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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 494/98
z dnia 27 lutego 1998 r.

ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w
odniesieniu do stosowania minimalnych sankcji administracyjnych w ramach systemu identyfikacji

i rejestracji bydła

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 z dnia 21
kwietnia 1997 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji
bydła i dotyczące etykietowania wołowiny oraz produktów z
wołowiny (1), w szczególności jego art. 10 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z art. 21 rozporządzenia (WE) nr 820/97 wszelkie
sankcje nałożone przez Państwa Członkowskie powinny być
proporcjonalne do skali popełnionego naruszenia. W wypad-
kach, w których jest to uzasadnione, sankcje takie mogą obej-
mować ograniczenie przewozu zwierząt do lub z gospodarstwa
danego właściciela;

sankcje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny
być stosowane, gdy niedopełnienie warunków identyfikacji i
rejestracji bydła prowadzi w szczególności do domniemania
naruszenia weterynaryjnego prawodawstwa wspólnotowego co
może zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt; sankcje są także
niezbędne do zapewnienia odpowiedniego finansowania i
działania systemu;

uwzględniając art. 21 akapit drugi rozporządzenia (WE)
nr 820/97, niniejsze rozporządzenie powinno ustanowić mini-
malne sankcje administracyjne, pozostawiając możliwość usta-
nowienia przez Państwa Członkowskie innych krajowych
sankcji administracyjnych lub karnych, uwzględniając powagę
naruszeń;

konieczne jest ustanowienie sankcji w związku z niektórymi
sytuacjami, gdzie nie są spełnione przepisy rozporządzenia
(WE) nr 820/97; tego typu sytuacje obejmują nie spełnianie
wszystkich lub niektórych wymagań dotyczących identyfikacji i
rejestracji, uiszczania opłat oraz powiadomienia; jeśli w
pewnym gospodarstwie liczba zwierząt, które nie w pełni
spełniają wymagania identyfikacji i rejestracji przewidziane w
rozporządzeniu (WE) nr 820/97, przekracza 20 %, środki
powinny dotyczyć wszystkich zwierząt obecnych w gospodar-
stwie;

jeżeli nie jest możliwe potwierdzenie autentyczności identyfi-
kacji zwierzęcia w przeciągu dwu dni roboczych, należy je
zniszczyć bezzwłocznie pod nadzorem organów weterynaryj-
nych, bez odszkodowania ze strony właściwego organu;

z uwagi na harmonogram stosowania rozporządzenia (WE)
nr 820/97, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w
trybie pilnym;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z
opinią Komitetu Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Jeżeli jedno lub więcej zwierząt nie spełnia przepisów
ustanowionych w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 820/97,
wprowadza się ograniczenie przewozu zwierząt do lub z tego
gospodarstwa.

2. Jeżeli właściciel zwierzęcia nie może potwierdzić auten-
tyczności jego identyfikacji w przeciągu dwu dni roboczych,
należy je zniszczyć bezzwłocznie pod nadzorem organów
weterynaryjnych, bez odszkodowania ze strony właściwego
organu.

Artykuł 2

1. W przypadku zwierząt, które nie w pełni spełniają wyma-
gania dotyczące identyfikacji i rejestracji ustanowione w art. 3
rozporządzenia (WE) nr 820/97, do czasu pełnego spełnienia
tych wymagań, wprowadza się bezzwłocznie ograniczenie
przewozu tylko tych zwierząt.

2. Jeżeli w pewnym gospodarstwie liczba zwierząt, które nie
w pełni spełniają wymagania identyfikacji i rejestracji ustano-
wione w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 820/97, przekracza
20 %, wprowadza się bezzwłocznie ograniczenie przewozu
wszystkich zwierząt obecnych w gospodarstwie.

Jednak, odnośnie do gospodarstw z nie więcej niż 10 zwierzę-
tami, niniejsze środki stosują się wyłącznie wówczas, gdy
więcej niż dwa zwierzęta nie są w pełni zidentyfikowane
zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 820/97.
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(1) Dz.U. L 117 z 7.5.1997, str. 1.



Artykuł 3

Jeżeli właściciel nie uiści opłaty określonej w art. 9 rozporzą-
dzenia (WE) nr 820/97, Państwa Członkowskie mogą
wstrzymać lub odmówić wydania paszportu temu właścicie-
lowi. W przypadku ciągłego nie uiszczania tej opłaty przez
właściciela, Państwa Członkowskie mogą także ograniczyć
przewóz zwierząt do lub z gospodarstwa tego właściciela
zgodnie z art. 21 tego rozporządzenia.

Artykuł 4

1. Jeżeli właściciel nie poinformuje właściwego organu o
przewozie zwierząt do lub z gospodarstwa zgodnie z art. 7
ust. 1 tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 820/97, właściwy
organ ogranicza przewóz zwierząt do lub z tego gospodarstwa.

2. Jeżeli właściciel nie poinformuje właściwego organu o
narodzinach lub śmierci zwierzęcia zgodnie z art. 7 ust. 1,
tiret drugie, rozporządzenia (WE) nr 820/97, właściwy organ
ogranicza przewóz zwierząt do lub z tego gospodarstwa.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 1998 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 1998 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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