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Veterinarske zahteve

• So zahteve namembne tretje države za sprejem 
pošiljke in so določene s predpisi oziroma z 

uvoznimi dovoljenji te države ali so dogovorjene s 

to tretjo državo in določene v veterinarskih 

spričevalih, katerih “informativni” obrazci so 

objavljeni na spletni strani UVHVVR. 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodne_zadeve/



Veterinarske zahteve

• Izvoznik se mora pred vsakim izvozom pošiljke v 
skladu z Zakonom o veterinarskih merilih 

skladnosti (v nadaljnjem besedilu: ZVMS) (Uradni 

list RS, št 93/05) in Pravilnikom o postopku izdaje 

veterinarskih spričeval za izvoz (Uradni list RS 
60/2006) pravočasno pozanimati v tretji državi, 

kakšni so veterinarski pogoji za sprejem (uvoz) 

pošiljke v to državo (predpisi, morebitni vzorec 

veterinarskega spričevala) in si pridobiti, v kolikor 

država to zahteva, tudi uvozno dovoljenje.

Izvoz na Kitajsko 

• LR Kitajska je članica STO od leta 2001;

• Od takrat izvoz na Kitajsko kljub številnim 

zahtevam narašča in predstavlja izziv za 

EU/Slovenske izvoznike;

• Mednarodni veterinarski sporazumi OIE, 
WTO/SPS in Codex Alimentarious se strogo 

formalno upoštevajo- v praksi pomeni, da so 

potrebni bilateralni veterinarski dogovori 

(veterinarske garancije in oblika vet. spričevala)



Izvoz na Kitajsko 

• Načeloma je pogajalec v imenu držav članic (DČ) 
Evropska Komisija (EK), ki usklajuje stališča DČ na 
delovni skupini Potsdam. 

• EK si v imenu DČ prizadeva, da bi bila obravnavana 
kot en partner (single entity)- torej naj bi pogoji bili 
dogovorjeni med EK in Kitajsko, enaki za vse DČ, kar 
trenutno ni praksa.

• V juniju 2013 obisk komisarja Borga na Kitajskem, 
sestanki z različnimi kitajskimi organi, ministrstvi, 
predvsem pa sestanki na visoki politični ravni.  

Izvoz na Kitajsko 

• Dogovorjen je bil Memorandum o razumevanju, 
zastavljen pilotni projekt za pospešitev izvoza mleka na 
Kitajsko, Kitajski strani dostavljena obsežna 
dokumentacija o zakonodaji v EU.

• EK je morala praktično prikazati kaj pomeni 
usklajevanje pogojev proizvodnje živali pri vprašanju 
“born and raised”. 

• Predviden je seminar konec 2013 



Izvoz na Kitajsko 

• Pred začetkom izvoza mora pristojni organ izpolniti 
vprašalnik (podatki glede zakonodaje, sistema lastnega 
nadzora, sistema uradnega nadzora(inšpekcije), 
organizacije veterinarske službe, monitoringa reziduov, 
spremljanja pojava nalezljivih bolezni…)

• AQSIQ opravi pregled sistema nadzora v državi ki je 
zaprosila za izvoz, 

• Veterinarsko spričevalo mora biti pripravljeno v skladu 
z zahtevami/pogoji postavljenimi s strani Kitajske.

Izvoz na Kitajsko 

• Registracija izvoznikov- preko sistema”Filing
Management System”

• Izvozni obrat je lahko le obrat ki je odobren glede 
izpolnjevanja pogojev že v državi izvoznici;

• Izvozniki morajo biti seznanjeni z zahtevami Kitajske 
zakonodaje ( standardi za živila, ki jih nameravajo 
izvažati ter predložiti rezultate zahtevanih analiz)

• Registrirani izvozniki so objavljeni na seznamu na 
spletni strani  AQSIQ



Izvoz na Kitajsko-seznam dokumentacije

• Na voljo na spletni strani Evropske komisije - Market Access 
Data Base, ki vsebuje informacije o uvozno/izvoznih režimih 
za EU proizvode v tretje države( 
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm ). 

• povezava Procedures and Formalities, seznam splošnih 
uvoznih dokumentov in posebnih dokumentov, potrebnih za 
uvoz določenega blaga (naravni med, KN 0409).

• "Filing Management System for Exporters/Agents and
Consignees of Imported Food" na spletni strani 
http://ire.eciq.cn ( postopek in navodila, za izpolnjevanje 
dokumentov ) 

Izvoz na Kitajsko- situacija RS 

• V 2004 začetek prvega kroga pogajanj med MKGP-
VURS in  AQSIQ – Agencija za karanteno in 
inšpekcijo) glede izvoza kož za usnjarsko industrijo,

• Uspešno zaključena v novembra 2007 in podpisan 
sporazum o Izvozu kož na Kitajsko,

• V maju 2008 ( obisk kitajskega Parlamenta v RS), 
zaradi interesa določenih podjetij v RS dogovor o 
drugem krogu pogajanj glede izvoza svinjskega 

mesa in mesnih izdelkov iz svinjine,



Izvoz na Kitajsko- situacija RS

• Vprašalnik AQSIQ (dokument z številnimi zahtevnimi 
vprašanji iz veterinarskega, gospodarskega področja ter 
organizacije službe kot take), za svinjino poslan oktobra 
2011 v Peking

• 2012 - Zahteve izvoznikov perutninskega mesa in mleka 
- vprašalnik;

• Konec decembra 2012, dodatna vprašanja glede 
svinjine;

• 1.1.2013 reorganizacija VURS

Izvoz na Kitajsko- situacija RS

• Aprila 2013 poslan izpolnjen vprašalnik za mleko

• Oktobra 2013 poslana vprašalnika za svinjino in 
perutninsko meso.

• Čakamo na rezultate, spremljamo novosti o katerih smo 
seznanjeni preko naše ambasade in EK



Uvoz iz Kitajske 

• Z vstopom Kitajske v STO je skokovito narasel 
zlasti na področju kmetijskih proizvodov- posebno 

sadje, zelenjava, perutninski izdelki, morski 

sadeži.. A zaradi specifičnih problemov 

(označevanje, ostanki pesticidov, nedovoljena 
uporaba veterinarskih zdravil..) prav ti 

predstavljajo največje SPS ovire. Zato Kitajska 

pospešeno spreminja zakonodajo.

Hvala za pozornost


