
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/262 z dne 17. februarja 2015 o določitvi pravil v skladu z 
direktivama Sveta 90/427/EGS in 2009/156/ES v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (uredba 
o potnih listih za enoprste kopitarje) 
 
KORELACIJSKA TABELA je informativni delovni pripomoček Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin za izvajanje 42. člena1 Izvedbene uredbe (EU) 2015/262 
 

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 504/2008 z dne 6. 
junija 2008 o izvajanju direktiv Sveta 90/426/EGS in 
90/427/EGS v zvezi z metodami za identifikacijo 
kopitarjev 

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/262 z dne 17. 
februarja 2015 o določitvi pravil v skladu z direktivama Sveta 
90/427/EGS in 2009/156/ES v zvezi z metodami za 
identifikacijo enoprstih kopitarjev (uredba o potnih listih za 
enoprste kopitarje) 

Člen 1 Vsebina in področje uporabe Člen 1 Predmet urejanja in področje uporabe 

Člen 2 Opredelitve pojmov Člen 2 Opredelitev pojmov 

Člen 3 Splošna načela in obvezna identifikacija 
kopitarjev 

Člen 3 Splošna načela in obvezna identifikacija enoprstih 
kopitarjev 
Člen 4 Sistem Unije za identifikacijo enoprstih kopitarjev 

Člen 4 Organi za izdajo identifikacijskih dokumentov 
za kopitarje Člen 5 Organi izdaje za enoprste kopitarje, rojene v Uniji 

Člen 4 (5) Seznam Organov za izdajo 
identifikacijskih dokumentov za kopitarje Člen 6 Informacije o organih izdaje 

Člen 5 Identifikacija kopitarjev, rojenih v Skupnosti 
Člen 4 Sistem Unije za identifikacijo enoprstih kopitarjev 
Člen 7 Oblika in vsebina identifikacijskih dokumentov, izdanih 
za enoprste kopitarje, rojene v Uniji 

Člen 5 (5) Oddaja vloge za identifikacijo Člen 11 Vloge za identifikacijske dokumente za enoprste 
kopitarje, rojene v Uniji 

Člen 5 (6) Rok za identifikacijo Člen 12 Rok za identifikacijo enoprstih kopitarjev, rojenih v 
Uniji 

Člen 6 Odstopanje od izpolnjevanja oddelka I 
identifikacijskega dokumenta 

Člen 10 Odstopanje od vnosa nekaterih informacij v oddelka I 
in IV identifikacijskega dokumenta 

Člen 7 Odstopanja v zvezi z identifikacijo nekaterih 
divjih ali delno udomačenih kopitarjev 

Člen 13 Odstopanja v zvezi z identifikacijo nekaterih divjih ali 
delno udomačenih enoprstih kopitarjev 

Člen 8 Identifikacija uvoženih kopitarjev Člen 14 Identifikacija enoprstih kopitarjev, uvoženih v Unijo 

Člen 9 Preverjanje izdanih enotnih identifikacijskih 
dokumentov za kopitarje 

Člen 16 Preverjanje enotnih identifikacijskih dokumentov, 
izdanih za enoprste kopitarje 

Člen 10 Ukrepi za odkrivanje predhodnega aktivnega 
označevanja kopitarjev 

Člen 17 Ukrepi za odkrivanje predhodne identifikacije 
enoprstih kopitarjev 

Člen 11 Elektronske metode preverjanja identitete 

Člen 18 Elektronske metode preverjanja identitete 
Člen 19 Zagotavljanje edinstvenosti kode, ki jo prikazuje 
transponder 
Člen 20 Evidentiranje kode transponderja v identifikacijskem 
dokumentu 

Člen 12 Nadomestne metode preverjanja identitete 
Člen 21 Odobritev nadomestnih metod preverjanja identitete 
Člen 22 Obveznosti organov izdaje in imetnikov, ki 
uporabljajo nadomestne metode preverjanja identitete 

Člen 13 Premik in prevoz registriranih kopitarjev ter 
kopitarjev za rejo in rabo 

Člen 23 Premik in prevoz registriranih enoprstih kopitarjev ter 
enoprstih kopitarjev za rejo in rabo 

Člen 14 Odstopanje za nekatere premike in prevoz 
brez identifikacijskega dokumenta ali s 
poenostavljenim identifikacijskim dokumentom 

Člen 24 Odstopanje pri premikih ali prevozu enoprstih 
kopitarjev, ki jih spremlja začasni dokument 

Člen 15 (1) Premik in prevoz kopitarjev za zakol Člen 26 (1) Premik in prevoz enoprstih kopitarjev za zakol 

                                                 
1 Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2015/262, Člen 42: Uredba (ES) št. 504/2008 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2016. Sklicevanja na 

razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo. 



Člen 15 (2) Odstopanje pri premiku in prevozu 
kopitarjev za zakol 

Člen 26 (2) Odstopanje pri premiku in prevozu enoprstih 
kopitarjev za zakol 

Člen 16 Dvojniki identifikacijskih dokumentov Člen 29 Izdaja dvojnikov identifikacijskih dokumentov 

Člen 16 (2) Začasni preklic statusa kopitarja za zakol 
za prehrano ljudi 

Člen 31 Začasni preklic statusa enoprstega kopitarja kot 
živali za zakol za prehrano ljudi 

Člen 16 (3) Izguba identifikacijskega dokumenta 
izdanega v tretji državi, 

Člen 30 Izdaja dvojnikov identifikacijskih dokumentov za 
enoprste kopitarje, uvožene v Unijo 

Člen 17 Nadomestni identifikacijski dokument Člen 32 Izdaja nadomestnih identifikacijskih dokumentov 

Člen 18 Začasni preklic identifikacijskih dokumentov 
za namene premika 

Člen 33 Začasni preklic veljavnosti identifikacijskega 
dokumenta za namene premikov 

Člen 19 Pogin kopitarja 

Člen 34 Obveznosti uradnega veterinarja in pristojnega 
organa v primeru zakola ali pogina enoprstih kopitarjev 
Člen 35 Obveznosti imetnika in organa izdaje v primeru 
pogina ali izgube enoprstega kopitarja 
Člen 36 Obveznosti držav članic, da zagotovijo pretok 
informacij po poginu enoprstega kopitarja 

Člen 20 Kopitarji, namenjeni za zakol za prehrano 
ljudi, ter podatki o prejemanju zdravil 

Člen 36 Enoprsti kopitarji, namenjeni za zakol za prehrano 
ljudi, ter podatki o prejemanju zdravil 

Člen 21 Baza podatkov  Člen 38 Podatkovna zbirka 

Člen 22 Sporočanje kod baz podatkov organov za 
izdajo  

Člen 40 Upravljanje in sodelovanje osrednjih podatkovnih 
zbirk 
 

Člen 23 Centralne baze podatkov in njihovo 
povezovanje ter kontaktne točke  

Člen 39 Vzpostavitev osrednje podatkovne zbirke 
Člen 40 Upravljanje in sodelovanje osrednjih podatkovnih 
zbirk 
 

  

 


