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                                    ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                       2010/EES/6/18 

frá 23. febrúar 2007 

um bráðabirgðaráðstafanir að því er varðar kerfið fyrir auðkenningu og skráningu sauðfjár og 
geita í Búlgaríu eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004 (*) 

(tilkynnt með númeri C(2007) 533) 

(2007/136/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af aðildarsáttmála Búlgaríu og Rúmeníu, einkum 
3. mgr. 4. gr., 

með hliðsjón af lögum um aðild Búlgaríu og Rúmeníu, einkum 
42. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004 frá 17. desember 
2003 um að koma á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu 
sauðfjár og geita og breytingu á reglugerð (EB) 
nr. 1782/2003 og tilskipunum 92/102/EBE og 
64/432/EBE(1) er mælt fyrir um reglur til að koma á 
kerfum fyrir auðkenningu og skráningu sauðfjár og geita. 
Þar er kveðið á um að öll þau dýr, sem eru fædd í 
Búlgaríu eftir 1. janúar 2007, skuli auðkennd með 
eyrnamerki og öðru auðkennismerki með sama 
einstaklingskóða innan sex mánaða frá fæðingu og í 
öllum tilvikum áður en þau eru flutt frá 
fæðingarbújörðinni. 

2) Búlgaría gerðist aðili að Bandalaginu 1. janúar 2007. Í 
bréfi, dagsettu 17. nóvember 2006, fór Búlgaría fram á 
bráðabirgðaráðstafanir til eins árs vegna auðkenningar á 
sauðfé og geitum í landinu en á því tímabili skulu dýrin 
einungis auðkennd með einu eyrnamerki, að 
undanskildum dýrum sem ætluð eru til viðskipta innan 
Bandalagsins eða til útflutnings til þriðju landa. Þessi dýr 
skal auðkenna í samræmi við reglur Bandalagsins nema 
hvað auðkenninguna, sem kveðið er á um í reglugerð 
(EB) nr. 21/2004, má nota á annarri bújörð en 
fæðingarbújörðinni sem um getur í 1. mgr. 4. gr. þeirrar 
reglugerðar. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 57, 24.2.2007, bls. 23. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007 frá 26. október 
2007 um breytingu á um breytingu á ýmsum viðaukum og bókunum við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 19, 10.4.2008, p. 1. 

(1) Stjtíð. ESB L 5, 9.1.2004, bls. 8. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 1791/2006 (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 1). 

3) Til að auðvelda breytinguna frá núverandi fyrirkomulagi 
í Búlgaríu yfir í það fyrirkomulag, sem er afleiðing af 
beitingu reglugerðar (EB) nr. 21/2004, er rétt að mæla 
fyrir um bráðabirgðaráðstafanir sem varða auðkenningu 
sauðfjár og geita í Búlgaríu. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Viðfangsefni 

Ákvörðun þessi gildir um allt sauðfé og allar geitur sem haldin 
eru á bújörðum í Búlgaríu (dýrin). 

2. gr. 

Auðkenning dýra í Búlgaríu 

Öll dýr á bújörð skulu auðkennd áður en þau fara af 
fæðingarbújörðinni eða innan níu mánaða frá fæðingu, hvort 
heldur ber fyrr að, með a.m.k. einu eyrnamerki með 
einstaklingskóða fyrir hvert dýr, í samræmi við innlendar 
reglur. 

3. gr. 

Auðkenning dýra sem eru ætluð til viðskipta innan 
Bandalagsins eða til útflutnings til þriðju landa 

Öll dýr sem ætluð eru til viðskipta innan Bandalagsins eða til 
útflutnings til þriðju landa skulu auðkennd í samræmi við 
reglugerð (EB) nr. 21/2004 eftir því sem við á, til viðbótar við 
eyrnamerkið sem ber að nota í samræmi við 2. gr. þessarar 
ákvörðunar. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 21/2004 er 
heimilt að nota auðkennismerkið, sem um getur í því ákvæði, á 
upprunabújörð, eins og skilgreint er í 8. lið b-liðar 2. gr. 
tilskipunar 91/68/EBE (2). 

________________  

(2) Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 19. 
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4. gr. 

Krafa um flutningsskjal 

Í flutningsskjalinu, sem um getur í c-lið 1. mgr. 3. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 21/2004, skulu koma fram 
einstaklingskóðar fyrir hvert dýr, eins og kveðið er á um í 2. og 
3. gr. þessarar ákvörðunar. 

5. gr. 

Gildissvið 

Ákvörðun þessi gildir frá þeim degi þegar aðildarlögin öðlast 
gildi og til 31. desember 2007. 

6. gr. 

Viðtakendur 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 23. febrúar 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 
 

 

 

 


