrzebieniowce, oraz 

2) Wymogi określone w Załączniku 21 Część 1, 2, 3 i 4 niniejszej KsiąŜki Procedur, 
dotyczące ptaków bezgrzebieniowych przeznaczonych do rozrodu I produkcji, jaj 
wylęgowych I jednodniowych piskląt strusi. 

(2) Regulacje o których mowa w paragrafie (1) niniejszego Artykułu nie powinny mieć 
zastosowania w odniesieniu do pojedynczych przesyłek mniejszych niŜ 20 sztuk drobiu, 
innego niŜ ptaki bezgrzebieniowe, ich jaja wylęgowe i jednodniowe pisklęta.  
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Artykuł 159 

Import jaj wolnych od określonych patogenów  
 
W uzupełnieniu do wymogów określonych w Artykułach 147, 148, 149 i 150 niniejszej 
KsiąŜki Procedur, jaja wolne od określonych patogenów importowane do Republiki 
Macedonii powinny być zgodne z następującymi wymaganiami: 

1) Powinny być oznakowane pieczęcią zawierającą kod ISO kraju trzeciego pochodzenia oraz 
numer zatwierdzenia zakładu pochodzenia; 

2) KaŜde opakowanie jaj wolnych od określonych patogenów musi zawierać wyłącznie jaja 
pochodzące z tego samego kraju trzeciego, zakładu i wysyłającego i musi zawierać co 
najmniej następujące szczegóły: 

a) Informacje uwidocznione na jajach zgodnie z zapisami punktu 1) niniejszego 
Artykułu; 

b) Wyraźne i czytelne wskazanie, Ŝe przesyłka zawiera jaja wolne od określonych 
patogenów; 

c) Nazwisko/ Wysyłającego lub nazwa i adres firmy. 
3) Importowane jaja wolne od określonych patogenów musza być przewoŜone bezpośrednio 

do miejsca ich ostatecznego przeznaczenia po tym jak przeprowadzone kontrole wykazały 
Ŝe przesyłka jest zgodna z zapisami niniejszego Artykułu. 
 

Artykuł 160 
Transport drobiu i jednodniowych kurcząt 

 
Importowany drób I jednodniowe kurczęta nie powinny być: 

1) Załadowywane na środki transport przewoŜące juŜ inny drób lub jednodniowe kurczęta o 
niŜszym statusie zdrowotnym; oraz 

2) Podczas transportu do Republiki Macedonii nie powinny być przemieszczane lub 
przeładowywane na terenie kraju trzeciego, obszaru, strefy lub kompartymentu, z których 
import drobiu i jednodniowych kurcząt nie jest dozwolony. 
 

 
 
 
 

Artykuł 161 
Import ptaków bezgrzebieniowych 

 
Wyłącznie mięso pochodzące od bezgrzebieniowych które zostało poddane działaniom 
ochronnym w związku z gorączką krwotoczną krymsko-kongijską opisanym w Załączniku 
21 Część 6 niniejszej KsiąŜki Procedur mogą być importowane . 

 
 

CZĘŚĆ IX 
Import okre ślonych rodzajów ptaków  

 
Artykuł 162 

Import określonych rodzajów ptaków 
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Import określonych gatunków ptaków moŜe być prowadzony z zatwierdzonych zakładów 
hodowlanych wyłącznie jeśli 
 

1) Ptaki pochodzą z rozrodu w warunkach niewoli; 
2) Ptaki pochodzą z krajów trzecich lub ich regionów, o których mowa w kolumnie 1 i 3 

tabeli z Załącznika 6 Część 10 niniejszej KsiąŜki Procedur, gdzie w kolumnie 4 tabeli 
znajduje sie opis dotyczący weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla drobiu 
hodowlanego w wyjątkiem strusi (BPP).  

3) Ptaki pochodzą z zatwierdzonego zakładu hodowlanego zgodnie z Artykułem 163 
niniejszej KsiąŜki Procedur.  

4) Siedem do czternastu dni przed importem ptaki przeszły badania laboratoryjne w celu 
wykrycia obecności wirusa grypy ptaków i choroby Newcastle, których wyniki dały wynik 
negatywny; 

5) Nie były szczepione na grypę ptaków; 
6) Towarzyszy im weterynaryjne świadectwo zdrowia, o którym mowa w Załączniku 7 

Część 19 niniejszej KsiąŜki Procedur wystawione zgodnie z Artykułem 8 niniejszej 
KsiąŜki Procedur, nie wyłączając moŜliwości uŜycia świadectwa elektronicznego lub 
innego zatwierdzonego systemu certyfikacji. 

7) Ptaki SA oznaczone indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi przy uŜyciu obrączki 
lub mikro-czipa zgodnie z zasadami z zasadami ochrony gatunków dzikich zwierząt i 
roślin i handlu nimi.  

8) Indywidualny numer identyfikacyjny zawarty na obrączce lub w mikro-czipie o którym 
mowa w punkcie 7 zawiera  następujące informacje: 

– Kod ISO eksportującego kraju trzeciego który przeprowadził znakowanie 
oraz 

– Unikalny numer seryjny;   
9) Indywidualny numer identyfikacyjny o którym mowa w punkcie 8 niniejszego Artykułu 

musi być wpisany w weterynaryjnym świadectwie zdrowia,  o którym mowa w punkcie 6 
niniejszego paragrafu; 

10) Ptaki muszą być transportowane w nowych kontenerach, które są indywidualnie 
etykietowane po zewnętrznej stronie numerem identyfikacyjnym, który jest zgodny z 
numerem identyfikacyjnym zawartym w weterynaryjnym świadectwie zdrowia,  o którym 
mowa w punkcie 6 niniejszego Artykułu. 

 
Artykuł 163 

Zatwierdzony zakład rozrodu ptaków 
 

Zakład rozrodu ptaków z którego import jest dozwolony musi: 
1) Być zatwierdzony przez władze właściwe eksportującego kraju trzeciego zgodnie z 

wymaganiami, o których mowa w Załączniku 22 niniejszej KsiąŜki Procedur, 
2) Znajdować się na liście zakładów zatwierdzonych, o której mowa w Artykule 164 

niniejszej KsiąŜki Procedur. 
 
 

CZĘŚĆ Х 
Zakłady zatwierdzone do importu 

 
Artykuł 164 

 
Import produktów i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do Republiki 
Macedonii jest dozwolony z zakładów, które znajdują się na stronie internetowej 
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Dyrektoriatu Weterynarii “www.veterina.gov.mk”, pod tytułem „Lista zakładów 
zatwierdzonych do importu “. 
    

 
CZĘŚĆ XI 

Przepisy przej ściowe i ko ńcowe 
 

Artykuł 165 
Rozpoczęcie obowiązywania 

 
(1) Uregulowania zawarte w Artykule 13 niniejszej KsiąŜki Procedur powinny mieć 

zastosowanie z momentem wejścia w Ŝycie rozporządzeń regulujących problem handlu 
zagroŜonymi wyginięciem lub chronionymi roślinami, grzybami, zwierzętami i ich częściami. 

(2) Regulacje z Części VI, VII, VIII, IX i X niniejszej KsiąŜki Procedur wchodzą w Ŝycie z dniem 
1 lipca 2010. 

(3) Uregulowania z Artykułu 9 nie będą miały zastosowania od dnia 1 października 2010.  
 

Artykuł 166 
Zaprzestanie obowiązywania 

 
W momencie wejścia w Ŝycie niniejszej KsiąŜki Procedur, KsiąŜka procedur dotycząca 
metod procedur importu i tranzytu jak równieŜ metod i procedur kontroli podczas importu i 
tranzytu zwierząt, produktów i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego  nie będzie 
dłuŜej obowiązywała (“Dziennik Urzędowy Republiki Macedonii” Nr. 129/2008). 

 
Artykuł 167 

Odroczenie stosowania 
 

Uregulowania z Artykułu 2 punkt 1), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 
25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32) i 33) , Artykułu 6 paragraf (1), (4), (5), (6), (7), (8) i (9), 
Artykułu 10 paragraf (2), (3), (4), (5) i (6), Artykułu 11, 12, 13, 23 paragraf (1), (2), (3), (4) i 
(6), Artykuł 25 paragraf (1), (2), (3), (4), i (5), Artykułu 26 paragraf (3), Artykułu 29 paragraf 
(3), Artykułu 44 paragraf (1), Artykułu 46 paragraf (1), (5) i (7), Artykułu 48 paragraf (1) and 
(2), Artykułu  49, 50, 51, 62 paragraf (1), (2) i (4), Artykułu 63 paragraf (1) i (3), Artykułu 64, 
65, 66 paragraf (1), (2), (3) i (4), Artykułu 88, 89, 90, 91, 92, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 140, 141, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 i 163 nie powinny dłuŜej mieć 
zastosowania z momentem przystąpienia Republiki Macedonii do Unii Europejskiej.  
 

 
Artykuł168 

Wejście w Ŝycie 
 
Niniejsza KsiąŜka Procedur wchodzi w Ŝycie w ciągu 8 dni od jej opublikowania w „ 
Dzienniku Urzędowym Republiki Macedonii.  
 
 
No.11-736/1 
31 marzec 2010 
Skopje 

                                                                                                                                
 

MINISTER 
 

Ljupco Dimovski  
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