
Priloga  
 
Dovoljenje za odpremo jajc s sumljivega gospodarstva 

 
Uprava izda dovoljenje iz 5. točke drugega odstavka 5. člena tega pravilnika za prevoz jajc s 
sumljivega gospodarstva v proizvodni obrat, ki je odobren za proizvodnjo in predelavo jajčnih 
izdelkov na podlagi tretjega odstavka 6. člena Uredbe 852/2004/ES in točko (b) prvega 
odstavka 4. člena Uredbe 853/2004/ES (v nadaljnjem besedilu: obrat), če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
 
1. jajca morajo:  
 
a) ustrezati zahtevam, določenim v delu II Poglavja I Oddelka X Priloge III Uredbe 

853/2004/ES;  
b) biti odpremljena s sumljivega gospodarstva neposredno v namembni obrat; vsako 

pošiljko mora pred odpremo zapečatiti uradni veterinar, ki nadzoruje sumljivo 
gospodarstvo, in mora ostati med prevozom do namembnega obrata zapečatena;  

 

2. uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu o odpremi jajc obvesti uradnega veterinarja 
namembnega obrata;  

 
3. uradni veterinar, odgovoren za namembni obrat, zagotovi:  
 
a) da se jajca iz točke b) 1. točke te priloge od trenutka dostave do predelave hranijo ločeno 

od drugih jajc;  
b) da se lupine jajc kategorizirajo kot živalski stranski proizvod kategorije 2 v skladu s točko 

(h) 9. člena Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 
oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene 
proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 
(Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 
2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba 
zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in 
fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, 
(ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 
2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 
1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 
2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 
882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 
90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS 
(Uredba o uradnem nadzoru) (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1069/2009/ES) in se obravnavajo v skladu z določbami Uredbe 
1069/2009/ES;  

c) da se embalaža, prevozna sredstva in vsi prostori, ki pridejo v stik z jajci, očistijo in 
razkužijo na tak način, da se uniči virus atipične kokošje kuge;  

d) da se o vseh pošiljkah predelanih jajc obvesti uradnega veterinarja, ki izvaja nadzor na 
sumljivem gospodarstvu. 

 

 


