SMR.8. Identyfikacja i rejestracja owiec i kóz
Lp.

Wymogi zgodności

8.1. Rolnik posiada numer siedziby stada owiec lub kóz.
W siedzibie stada wszystkie sztuki owiec lub kóz są
właściwie znakowane za pomocą kolczyków, w terminie
180 dni od dnia urodzenia lub 14 dni od dnia
przeprowadzenia kontroli granicznej w przypadku owiec
lub kóz przywożonych z państwa trzeciego (z wyłączeniem,
gdy miejscem przeznaczenia jest rzeźnia a uboju dokona się
8.2.
w terminie 5 dni roboczych od dnia kontroli granicznej),
jednak nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w
której się urodziły.
Owce lub kozy pochodzące z innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej zachowują swoje
oryginalne oznakowanie.
Rolnik prowadzi aktualną księgę rejestracji owiec lub księgę
rejestracji kóz dokonując wpisów do tej księgi w terminie
8.3.
7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące
obowiązek wpisu.
Rolnik prowadzi księgę rejestracji owiec oraz księgę
rejestracji kóz w formie papierowej lub w formie
elektronicznej i przechowuje dane zawarte w księdze
rejestracji owiec oraz księdze rejestracji kóz, przez okres
3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.
8.4. Księga rejestracji owiec i księga rejestracji kóz w formie
papierowej powinna być prowadzona zgodnie ze wzorem
określonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie
księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz.
Księga rejestracji owiec i księga rejestracji kóz jest
udostępniana przez rolnika na żądanie osoby upoważnionej
do wykonywania czynności kontrolnych.
Rolnik dostarcza, na żądanie Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji
8.5. Weterynaryjnej, informacje na temat pochodzenia,
identyfikacji i miejsca przeznaczenia owiec lub kóz, które
hodowca posiadał, przechowywał, transportował,
sprzedawał lub ubijał w ciągu trzech ostatnich lat.
8.6. W przypadku przewozu owiec i kóz w obrębie terytorium
państwa zwierzętom tym towarzyszą dokumenty
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przewozowe, które powinny być zgodne ze wzorem
określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu
przewozowego dla owiec i kóz oraz które powinny być
przechowywane przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia
przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia.
Kopie dokumentów przewozowych dla owiec i kóz są
dostarczane przez rolnika na żądanie Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów
Inspekcji Weterynaryjnej.
Posiadacz owiec i kóz zobowiązany jest do dokonania spisu
zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej
raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu
8.7. 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery
identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje
Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia
dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

