
 

PRILOGA 2 

Prijava bolezni in nadaljnji epizootiološki podatki, ki jih mora vsebovati prijava 

 
1. VURS v skladu s postopkom iz 5. člena Direktive Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 

1982 o prijavljanju živalskih boleznih v Skupnosti (UL L št. 378 z dne 31. 12. 1982, str. 
58), zadnjič spremenjena z Odločbo Komisije z dne 1. marca 2004 o spremembah 
Direktive Sveta 82/894/EGS o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti z vključitvijo 
nekaterih bolezni kopitarjev ter nekaterih bolezni čebel na seznam prijavljivih bolezni (UL 
L št. 67 z dne 5. 3. 2004, str. 27) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 82/894/EGS) v roku 
24 ur od potrditve katerega koli primarnega izbruha ali ugotovitve AI v klavnici ali 
prevoznem sredstvu sporoči: 

(a) datum prijave; 

(b) čas prijave; 

(c) ime kraja, občine, države; 

(d) ime bolezni; 

(e) število potrditev AI v klavnici ali prevoznem sredstvu; 

(f) datum postavitve suma bolezni; 

(g) datum potrditve bolezni; 

(h) metode, ki so se uporabile za potrditev; 

(i) lokacijo potrditve bolezni: gospodarstvo, klavnica ali prevozno sredstvo; 

(j) zemljepisno lego potrditve AI v klavnici ali prevoznem sredstvu; 

(k) sprejeti ukrepi za obvladovanje bolezni. 

 
2. V primeru pozitivnih ugotovitev AI v klavnicah ali prevoznih sredstvih mora VURS poleg 

podatkov iz prve točke te priloge predložiti tudi naslednje podatke: 

(a) ocenjeno število dovzetne perutnine ali drugih ptic v ujetništvu v klavnici ali 
prevoznem sredstvu; 

(b) ocenjeno število mrtve perutnine ali drugih ptic v ujetništvu vsake kategorije v 
klavnici ali prevoznem sredstvu; 

(c) za vsako kategorijo perutnine ali drugih ptic v ujetništvu ugotovljeno obolevnost 
in ocenjeno število perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, pri kateri je bila potrjena AI; 

(d) ocenjeno število perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, usmrčenih ali zaklanih v 
klavnici ali prevoznem sredstvu; 

(e) ocenjeno število odstranjene perutnine ali drugih ptic v ujetništvu; 



 

(f) v primeru klavnic oddaljenost od najbližjega komercialnega gospodarstva s 
perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu; 

(g) lokacijo gospodarstva ali gospodarstev izvora okužene perutnine ali trupel. 

 
3. V primeru sekundarnih izbruhov je treba podatke iz prve in druge točke te priloge 

predložiti v roku, določenem v prvem odstavku 4. člena Direktive 82/894/EGS. 
 
4. VURS zagotovi, da podatkom, ki jih v skladu s prvo, drugo in tretjo točko te priloge 

predloži v zvezi s katerim koli izbruhom ali pozitivno ugotovitvijo AI v klavnici ali 
prevoznem sredstvu, čim prej sledi pisno poročilo, naslovljeno na Komisijo in druge 
države članice EU in vključuje vsaj naslednje informacije: 

(a) datum, ko so bile perutnina ali druge ptice v ujetništvu na gospodarstvu, v 
klavnici ali prevoznem sredstvu usmrčene in njihova trupla odstranjena ali zaklana; 

(b) katere koli podatke v zvezi z možnim izvorom AI ali, če je znan, njen dejanski 
izvor; 

(c) podatke o sistemu kontrole, ki je vzpostavljen za učinkovito izvajanje ukrepov, 
določenih za kontrolo premikov živali; 

(d) genetski tip odgovornega virusa v primeru, ko je bila AI odkrita v klavnici ali 
prevoznem sredstvu; 

(e) kjer so bile perutnina in druge ptice v ujetništvu usmrčene ali zaklane na 
kontaktnih gospodarstvih ali na gospodarstvih s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu, pri 
katerih je obstajal sum okužbe z AI, naslednje podatke: 
- datum usmrtitve ali zakola in ocenjeno število perutnine ali drugih ptic v ujetništvu vsake 

kategorije, ki je bila usmrčena ali zaklana na vsakem gospodarstvu; 
- epizootiološka povezava med virom okužbe in vsakim kontaktnim gospodarstvom ali 

drugi razlogi, ki so privedli do suma AI; 
- kjer perutnina ali druge ptice v ujetništvu na kontaktnem gospodarstvu niso bile 

usmrčene ali zaklane, je treba navesti razloge za takšno odločitev. 
 
5. V primeru potrditve prisotnosti AI pri živi perutnini, drugih pticah v ujetništvu ali 

perutninskih proizvodih, uvoženih ali vnesenih na mejah Skupnosti, na mejnih 
veterinarskih postajah ali v karantenskih obratih ali centrih, ki delujejo v skladu z 
zakonodajo Skupnosti o uvozu, mora VURS to ugotovitev takoj uradno sporočiti Komisiji 
in poročati o sprejetih ukrepih. 
 

6. Komisija in druge države članice EU morajo biti obveščene v roku 24 ur, če je na podlagi 
sistematičnega nadzora ugotovljena resna grožnja za zdravje. 


