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EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS

7.11.2000.

32000D0678

L 281/16

KOMISIJAS LĒMUMS
(2000. gada 23. oktobris),
ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus saimniecību reģistrēšanai valsts datu bāzēs par cūku
dzimtas dzīvniekiem, kā paredzēts Padomes Direktīvā 64/432/EEK
(izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 3075)
(dokuments attiecas uz EEZ)

(2000/678/EK)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

b) saimniecības adresi;

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
c) par dzīvniekiem atbildīgās personas vārdu un adresi;
ņemot vērā Padomes Direktīvu 64/432/EEK par veselības
problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopiem un cūkām (1), kas grozīta un atjaunināta ar Direktīvu
97/12/EK (2), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/20/EK (3), un jo īpaši tās
14. panta 3. punkta c) apakšpunkta 4. punktu,
tā kā:

d) saimniecības ģeogrāfiskās
ģeogrāfisko norādi;

vai

līdzvērtīgu

e) datu lauku, kur kompetentā iestāde var ierakstīt sanitāro
informāciju, piemēram, pārvietošanas ierobežojumus,
statusu vai citu būtisku informāciju saistībā ar Kopienas vai
valstu programmām.

(1)

Lai nodrošinātu to, ka datu bāze par cūku dzimtas dzīvniekiem ir praktiski noderīga, ir svarīgi noteikt, kādi dati
šajā datu bāzē būtu jāietver.

(2)

Pirmkārt, ir derīgi iekļaut datus, kas sniedz informāciju
par to saimniecību reģistrāciju, kurās audzē cūku
dzimtas dzīvniekus.

(3)

Ir svarīgi, lai visas dalībvalstu datu bāzes ietvertu
noteiktu obligātu informāciju, un ir lietderīgi izveidot
sarakstu ar papildinformāciju, ko var sniegt pēc izvēles.

a) ražošanas veids;

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

b) jauda;

(4)

koordinātes

2. Papildus 1. punktā paredzētajai informācijai, saimniecību
reģistrā var ietvert šādu informāciju par katru saimniecību, kurā
audzē cūku dzimtas dzīvniekus:

c) saimniecības īpašnieka vārds un adrese;
IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

d) par sanitārajiem pasākumiem atbildīgās personas vārds un
adrese;
1. pants
1.
Saimniecību reģistrā ietver vismaz šādu informāciju par
katru saimniecību, kurā audzē cūku dzimtas dzīvniekus:

e) citu informāciju, ko kompetentā iestāde uzskata par vajadzīgu.

a) valsts kodu un identifikācijas numuru, kas sastāv no ne
vairāk kā 12 cipariem (savrup no valsts koda);
(1) OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp.
(2) OV L 109, 25.4.1997., 1. lpp.
(3) OV L 163, 4.7.2000., 35. lpp.

Dalībvalstis informē Komisiju par 2. punktā minēto informāciju, kura ietverta saimniecību reģistrā dalībvalstu datu bāzēs
par cūku dzimtas dzīvniekiem.
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2. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 23. oktobrī
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
David BYRNE

