
  

 

Priloga 8  

 

DEL A 

Obdelava svežega mesa 

 

1. Izkoščeno sveže meso: 

Meso v skladu s členom 2(a) Direktive Sveta 64/433/EGS z dne 26. junija 1964 o 

zdravtsvenih težavah, ki vplivajo na trgovanje s svežim mesom znotraj Skupnosti (UL L št. 

121, 29. julij 1964, stran 2012, s spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 

64/433/EGS)  skupaj s preponami, vendar brez drobovine, iz katerega so bile odstranjene 

kosti in vse glavne dostopne bezgavke. 

2. Konfekcionirana drobovina: 

– srce, s katerega so  popolnoma odstranjeni bezgavke, vezivno tkivo in maščoba;  

– jetra, s katerih so popolnoma odstranjeni bezgavke, vezivno tkivo in maščoba;  

– cele žvekalne mišice, zarezane v skladu z odstavkom 41(a) poglavja VIII Priloge I k 

Direktivi 64/433/EGS, s katerih so popolnoma odstranjeni bezgavke, vezivno tkivo in 

maščoba; 

– jezik z epitelom, vendar brez kosti, hrustanca in tonzil;  

– pljuča, s katerih so odstranjeni sapnik, glavni sapnici ter mediastinalne in bronhialne 

bezgavke;   

– druga drobovina brez kosti ali hrustanca, s katere so popolnoma odstranjeni bezgavke, 

vezivno tkivo, maščoba in sluznica. 

3. Zorenje: 

– zorenje trupov pri temperaturi nad + 2 °C vsaj 24 ur;  

– vrednost pH pod 6,0, izmerjena v sredini dolge hrbtne mišice. 

4. Izvajati je treba učinkovite ukrepe za preprečevanje navzkrižne kontaminacije. 

 

 

DEL B 

Dodatni ukrepi v zvezi s pridobivanjem svežega mesa od živali dovzetnih vrst, ki izvirajo 

iz ogroženega območja 

 

1. Sveže meso, razen glav, notranjih organov in drobovine, namenjeno dajanju na trg izven 

okuženega in ogroženega območja, mora biti pridobljeno v skladu z vsaj enim od naslednjih 

dodatnih pogojev: 

(a) v primeru prežvekovalcev: 

- živali so bile pregledane v skladu s postopki, predvidenimi v drugi točki 22. člena, in 

- meso se obdeluje po postopkih, predvidenih v prvi, tretji in četrti točki dela A te priloge;  

(b) v primeru vseh živali dovzetnih vrst: 

- živali so bile na gospodarstvu vsaj 21 dni in so označene tako, da je mogoče sledenje do 

gospodarstva izvora, in 

- živali so bile pregledane v skladu s postopki, predvidenimi v drugi točki 22. člena, in 

- meso je jasno označeno in se vsaj 7 dni zadrži pod uradnim nadzorom; promet z mesom se 

ne vrši, dokler ni, po zaključenem obdobju zadržanja, uradno izključen vsakršen sum okužbe 

z virusom SIP na gospodarstvu izvora;  

(c) v primeru vseh živali dovzetnih vrst: 

- za živali na gospodarstvu izvora se je zaključilo 21-dnevno obdobje prepovedi premikov, v 

katerem na gospodarstvo ni bila pripeljana nobena dovzetna žival, in  

- živali so bile v 24 urah pred nakladanjem pregledane v skladu s postopki, predvidenimi v 

drugi točki 22. člena, in  



  

 

- vzorci, odvzeti v skladu s statističnimi zahtevami, predvidenimi v točki 2.2 Priloge 3, v 48 

urah pred nakladanjem, so bili pregledani s testom za dokaz protiteles proti virusu SIP, in je 

bil rezultat negativen, in  

- meso se zadrži 24 ur pod uradnim nadzorom in se promet z mesom ne vrši, dokler se s 

ponovnim kliničnim pregledom živali na gospodarstvu izvora ne izključi prisotnost okuženih 

živali ali živali, pri katerih obstaja sum, da so okužene.  

2. Konfekcionirana drobovina mora biti označena z veterinarsko oznako zdravstvene 

ustreznosti, predvideno v Direktivi 2002/99/ES in obdelana po enem od postopkov obdelave, 

predvidenih v prvi točki dela A Priloge 7 tega pravilnika. 

3. Drugi proizvodi se obdelajo po postopku, predvidenem v 30. členu tega pravilnika. 

 


