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vos de protección específicos no dito equipo impidan 
adecuadamente a exposición á substancia,

Dos traballadores, que deben levar roupa de pro-
tección adecuada, en particular luvas, se deben entrar 
nunha zona tratada antes de que transcorra o prazo 
específico para volver entrar nela; este prazo non pode 
ser inferior a 24 horas.

Prazo da inclusión: do 1 de xaneiro de 2007 ao 31 
de decembro de 2009.

Prazo para a aplicación das condicións de inclu-
sión: o 1 de marzo de 2007.

Prazo para a aplicación dos requisitos dun anexo II: 
o 30 de xuño de 2007.

Prazo para a aplicación dos principios uniformes: o 
31 de decembro de 2009 para os produtos que conte-
ñan dinocap como única substancia activa, ou ben 
como unha de varias substancias activas incluídas no 
anexo I do Real decreto 2163/1994, do 4 de novembro.

Para a aplicación dos principios uniformes do 
anexo VI do Real decreto 2163/1994, do 4 de novem-
bro, terase en conta que os titulares das autorizacións 
informarán, como máis tarde o 31 de decembro de 
cada ano, sobre as incidencias de problemas de saúde 
dos operarios. Informarase sobre datos de vendas e 
un estudo de pautas de utilización, co fin de obter 
unha imaxe real das condicións de uso e do posible 
impacto toxicolóxico do dinocap.

Protección de datos: por ser o dinocap unha subs-
tancia activa antiga, aplicarase o réxime correspon-
dente de protección de datos previsto no artigo 30 do 
Real decreto 2163/1994, do 4 de novembro.» 
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 13106 CORRECCIÓN de erratas do Real decreto 728/2007, 
do 13 de xuño, polo que se establece e regula o 
Rexistro xeral de movementos de gando e o 
Registro xeral de identificación individual de ani-
mais. («BOE» 161, do 6-7-2007.)

Advertida errata, por omisión, no Real decreto 728/2007, 
do 13 de junio, polo que se establece e regula o Rexistro 

xeral de movementos de gando e o Registro xeral de iden-
tificación individual de animais, publicado no «Boletín 
Oficial del Estado», suplemento número 17 en lingua 
galega, do 2 de xullo de 2007, procédese a efectuar a opor-
tuna rectificación.

Entre as páxinas 2279 e 2280 debe inserirse o texto 
seguinte:

ANEXO XIII

«ANEXO 3

Documento de identificación para bovinos obxecto 
de intercambio con outros Estados membros da 

Unión Europea

Características: Papel offset de 120 gramos. Dimen-
sións: largo, 21 cm/alto, 14,75 cm. Simboloxía dos códi-
gos de barras: Code 128.Set A. Código superior: leva o 
número de identificación (marca auricular) con letras e 
números, pero sen espazos nin guións.

Código medio: Leva o código REGA da explotación do 
seu propietatio con letras enúmeros.

Código inferior: Leva os datos imprescindibles do ani-
mal co formato.

C C C C C C C C C C C C C C / D D M M A A A A S S R R R R /
CCCCCCCCCCCCCC, onde:

CCCCCCCCCCCCCC é o número de identificación do 
animal, / é un separador.

DDMMAAAA é a data de nacemento do animal (día, 
mes, ano), sen separadores.

SS é o código do sexo do animal establecido polos 
protocolos técnicos acordados no Comité nacional de 
coordinación de identificación do gando e rexistro de 
explotación das especies de interese gandeiro estable-
cido no Real decreto 479/2004.

RRRR é o código de raza do animal establecido polos 
protocolos técnicos acordados no Comité nacional de 
coordinación de identificación do gando e rexistro de 
explotación das especies de interese gandeiro estable-
cido no Real decreto 479/2004, / é un separador.

CCCCCCCCCCCCCC é o código da nai.

Nota: Como máximo levará unha lonxitude de 44 
caracteres (cando a marca auricular da nai sexa de 14 
caracteres), pero será menor se a marca auricular ten 
unha lonxitude menor.

Contido: De acordo co seguinte modelo: 
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