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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1033/2010
av 15. november 2010

om endring av forordning (EF) nr. 1505/2006 med hensyn til medlemsstatenes årsrapporter om resultatene av
kontrollene som skal foretas i forbindelse med identifikasjon og registrering av sauer og geiter(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

målene som ønskes oppnådd. Av hensyn til en mer
målrettet og formålstjenlig rapportering bør visse krav i
tillegg til modellen fastsatt i vedlegget til forordning (EF)
nr. 1505/2006 forenkles for å gi bedre opplysninger om
gjennomføringen av kontrollene og for å redusere den
administrative byrden.

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 første ledd og bokstav a) i annet ledd, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1505/2006 av
11. oktober 2006 om gjennomføring av rådsforordning
(EF) nr. 21/2004 med hensyn til minstekrav til kontrollene
som skal foretas i forbindelse med identifikasjon og
registrering av sauer og geiter(2) er det fastsatt at
medlemsstatene skal foreta kontroller for å bekrefte at
de driftsansvarlige overholder kravene i forordning (EF)
nr. 21/2004.

4)

Forordning (EF) nr. 1505/2006 bør derfor endres.

5)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 1505/2006 gjøres følgende endringer:
1) Artikkel 7 bokstav b) skal lyde:
«b) antall driftsenheter som er kontrollert,»

I tillegg er det i forordning (EF) nr. 1505/2006 fastsatt at
medlemsstatene hvert år skal sende inn en årsrapport til
Kommisjonen i samsvar med modellen fastsatt i vedlegget
til nevnte forordning, med resultatene av kontrollene som
er utført i den foregående årlige kontrollperioden.

2) vedlegget endres i samsvar med vedlegget til denne
forordning.

Innsamlingen av opplysninger for den årlige
rapporten bør være passende og rimelig for de

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 2

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

Utferdiget i Brussel, 15. november 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 16.11.2010, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 1.
(1) EUT L 5 av 9.1.2004, s.8.
(2) EUT L 280 av 12.10.2006, s. 3.
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VEDLEGG

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1505/2006 skal lyde:
«VEDLEGG

Rapport om resultatene av kontroller foretatt av sauer og geiter med hensyn til kravene til identifikasjon og
registrering av disse dyrene i samsvar med forordning (EF) nr. 21/2004.
1.

Generell informasjon om driftsenhetene, dyrene og kontrollene
Samlet antall driftsenheter i medlemsstaten ved begynnelsen av rapporteringsåret(1)
Samlet antall driftsenheter kontrollert i løpet av rapporteringsåret
Samlet antall registrerte dyr i medlemsstaten ved begynnelsen av rapporteringsåret(1)
Samlet antall dyr kontrollert i driftsenheter i løpet av rapporteringsperioden(1)
(1)

2.

Eller annen nasjonal referansedato for dyrestatistikk.

Tilfeller av manglende overholdelse
Antall driftsenheter med manglende overholdelse

3.

Pålagte sanksjoner
Antall driftsenheter med pålagte sanksjoner»
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