NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2630/97
z 29. decembra 1997,
ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 820/97
v súvislosti s minimálnou úrovňou kontrol vykonávaných v rámci systému identifikácie
a registrácie hovädzieho dobytka

(Text s významom pre EHP )

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 820/97 z 21. apríla 1997 zriaďujúce systém na
identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka a v súvislosti označovaním hovädzieho mäsa a
výrobkov z neho (1), najmä na jeho článok 10 (d),
keďže je potrebné definovať minimálnu úroveň kontroly, ktorá sa má vykonať, aby sa zaistilo
riadne vykonanie systému identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka; keďže príslušný
orgán každého členského štátu by mal vykonať kontroly založené na analýze rizika;
keďže analýza rizika by mala brať do úvahy všetky dôležité faktory zahrňujúce
súvislosti s verejným zdravím a zdravím zvierat;

najmä

keďže v zásade všetky zvieratá na hospodárstve by mali byť kontrolované; keďže však z
praktických dôvodov nie je možné zhromaždiť zvieratá na hospodárstve počas 48 hodín,
príslušný orgán sa môže postarať o potrebný systém vzorkovania;
keďže príslušný orgán každého členského štátu by mal vykonávať inšpekciu na mieste, ktorá
by vo všeobecnosti nemala byť oznámená, ako to ustanovuje nariadenie Rady (EHS) č.
3508/92 z 27. novembra 1992 zriaďujúce integrovaný správny a kontrolný systém pre
niektoré podporné programy spoločenstva (2), naposledy zmenené a doplnené nariadením
(ES) č. 820/97;
keďže členské štáty by mali vypracovať pre Komisiu výročnú správu s podrobnosťami o
vykonaní kontrol;
keďže Komisia by mala členským štátom poskytnúť vzor tejto správy;
keďže kvôli časovému rozvrhu na implementáciu nariadenia (ES) č. 820/97 toto nariadenie
by malo nadobudnúť účinnosť okamžite,

(1)
(2)
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keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre
Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond,
PRIJALA TOTO NARIADENIE :
Článok 1
Kontroly uskutočnené v systéme pre identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka musia
vyhovovať aspoň minimálnym úrovniam stanoveným v článkoch 2 až 5.
Článok 2
1. V každom členskom štáte vykoná príslušný orgán inšpekcie na mieste, ktoré môžu byť
vykonané súčasne s ostatnými inšpekciami stanovenými legislatívou spoločenstva. Tieto
kontroly musia každoročne obsiahnuť najmenej 10 % hospodárstiev v rámci územia
každého členského štátu. Tento minimálny rozsah kontroly sa zvýši, akonáhle sa
preukáže, že sa nevyhovelo legislatíve spoločenstva týkajúcej sa identifikácie.
2. Ak členský štát má zavedenú plne funkčnú databázu v súlade s článkom 5 nariadenia (ES)
č. 820/97, ktoré poskytuje účinné kontrolné vybavenie, derogáciou z odseku 1 je možné
naplánovať kontrolu 5 % hospodárstiev.
3. Výber hospodárstiev, ktoré má príslušný orgán prekontrolovať, sa uskutoční na základe
analýzy rizika.
4. Analýza rizika pre každé hospodárstvo musí vziať do úvahy najmä nasledovné:
a) počet zvierat na hospodárstve, ktorý obsahuje podrobnosti o všetkých prítomných
zvieratách a zvieratách identifikovaných na hospodárstve;
b) súvislosti s verejným zdravím a zdravím zvierat, najmä existenciu výskytu predošlých
ochorení;
c) čiastku ročného poistného hovädzieho dobytka požadovaného a/alebo zaplateného
hospodárstvu v porovnaní so sumou zaplatenou v predchádzajúcom roku;
d) významné zmeny v porovnaní so situáciou v minulých rokoch;
e) výsledky kontrol vykonaných v predošlých rokoch, najmä:
- riadne uchovávanie vlastníckeho registra, ako to ustanovuje nariadenie Komisie (ES) č.
2692/97 o implementácii pravidiel pre nariadenie (ES) č. 820/97, pokiaľ ide o ušné
značky, vlastnícky register a zdravotné preukazy zvierat(3)
- riadne uchovávanie zdravotných preukazov zvierat prítomných na hospodárstve, ako to
ustanovuje nariadenie (ES) č.2630/97;
f) riadne oznámenie údajov príslušným orgánom;
g) ostatné kritériá, ktoré definujú členské štáty.
5. Z každej kontroly sa musí vyhotoviť správa pre každý členský štát podľa jednotného
vzoru, v ktorej sa uvedú výsledky kontrol a všetky neuspokojivé zistenia, dôvod kontroly
a prítomné osoby. Chovateľ alebo jeho zástupca dostane príležitosť podpísať správu a
v prípade potreby uvedie svoje poznámky k jej obsahu.
Článok 3
1. Kontrola zahŕňa všetky zvieratá na hospodárstve, identifikácia ktorých je ustanovená
nariadením (ES) č. 820/97.
(3)
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2. Ak z praktických dôvodov nie je možné zhromaždiť zvieratá na hospodárstve v rámci 48
hodín, derogáciou z odseku 1 môže príslušný orgán stanoviť systém odberu vzoriek za
predpokladu, že sa zaistí spoľahlivá úroveň kontroly.
Článok 4
Kontroly na mieste sa vo všeobecnosti neoznamujú. V prípade upozornenia na kontrolu sa
obmedzí prísne na nevyhnutné minimum a vo všeobecnosti neprekročí lehotu 48 hodín.
Článok 5
1. Každý členský štát pripraví výročnú správu pre Komisiu do 1. júla každého roku,
počínajúc rokom 1999 a poskytne tieto podrobné údaje:
a) počet hospodárstiev v príslušnom členskom štáte;
b) počet inšpekcií uskutočnených podľa článku 2;
c) počet zvierat, ktoré boli kontrolované;
d) všetky zistené porušenia;
e) všetky sankcie uložené v súlade s článkom 10 nariadenia komisie (ES) č. 820/97.
2. Komisia poskytne členským štátom vzor na predkladanie informácií uvedených v odseku
1.
Článok 6
Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych
spoločenstiev .
Bude sa uplatňovať od 1. januára 1998.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 29.12.1997

za Komisiu
Franz Fischler
člen Komisie
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