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31.1.2002L 30/44 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

SMĚRNICE KOMISE 2002/4/ES
ze dne 30. ledna 2002

o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 1999/74/ES ze dne
19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na
ochranu nosnic (1), a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 1999/74/ES stanoví zvláštní požadavky na
ochranu nosnic podle jednotlivých způsobů chovu
a umožňuje členským státům, aby si zvolily nejvhod-
nější způsob nebo způsoby chovu.

(2) Podle článku 7 směrnice 1999/74/ES jsou všechna zaří-
zení spadající do působnosti uvedené směrnice zaregis-
trována příslušným orgánem každého členského státu
a označena rozlišovacím číslem, které umožní sledování
vajec uváděných na trh a určených pro lidskou
spotřebu.

(3) Podle nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 ze dne
26. června 1990 o některých obchodních normách pro
vejce (2), naposledy pozměněného nařízením (ES)
č. 5/2001 (3), musí být na vejcích vyznačen kód předsta-
vující rozlišovací číslo producenta a umožňující určení
způsobu chovu.

(4) Způsoby chovu jsou definovány v nařízení Komise
(EHS) č. 1274/91 ze dne 15. května 1991, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1907/90
o některých obchodních normách pro vejce (4), napo-
sledy pozměněném nařízením (ES) č. 1651/2001 (5),
a pokud jde o ekologické zemědělství, v nařízení Rady
(EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekolo-
gickém zemědělství a k němu se vztahujícím označo-
vání zemědělských produktů a potravin (6), naposledy
pozměněném nařízením Komise (ES) č. 2491/2001 (7).

(5) Registrace zařízení podle rozlišovacího čísla je jednou
z podmínek, která umožňuje sledování vajec uváděných
na trh a určených pro lidskou spotřebu.

(6) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem
Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Členské státy:

a) zavedou systém pro registraci všech produkčních míst (dále
jen zařízení) v působnosti směrnice 1999/74/ES a přidělí
jim rozlišovací číslo v souladu s přílohou této směrnice;

b) zajistí, aby příslušný orgán dotyčného členského státu
obdržel od každého tohoto zařízení informace uvedené
v bodu 1 přílohy ke dni, který členský stát stanoví. Toto
datum musí být stanoveno tak, aby lhůta na registraci zaří-
zení podle písmene c) byla dostatečná;

c) zajistí, aby všechna zařízení, u nichž byly požadované
informace poskytnuty ke dni stanovenému v písmenu b),
byla zaregistrována a obdržela rozlišovací číslo do
31. května 2003.

2. Členské státy dohlédnou na to, aby od 1. června 2003:

a) zařízení, u nichž nebyly informace požadované v odst. 1
písm. b) poskytnuty ke dni stanovenému v písmenu b),
nemohla být již nadále využívána, a

b) aby nebylo uvedeno do provozu žádné nové zařízení bez
předchozí registrace a přidělení rozlišovacího čísla.

3. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán dotyčného člen-
ského státu měl přístup k registru zařízení stanovenému
v odstavci 1 pro účely sledování vajec uváděných na trh
a určených pro lidskou spotřebu.

4. Členské státy zajistí, aby změny týkající se registrovaných
údajů byly neprodleně oznámeny příslušnému orgánu a aby
registr byl aktualizován ihned po obdržení uvedených infor-
mací.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do
31. března 2003. O znění příslušných ustanovení neprodleně
uvědomí Komisi.
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Pokud členské státy přijmou uvedená ustanovení, musí obsa-
hovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví
členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po
vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. ledna 2002.

Za Komisi
David BYRNE

člen Komise
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PŘÍLOHA

V případě potřeby se použijí definice uvedené v článku 2 směrnice 1999/74/ES.

1. ÚDAJE POŽADOVANÉ PRO REGISTRACI

U každého zařízení musí být uvedeny minimálně tyto údaje:

— zařízení:
— název zařízení,
— adresa,

— fyzická osoba odpovědná za chov nosnic (dále jen „chovatel“):
— jméno,
— adresa,
— registrační číslo (čísla) jiných zařízení spadajících do působnosti směrnice 1999/74/ES, která tomuto chova-

teli patří nebo která provozuje,
— vlastník zařízení, pokud jde o jinou osobu než o chovatele:

— jméno,
— adresa,
— registrační číslo (čísla) jiných zařízení spadajících do působnosti směrnice 1999/74/ES, která tomuto chova-

teli patří nebo která provozuje,
— jiné údaje týkající se zařízení:

— způsob chovu podle definic uvedených v bodě 2.1,
— maximální kapacita zařízení (počet slepic, které zařízení celkově pojme); pokud se používají různé způsoby

chovu, uvede se také maximální počet slepic vyskytujících se ve stejnou dobu v jednotlivých chovech.

2. ROZLIŠOVACÍ ČÍSLO

Rozlišovací číslo se skládá z číslice označující způsob chovu podle kódu stanoveného v bodě 2.1, po němž násle-
duje kód členské země uvedený v bodě 2.2, jakož i identifikační číslo, které stanoví členský stát, v němž se dané
zařízení nachází.

2.1 Kód označující způsob chovu

Způsoby chovu používané v daném zařízení a definované v nařízení (EHS) č. 1274/91 ve znění pozdějších před-
pisů se označují pomocí těchto kódů:

1 Volný výběh

2 Haly

3 Klece
Způsob chovu používaný v produkčním zařízení podle podmínek definovaných v nařízení (EHS) č. 2092/91 se
označí takto:

0 Ekologické zemědělství

2.2 Registrační kód členského státu

AT Rakousko
BE Belgie
DE Německo
DK Dánsko
ES Španělsko
FI Finsko
FR Francie
GR Řecko
IE Irsko
IT Itálie
LU Lucembursko
NL Nizozemsko
PT Portugalsko
SE Švédsko
UK Spojené království

2.3 Identifikace zařízení

Každý členský stát použije systém, který umožní přidělit jedinečné číslo všem zařízením, která mají být registrována.
Toto číslo lze rovněž užít pro jiné účely než pro účely této směrnice, pokud bude zaručena identifikace zařízení.

Členské státy mohou k identifikačnímu číslu připojit další znaky, které například umožní identifikovat jednotlivá
hejna umístěná v různých budovách téhož zařízení.
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