
Sporazum 
 

med  
 

Avstrijo (Ministrstvo za zdravje in ženske zadeve) 
 

in 
 

Slovenijo (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)) 

 
o premikih živali, dovzetnih za BTV, iz območij z omejitvami zaradi BTV 4 v Sloveniji, v Avstrijo v letu 

2017 
 
V zvezi z Uredbo Komisije (ES) št. 1266/2007 z dne 26. oktobra 2007 o pravilih za izvajanje Direktive 
Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so 
dovzetne za bolezen modrikastega jezika, z vsemi njenimi spremembami in dopolnitvami (Uredba (ES) 
1266/2007); 
 
V skladu s točko b) prvega odstavka 8. člena Uredbe (ES) 1266/2007; 
 
Ob upoštevanju, da je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
predlagala sporazum o skrajšanju obdobja premikov živali v Avstrijo v območja, prosta BTV 4, po 
cepljenju proti serotipu 4 virusa bolezni modrikastega jezika (BTV 4), kakor je navedeno v Prilogi Ill, 
odstavek 5, k Uredbi (ES) 1266/2007; 
 

Dogovorjeno je bilo naslednje: 
 

Člen 1 
1. Premiki živali, dovzetnih za BTV, starejših od 90 dni, cepljenih z odobrenim cepivom in z 

izvorom iz območja z omejitvami zaradi BTV 4 v Republiki Sloveniji, se dovolijo, če preteče 10 
(deset) dni od zaključka cepljenja (dva odmerka za govedo in koze v razdobju 21 dni, en 
odmerek za ovce). 

2. V Sloveniji se izvaja obvezni program cepljenja proti BTV 4. 
3. Naslednje besedilo mora biti vpisano v zdravstvenih spričevalih, ki spremljajo živali, kakor je 

omenjeno v točki 1 tega člena, v skladu s točko A.5 Priloge Ill k Uredbi (ES) 1266/2007 v delu 
BTA5: 

»Žival(i), cepljena(e) proti bolezni modrikastega jezika serotipa(ov) … (vpišite serotip(e)) s/z ….. (vpišite 
ime cepiva, datum cepljenja) z inaktiviranim / modificiranim živim cepivom (navedite, kakor ustreza) 
v skladu s Prilogo III.A(5) k Uredbi (ES) št. 1266/2007.«. 

 
Člen 2 

1. Premiki živali, dovzetnih za BTV, iz območja z omejitvami zaradi BTV 4 v Republiki Sloveniji, ki 
so mlajše od 90 dni, se dovolijo brez kakršnih koli laboratorijskih preiskav, če so potomke 
mater, ki so bile cepljene proti BTV 4. 

2. Naslednje besedilo se doda v zdravstveno spričevalo, ki spremlja živali, kakor je omenjeno v 
členu 2, v skladu s točko A.5 Priloge III k Uredbi (ES) 1266/2007: 

»Žival(i) potomka(e) mater, cepljenih proti BTV4 v skladu z Uredbo (ES) 1266/2007.« 
 

Člen 3 
1. V zdravstvenih spričevalih TRACES, ki spremljajo živali v skladu s členi 1 in 2 tega sporazuma, 

mora biti pod točko BT-2 navedeno: »žival(i), skladna(e) s členom 8 (1) (b) Uredbe (ES) št. 



1266/2007«. 
2. Ta sporazum se pošlje Evropski komisiji v skladu z odstavkom 2 člena 8 Uredbe (ES) št. 

1266/2007. Kakršne koli spremembe ali dopolnila k sporazumu se dogovorijo in uporabijo v 
skladu z odstavkom 2 člena 8 Uredbe (ES) 1266/2007. 

3. Slovenski pristojni organi sporočajo avstrijskim pristojnim organom posodobitve 
epidemioloških razmer v zvezi s širjenjem BTV, in informacije o entomološkem uradnem 
nadzoru, kadar je to primerno. 

4. Določbe tega sporazuma veljajo, če se ne spremeni zakonodaja Unije o BTV, ki bi lahko vplivala 
na sporazum. 

5. Ta sporazum velja toliko časa, dokler se z njim obojestransko strinjata obe podpisnici. 
Sporazum preneha veljati, če ga želi preklicati ena od podpisnic. V takem primeru sporazum 
preneha veljati najprej en mesec po prejetju uradnega dopisa o preklicu.  

6. V primeru neizpolnjevanja tega sporazuma lahko avstrijski pristojni organi sporazum 
enostransko prekinejo in o tem uradno obvestijo Evropsko komisijo ter Slovenske pristojne 
organe. 

 
 
         
 
        

Ljubljana, 20. 2. 2017   Dunaj, 3. 3. 2017 
Dr. Janez Posedi   Dr. Ulrich Herzog 
CVO Slovenije,  
Generalni Direktor UVHVVR 

  CVO Avstrije 

 


