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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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

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 omfatter fire elementer: identifikasjonsmerker 
for hvert dyr, 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 henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 21/2004 
kan dyr som skal slaktes før de er tolv måneder gamle, og 
som verken er beregnet på handel innenfor Fellesskapet 
eller eksport til tredjestater, identifiseres med en metode 
som oppfyller vilkårene i del A nr. 7 i vedlegget til 
forordningen. I noen tilfeller brukes imidlertid dyr som 
opprinnelig var beregnet på slakting, til avl på andre 
driftsenheter enn der de er født. Det bør derfor tillates 
at slike dyr identifiseres individuelt etter at de har forlatt 
driftsenheten der de er født, forutsatt at det enkelte dyr 
kan spores tilbake til denne.

4) I del C i vedlegget til forordning (EF) nr. 21/2004 er det 
fastsatt hvilke opplysninger transportdokumentet skal 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 215 av 20.8.2009, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

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

inneholde. For at den individuelle identifikasjonskoden 
for hvert dyr skal kunne registreres i transportdokumentet, 
må hvert enkelt dyr avleses når dyrene sendes. Dyrene 
avleses så på nytt på driftsenheten de sendes til. For å 
redusere den administrative byrden bør det på visse vilkår 
tillates at dyrenes identifikasjonskode registreres på 
mottakerenheten i stedet for på avsenderenheten.

5) I henhold til artikkel 7 nr. 2 i forordning (EF) nr. 21/2004 
skal visse dyreholdere oppta fortegnelse over dyrene 
minst én gang i året. I del D i vedlegget til nevnte 
forordning er det fastsatt hvilke opplysninger den 
elektroniske databasen skal inneholde. Resultatet av 
fortegnelsen inngår blant disse opplysningene. For å 
redusere den administrative byrden bør det være tillatt å 
ikke registrere dette resultatet i de medlemsstater der den 
elektroniske databasen foruten opplysningene som kreves 
i henhold til del D i vedlegget, inneholder de individuelle 
identifikasjonskodene til hvert enkelt dyr som holdes på 
driftsenhetene.

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

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EF) nr. 21/2004 endres i samsvar med 
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 759/2009

av 19. august 2009

om endring av vedlegget til rådsforordning (EF) nr. 21/2004 om opprettelse av et system for 
identifikasjon og registrering av sauer og geiter(*)
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 19. august 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________

VEDLEGG

I vedlegget til forordning (EF) nr. 21/2004 gjøres følgende endringer:

1. I del A nr. 7 skal tredje ledd lyde:

«Dyr som er identifisert i samsvar med dette nummer, og som skal holdes til de er eldre enn tolv måneder eller er 
beregnet på handel innenfor Fellesskapet eller eksport til tredjestater, må identifiseres i samsvar med nr. 1-4 for å 
sikre at hvert enkelt dyr kan spores helt tilbake til driftsenheten der det er født.»

2. I del C skal nr. 2 lyde:

«2. Fra 1. januar 2011 skal den individuelle identifikasjonskoden til hvert enkelt dyr som er identifisert i samsvar 
med del A nr. 1-6, registreres i transportdokumentet av dyreholderen på avsenderenheten før forflytningen 
finner sted.

For forflytninger som ikke omfatter handel innenfor Fellesskapet, kan vedkommende myndighet som unntak 
fra første ledd tillate at den individuelle identifikasjonskoden til hvert enkelt dyr registreres på mottakerenheten 
på vegne av dyreholderen på avsenderenheten, på følgende vilkår:

a) Dyrene transporteres ikke i samme transportmiddel som dyr fra andre driftsenheter, med mindre 
dyrepartiene er fysisk atskilt fra hverandre.

b) Vedkommende myndighet har godkjent at mottakerenheten registrerer dyrenes individuelle 
identifikasjonskoder på vegne av dyreholderen på avsenderenheten.

c) Det er truffet tiltak for å sikre at følgende skjer innen 48 timer etter at dyrene er sendt:

i) Hvert dyrs individuelle identifikasjonskode registreres i avsenderenhetens register i samsvar med del 
B nr. 2 bokstav a).

ii) Opplysningene om forflytningen oversendes vedkommende myndighet med henblikk på ajourføring 
av den elektroniske databasen i samsvar med del D nr. 2.»

3. I del D skal nr. 1 bokstav f) lyde:

«(f) resultatet av fortegnelsen over dyrene fastsatt i artikkel 7 nr. 2 samt datoen da fortegnelsen ble opptatt, unntatt 
i medlemsstater der den sentrale elektroniske databasen inneholder den individuelle identifikasjonskoden til 
hvert enkelt dyr som holdes på en driftsenhet.»

______________


