
SMĚRNICE 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/64/EU 

ze dne 15. května 2014, 

kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o počítačové databáze, které jsou součástí sítí 
dozoru v členských státech 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy, 

s ohledem na návrh Evropské komise, 

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům, 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ( 1 ), 

v souladu s řádným legislativním postupem ( 2 ), 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Směrnice Rady 64/432/EHS ( 3 ) se vztahuje na obchod se skotem a prasaty uvnitř Unie. Stanoví, že příslušný orgán 
členského státu může zavést systém sítí dozoru. Tyto sítě zahrnují počítačovou databázi, která musí zahrnovat 
alespoň určitý počet prvků stanovených ve směrnici 64/432/EHS, včetně identifikačního kódu každého zvířete. 

(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ( 4 ) zavádí systém identifikace a evidence skotu. Obecně 
požaduje, aby obě oficiální identifikační značky přidělené jednomu zvířeti nesly stejný identifikační kód. V počá
teční fázi přechodu na používání elektronických identifikátorů jako oficiálních identifikačních značek však nelze 
vyloučit, že v určitých případech by technická omezení konfigurace původního identifikačního kódu zvířete mohla 
znemožnit převedení tohoto kódu na elektronický identifikátor. K tomu by mohlo dojít, znemožňují-li znaky 
tvořící identifikační kód zvířete převedení tohoto kódu do elektronického formátu. Nařízení (ES) č. 1760/2000 
proto stanoví zvláštní přechodné výjimky umožňující používání elektronických identifikátorů i v případě těchto 
zvířat, za předpokladu, že je zajištěna plná zpětná vysledovatelnost a umožněna individuální identifikace zvířat, 
včetně hospodářství, kde se narodila. Možnost používání elektronických identifikátorů by měla být zohledněna 
v seznamu prvků počítačových databází stanovených ve směrnici 64/432/EHS. 

(3) V zájmu jednotnosti právních předpisů Unie by druh elektronického identifikátoru v případě jeho používání 
u zvířat měl být rovněž zařazen na seznam prvků, které mají být obsaženy v počítačových databázích stanovených 
ve směrnici 64/432/EHS.
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( 1 ) Úř. věst. C 43, 15.2.2012, s. 64. 
( 2 ) Postoj Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 6. května 

2014. 
( 3 ) Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství 

(Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64). 
( 4 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, 

o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).



(4) Směrnice 64/432/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna, 

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI: 

Článek 1 

V čl. 14 odst. 3 části C směrnice 64/432/EHS se bod 1 nahrazuje tímto: 

„1) Pro každé zvíře: 

— jedinečný identifikační kód nebo, v případech stanovených v čl. 4 odst. 1, článku 4b, čl. 4c odst. 1 a článku 4d 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (*), kódy, 

— datum narození, 

— pohlaví, 

— plemeno nebo barvu srsti, 

— identifikační kód matky nebo, v případě zvířete dovezeného ze třetí země, jedinečný identifikační kód indivi
duální identifikační značky, která byla zvířeti přidělena členským státem určení v souladu s nařízením (ES) 
č. 1760/2000, 

— identifikační číslo hospodářství narození, 

— identifikační čísla všech hospodářství, ve kterých bylo zvíře drženo, a datum každého přemístění, 

— datum úhynu nebo porážky, 

— druh elektronického identifikátoru, pokud je jím zvíře označeno. 

___________ 
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace 

a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).“ 

Článek 2 

1. Členské státy uvedenou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 
18. ledna 2016. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi. 

Použijí tyto předpisy ode dne 18. července 2019. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při 
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.
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Článek 3 

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Článek 4 

Tato směrnice je určena členským státům. 

V Bruselu dne 15. května 2014. 

Za Evropský parlament 

předseda 

M. SCHULZ 

Za Radu 

předseda 

D. KOURKOULAS
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