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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2629/97
ze dne 29. prosince 1997,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 820/97, pokud jde o ušní značky,
evidenci hospodářství a pasy v rámci systému identifikace a evidence skotu
(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 820/97 ze dne
21. dubna 1997, kterým se stanoví systém identifikace a evidence skotu a které se týká označování hovězího masa
a výrobků z hovězího masa (1), a zejména na čl. 10 písm. a),
b) a c) uvedeného nařízení,

dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se
skotem a prasaty uvnitř Společenství (64/432/EHS) (2), naposledy pozměněné směrnicí 97/12/ES (3);
vzhledem k tomu, že s ohledem na kontrolní opatření v souvislosti s režimy podpor Společenství je nezbytné, aby byly
v pase obsaženy některé údaje o prémiích podle čl. 4 písm. b)
nařízení Rady (EHS) č. 805/68 ze dne 27. června 1968
o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (4), naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2321/97 (5);
vzhledem k tomu, že s ohledem na časový rozvrh pro použití
nařízení (ES) č. 820/97 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve;
vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu
se stanoviskem Výboru evropského zemědělského orientačního
a záručního fondu,

vzhledem k tomu, že ušní značky by měly obsahovat údaje
o členském státě původu a údaje o jednotlivém zvířeti; že
nejvhodnější kódovanou formou pro takový údaj je dvoupísmenný kód země následovaný nejvýše dvanácti číslicemi; že některé členské státy mohou být oprávněny ponechat si svůj
stávající systému po dobu přechodného období;

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I
UŠNÍ ZNAČKY
Článek 1

vzhledem k tomu, že kromě kódu země s nejvýše dvanácti
číslicemi jsou povoleny i čárové kódy;

1. Ušní značky obsahují alespoň název, kód nebo logo
příslušného orgánu nebo příslušného ústředního orgánu členského státu, který je přidělil, a označení podle odstavce 2.
2.

vzhledem k tomu, že je vhodné stanovit určitá minimální
jednotná pravidla pro vzhled a vzor ušních značek;

vzhledem k tomu, že ustanovení o obsahu ušních značek je
třeba přezkoumat s ohledem na zavedení počítačové databáze
podle článku 5 nařízení (ES) č. 820/97;

Označení na ušních značkách jsou tyto:

a) první dvě místa identifikují členský stát kde je hospodářství,
ve kterém je zvíře poprvé identifikováno. K tomuto účelu
se použije dvoupísmenný kód země stanovený v příloze;
b) za kódem země následuje nejvýše dvanáct číslic. Irsko, Itálie,
Španělsko, Portugalsko a Spojené království si však mohou
až do 31. prosince 1999 ponechat svůj stávající systém
alfa-numerického kódu pro dvanáct číslic následujících za
kódem země.
3. Kromě údajů podle odstavce 1 mohou příslušné ústřední
orgány členských států povolit i čárový kód.

vzhledem k tomu, že údaje uvedené v pase a evidenci musí
být ve formě, která umožňuje zpětné vysledování zvířat;

Článek 2
Ušní značky splňují tato požadavky:
a) jsou z ohebné plastové hmoty;

vzhledem k tomu, že údaje se musí shodovat s údaji, které
jsou obsaženy v počítačové databázi podle směrnice Rady ze
(1) Úř. věst. L 117,7.5.1997, s. 1.

(2)
(3)
(4)
(5)

Úř.
Úř.
Úř.
Úř.

věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/94.
věst. L 109, 25.4.1997, s. 1.
věst. L 148, 26.6.1968, s. 24.
věst. L 322, 25.11.1997, s. 25.
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b) jsou nepadělatelné a snadno čitelné po celý život zvířete;
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nařízení (ES) č. 820/97, je v pase uveden pouze podpis
posledního držitele;

c) nejsou opakovaně použitelné;
d) jsou vytvořeny tak, aby na zvířeti pěvně držely a nepůsobily
mu bolest;

d) název vydávajícího orgánu;

e) jsou opatřeny nesmazatelnými nápisy podle článku 1.

e) datum vystavení pasu.

Článek 3
Ušní značky jsou vytvořeny podle tohoto vzoru:
a) každá ušní značka se skládá ze dvou částí, ze samčí části
a ze samičí části;
b) každá část ušní značky obsahuje pouze údaje podle
článku 1;
c) délka každé části ušní značky je nejméně 45 mm;
d) šířka každé části ušní značky je nejméně 55 mm;
e) velikost znaků je nejméně 5 mm.

Článek 4
Členské státy mohou vybrat pro druhou ušní značku jiný materiál nebo vzor a mohou rozhodnout, že na ni uvedou další
údaje, pokud jsou splněna ustanovení čl. 1 odst. 1 a 2.

2. Aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly I bodu A.1
přílohy směrnice Rady 91/628/EHS (1), pokud je tele do čtyř
týdnů věku přemístěno, mohou členské státy stanovit, že musí
být doprovázeno dočasným dokladem, který obsahuje alespoň
údaje podle odstavce 1, a to ve formátu schváleném
příslušným orgánem.

Dočasný doklad vystaví první držitel telete a s výjimkou
přepravců ho doplní každý další držitel telete. Držitel předloží
dočasný doklad příslušnému orgánu předtím, než zvíře dosáhne
čtyř týdnů věku nebo během sedmi dní, pokud zvíře zemřelo
nebo bylo poraženo před věkem čtyř týdnů. Pokud je tele ještě
naživu, vystaví příslušný orgán pas během 14 dní po přijetí
dočasného dokladu. Pas uvádí veškeré podrobnosti o přemisťování telete, jak byly zaznamenány v dočasném dokladu.

Pokud je pupík zhojený, může být tele doprovázené dočasným
dokladem přemístěno mezi hospodářstvími pouze dvakrát. Pro
účely tohoto odstavce se přemístění mezi dvěma hospodářstvími prostřednictvím trhu nebo sběrného centra pro telata
považuje za jedno přemístění, pokud trh nebo sběrné centrum
pro telata může na požádání příslušných orgánů poskytnout
úplný záznam uskutečněných transakcích.

Článek 5
Členské státy sdělí všem ostatním členským státům a Komisi
vzory první a druhé ušní značky stanovené v článcích 3 a 4.
KAPITOLA II

3. Pokud jde o požadavek, aby každý držitel zvířat oznámil
všechna přemístění, narození a smrt zvířete podle čl. 7 odst. 1
druhé odrážky nařízení (ES) č. 820/97, lhůtu, která má být
dodržena, stanoví členský stát, ale pokud jde o narození, lhůta
nesmí v žádném případě překročit 15 dní ode dne označení
zvířete ušní značkou, a od 1. ledna 2000 lhůta nesmí
překročit sedm dní ode dne označení zvířete ušní značkou.

Pasy a evidence

Článek 6
Článek 7
1.

Pasy obsahují alespoň toto:

a) údaje podle čl. 14 odst. 3 bodu C1 první až sedmé odrážky
směrnice 64/432/EHS;
b) údaje podle:
— čl. 14 odst. 3 bodu C2 druhé odrážky směrnice
64/432/EHS nebo
— čl. 14 odst. 3 bodu C2 první odrážky, pokud je databáze stanovená v článku 5 nařízení (ES) č. 820/97
zcela funkční;
c) podpis držitele nebo držitelů, s výjimkou přepravce. Pokud
je databáze zcela funkční podle čl. 6 odst. 3 první odrážky

Kromě údajů podle článku 6 jsou v pasu doplněny tyto údaje
o poskytnutí prémie na skot samčího pohlaví podle čl. 4 písm.
b) nařízení Rady (ES) č. 805/68:
a) žádost o prémie nebo poskytnutí prémie pro první věkovou
třídu;
b) žádost o prémie nebo poskytnutí prémie pro druhou
věkovou třídu.
(1) Úř. věst. L 340, 11.12.1991, s. 17.
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Článek 9

Článek 8
Evidence obsahuje alespoň toto:
a) aktuální údaje podle čl. 14 odst. 3 bodu C1 první až čtvrté
odrážky směrnice 64/432/EHS;

Členské státy sdělí všem ostatním členským státům a Komisi
vzor pasu a evidenci hospodářství, kterou používají na svém
území.

b) datum smrti zvířete v hospodářství;
c) v případě odchodu zvířat z hospodářství: jméno a adresu
držitele, s výjimkou přepravce, nebo identifikační kód
hospodářství, do kterého bylo zvíře přemístěno, a datum
odchodu;

KAPITOLA III
Společná ustanovení

d) v případě příchodu zvířat do hospodářství: jméno a adresu
držitele, s výjimkou přepravce, nebo identifikační kód
hospodářství, ze kterého bylo zvíře přemístěno, a datum
příchodu;

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropských společenství.

e) jméno a podpis zástupce příslušného orgánu, který kontroloval evidenci a datum provedení kontroly.

Použije se ode dne 1. ledna 1998.

Článek 10

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 29. prosince 1997.
Za Komisi
Fanz FISCHLER

člen Komise
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PŘÍLOHA
Rakousko

AT

Belgie

BE

Dánsko

DK

Finsko

FI

Francie

FR

Německo

DE

Řecko

EL

Irsko

IE

Itálie

IT

Lucembursko

LU

Nizozemsko

NL

Portugalsko

PT

Španělsko

ES

Švédsko

SE

Spojené království

UK

