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►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1825/2000
ze dne 25. srpna 2000,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000,
pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa
(Úř. věst. L 216, 26.8.2000, s. 8)
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►M1

Nařízení Komise (ES) č. 275/2007 ze dne 15. března 2007
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1825/2000
ze dne 25. srpna 2000,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování
hovězího masa a výrobků z hovězího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace
a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího
masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (1), a zejména na článek
19 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Je nutné stanovit prováděcí pravidla k nařízení (ES) č.
1760/2000, zejména pokud jde o prodej mezi členskými státy,
aby systém označování nevedl k narušení obchodu na trhu
s hovězím a telecím masem.

(2)

V zájmu zpětného vysledování je v rámci systému jak povinného,
tak nepovinného označování hovězího masa nezbytné, aby hospodářské subjekty a organizace používaly systém identifikace
a podrobný systém registrace hovězího masa ve všech fázích
produkce a prodeje.

(3)

Za účelem identifikace jatek bez schvalovacího čísla je na
přechodné období nutné stanovit alternativní metody pro jejich
identifikaci.

(4)

Je rovněž nezbytné stanovit postup, který má být použit při označování hovězího masa ze zvířat, o nichž nejsou k dispozici úplné
údaje o narození a přesunech, neboť nařízení Rady (ES) č. 820/97
ze dne 21. dubna 1997, kterým se stanoví systém identifikace
a registrace skotu a které se týká označování hovězího masa
a výrobků z hovězího masa (2), požadovalo zaznamenávání těchto
údajů až od 1. ledna 1998. Podobné ustanovení se požaduje pro
označování hovězího masa ze zvířat, která se dovážejí živá do
Společenství ze třetích zemí.

(5)

V rámci úplné identifikace původu a s cílem předejít zbytečnému
opakování údajů na štítku členských států nebo třetích zemí, ve
kterých byla zvířata chována, je nezbytné zavést zjednodušenou
obchodní úpravu na základě doby, po kterou bylo zvíře, z něhož
hovězí maso pochází, chováno v členském státě nebo třetí zemi
narození nebo porážky.

(6)

V rámci zjednodušeného postupu označování mletého masa je
nezbytné objasnit situaci týkající se doplňujících informací,
které mohou být uvedeny na štítcích. Doplňující údaje mohou
být podle článku 13 nařízení (ES) č. 1760/2000 poskytovány
do 1. září 2000. Některé údaje mohou být uváděny pouze do
1. ledna 2002, pokud se příslušný členský stát rozhodne používat
vnitrostátní systém povinného označování zahrnující uvedené
údaje nebo pokud příslušný hospodářský subjekt uvádí takové
údaje nepovinně.

(7)

V rámci systému nepovinného označování hovězího masa je
nezbytné stanovit zrychlený nebo zjednodušený schvalovací
postup pro některé kusy hovězího masa, které jsou označované
v členském státě podle schválených zadávacích podmínek
a přivezené na území jiného členského státu.

(1) Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1.
(2) Úř. věst. L 117, 7.5.1997, s. 1.
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(8)

S cílem zaručit spolehlivost zadávacích podmínek je nezbytné,
aby nezávislý subjekt a příslušný orgán měly přístup ke všem
záznamům, které vedou hospodářské subjekty a organizace,
a aby pravidelně prováděly namátkové kontroly na základě
analýzy rizika.

(9)

Článek 17 nařízení (ES) č. 1760/2000 stanoví některá opatření
pro případ, kdy je hovězí maso zcela nebo částečně vyprodukováno ve třetí zemi. Je vhodné stanovit prováděcí pravidla pro
schvalovací postup dovozů hovězího masa ze třetích zemí.

(10)

Za účelem zajistit, aby systémy označování dováženého hovězího
masa byly stejně spolehlivé jako systémy používané pro hovězí
maso ze Společenství, Komise prověří oznámení, která obdržela
ze třetích zemí. Oznámení jsou předána členským státům, pokud
Komise dojde k závěru, že postupy a/nebo kritéria používané
v třetí zemi odpovídají standardům podle nařízení (ES) č.
1760/2000.

(11)

Za účelem zaručit spolehlivost systému označování ve třetích
zemích může Komise požadovat doplňující údaje a na základě
informací získaných z těchto žádostí může podniknout nezbytná
opatření.

(12)

Komise může provádět kontroly ve třetích zemích. K provádění
těchto kontrol potřebuje Komise předchozí souhlas příslušné třetí
země. Pokud takový souhlas Komise neobdrží, přijme nezbytná
opatření.

(13)

Je nezbytné, aby členské státy prováděly kontroly s cílem zabezpečit dostatečnou přesnost nepovinných štítků.

(14)

Je nutné stanovit rámec pro sankce ukládané hospodářským
subjektům. Takový rámec by měl brát v úvahu situace, kdy
hospodářský subjekt neoznačil hovězí maso v souladu
s pravidly systému povinného označování nebo kdy hospodářský
subjekt v rámci systému nepovinného označování neoznačil
hovězí maso v souladu se stanovenými zadávacími podmínkami
nebo kdy takové schválené zadávací podmínky neexistují. Za
účelem zohlednit potíže hospodářských subjektů při provádění
tohoto nařízení by po omezené období do 1. ledna 2001 měly
být nejpřísnější sankce ukládány pouze tehdy, pokud štítek obsahuje údaje, které jsou pro spotřebitele klamavé nebo které nejsou
v souladu se zadávacími podmínkami.

(15)

Nařízení (ES) č. 820/97 stanoví, že každý hospodářský subjekt
nebo organizace, která chce na štítcích uvádět nepovinné údaje,
předloží příslušnému orgánu každého ze členských států, ve
kterých probíhá produkce nebo prodej příslušného hovězího
masa, zadávací podmínky ke schválení. Nařízení Rady (ES) č.
2772/1999 ze dne 21. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k systému povinného označování hovězího masa (1),
umožňuje hospodářským subjektům, aby jako doplněk
k povinným údajům nadále uváděly na štítcích hovězího údaje
masa nepovinné, a to až do 31. srpna 2000.

(16)

Pokud nedošlo k žádným změnám ve schválených nepovinných
zadávacích podmínkách a pokud jsou tyto zadávací podmínky
v souladu s novými pravidly, je vhodné, aby takové zadávací
podmínky, jakož i zadávací podmínky schválené pro třetí země,
zůstaly nadále platné.

(17)

Nařízení (ES) č. 820/97 stanoví, že členské státy, jejichž systém
identifikace a registrace skotu disponuje dostatkem údajů, mohou
rozhodnout, že na štítcích hovězího masa ze zvířat narozených,
chovaných a poražených ve stejném členském státě musí být
uvedeny i doplňující údaje. Nařízení (ES) č. 2772/1999 stanoví,

(1) Úř. věst. L 334, 28.12.1999, s. 1.
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že v souladu s čl. 19 odst. 4 nařízení (ES) č. 820/97 mohou
členské státy na přechodné období do 31. srpna 2000 i nadále
využívat systém povinného označování hovězího masa ze zvířat
narozených, chovaných a poražených na jejich vlastním území.
(18)

Rozhodnutí Komise 98/595/ES ze dne 13. října 1998 týkající se
žádosti o zavedení systému povinného označování hovězího masa
ve Francii a Belgii (1) a rozhodnutí Komise 1999/1/ES ze dne 14.
prosince 1998 týkající se žádosti o zavedení systému povinného
označování hovězího masa ve Finsku (2) umožňují příslušným
členským státům předepsat systém povinného označování hovězího masa ze zvířat narozených, chovaných a poražených na
jejich vlastním území. Uvedená rozhodnutí, jakož i další případná
rozhodnutí podobného typu, by se měla nadále používat do 1.
ledna 2002, kdy vstoupí v platnost označování původu v rámci
systému povinného označování Společenství.

(19)

S cílem sledovat řádné používání systému nepovinného označování by měly členské státy zaznamenávat všechny schválené
zadávací podmínky a sdělit Komisi údaje o svých vnitrostátních
prováděcích pravidlech a o nepovinných údajích schválených na
jejich území. Je nutné tyto údaje pravidelně aktualizovat.

(20)

Je nezbytné zrušit nařízení Komise (ES) č. 1141/97 ze dne 23.
června 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 820/97, které se týká označování hovězího masa
a výrobků z hovězího masa (3), naposledy pozměněné nařízením
(ES) č. 824/98 (4). S cílem zabránit nedorozumění během
přechodného období před zavedením povinného systému podle
nařízení (ES) č. 1760/2000 by se pro maso ze zvířat poražených
před 1. zářím 2000 mělo používat nařízení (ES) č. 1141/97.

(21)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího
výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Zpětné vysledování
Všechny hospodářské subjekty a organizace ve smyslu čl. 12 třetí
odrážky nařízení (ES) č. 1760/2000 mají ve všech fázích produkce
a prodeje k dispozici systém identifikace a podrobný systém registrace.
Tento systém se používá tak, aby byla zaručena souvislost mezi identifikací masa a příslušným zvířetem nebo zvířaty v souladu s čl. 13 odst.
1 a čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení.
Systém registrace obsahuje zejména záznamy o dovozech a odvozech
zvířat, jatečně upravených těl zvířat a/nebo kusů zvířat, aby byla zajištěna vzájemná souvislost mezi dovozy a odvozy.
▼M1
Článek 1a
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) „mletým masem“ jakékoli maso rozemleté na malé kousky nebo
zpracované šnekovým mlýnkem, které spadá pod některý z kódů
(1)
(2)
(3)
(4)

Úř.
Úř.
Úř.
Úř.

věst.
věst.
věst.
věst.

L
L
L
L

286, 23.10.1998, s. 55.
1, 5.1.1999, s. 3.
165, 24.6.1997, s. 7.
117, 21.4.1998, s. 4.
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KN uvedených v článku 12 nařízení (ES) č. 1760/2000 a obsahuje
méně než 1 % soli;
b) „ořezy“ malé kousky masa, které se považují za vhodné k lidské
spotřebě, získané výhradně z ořezávání při vykosťování jatečně upravených těl a/nebo bourání masa;
c) „bouraným masem“ maso rozkrájené na
jiné dílčí části, které nevyžadují, aby je
získáním koncovým spotřebitelem dále
spotřebitel přímo použít. Tato definice
maso ani na ořezy;

malé kostky, plátky nebo
hospodářský subjekt před
porcoval, a které může
se nevztahuje na mleté

d) „předbaleným bouraným masem“ prodejní jednotka určená v dané
úpravě koncovému spotřebiteli nebo zařízení, jehož výhradní činností
je maloobchod, a kterou tvoří bourané maso a obal, do kterého bylo
maso vloženo před nabídnutím k prodeji, ať se jedná o celý nebo
dílčí obal, avšak jehož obsah nelze upravit, aniž by byl obal otevřen
nebo změněn;
e) „nepředbaleným bouraným masem“ bourané maso vystavené
k prodeji, které nebylo předem zabaleno, v místech prodeje koncovému spotřebiteli a rovněž každý kus masa vystavený k prodeji,
který nebyl předem zabalen, v místech prodeje koncovému spotřebiteli, a je rozporcovaný na žádost koncového spotřebitele;
f) „šarží“ maso, s kostí nebo bez kosti, např. jatečně upravená těla,
čtvrti nebo vykostěné kusy masa, bourané, mleté nebo balené
společně za téměř stejných okolností;
g) „maloobchodem“ nakládání s masem a/nebo jeho zpracování
a uskladnění v místě prodeje nebo dodání koncovému spotřebiteli,
včetně dodavatelů hotových jídel, závodních jídelen, provozoven
společného stravování, restaurací a jiných podobných jídelních
provozoven, obchodů, distribučních center pro velkoplošné obchody
a velkoobchodní prodejny;
h) „konečným spotřebitelem“ poslední spotřebitel bouraného masa,
který je nepoužívá jako součást operace nebo činnosti související
s obchodem v potravinářském odvětví.
▼B
Článek 2
Označování, pokud nejsou k dispozici údaje
1.
Schvalovací číslo podle čl. 13 odst. 2 písm b) nařízení (ES) č.
1760/2000 je:
a) buď schvalovací číslo stanovené v čl. 10 odst. 1 směrnice Rady
64/433/EHS (1);
b) nebo, pokud schvalovací číslo neexistuje, vnitrostátní registrační
číslo.
Pokud není k dispozici ani jedno z těchto dvou čísel, mohou být tato
čísla do 1. ledna 2001 nahrazena jménem a adresou jatek.
2.

Ve smyslu čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1760/2000:

a) pro maso ze zvířat narozených ve Společenství před 1. lednem 1998,
pro která nejsou k dispozici údaje o místě narození a/nebo místě
chovu (kromě posledního místa chovu), je údaj o místě narození a/
nebo o místě chovu nahrazen údajem „*(narozená před 1. lednem
1998)“;
b) pro maso ze živých zvířat dovezených do Společenství, pro která
nejsou k dispozici údaje o místě narození a/nebo místě chovu (kromě
(1) Úř. věst. L 121, 29.7.1964, s. 2012/64.
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posledního místa chovu), je údaj o místě narození a/nebo o místě
chovu nahrazen údajem „*(dovoz živých zvířat do ES)“ nebo „*
(dovoz živých zvířat z [jméno třetí země])“.
Článek 3
Zjednodušení označení původu
Ve smyslu čl. 13 odst. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 1760/2000 se pro
hovězí maso ze zvířat, která byla chována alespoň po dobu 30 dní:
— v členském státě nebo ve třetí zemi narození,
— v členském státě nebo ve třetí zemi porážky,
nepožaduje označení uvedených členských států nebo třetích zemí, ve
kterých byla zvířata chována, pokud byla zvířata chována v jiném členském státě nebo třetí zemi více než 30 dní.
▼M1
Článek 4
Velikost a složení skupiny
1.
Velikost skupiny uvedené v čl. 13 odst. 1 druhém pododstavci
nařízení (ES) č. 1760/2000 je dána:
a) počtem jatečně upravených těl nebo čtvrtí bouraných společně
a tvořících jednu šarži příslušné bourárny během bourání jatečně
upravených těl nebo čtvrtí;
b) počtem jatečně upravených těl nebo čtvrtí tvořících jednu šarži
příslušné bourárny nebo zařízení na mletí masa během dalšího
bourání nebo mletí.
Velikost skupiny nesmí být v žádném případě větší než denní produkce.
2.
Při vytváření šarže uvedené v odstavci 1 hospodářské subjekty
zajistí, aby:
a) všechna jatečně upravená těla a čtvrti v šarži bourané společně
pocházely ze zvířat narozených ve stejné zemi, chovaných ve stejné
zemi nebo zemích a poražených ve stejné zemi a na stejných jatkách;
b) všechna jatečně upravená těla, jejichž maso v šarži je dále bouráno,
splňovala požadavek písmena a) a byla bourána ve stejné bourárně;
c) všechno maso v šarži, které je mleto, pocházelo ze zvířat poražených
ve stejné zemi.
3.
Odchylně od požadavku na stejná jatka a stejnou bourárnu podle
odst. 2 písm. b) povolí hospodářský subjekt během výroby bouraného
masa vytvářet šarže z masa, které pochází ze zvířat poražených nejvýše
na třech různých jatkách a z jatečně upravených těl bouraných nejvýše
ve třech různých bourárnách.
4.
Odchylně od odst. 2 písm. b) se požaduje, aby během výroby
ořezů hospodářské subjekty při vytváření šarží splnily pouze požadavek
týkající se stejné země porážky.
▼B
Článek 5
Mleté maso
▼M1

__________

2000R1825 — CS — 23.03.2007 — 001.001 — 7
▼B
2.
Doplňující údaje, které mohou být uvedeny na štítcích podle čl. 14
třetího pododstavce nařízení (ES) č. 1760/2000, jsou tyto:
a) od 1. září 2000 údaje podle čl. 13 odst. 2 písm. b) a c) nařízení (ES)
č. 1760/2000, jakož i datum mletí masa;
b) od 1. září 2000 do 1. ledna 2002 údaje podle čl. 13 odst. 5 písm. a)
odrážek (i) a (ii) a písm. b) nařízení (ES) č. 1760/2000, pokud
příslušný členský stát rozhodne o použití vnitrostátního systému
povinného označování zahrnující uvedené údaje nebo pokud
příslušný hospodářský subjekt nepovinně uvede uvedené údaje
v souladu s částí II hlavy II uvedeného nařízení;
c) od 1. ledna 2002 údaje podle čl. 13 odst. 5 písm. a) odrážek (i) a (ii)
nařízení (ES) č. 1760/2000.
▼M1
Článek 5a
Ořezy
1.
Odchylně od čl. 13 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 5 písm. a) bod i) a ii)
nařízení (ES) č. 1760/2000 uvedou hospodářské subjekty a organizace
na štítcích ořezů:
a) zemi, kde byla provedena porážka zvířete, z něhož pocházejí ořezy;
údaj zní: „Poraženo v (název členského státu nebo třetí země, kde
k porážce došlo)“;
b) zemi, kde byly vyprodukovány ořezy, a schvalovací číslo zařízení,
ve kterém k tomu došlo; údaj zní: „Vyprodukováno v (název členského státu nebo třetí země, kde k ořezání došlo, a schvalovací číslo
zařízení)“;
c) země, kde se narodila a byla chována zvířata ve skupině; údaj zní:
„Narozeno a chováno v (názvy zemí, kde byla zvířata narozena
a chována)“.
2.
Odchylně od odst. 1 písm. a) a c), pokud byla všechna zvířata ve
skupině narozena, chována a poražena ve stejné zemi, může hospodářský subjekt použít údaj „Země původu“ spolu s uvedením názvu
členského státu nebo třetí země, kde byla zvířata narozena, chována
a poražena.
Článek 5b
Předbalené bourané maso
Odchylně od čl. 13 odst. 2 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1760/2000
uvedou hospodářské subjekty a organizace, které využijí možnost stanovenou v čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení, na štítcích předbaleného bouraného masa kromě údajů stanovených v čl. 13 odst. 5 písm. a) nařízení
(ES) č. 1760/2000 i tyto údaje:
a) zemi, kde byla zvířata poražena, spolu se schvalovacím číslem jatek,
případně dvou nebo tří jatek, na nichž byla poražena zvířata ze
skupiny; údaj zní: „Zvířata ze skupiny poražena v (název členského
státu nebo třetí země, kde k porážce došlo) (schvalovací číslo nebo
čísla jedněch, dvou nebo tří příslušných jatek)“;
b) zemi, kde byla bourána jatečně upravená těla, spolu se schvalovacím
číslem bourárny, případně dvou nebo tří bouráren, v nichž byla
jatečně upravená těla bourána; údaj zní: „Maso ze šarže bouráno
v (název členského státu nebo třetí země, kde bylo maso bouráno)
(schvalovací číslo nebo čísla jedné, dvou nebo tří příslušných
bouráren)“.
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Článek 5c
Nepředbalené bourané maso
1.
Při vystavení nepředbaleného bouraného masa k prodeji v místě
prodeje koncovému spotřebiteli hospodářské subjekty a organizace
zajistí, aby v případech uplatnění odchylky stanovené v čl. 4 odst. 3
bylo vytváření šarží pro všechno nepředbalené bourané maso současně
vystavené k prodeji v souladu s uvedeným odstavcem.
2.
Odchylně od čl. 13 odst. 2 písm. b) a c) nařízení (ES) č.
1760/2000 hospodářské subjekty a organizace v místech prodeje koncovému spotřebiteli označí veškeré nepředbalené bourané maso vystavené
k prodeji štítkem s názvem země, ve které byla zvířata, z nichž maso
pochází, narozena, chována a poražena, spolu s názvem země, v níž
byla jatečně upravená těla bourána.
Maso zvířat narozených a/nebo chovaných a/nebo poražených v jiných
zemích se při vystavení k prodeji zřetelně oddělí. V prodejních místech
se u takového masa uvedou údaje, které koncovému spotřebiteli umožní
snadno rozlišit mezi masy různého původu.
Hospodářské subjekty každý den s odkazem na aktuální datum zaznamenávají schvalovací číslo jatek, na kterých byla zvířata poražena,
a bouráren, kde byla bourána jatečně upravená těla, v případě nepředbaleného bouraného masa současně vystaveného k prodeji. Tyto informace poskytnou spotřebiteli, který o to požádá.
3.
Odchylně od čl. 4 odst. 1 druhého
že jsou splněny požadavky stanovené
v případě nepředbaleného bouraného
k prodeji koncovému spotřebiteli, může
denní produkce.

pododstavce a za předpokladu,
v odstavci 2 tohoto článku,
hovězího masa vystaveného
být velikost skupiny větší než

▼B
Článek 6
Schvalovací postup
1.
Lhůta stanovená v čl. 16 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (ES)
č. 1760/2000, během které nebylo zamítnuto ani uděleno žádné schválení nebo příslušný orgán členského státu, do kterého bylo hovězí maso
odesláno, nežádal žádné doplňující údaje, je stanovena na dva měsíce
počínaje dnem následujícím po dni podání žádosti.
2.
Podle čl. 16 odst. 5 nařízení (ES) č. 1760/2000 je lhůta stanovená
v čl. 16 odst. 3 druhého pododstavce uvedeného nařízení stanovena na
14 dní, pokud jde o vysoce jakostní kusy hovězího masa v jednotlivých
baleních, které jsou označeny v některém členském státě v souladu se
schválenými zadávacími podmínkami a přivezeny na území jiného členského státu, pokud nebyl na jejich původní štítek přidán žádný údaj.
3.
Pro účely čl. 16 odst. 5 nařízení (ES) č. 1760/2000 může být
hovězí maso v maloobchodním balení označené v některém členském
státě v souladu se schválenými zadávacími podmínkami přivezeno na
území jiného členského státu a tam uváděno na trh bez předchozího
schválení zadávacích podmínek pro označování tímto členským státem,
pokud:
a) příslušná balení zůstávají nezměněná;
b) zadávací podmínky schválené členským státem provádějícím balení
rovněž zahrnují uvádění na trh hovězího masa baleného v jiných
členských státech;
c) členský stát schvalující zadávací podmínky předem poskytne všem
ostatním členským státům, ve kterých má být balené hovězí maso
uváděno na trh, veškeré nezbytné údaje.
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Článek 7
Kontroly
1.
Hospodářské subjekty a organizace umožní odborníkům Komise,
příslušnému orgánu a příslušnému nezávislému kontrolnímu subjektu ve
smyslu čl. 16 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 1760/2000
vstup do svých zařízení a přístup ke všem záznamům, které prokazují
správnost údajů uvedených na štítku.
2.
Příslušný orgán a v případě uvedeném v čl. 16 odst. 1 třetím
pododstavci nařízení (ES) č. 1760/2000 i nezávislý kontrolní subjekt
pravidelně provádějí namátkové kontroly na základě analýzy rizika,
přičemž zejména zohlední složitost příslušných zadávacích podmínek.
O každé kontrole je vypracována zpráva, která uvádí případné nedostatky a navrhovaná opatření s cílem napravit situaci, jakož i lhůty
a uložené sankce.
3.
Pokud není využita možnost stanovená v čl. 16 odst. 1 třetím
pododstavci nařízení (ES) č. 1760/2000, provádějí členské státy kontroly
takovým způsobem, aby dostatečně zaručily správnost používaných
štítků. Četnost těchto kontrol se stanoví zejména s ohledem na složitost
příslušných zadávacích podmínek.
4.
Hospodářské subjekty, organizace a nezávislé kontrolní subjekty
sdělí příslušnému orgánu veškeré důležité údaje.
Článek 8
Schválení udělená třetími zeměmi
1.
Komise ověří, zda jsou oznámení podle čl. 17 odst. 2 nařízení
(ES) č. 1760/2000 úplná. Při obdržení neúplného oznámení o tom
Komise informuje příslušnou třetí zemi a upřesní, které údaje jsou
požadovány.
Úplná oznámení jsou předána členským státům, pokud však Komise
v souladu se svou pravomocí podle čl. 17 odst. 2 třetího pododstavce
nařízení (ES) č. 1760/2000 neshledá, že postupy a/nebo kritéria používaná v příslušné třetí zemi neodpovídají standardům podle nařízení (ES)
č. 1760/2000.
2.
Pokud Komise na základě oznámení podle čl. 17 odst. 2 nařízení
(ES) č. 1760/2000 usoudí, že je vhodné ověřit, zda postupy a/nebo
kritéria oznámená třetí zemí odpovídají standardům podle uvedeného
nařízení, může požádat třetí zemi o poskytnutí veškerých nezbytných
informací. Komise může zejména požádat o poskytnutí kopií zadávacích
podmínek schválených určeným příslušným orgánem. Komise může
rovněž požadovat, aby třetí země povolila zástupcům Komise provést
kontroly v této třetí zemi.
3.
Pokud Komise ve lhůtě, kterou stanovila, neobdrží údaje nebo
povolení požadované podle předchozího odstavce, může rozhodnout,
že postupy a/nebo kritéria používané ve třetí zemi neodpovídají standardům podle nařízení (ES) č. 1760/2000.
4.
Komise může kdykoli změnit své původní rozhodnutí
o rovnocennosti postupů a/nebo kritérií používaných v příslušné třetí
zemi podle čl. 17 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (ES) č.
1760/2000.
Článek 9
Sankce
1.
Členské státy stanoví režim sankcí, který se použije v případě
porušení nařízení (ES) č. 1760/2000, a přijmou veškerá opatření
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nezbytná k jeho prosazení. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené
a odrazující.
2.
Aniž jsou dotčeny sankce podle článku 18 nařízení (ES) č.
1760/2000, pokud bylo hovězí maso označeno:
— bez souladu se systémem povinného označování, nebo
— v případě systému nepovinného označování, bez souladu se zadávacími podmínkami, nebo bez schválených zadávacích podmínek,
požádají členské státy o stažení hovězího masa z trhu do té doby, než je
znovu označeno v souladu s tímto nařízením.
Pokud však příslušné maso odpovídá veškerým veterinárním
a hygienickým předpisům, mohou členské státy kromě sankcí uvedených v odstavci 1 povolit, aby takové hovězí maso bylo přímo zpracováno na hovězí výrobky jiné, než které jsou uvedeny v čl. 12 první
odrážce nařízení (ES) č. 1760/2000.
3.
Před 1. lednem 2001 může ke stažení hovězího masa z trhu dojít
pouze tehdy, pokud štítek obsahuje údaje, které by mohly klamat
spotřebitele nebo které neodpovídají schváleným zadávacím
podmínkám.
Článek 10
Záznamy
Příslušný orgán vede záznamy o schválených zadávacích podmínkách,
a zejména o všech hospodářských subjektech a organizacích zodpovědných za označování hovězího masa a o příslušném nezávislém
kontrolním subjektu.
Článek 11
Sdělení
Členské státy sdělí Komisi:
a) jména orgánů příslušných k zavádění systému označování podle
nařízení (ES) č. 1760/2000 a prováděcích pravidel, a zejména
jména orgánů příslušných k provádění kontrol a ukládání sankcí;
b) do 30. září 2000 seznam všech nepovinných údajů schválených na
jejich území;
c) každé tři měsíce aktualizaci seznamu podle písmene b).
Článek 12
Přechodná ustanovení
Pokud jsou v souladu s nařízením (ES) č. 1760/2000 a s tímto nařízením,
a) nepovinné zadávací podmínky schválené podle článků 14 a 15 nařízení (ES) č. 820/97 zůstávají nadále v platnosti;
b) vnitrostátní systémy povinného označování hovězího masa schválené
podle čl. 19 odst. 4 nařízení (ES) č. 820/97, jakož i případná další
rozhodnutí tohoto typu zůstávají v platnosti do 1. ledna 2002.
Článek 13
Zrušení
Zrušuje se nařízení (ES) č. 1141/97.
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Uvedené nařízení se nadále použije pro maso ze zvířat poražených do 1.
září 2000.
Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení
v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze.
Článek 14
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním
věstníku Evropských Společenství.
Použije se pro hovězí maso ze zvířat poražených po 1. září 2000.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech
členských státech.
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PŘÍLOHA
Srovnávací tabulka
Nařízení (ES) č. 1141/97

Toto nařízení

článek 2

článek 1

—

článek 2

—

článek 3

—

článek 4

—

článek 5

článek 1

článek 6

článek 3

článek 7

článek 4a

článek 8

článek 4

článek 9

čl. 5 odst. 1

článek 10

čl. 5 odst. 2

článek 11

—

článek 12

—

článek 13

článek 6

článek 14

