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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING

26.9.2019

2019/EØS/77/09

av 18. april 2013
om årlige rapporter om ikke-diskriminerende kontroller som utføres i henhold til rådsforordning
(EF) nr. 1/2005 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv
64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97
[meddelt under nummer K(2013) 2098]
(2013/188/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

Ved denne beslutning bør det derfor fastsettes en
harmonisert skjemamodell for de årlige rapportene, og
for å redusere den administrative byrden for medlemsstatene bør det også fastsettes at rapportene skal
framlegges elektronisk for Kommisjonen.

6)

Vedkommende myndighet foretar ikke-diskriminerende
kontroller på forskjellige stadier av en transport.
Kontrollene foretas før avsendelse, under transport, ved
ankomst på bestemmelsesstedet og etter at transporten er
avsluttet. Under en ikke-diskriminerende kontroll kan
vedkommende myndighet utføre en rekke kontroller for
å verifisere overholdelse av Unionens regelverk. Dette
kan innebære kontroll av om dyrene er skikket til å bli
transportert, kontroll av om transportmidlene oppfyller
kravene i Unionens regelverk eller om transportøren har
de nødvendige godkjenninger. Transportøren kan bli
informert på forhånd, men ikke nødvendigvis.

7)

Transportørene forventer ofte at ikke-diskriminerende
kontroller utføres før avgang på lange reiser mellom
medlemsstater og til og fra tredjestater samt etter
ankomst på bestemmelsesstedet når dette er et slakteri,
og slike ikke-diskriminerende kontroller innebærer ofte
kontroll av et stort antall dyr. I de årlige rapportene bør
derfor disse ikke-diskriminerende kontrollene angis
atskilt fra tilfeldige og risikobaserte ikke-diskriminerende kontroller, som vanligvis ikke er forventet og
kan omfatte et mindre antall dyr.

8)

Ved ikke-diskriminerende kontroller som foretas før
eller under transport, kontrollerer vedkommende
myndighet alle følgedokumenter, som skal gjøres
tilgjengelig for myndigheten. Disse ikke-diskriminerende kontrollene bør redegjøres for atskilt fra ikkediskriminerende kontroller som gjennomføres etter en
transport er avsluttet, og som omfatter kontroll av
loggbøker eller utskrifter fra navigasjonssystemene med
det eneste formål å kontrollere overholdelse av kravene
fastsatt i punkt 1.4, 1.5, 1.7 og 1.8 i kapittel V avsnitt 1 i
vedlegg I til forordning (EF) nr. 1/2005 om reise- og
hviletider.

9)

For å sikre en korrekt sammenligning av opplysningene som samles inn ved de ikke-diskriminerende
kontrollene, bør det ved denne beslutning fastsettes tre
forskjellige typer ikke-diskriminerende kontroller som
angis separat i de årlige rapportene. De tre typene
ikke-diskriminerende kontroller bør omfatte: a) ikkediskriminerende kontroller som utføres på avsenderstedet før dyrene transporteres på lange reiser

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av
22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttet
virksomhet, og om endring av direktiv 64/432/EØF og
93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97(1), særlig artikkel 30
nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Ved forordning (EF) nr. 1/2005 er det fastsatt regler for
transport av levende virveldyr innenfor Unionen,
herunder de særlige kontrollene som tjenestemenn skal
foreta av forsendelser som kommer til eller forlater
Unionens tollområde. I artikkel 27 nr. 1 i forordning
(EF) nr. 1/2005 er det fastsatt at vedkommende
myndighet skal kontrollere at kravene i nevnte
forordning overholdes ved å utføre ikke-diskriminerende
kontroller av dyr, transportmidler og følgedokumenter
(heretter kalt «ikke-diskriminerende kontroller»).
Videre er det i artikkel 27 nr. 2 i forordning (EF)
nr. 1/2005 fastsatt at medlemsstatene senest 30. juni
hvert år skal framlegge for Kommisjonen en årlig
rapport for det foregående år om de ikke-diskriminerende kontrollene (heretter kalt «årlige rapporter»).
De årlige rapportene skal ledsages av en analyse av de
alvorligste manglene som er oppdaget, og en handlingsplan for å avhjelpe disse manglene.

3)

Ifølge rapporten fra Kommisjonen til Europaparlamentet
og Rådet om virkningen av rådsforordning (EF)
nr. 1/2005 på vern av dyr under transport(2), bør det
vedtas gjennomføringstiltak for kontrollene som
vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal
utføre i samsvar med artikkel 27 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 1/2005.

4)

Rapporten konkluderte også med at strukturen i
rapporteringssystemet bør harmoniseres ytterligere for
å gi et større antall sammenlignbare opplysninger.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 111 av 23.4.2013,
s. 107, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2015 av
30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære
og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske
unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 11.
(1) EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1.
(2) KOM(2011) 700 endelig utgave.
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mellom medlemsstater og til og fra tredjestater samt
etter at dyrene er losset fra transportmiddelet på
bestemmelsesstedet når dette er et slakteri, b) ikkediskriminerende kontroller som utføres under
transporten, og c) ikke-diskriminerende kontroller som
utføres etter transporten er avsluttet for å verifisere at
reise- og hviletider er overholdt.
10)

Under en ikke-diskriminerende kontroll kan
vedkommende myndighet kontrollere ett eller flere
dyr, transportmidler og følgedokumenter. Kontrollen
kan føre til at vedkommende myndighet oppdager
tilfeller av manglende overholdelse av kravene i
forordning (EF) nr. 1/2005, og treffer tiltak for å
avhjelpe mangelen. En korrekt sammenligning av
resultatet av slike ikke-diskriminerende kontroller i
medlemsstatene krever at resultatene registreres og
rapporteres på en enhetlig måte.
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a) samlet antall ulike typer ikke-diskriminerende kontroller
som vedkommende myndighet har utført, og hvilke dyr,
transportmidler eller følgedokumenter som er blitt
kontrollert, som nevnt i del A i tabell 1 i del 2 i vedlegg I
og i del 1 i vedlegg II,
b) antall dyr, transportmidler eller følgedokumenter som
vedkommende myndighet faktisk har kontrollert under de
ikke-diskriminerende kontrollene, som nevnt i del B i
tabell 1 i del 2 i vedlegg I, som bare skal omfatte:

i) antall dyr som er blitt fysisk kontrollert,

ii) antall transportmidler som er blitt fysisk kontrollert,
men unntatt kontroller som er del av en godkjenningsordning i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF)
nr. 1/2005,

11)

Denne beslutning bør få anvendelse fra 1. januar 2015
for å gi medlemsstatene tilstrekkelig tid til å tilpasse sine
nasjonale datainnsamlingssystemer til opplysningene
som skal inngå i de årlige rapportene i samsvar med
denne beslutning.

iii) antall følgedokumenter nevnt i artikkel 4 nr. 2 og 6
nr. 1, 5, 8 og 9 i forordning (EF) nr. 1/2005 og i nr. 5
og 8 i vedlegg II til nevnte forordning, som vedkommende myndighet har fått tilgang til og har
kontrollert.

12)

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

Når flere enn ett følgedokument er blitt kontrollert
under én kontroll, kan dette oppgis som kontroll av
ett dokument.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Formål og virkeområde
Ved denne beslutning fastsettes regler om årlige rapporter om
ikke-diskriminerende kontroller som medlemsstatene senest
30. juni hvert år skal framlegge for Kommisjonen i samsvar
med artikkel 27 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1/2005 (heretter
kalt «årlige rapporter»).
Disse reglene gjelder opplysninger som medlemsstatene skal
gi i de årlige rapportene om ikke-diskriminerende kontroller
av dyr, transportmidler og følgedokumenter som vedkommende myndighet skal foreta i samsvar med artikkel 27
nr. 1 i forordning (EF) nr. 1/2005 («heretter kalt ikkediskriminerende kontroller»), og den måten opplysningene
skal framlegges på for Kommisjonen.
Artikkel 2
Opplysninger som skal inngå i de årlige rapportene, og
skjemamodell
1.
De årlige rapportene skal inneholde følgende opplysninger om ikke-diskriminerende kontroller, inndelt etter
dyreart og etter type ikke-diskriminerende kontroll, og som
nevnt i vedlegg I til denne beslutning og i de forklarende
merknadene i vedlegg II til denne beslutning:

c) kategorien og antallet tilfeller av manglende overholdelse
av kravene i forordning (EF) nr. 1/2005 som vedkommende
myndighet har oppdaget under de ikke-diskriminerende
kontrollene, som nevnt i tabell 2 i del 2 i vedlegg I og i del
2 i vedlegg II til denne beslutning,
d) kategorien og antallet tiltak som vedkommende
myndighet har truffet etter at det er oppdaget tilfeller av
manglende overholdelse av kravene i forordning (EF)
nr. 1/2005, som nevnt i tabell 3 i del 2 i vedlegg I og i del
3 i vedlegg II til denne beslutning,

e) en analyse av de alvorligste manglene som er oppdaget
under de ikke-diskriminerende kontrollene, og en handlingsplan for å avhjelpe manglene, som nevnt i del 3 i
vedlegg I.
2.
De årlige rapportene skal framlegges for Kommisjonen i
elektronisk form i samsvar med skjemamodellen for de årlige
rapportene i vedlegg I, og skal fylles ut i samsvar med de
forklarende merknadene i vedlegg II.

Artikkel 3
Anvendelse
Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2015.
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Artikkel 4
Adressater
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. april 2013.
For Kommisjonen
Tonio BORG

Medlem av Kommisjonen
_____
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VEDLEGG I

Skjemamodell for de årlige rapportene som medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen, som nevnt i
artikkel 1 og 2
ÅRLIG RAPPORT
om ikke-diskriminerende kontroller av dyr, transportmidler og følgedokumenter utført i henhold til artikkel 27
i forordning (EF) nr. 1/2005
DEL 1
— Medlemsstat: [Medlemsstat]
— Året da vedkommende myndighet utførte de ikke-diskriminerende kontrollene nevnt i denne årlige rapporten:
[åååå]
Kontaktopplysninger for vedkommende myndighet som har ansvar for å utføre de ikke-diskriminerende kontrollene nevnt i denne årlige rapporten, eller for å framlegge rapporten:
Navn og stilling for ansvarlig tjenestemann hos vedkommende myndighet ...............................................................
....................................................................................................................................................................................
Vedkommende myndighet .........................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................
E-post ........................................................................................................................................................................
Telefonnummer .........................................................................................................................................................
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DEL 2
[Medlemsstat]
[åååå]
Tabell 1
Typer ikke-diskriminerende kontroller utført i henhold til artikkel 27 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1/2005
Avsnitt A: antall ikke-diskriminerende kontroller som vedkommende myndighet har utført
Avsnitt B: antall dyr, transportmidler og følgedokumenter som er blitt kontrollert under ikke-diskriminerende kontroller
Storfe

Typer ikke-diskriminerende kontroller(**)

1

2

Svin
3

1

2

Sau ~ geit
3

1

2

Andre arter (angi og legg til
kolonner etter behov)

Dyr av hestefamilien
3

1

2

Del A
Antall ikke-diskriminerende kontroller
Del B
Dyr
Transportmiddel
Følgedokumenter

3

1

2

3
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Arter(*):

(*) Angi antall ikke-diskriminerende kontroller i del A, og angi antall dyr, transportmidler og følgedokumenter som er kontrollert, i del B, separat for forskjellige dyrearter.
(**) Se Del 1 i de forklarende merknadene i vedlegg II.

Tabell 2
Kategori og antall tilfeller av manglende overholdelse av forordning (EF) nr. 1/2005 som er blitt oppdaget under de ikkediskriminerende kontrollene fastsatt i artikkel 27 nr. 1 i nevnte forordning
Kategori av manglende overholdelse(*)

1. Dyrenes skikkethet til transport
2. Transportpraksis, plassforhold, høyde
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3. Transportmidler og tilleggsbestemmelser
om dyretransportfartøyer eller containerskip, og for lange reiser

26.9.2019

Kategori av manglende overholdelse(*)

4. Vanning og fôring, reise- og hviletider
5. Dokumentasjon
6. Andre tilfeller av manglende overholdelse
Samlet antall tilfeller av manglende overholdelse

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(*) Se del 2 i de forklarende merknadene i vedlegg II.

Kategori og antall tiltak som vedkommende myndighet har truffet etter at det er oppdaget tilfeller av manglende
overholdelse av forordning (EF) nr. 1/2005
Kategori av manglende overholdelse(*)

A. Pålagte sanksjoner
B. Håndheving og utveksling av opplysninger
(*) Se del 3 i de forklarende merknadene i vedlegg II.
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Tabell 3
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DEL 3
Analyse av de alvorligste manglene som er oppdaget under de ikke-diskriminerende kontrollene, og
handlingsplan for å avhjelpe dem, som fastsatt i artikkel 27 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1/2005
[Medlemsstat]
[åååå]
1. ANALYSE AV DE ALVORLIGSTE MANGLENE SOM ER OPPDAGET UNDER DE IKKEDISKRIMINERENDE KONTROLLENE
I denne årlige rapporten anses følgende for å være alvorlige mangler:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2. HANDLINGSPLAN FOR Å AVHJELPE MANGLENE BESKREVET UNDER PUNKT 1.
______
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VEDLEGG II

Forklarende merknader til skjemamodellen for årlig rapport i vedlegg I, som nevnt i artikkel 2
DEL 1
Typer ikke-diskriminerende kontroller som vedkommende myndighet har utført
Typer ikke-diskriminerende kontroller

Kontroller foretatt på:

1.

På avsenderstedet, som fastsatt i artikkel 15 nr. 2 i Dyr
forordning (EF) nr. 1/2005 og etter at dyrene er losset
Transportmiddel
fra transportmiddelet på bestemmelsesstedet, når dette
er et slakteri.
Følgedokumenter

2.

Under transport

Dyr
Transportmiddel
Følgedokumenter

3.

Etter transporten er avsluttet for å verifisere at reise- Følgedokumenter – loggbøker eller navigasjonsutskrifter
og hviletider er overholdt.

DEL 2
Kategorier av manglende overholdelse av kravene i forordning (EF) nr. 1/2005
Hver ikke-diskriminerende kontroll som vedkommende myndighet utfører, kan føre til at det oppdages mer enn ett
tilfelle av manglende overholdelse av kravene i forordning (EF) nr. 1/2005.
Kategori av manglende overholdelse

1.

Skikkethet til transport

Tilsvarende bestemmelser i forordning (EF) nr. 1/2005

Artikkel 3 bokstav b)
Kapittel I og kapittel VI punkt 1.9 i vedlegg I

2.

Transportpraksis, plassforhold, innvendig høyde

Artikkel 3 bokstav d), e) og g)
Kapittel II punkt 1.2 og kapittel III og VII i vedlegg I

3.

Transportmidler og tilleggsbestemmelser om Artikkel 3 bokstav c) og h)
dyretransportfartøyer eller containerskip, og for
Kapittel II, IV og VI i vedlegg I
lange reiser.

4.

Vanning og fôring, reise- og hviletider

Artikkel 3 bokstav a), f) og h)
Kapittel V i vedlegg I

5.

Transportdokumenter, transportørgodkjenninger, Artikkel 4, artikkel 5 nr. 4, artikkel 6 nr. 1, 5 og 8 samt
førerens egnethetssertifikat og godkjenningsattest artikkel 17 nr. 2
for transportmiddelet. Loggbøker, bortsett fra
Vedlegg II
manglende overholdelse som nevnt i kategori 4.

6.

Annen manglende overholdelse som ikke er
omfattet av ovennevnte kategorier.

DEL 3
Kategorier av tiltak som vedkommende myndighet har truffet for å avhjelpe tilfeller av manglende overholdelse
av kravene i forordning (EF) nr. 1/2005
Kategori av tiltak

Tiltak truffet av vedkommende myndighet

A

Sanksjoner som pålegges i samsvar med reglene fastsatt i nasjonal lovgivning i
henhold til artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1/2005

B

Håndheving og utveksling av opplysninger i samsvar med artikkel 23 og 26 i
forordning (EF) nr. 1/2005
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