
 

PRILOGA 7 

Splošne zahteve za premike perutnine ali drugih ptic v ujetništvu in perutninskih 
proizvodov, ki se izvajajo v zvezi s cepljenji v nujnih primerih 

 
1. VURS zagotovi, da se kontrola premikov perutnine in drugih ptic v ujetništvu, cepljenih v 

skladu s 56. členom tega pravilnika, ter njihovih proizvodov izvaja, kakor je to določeno v 
tretjem do osmem odstavku te priloge v skladu z diagnostičnim priročnikom. 

2. Vsa vozila ali prevozna sredstva ter oprema, uporabljena za prevoz žive perutnine ali 
drugih ptic v ujetništvu, jajc ali mesa perutnine v okviru te Priloge, se po uporabi brez 
odlašanja podvržejo enemu ali več postopkom čiščenja, razkuževanja ali obdelave, 
predvidenih v 51. členu tega pravilnika. 

3. Za premike žive perutnine ali drugih ptic v ujetništvu in jajc se znotraj območja cepljenja 
izvajajo naslednje določbe: 

(a) valilna jajca: 
- izvirajo iz cepljene ali necepljene matične jate, ki je bila pregledana, pri čemer so bili 

rezultati ugodni, v skladu z diagnostičnim priročnikom; 
- so bila razkužena pred odvozom v skladu z metodo, ki jo je odobril VURS; 
- se prevažajo neposredno do namembne valilnice; 
- so sledljiva znotraj valilnice; 

(b) jajca izvirajo iz cepljene ali necepljene jate nesnic, ki je bila pregledana, pri 
čemer so bili rezultati ugodni, v skladu z diagnostičnim priročnikom, ter se jih prepelje: 
- v izbrano pakirnico, ob pogoju, da so pakirana v embalažo za enkratno uporabo, in da se 

izvajajo vsi ukrepi za biološko varnost, ki jih odredi uradni veterinar; ali 
- v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, ki izpolnjuje pogoje iz Oddelka X Poglavja II 

Priloge III Uredbe 853/2004/ES, kjer se z njimi postopa v skladu s Poglavjem XI Priloge II 
Uredbe 852/2004/ES; 

(c) enodnevni piščanci: 
- izvirajo iz valilnih jajc, ki izpolnjujejo pogoje, določene v točki a) tega odstavka; 
- se naselijo v objekt, kjer ni druge perutnine; 

(d) živa perutnina ali druge ptice v ujetništvu: 
- so bile redno cepljene proti AI, če to določa program cepljenja; 
- so bile pregledane v skladu z diagnostičnim priročnikom, pri čemer so bili rezultati 

ugodni; 
- se naselijo v objekt, kjer ni druge perutnine; 

(e) perutnina za zakol: 
- se pregleda pred natovarjanjem v skladu z diagnostičnim priročnikom, pri čemer so 

rezultati preiskav ugodni; 
- se pošlje neposredno v odobreno klavnico za takojšen zakol. 
 
4. Za premike žive perutnine ali drugih ptic v ujetništvu in jajc z gospodarstev izven 

območja cepljenja na obrate znotraj območja cepljenja izvajajo naslednje določbe: 

(a) valilna jajca: 
- se prevažajo neposredno do namembne valilnice; 
- so sledljiva znotraj valilnice; 



 

(b) jajca se peljejo: 
- v izbrano pakirnico, ob pogoju, da so pakirana v embalažo za enkratno uporabo, in da se 

izvajajo vsi ukrepi za biološko varnost, ki jih odredi uradni veterinar; ali 
- v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, ki izpoljuje pogoje iz Oddelka X Poglavja II 

Priloge III Uredbe 853/2004/ES, kjer se z njimi postopa v skladu s Poglavjem XI Priloge II 
Uredbe 852/2004/ES; 

(c) enodnevni piščanci se naselijo v objekt, kjer ni druge perutnine; 

(d) živa perutnina ali druge ptice v ujetništvu: 
- se naselijo v objekt, kjer ni druge perutnine; 
- je cepljena na namembnem gospodarstvu, če to določa program cepljenja; 

(e) perutnina za zakol se pošlje neposredno v odobreno klavnico za takojšen 
zakol. 

 
5. Za premike žive perutnine ali drugih ptic v ujetništvu in jajc z gospodarstev znotraj 

območja cepljenja v objekte izven območja cepljenja izvajajo naslednje določbe: 

(a) valilna jajca: 
- izvirajo iz cepljene ali necepljene matične jate, ki je bila pregledana v skladu z 

diagnostičnim priročnikom, pri čemer so bili rezultati preiskav ugodni; 
- so bila razkužena pred odvozom v skladu z metodo, ki jo je odobril VURS; 
- se prevažajo neposredno do namembne valilnice; 
- so sledljiva znotraj valilnice; 

(b) jajca izvirajo iz cepljene ali necepljene jate nesnic, pri kateri se izvaja 
monitoring v skladu z diagnostičnim priročnikom, pri čemer so bili rezultati ugodni, ter se jih 
prepelje: 
- v izbrano pakirnico, ob pogoju, da so pakirana v embalažo za enkratno uporabo, in da se 

izvajajo vsi ukrepi za biološko varnost, ki jih odredi uradni veterinar; ali 
- v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, ki izpolnjuje pogoje Oddelku X Poglavja II 

Priloge III Uredbe 853/2004/ES, kjer se z njimi postopa v skladu s Poglavjem XI Priloge II 
Uredbe 852/2004/ES. 

(c) enodnevni piščanci: 
- niso bili cepljeni; 
- izvirajo iz valilnih jajc, ki izpolnjujejo pogoje iz točke a) drugega odstavka, točke a) 

tretjega odstavka ali točke a) četrtega odstavka te priloge; 
- se naselijo v objekt, kjer ni druge perutnine; 

(d) živa perutnina ali druge ptice v ujetništvu: 
- niso bili cepljeni; 
- so bile pregledane v skladu z diagnostičnim priročnikom, pri čemer so bili rezultati 

ugodni; 
- se naselijo v objekt, kjer ni druge perutnine; 

(e) perutnina za zakol: 
- se pregleda pred natovarjanjem v skladu z diagnostičnim priročnikom, pri čemer so 

rezultati ugodni; 
- se pošlje neposredno v odobreno klavnico za takojšen zakol. 
 
6. Za meso, ki izvira iz perutnine znotraj območja cepljenja, se izvajajo naslednje določbe: 



 

(a) za meso, pridobljeno iz cepljene perutnine, je perutnina: 
- cepljena s cepivom, ki je v skladu s strategijo DIVA; 
- redno pregledana in testirana, pri čemer so bili rezultati negativni, v skladu z 

diagnostičnim priročnikom; 
- klinično pregledana s strani uradnega veterinarja v 48 urah pred natovarjanjem, po 

potrebi pa so s strani uradnega veterinarja pregledane tudi kontrolne ptice na 
gospodarstvu; 

- poslana neposredno v odobreno klavnico za takojšen zakol; 

(b) za meso, ki izvira iz necepljene perutnine, ki je poslana v zakol, je treba izvajati 
monitoring pri perutnini v skladu z diagnostičnim priročnikom. 

 
7. VURS lahko dovoli premik trupel ali jajc za odstranitev z gospodarstev. 
8. Za premik jajc v embalaži in mesa zaklane perutnine ne veljajo nadaljnje omejitve v 

skladu s to Prilogo. 
9. Premik perutnine (vključno z enodnevnimi piščanci) ali drugih ptic v ujetništvu iz RS je 

prepovedan od začetka akcije cepljenja v nujnih primerih, dokler se v skladu s 56. 
členom tega pravilnika in brez poseganja v druge ukrepe Skupnosti ne odobri načrt 
cepljenja v nujnih primerih, razen če tega premika ni odobril pristojni organ namembne 
države članice. 


