
 
PRILOGA 1 

 
 

PREDPISI, KI UREJAJO HARMONIZIRANE ŽIVALI IN PROIZVODE 
 

- Pravilnik, ki določa pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati  goveda 
in prašiči za trgovanje na teritoriju EU (Direktiva Sveta z dne 26. junija 1964 o problemih 
v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči 
znotraj Skupnosti (UL L št. 121 z dne 29. 7. 1964, str. 1977, z vsemi spremembami; v 
nadaljnjem besedilu Direktiva 64/432/EGS)) – govedo in prašiči; 

- Pravilnik, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje s semenom domačega goveda na 
teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav (Direktiva Sveta z dne 14. junija 1988 o 
zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet med državami članicami 
Evropske skupnosti in za uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst 
govedi (UL L št. 194 z dne  22. 7. 1988, str. 10, z vsemi spremembami; v nadaljnjem 
besedilu Direktiva 88/407/EGS)) - zamrznjeno bikovo seme; 

- Pravilnik, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje z govejimi zarodki na teritoriju 
Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav  (Direktiva Sveta z dne 25. septembra 1989 o 
pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz 
tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (UL L št. 302 z dne 19. 10. 1989, str. 
1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu Direktiva 89/566/EGS)) - zarodki govedi; 

- Pravilnik, ki določa veterinarske pogoje za premike kopitarjev med državami članicami 
EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav (Direktiva Sveta z dne 26. junija 1990 o pogojih v 
zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav 
(UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 42, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu 
Direktiva 90/426/EGS)) - kopitarji;  

- Pravilnik, ki določa rutinske diagnostične preiskave in način zdravljenja merjascev v 
odobrenih osemenjevalnih središčih (Direktiva Sveta z dne 26. junija 1990 o zahtevah za 
zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena 
domačih prašičev (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 62, z vsemi spremembami; v 
nadaljnjem besedilu Direktiva 90/429/EGS)) - seme prašičev; 

- Pravilnik, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in 
valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav (Direktiva Sveta z dne 
15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za 
trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (UL L št. 303 z dne 
31. 10. 1990, str. 6, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu Direktiva 90/539/EGS) 
- perutnina in valilna jajca; 

- Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o 
določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani 
ljudi (UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem 
besedilu Uredba 1774/2002/ES) – v delu, ki se nanaša na živalske stranske proizvode 
kategorije 1 in 2 ter predelane živalske beljakovine; 

- Pravilnik, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za 
trgovanje na teritoriju EU (Direktiva Sveta z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z 
zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (UL L št. 46 z 
dne 19. 2. 1991, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu Direktiva 
91/67/EGS)) -  živali in proizvodi iz akvakulture; 

- Pravilnik, ki določa pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati ovce in 
koze za trgovanje na teritoriju EU (Direktiva Sveta z dne 28. januarja 1991 o pogojih v 
zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in 



kozami (UL L št. 46 z dne 19. 2. 1991, str. 19, z vsemi spremembami; v nadaljnjem 
besedilu Direktiva 91/68/EGS)) – drobnica; 

- Pravilnik, ki določa pogoje in način prevoza živali (Direktiva Sveta z dne 
19. novembra 1991 o zaščiti živali med prevozom in o spremembi direktiv 90/425/EGS in 
91/496/EGS (UL L št. 340 z dne 11. 12. 1991, str. 17, z vsemi spremembami)), oziroma 
od 5. januarja 2007 dalje Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o 
zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 
64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5.1.2005, str. 1) -
prevoz živali; 

- Pravilnik, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih 
držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v 
drugih veterinarskih predpisih (Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o 
zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, 
jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, 
določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L št. 
268 z dne 14. 9. 1992, str. 54, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu Direktiva 
92/65/EGS)) - ostale živali in proizvodi; 

-    Pravilnik, ki določa dodatne veterinarske pogoje za uvoz določenih živil živalskega izvora 
(Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega 
varstva živali in javno zdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za 
izdelke, ki niso predmet navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti iz 
Priloge A(I) Direktive 89/662/EGS, glede povzročiteljev bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS  
(UL L št. 62 z dne 15.3.1993, str. 49, z vsemi spremembami)) - v delu, ki se nanaša na 
patogene organizme. 


