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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 45/2012 

av 19. januar 2012 

om endring av vedlegget til rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til transportdokumentenes 

innhold(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. 

desember 2003 om opprettelse av et system for identifikasjon 

og registrering av sauer og geiter og om endring av forordning 

(EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF(1), 

særlig artikkel 10 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 21/2004 er det fastsatt at hver 

medlemsstat skal opprette et system for identifikasjon 

og registrering av sauer og geiter i samsvar med nevnte 

forordning. 

2) Systemet skal omfatte fire elementer: 

identifikasjonsmerker for hvert dyr («identifikasjons-

merker»), ajourførte registre på hver enkelt driftsenhet, 

transportdokumenter og et sentralt register eller en 

elektronisk database. Kravene til disse elementene er 

fastsatt i vedlegget til forordningen. 

3) I forordning (EF) nr. 21/2004 er det fastsatt at fra  

31. desember 2009 skal elektronisk identifikasjon være 

obligatorisk for alle dyr som er født etter den datoen. 

Flertallet av dyr som er født senest denne datoen, er 

imidlertid fortsatt merket bare med ikke-elektroniske 

identifikatorer. 

4) Dyrs individuelle koder fra ikke-elektroniske 

identifikatorer kan bare registreres manuelt. Manuell 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 17 av 20.1.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2013 av  

3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 61 av 31.10.2013, s. 1. 

(1) EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8. 

registrering av ikke-elektroniske identifikatorer krever 

stor innsats fra dyreholderne og utgjør en mulig 

feilkilde. 

5) Det bør tas hensyn til den særlige situasjonen for dyr 

født senest 31. desember 2009 i forbindelse med kravet 

om registrering av dyrs individuelle koder i 

transportdokumentet. Risikoene forbundet med 

forflytninger av slike dyr til et slakteri er begrenset og 

berettiger ikke den økte administrative byrden som 

kravet medfører. Dyr som flyttes direkte til et slakteri i 

samme medlemsstat, bør derfor unntas fra kravet 

uavhengig av datoen for forflytningen. 

6) For ytterligere å lette den administrative byrden for de 

driftsansvarlige er det i vedlegget til forordning (EF) nr. 

21/2004, som endret ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 933/2008(2), fastsatt at inntil 31. desember 2011 er 

kravet om registrering av hvert dyrs individuelle kode i 

transportdokumentet ikke obligatorisk for dyr født 

senest 31. desember 2009 når det gjelder alle andre 

forflytninger enn forflytninger til et slakteri, enten 

direkte eller via en kanaliseringsordning. 

7) I løpet av denne overgangsperioden har Kommisjonens 

kontorer ikke fått melding om noen vesentlige feil i 

systemet som følge av anvendelsen av dette unntaket. 

8) Dataene viser imidlertid at i noen medlemsstater vil dyr 

født senest 31. desember 2009 fortsatt utgjøre en 

betydelig del av saue- og geitebestanden inntil 

31. desember 2014, på grunn av den særlige måten sauer 

og geiter holdes på. Risikoen i forbindelse med 

forflytninger av slike dyr vil synke kontinuerlig, i takt 

med at det blir færre av dem. Imidlertid vil manuell 

registrering av ikke-elektroniske identifikatorer i slike 

tilfeller fortsatt utgjøre en vesentlig administrativ byrde 

for dyreholderne.  

  

(2) EUT L 256 av 24.9.2008, s. 5. 
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9) Forflytninger av slike dyr bør derfor fortsatt være 

unntatt fra kravet om registrering av dyrs individuelle 

koder i transportdokumentet inntil 31. desember 2014. 

Den byrden som registreringen medfører for 

dyreholderne etter nevnte dato, samt potensielle 

feilkilder, bør dermed ligge på et akseptabelt nivå. 

10) Forordning (EF) nr. 21/2004 bør derfor endres. 

11) Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning 

anvendes med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2012 

for å sikre kontinuitet i anvendelsen av unntaket fra 

kravet om å registrere dyrs individuelle koder i 

transportdokumentet. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I del C nr. 3 i vedlegget til forordning (EF) nr. 21/2004 skal 

bokstav b) lyde: 

«b)  inntil 31. desember 2014 for alle andre forflytninger.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 19. januar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


