
  

 

Priloga 7 

 

OBDELAVA IZDELKOV IN PROIZVODOV ZA ZAGOTOVITEV UNIČENJA 

VIRUSA SIP 

 

DEL A 

Živila živalskega izvora 

 

1. Mesni izdelki, ki so bili obdelani vsaj po enem postopku obdelave iz prvega stolpca tabele 

1 Priloge III k Direktivi 2002/99/ES. 

2. Kože, ki izpolnjujejo zahteve iz 20. člena in točke A(2)(c) ali (d) poglavja VI Priloge VIII k 

Uredbi (ES) št. 1774/2002. 

3. Ovčja volna, dlaka prežvekovalcev in ščetine prašičev, ki izpolnjujejo zahteve iz 20. člena 

in točke A(1) poglavja VI Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002. 

4. Proizvodi, pridobljeni od živali dovzetnih vrst, ki so bili obdelani po postopku: 

(a) toplotne obdelave v hermetično zaprti posodi z vrednostjo Fo = 3 ali več; ali 

(b) toplotne obdelave, pri katerem se temperatura v središču vsaj 60 minut vzdržuje na vsaj 70 

°C.  

5. Kri in krvni proizvodi živali dovzetnih vrst, ki se uporabljajo v tehnične namene, vključno s 

farmacevtskimi izdelki, diagnostiko in vitro ter laboratorijskimi reagenti, ki so bili obdelani 

vsaj po enem postopku iz točke B(3) (e) (ii) poglavja IV Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 

1774/2002. 

6. Mast in topljene maščobe, ki so bile toplotno obdelane v skladu s točko B(2) (d) (iv) 

poglavja IV Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1774/2002. 

7. Hrana za hišne živali in pasje žvečilke, ki izpolnjujejo zahteve iz točke B(2), (3) ali (4) 

poglavja II Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002. 

8. Lovske trofeje divjih kopitarjev in parkljarjev, ki izpolnjujejo zahteve iz točke A(1), (3) ali 

(4) poglavja VII Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002. 

9. Živalska čreva, ki so bila v skladu s poglavjem 2 Priloge I k Direktivi 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. 062, 15. marec 1993, stran 49, s 

spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 92/118) očiščena, ostrgana ter bodisi 30 dni 

soljena z natrijevim kloridom bodisi po strganju beljena ali posušena, in po obdelavi zaščitena 

pred ponovno kontaminacijo. 

 

 

DEL B 

Proizvodi, ki niso živalskega izvora 

1. Slama in krma, ki 

(a) sta bili obdelani ali: 

- s paro v zaprti komori vsaj 10 minut in pri minimalni temperaturi 80 °C, ali 

-  s formalinskimi parami (formaldehid v plinasti obliki), ki se proizvajajo v komori, ki je bila 

zaprta vsaj 8 ur pri minimalni temperaturi 19 °C, ob uporabi običajnih komercialnih raztopin 

v 35-40% koncentraciji, ali 

(b) sta bili uskladiščeni zapakirani ali v balah v pokritem prostoru, zaščitenem pred 

vremenskimi vplivi, oddaljenem vsaj 2 km od najbližjega izbruha SIP, in omenjenega 

prostora nista zapustili vsaj tri mesece po zaključenem čiščenju in razkuževanju v skladu z 11. 

členom, in v nobenem primeru pred odpravo omejitev znotraj okuženega območja. 


