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Акт относно условията за присъединяване към Европейския съюз
на Чешката република, Република Естония, Република Кипър,
Република Латвия, Република Литва, Република Унгария,
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ДИРЕКТИВА 2002/4/ЕО НА КОМИСИЯТА
от 30 януари 2002 година
относно регистрацията на предприятия за отглеждане на
кокошки носачки, предмет на Директива 1999/74/ЕО на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли
1999 г. относно установяване на минимални изисквания за
защитата на кокошки носачки (1), и по-специално член 7 от нея,
като има предвид, че:
(1)

Директива 1999/74/ЕО определя специални изисквания за
защита на кокошки носачки в различни системи на
отглеждане и позволява на държавите-членки да изберат
най-подходящата система или системи.

(2)

Член 7 от Директива 1999/74/ЕО изисква всяко предприятие,
попадащо в обхвата на посочената директива, да бъде регистрирано от компетентните органи на държавата-членка и да
му бъде даден отличителен номер, който да осигурява проследяване на яйца, пуснати на пазара за човешка консумация.

(3)

Регламент (ЕИО) № 1907/90 на Съвета от 26 юни 1990 г.
относно определени стандарти за търговията с яйца (2),
последно изменен с Регламент (ЕО) № 5/2001 (3), прави
задължително поставянето на код върху яйцата, който да
посочва отличителния номер на производителя и да
позволява да се идентифицира методът на отглеждане.

(4)

Методите на отглеждане са определени с Регламент (ЕИО)
№ 1274/91 на Комисията от 15 май 1991 г. относно
въвеждане на подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕИО) № 1907/90 относно някои стандарти за търговията с
яйца (4), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1651/2001 (5),
както и с Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни
1991 г. относно биологичното производство на селскостопански продукти и означенията за такова производство на
селскостопански продукти и храни (6), последно изменен с
Регламент (ЕО) № 2491/2001 на Комисията (7), що се
отнася за биологичното производство.

(5)

Регистрация на предприятията под отличителни номера е
условие за проследяване на яйцата, пуснати на пазара за
човешка консумация.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен
комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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203, 3.8.1999 г., стр. 53.
173, 6.7.1990 г., стр. 5.
2, 5.1.2001 г., стр. 1.
121, 16.5.1991 г., стр. 11.
220, 15.8.2001 г., стр. 5.
198, 22.7.1991 г., стр. 1.
337, 20.12.2001 г., стр. 9.
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Член 1
1.

Държавите-членки:

а) създават система за регистриране на всяко място за производство (наричано по-долу „предприятие“), попадащо в
обхвата на Директива 1999/74/ЕО и определят отличителен
номер към него съгласно приложението към настоящата
директива;
б) гарантират, че за всяко такова предприятие поне информацията,
представена в точка 1 от приложението, е предоставена на
компетентните органи на държавата-членка, до дата, определена
от държавата-членка; тази дата следва да е такава, че да
позволява достатъчно време за регистрация на тези предприятия
съгласно буква в);
в) гарантират, че всяко предприятие, за което е предоставена
исканата информация до датата, определена съгласно буква б),
е регистрирано и му е предоставен отличителен номер до 31 май
2003 г.
2.

Държавите-членки гарантират, че от 1 юни 2003 г.:

а) нито едно предприятие, за което информацията, искана по
параграф 1, буква б), не е била предоставена до датата, определена в него, не може да продължи да бъде използвано; и
б) нито едно ново предприятие не може да се използва до
приключване на регистрацията и преди получаване на отличителния номер.
3.
Държавите-членки са длъжни да гарантират, че регистърът на
предприятия, създаден по параграф 1, е достъпен за компетентните
органи на държавата-членка за целите на проследяване на яйцата,
пуснати на пазара за човешка консумация.
4.
Държавите-членки гарантират, че промени по отношение на
регистрирани данни се съобщават на компетентните органи
незабавно и регистърът се обновява веднага след като се получи
такава информация.
Член 2
Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и
административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с
настоящата директива до 31 март 2003 г. Те незабавно информират
Комисията за това.
Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се
съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва
при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.
Член 3
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.
Член 4
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Определенията от член 2 от Директива 1999/74/ЕО се прилагат, когато е
целесъобразно.
1.

ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
За всяко предприятие се въвеждат поне следните данни:
— предприятие:
— наименование на предприятието,
— адрес,
— физическо лице, отговорно за кокошките носачки (наричано подолу „надзорник“):
— име,
— адрес,
— регистрационен/ни номер/а на друго/и предприятие/я,
включено/и и в обхвата на Директива 1999/74/ЕО, управлявано/и или притежавано/и от надзорника,
— собственик на предприятието, ако е различен от надзорника:
— име,
— адрес,
— регистрационен/ни номер/а на друго/и предприятие/я,
включено/и и в обхвата на Директива 1999/74/ЕО,, притежавано/и или управлявано/и от собственика,
— допълнителна информация за предприятието:
— методи на отглеждане съгласно определенията, посочени в
точка 2.1,
— максимален капацитет на предприятието по брой птици,
налични в един и същи момент; ако се използват различни
методи на отглеждане, допълнително максималният брой
птици, налични в един и същи момент за метод на отглеждане.

2.

ОТЛИЧИТЕЛЕН НОМЕР
Отличителният номер състои от цифра, посочваща метода на
отглеждане, посочен в съответствие с точка 2.1, следван от кода на
държавата-членка съгласно точка 2.2 и идентификационния номер,
определен от държавата-членка, в която се намира предприятието.

2.1. Код за метода на отглеждане
Методите на отглеждане съгласно определенията от Регламент (ЕИО)
№ 1274/91, както е изменен, използвани в предприятието, следва да се
посочат от следния код:
1.

Свободно отглеждане на
открито

2.

Плевня

3.

Клетки

Методът на отглеждане, използван в предприятия, произвеждащи при
условията, определени в Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да се
обозначи с:
0

Биологично производство.

2.2. Код за държавата-членка по регистрация

▼M1

AT Австрия
BE Белгия
BG България
CY Кипър

2002L0004 — BG — 01.01.2007 — 002.001 — 5
▼M1
CZ Чешка република
DE Германия
DK Дания
EE Естония
EL Гърция
ES Испания
FI Финландия
FR Франция
HU Унгария
IE Ирландия
IT Италия
LT Литва
LU Люксембург
LV Латвия
MT Малта
NL Нидерландия
PL Полша
PT Португалия
RO Румъния
SE Швеция
SI Словения
SK Словакия
UK Обединено кралство.

▼B

2.3. Идентификация на предприятията
Всяка държава-членка въвежда система, с която се дава уникален
номер на всяко предприятие, което следва да бъде регистрирано,
който номер може да се използва също и за цели, различни от тези
по директивата, при условие че е гарантирана идентификацията на
предприятието.
Държавите-членки могат да добавят други елементи в идентификационния номер, що се отнася до идентификацията на единични
стада, отглеждани в отделни сгради на дадено предприятие.

