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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) NR. 653/2014 

av 15. mai 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1760/2000 med hensyn til elektronisk identifikasjon av 

storfe og merking av storfekjøtt(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 43 nr. 2 og artikkel 168 nr. 4 b, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved rådsforordning (EF) nr. 820/97(3) ble i 1997 Unionens regler for identifikasjon og sporbarhet for storfe styrket på 

bakgrunn av BSE-epidemien (bovin spongiform encefalopati) og det derav økende behovet for å spore dyrs opprinnelse 

og forflytning av dyr ved hjelp av konvensjonelle øremerker. 

2) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000(4) skal hver medlemsstat opprette et system for 

identifikasjon og registrering av storfe i samsvar med nevnte forordning. 

3) Ved forordning EF nr. 1760/2000 ble det opprettet et system for identifikasjon og registrering av storfe som omfatter 

øremerker i begge ørene på hvert dyr, edb-baserte databaser, pass til dyr og individuelle registre i hver driftsenhet. 

4) Sporing av storfekjøtt tilbake til kilden ved hjelp av identifikasjon og registrering er en forutsetning for opprinnelses-

merking i hele næringsmiddelkjeden. Disse tiltakene sikrer vern av forbrukerne og menneskers helse og styrker 

forbrukernes tillit. 

5) Forordning (EF) nr. 1760/2000, særlig identifikasjon av storfe og frivillige systemer for merking av storfekjøtt, ble 

angitt som opplysningsforpliktelser av særlig viktighet med hensyn til de byrdene de medfører for foretak i 

kommisjonsmeldingen av 22. oktober 2009 med tittelen «Handlingsplan for reduksjon av administrative byrder i Den 

europeiske union — bransjespesifikke planer for reduksjon av byrder og tiltak for 2009».  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 27.6.2014, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 233/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 1. 

(1) EUT C 229 av 31.7.2012, s. 144. 

(2) Europaparlamentets holdning av 2. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 6. mai 2014. 

(3) Rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april 1997 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av storfe og om merking av 

storfekjøtt og storfekjøttprodukter (EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1). 

(4) Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av 

storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 av 11.8.2000, 

s. 1). 
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6) Bruken av elektroniske identifikasjonssystemer (EID) vil kunne gjøre sporbarhetsprosessen enklere gjennom automatisk 

og mer nøyaktig avlesing og registrering i driftsenhetenes register. Den vil i tillegg muliggjøre automatisk rapportering 

om forflytninger av dyr til den edb-baserte databasen og derved gjøre sporbarhetssystemet raskere, påliteligere og mer 

nøyaktig. Bruken av elektroniske identifikasjonssystemer ville også forbedre forvaltningen av visse direkte betalinger til 

gårdbrukere. 

7) EID-systemer basert på radiofrekvensidentifikasjon er betydelig forbedret de siste ti årene. Teknologien muliggjør en 

raskere og mer nøyaktig registrering av dyrenes individuelle identitetskoder og direkte overføring til databehandlings-

systemene. Dette innebærer at tiden det tar å spore mulig angrepne dyr eller infiserte næringsmidler, blir redusert, som 

fører til at databasene blir mer pålitelige og gir økt kapasitet til å reagere raskt ved sykdomsutbrudd, noe som reduserer 

arbeidskraftkostnader, selv om det innebærer en økning av utstyrskostnader. 

8) Denne forordning er i samsvar med det faktum at EID-systemer allerede er innført i Unionen for andre dyrearter enn 

storfe, for eksempel det obligatoriske systemet som er i bruk for sauer og geiter. 

9) På bakgrunn av de teknologiske framskrittene som er gjort innenfor EID-systemer, har flere medlemsstater besluttet å ta 

i bruk EID av storfe på frivillig basis. Dette vil sannsynligvis føre til at det i de enkelte medlemsstatene og av ulike 

berørte parter vil utvikles ulike systemer. Utviklingen av ulike systemer vil kunne hindre en videre harmonisering av de 

tekniske standardene i Unionen. Det bør sikres at medlemsstatenes EID-systemer kan virke sammen, og at de er i 

samsvar med relevante ISO-standarder eller andre internasjonale tekniske standarder vedtatt av anerkjente internasjonale 

standardiseringsorganer, forutsatt at slike internasjonale standarder minst kan garantere et høyere ytelsesnivå enn ISO-

standardene. 

10) Ifølge Kommisjonens rapport av 25. januar 2005 om muligheten for å innføre EID for storfe er det konstatert at 

radiofrekvensidentifikasjon er så godt utviklet at den i praksis allerede kan tas i bruk. Ifølge rapporten er det sterkt 

ønskelig å gå over til EID av storfe i Unionen fordi det blant annet ville bidra til å redusere de administrative byrdene. 

11) I henhold til kommisjonsmeldingen av 10. september 2008 med tittelen «Handlingsplan for gjennomføringen av EUs 

dyrehelsestrategi» skal Kommisjonen forenkle opplysningskravene, for eksempel når det gjelder registre i driftsenhetene 

og pass til dyr i forbindelse med innføringen av EID-systemer. 

12) I kommisjonsmeldingen av 19. september 2007 med tittelen «En ny dyrehelsestrategi for Den europeiske union (2007-

2013) - Forebygging er bedre enn behandling» blir det foreslått å vurdere EID av storfe som en mulig forbedring av det 

eksisterende systemet for identifikasjon og registrering i Unionen, med det formål å forenkle opplysningskravene, for 

eksempel registre i driftsenhetene og pass til dyr, og det blir foreslått elektronisk utveksling av storfepass. En slik 

utveksling ville innebære innføring av EID med sanntids registrering av data. Utvekslingen ville føre til omfattende 

kostnads- og innsatsbesparelser for vedkommende myndigheter i medlemsstatene og andre berørte parter, og også 

redusere arbeidsbyrden ved overføring av data fra dyrepass til edb-baserte databaser. Denne forordning er i samsvar 

med dette initiativet. 

13) Denne forordning forventes således å bidra til at noen av de viktigste målsetningene for Unionens hovedstrategier, 

herunder Europa 2020-strategien for smart, bærekraftig vekst for alle, oppnås ved at økonomisk vekst, utjevning og 

konkurranseevne øker. 

14) Enkelte tredjestater har allerede fastsatt regler som muliggjør avansert EID-teknologi. Unionen bør fastsette lignende 

regler for å lette handel og øke sektorens konkurranseevne.  
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15) På bakgrunn av den teknologiske utviklingen av nye typer elektroniske identifikatorer er det hensiktsmessig å utvide 

området for identifikasjonsmerkene omhandlet i forordning (EF) nr. 1760/2000, slik at det blir mulig å bruke 

elektroniske identifikatorer som offisielle identifikasjonsmerker. Ettersom innføringen av tilsvarende bestemmelser 

medfører betydelige investeringer, er det nødvendig å tillate en overgangsperiode på fem år for å gi medlemsstatene 

tilstrekkelig tid til forberedelse. I overgangsperioden vil konvensjonelle øremerker fortsatt være de eneste offisielle 

identifikasjonsmerkene for storfe. 

16) Innføring av obligatorisk EID i hele Unionen kan innebære negative økonomiske konsekvenser for visse 

næringsdrivende. Det er derfor hensiktsmessig at det er frivillig for driftsansvarlige å bruke merkingen når EID blir 

anerkjent som offisiell identifikasjonsmerking. Ved en slik frivillig ordning vil driftsansvarlige som vil kunne ha 

økonomisk fordel av EID, velge denne, samtidig bør det være mulig for andre driftsansvarlige fortsatt å identifisere sine 

dyr med to konvensjonelle øremerker. 

17) Medlemsstatene har svært ulike driftsformer, landbrukspraksis og bransjeorganisasjoner. Medlemsstatene bør derfor 

tillates å gjøre EID obligatorisk på sitt territorium først når de finner det hensiktsmessig etter å ha vurdert alle disse 

faktorene, herunder konsekvensene for småbrukere, og etter samråd med organisasjoner som representerer 

storfesektoren. Ved handel med dyr innenfor Unionen bør forpliktelsen til elektronisk å identifisere storfe hvile på 

medlemsstaten som har innført obligatorisk bruk av EID på sitt territorium. Dette bør ikke innebære at denne 

medlemsstaten er forpliktet til på nytt å identifisere dyr som allerede er elektronisk identifisert i avsendermedlemsstaten. 

18) Dyr og kjøtt som kommer inn i Unionen fra tredjestater, bør være underlagt krav om identifikasjon og sporbarhet som 

sikrer tilsvarende vernenivå. 

19) Levende dyr som importeres til Unionen fra tredjestater, bør ved ankomst underlegges de samme krav om identifikasjon 

som gjelder for dyr som er født i Unionen. 

20) De to offisielle identifikasjonsmerkene som tildeles et enkelt dyr, bør ha samme identifikasjonskode. I den innledende 

fasen med tilpasning til bruk av elektroniske identifikatorer som offisielle identifikasjonsmerker, kan det imidlertid ikke 

utelukkes at tekniske begrensninger ved oppbyggingen av et dyrs opprinnelige identifikasjonskode i visse tilfeller er til 

hinder for at den samme koden kan reproduseres i en elektronisk identifikator. Dette kan være tilfelle dersom tegnene 

som utgjør dyrets opprinnelige identifikasjonskode, er til hinder for at koden kan konverteres til et elektronisk format. 

Særlige unntak bør derfor fastsettes for en overgangsperiode, slik at elektroniske identifikatorer kan anvendes også på 

disse dyrene, forutsatt at full sporbarhet sikres og det enkelte dyr og driftsenheten det ble født på, kan identifiseres. 

21) I henhold til forordning (EF) nr. 1760/2000 skal vedkommende myndighet utstede et pass for hvert dyr som skal 

identifiseres i samsvar med nevnte forordning. Dette medfører en betydelig administrativ byrde for medlemsstatene. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene er i henhold til artikkel 14 og 18 i rådsdirektiv 64/432/EØF(1) forpliktet 

til å opprette en edb-basert database. Ettersom disse databasene skulle være fullt operative fra 31. desember 1999, bør de 

i tilstrekkelig grad kunne sikre sporbarheten ved innenlands forflytning av storfe. Pass bør derfor utstedes bare for dyr 

beregnet på handel innenfor Unionen. Denne forordning bør imidlertid ikke være til hinder for nasjonale bestemmelser 

om utstedelse av pass til dyr som ikke er beregnet på handel innenfor Unionen. 

22) BOVEKS, pilotprosjektet for utvekslingen av storfepass mellom medlemsstatene, ble iverksatt av Kommisjonen for å 

lette utvekslingen av data mellom medlemsstatene og samtidig sikre dyrenes sporbarhet ved forflytning innenfor 

  

(1) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet (EFT 121 av 

29.7.1964, s. 1977/64). 



Nr. 17/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

Unionen. Så snart utvekslingen av data mellom nasjonale edb-baserte databaser er i full drift, bør ikke kravet om å 

utstede dyrepass i papirform ved forflytning av dyr innenfor Unionen lenger få anvendelse. Dette burde bidra til å 

redusere den administrativ byrden for medlemsstatene og markedsdeltakerne. 

23) I avdeling II avsnitt II av forordning (EF) nr. 1760/2000 fastsettes regler for et frivillig system for merking av storfekjøtt 

der visse merkingsspesifikasjoner skal godkjennes av vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten. Den 

administrative byrden og kostnadene anvendelsen av systemet medfører for medlemsstatene og markedsdeltakere, står 

ikke i forhold til fordelene ved systemet. Ettersom nye regler har trådt i kraft etter at nevnte forordning ble vedtatt, har 

særlige regler for frivillige merkingssystemer blitt overflødige og bør derfor utgå. Dette skal likevel ikke innskrenke de 

næringsdrivendes rett til å informere forbrukerne om kjøttets egenskaper ved frivillig merking, og forbrukernes rett til å 

motta kontrollerbare opplysninger. Som for alle andre typer kjøtt skal derfor næringsmiddelopplysninger om storfekjøtt 

som omfatter mer enn den obligatoriske merkingen, overholde gjeldende gjennomgående regelverk, herunder 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(1). 

24) For å hindre risikoen for bedrageri i forbindelse med merking av kjøtt og for å beskytte europeiske forbrukere, bør 

relevante kontroller og sanksjoner ha en tilstrekkelig avskrekkende virkning. 

25) I samsvar med forordning (EU) nr. 1169/2011 framla Kommisjonen en rapport for Europaparlamentet og Rådet om den 

obligatoriske angivelsen av opprinnelsesstat eller opphavssted for kjøtt som brukes som ingrediens. Rapporten skulle 

eventuelt ledsages av et lovforslag med henblikk på å sikre innsyn i hele kjøttkjeden og bedre å informere europeiske 

forbrukere. På bakgrunn av de nyeste problemene knyttet til merkingen av kjøttprodukter som har påvirket 

næringsmiddelkjedens virkemåte, forventet Europaparlamentet og Rådet at rapporten ville bli vedtatt så tidlig som 

mulig i andre halvår av 2013, og den ble endelig vedtatt 17. desember 2013. 

26) Som følge av Lisboa-traktatens ikrafttredelse bør myndigheten som ble gitt Kommisjonen i henhold til forordning (EF) 

nr. 1760/2000, tilpasses artikkel 290 og 291 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). 

27) For å sikre at reglene som er nødvendige for at identifikasjon og registrering av samt sporbarhet for storfe og storfekjøtt 

virker, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 TEUV delegeres til Kommisjonen når det 

gjelder kravene til alternativ identifikasjonsmerking av storfe, de særlige omstendigheter under hvilke medlemsstatene 

kan forlenge fristen for anbringelse av identifikasjonsmerker, data som skal utveksles mellom medlemsstatenes edb-

baserte databaser, fristen for visse rapporteringsplikter, kravene til identifikasjonsmerkene, oppføringen av 

identifikasjonsmerker på listen angitt i vedlegg I, reglene for hvilke opplysninger fra den edb-baserte databasen som 

skal angis i dyrepasset og i hver enkelt driftsenhets register, identifikasjon og registrering av forflytning av storfe til 

årstidsbestemt beite, herunder beiteskifte, regler for merking av visse produkter, som bør tilsvare reglene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1760/2000, merkingsbestemmelsene når det gjelder forenklet angivelse av opprinnelse i de tilfellene 

et dyr oppholder seg svært kort tid i medlemsstaten eller tredjestaten der det er født eller blir slaktet, samt definisjonene 

og kravene som gjelder betegnelser eller kategorier av betegnelser som skal brukes ved merking av ferdigpakket ferskt 

og fryst storfekjøtt og kalvekjøtt. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter 

sikre at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, 

rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 

2002/67/EF og 2008/5/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18). 
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28) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 1760/2000 når det gjelder registrering av 

driftsenheter som benytter alternativ identifikasjonsmerking, tekniske egenskaper og detaljerte ordninger for utveksling 

av data mellom medlemsstatenes edb-baserte databaser, konstatering av at datautvekslingssystemet er fullt operativt, 

identifikasjonsmerkenes format og utforming, tekniske prosedyrer og standarder for innføring av EID, regler for 

oppbyggingen av identifikasjonskoden samt bestemte dyregruppers største størrelse og sammensetning, bør 

Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

29) Gjennomføringen av denne forordning bør overvåkes. Senest fem år etter at denne forordning har trådt i kraft når det 

gjelder bestemmelsene om frivilling merking av storfekjøtt, og ni år når det gjelder bestemmelsene om EID, bør derfor 

Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet to rapporter om både gjennomføringen av denne forordning 

og de tekniske og økonomiske mulighetene for å innføre obligatorisk EID i hele Unionen. Om nødvendig bør rapportene 

ledsages av passende forslag til nytt regelverk. 

30) Forordning (EF) nr. 1760/2000 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1760/2000 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 utgår nr. 2 annet punktum. 

2)  I artikkel 2 skal første strekpunkt lyde: 

«— «dyr» storfe i henhold til artikkel 2 nr. 2 bokstav b) og c) i direktiv 64/432/EØF, herunder dyr som deltar på kultur- 

eller sportsarrangementer,» 

3)  I artikkel 3 første ledd skal bokstav a) lyde: 

«a)  identifikasjonsmerker for identifikasjon av det enkelte dyr,» 

4)  Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Forpliktelse til identifikasjon av dyr 

1.  Alle dyr i en driftsenhet skal identifiseres med minst to identifikasjonsmerker som er oppført på listen i vedlegg I og 

er i samsvar med bestemmelsene som er vedtatt i henhold til nr. 3 og er godkjent av vedkommende myndighet. Minst ett av 

identifikasjonsmerkene skal være synlig og ha en synlig identifikasjonskode. 

Første ledd får ikke anvendelse på dyr som er født før januar 1998 og som ikke er beregnet på handel innenfor Unionen. 

Disse dyrene skal ha minst ett identifikasjonsmerke.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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For å sikre tilpasningen til den tekniske utvikling skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 22b om oppføring av identifikasjonsmerker på listen angitt i vedlegg I samtidig som deres samvirkingsevne 

sikres. 

Identifikasjonsmerkene skal tildeles driftsenheten og fordeles og anbringes på dyrene på en måte som fastsettes av 

vedkommende myndighet. 

De to identifikasjonsmerkene, som er godkjente i samsvar med delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i 

henhold til nr. 3 og dette ledd, og som er anbrakt på et dyr, skal ha den samme entydige identifikasjonskode som, sammen 

med registreringen av dyrene, gjør det mulig å identifisere det enkelte dyr og driftsenheten der det ble født. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende medlemsstat, i de tilfellene der tegnene som utgjør dyrets identifikasjons-

kode, gjør det mulig å anbringe en elektronisk identifikator med samme entydige identifikasjonskode, under oppsyn av 

vedkommende myndighet, tillate at det andre identifikasjonsmerket har en annen kode, forutsatt at: 

a)  dyret er født før datoen for ikrafttredelse av gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 3 bokstav c) annet ledd, 

b)  full sporbarhet er sikret, 

c)  identifikasjon av det enkelte dyr, herunder driftsenheten der det er født, er mulig, og 

d)  dyret ikke er beregnet på handel innenfor Unionen. 

3.  For å sikre tilstrekkelig sporbarhet og tilpasning til den tekniske utvikling og sikre at identifikasjonssystemet virker 

optimalt, skal Kommisjonen vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22b når det gjelder kravene til identifi-

kasjonsmerker fastsatt i vedlegg I samt de overgangstiltak som er nødvendige for innføringen av et bestemt 

identifikasjonsmerke. 

På grunnlag av relevante ISO-standarder eller andre internasjonale tekniske standarder vedtatt av anerkjente internasjonale 

standardiseringsorganer, forutsatt at slike internasjonale standarder minst kan garantere et høyere nivå for ytelse og 

pålitelighet enn ISO-standardene, skal Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter fastsette nødvendige regler for: 

a)  identifikasjonsmerkenes format og utforming, 

b)  tekniske prosedyrer for elektronisk identifikasjon av storfe og 

c)  oppbyggingen av identifikasjonskoden. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 23 nr. 2. 

4.  Medlemsstatene skal fra 18. juli 2019 sørge for at de har til rådighet infrastrukturen som er nødvendig for å 

identifisere dyr på bakgrunn av en elektronisk identifikator som offisielt identifikasjonsmerke i samsvar med denne 

forordning.  
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Medlemsstatene kan fra 18. juli 2019 innføre nasjonale bestemmelser som gjør bruk av en elektronisk identifikator som ett 

av de to identifikasjonsmerkene fastsatt i nr. 1 obligatorisk. 

Medlemsstater som benytter seg av muligheten i henhold til annet ledd, skal oversende Kommisjonen teksten til disse 

nasjonale bestemmelsene og gjøre opplysningene tilgjengelige på internett. Kommisjonen skal bistå medlemsstatene med å 

gjøre disse opplysningene tilgjengelige for allmennheten ved å legge ut lenker til medlemsstatenes relevante nettsteder på 

sitt eget nettsted. 

5.  Som unntak fra nr. 1 kan storfe beregnet på kulturelle eller sportslige arrangementer med unntak av messer og 

utstillinger, identifiseres med alternative identifikasjonsmerker av tilsvarende identifikasjonsstandard som den fastsatt i 

nr. 1. 

Driftsenheter som bruker alternativ identifikasjonsmerking som nevnt i første ledd, skal registreres i den edb-baserte 

databasen som fastsatt i artikkel 5. 

Kommisjonen skal ved gjennomføringsrettsakter fastsette nødvendige regler for slik registrering. Slike gjennomførings-

rettsakter skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 23 nr. 2. 

For å sikre sporbarhet basert på en identifikasjonsstandard tilsvarende den fastsatt i nr. 1, skal Kommisjonen gis myndighet 

til å vedta delegerte rettsakter i henhold til artikkel 22b om kravene til alternative identifikasjonsmerker nevnt i første ledd, 

herunder de overgangstiltak som er nødvendige for innføringen. 

Kommisjonen kan ved gjennomføringsrettsakter fastsette regler for formatet til og utformingen av de alternative 

identifikasjonsmerkene nevnt i første ledd, herunder overgangstiltak som er nødvendige for innføringen. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 23 nr. 2. 

6.  Medlemsstatene skal oversende hverandre og Kommisjonen en modell for identifikasjonsmerkene som benyttes på 

deres territorium. De skal gjøre opplysningene tilgjengelige på internett. Kommisjonen skal bistå medlemsstatene med å 

gjøre disse opplysningene tilgjengelige for allmennheten ved å legge ut lenker på sitt eget nettsted til medlemsstatenes 

relevante nettsteder.» 

5)  Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 4a 

Frist for anbringelse av identifikasjonsmerker 

1.  Identifikasjonsmerkene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 skal anbringes på dyret innen utløpet av en frist som fastsettes av 

medlemsstaten der dyret er født. Fristen skal regnes fra dyrets fødselsdato og skal ikke overstige 20 dager. 

Som unntak fra første ledd kan fristen for anbringelse av det andre identifikasjonsmerket forlenges til 60 dager fra dyrets 

fødselsdato med begrunnelse i dyrenes fysiologiske utvikling. 

Et dyr kan ikke forlate driftsenheten der det ble født før de to identifikasjonsmerkene er blitt anbrakt.  
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2.  For å muliggjøre anbringelse av identifikasjonsmerker under særlige omstendigheter som innebærer praktiske 

vansker, skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22b for å fastsette under 

hvilke særlige omstendigheter medlemsstatene kan forlenge fristene for anbringelse av identifikasjonsmerker som fastsatt i 

nr. 1 første og annet ledd. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen hver gang de gjør bruk av denne muligheten. 

Artikkel 4b 

Identifisering av dyr fra tredjestater 

1.  Ethvert dyr som er gjenstand for veterinærkontroll i henhold til direktiv 91/496/EØF, og som innføres til Unionen fra 

en tredjestat og er beregnet for en mottakerenhet på Unionens territorium, skal identifiseres ved mottakerenheten ved hjelp 

av identifikasjonsmerkene omhandlet i artikkel 4 nr. 1. 

Den opprinnelige identifikasjonen som er anbrakt på dyret i tredjestaten dyret kommer fra, skal registreres i den edb-baserte 

databasen fastsatt i artikkel 5 sammen med identifikasjonsmerkets entydige identifikasjonskode som mottakermedlems-

staten har tildelt dyret. 

Første ledd får ikke anvendelse på dyr som er beregnet direkte for et slakteri som ligger i en medlemsstat, under 

forutsetning av at dyrene blir slaktet innen 20 dager etter disse veterinærkontrollene i henhold til direktiv 91/496/EØF. 

2.  Identifikasjonsmerkene til dyr nevnt i artikkel 4 nr. 1 skal anbringes innen utløpet av en frist fastsatt av medlems-

staten der mottakerenheten ligger. Denne fristen skal ikke være lenger enn 20 dager fra veterinærkontrollene nevnt i nr. 1. 

Som unntak fra første ledd kan fristen for anbringelse av det andre identifikasjonsmerket forlenges til 60 dager fra dyrets 

fødselsdato med begrunnelse i dyrenes fysiologiske utvikling. 

De to identifikasjonsmerkene nevnt i artikkel 4 nr. 1 første ledd skal i alle tilfeller anbringes på dyrene før det forlater 

mottakerenheten. 

3.  Dersom mottakerenheten ligger i en medlemsstat som har innført nasjonale bestemmelser i henhold til artikkel 4 nr. 4 

annet ledd med henblikk på å gjøre bruk av en elektronisk identifikator obligatorisk, skal dyrene identifiseres ved hjelp av 

den elektroniske identifikatoren i mottakerenheten i Unionen innenfor en frist fastsatt av mottakermedlemsstaten. Denne 

fristen skal ikke være lenger enn 20 dager fra veterinærkontrollene nevnt i nr. 1. 

Som unntak fra første ledd kan fristen for anbringelse av det andre identifikasjonsmerket forlenges til 60 dager fra dyrets 

fødselsdato med begrunnelse i dyrenes fysiologiske utvikling. 

Den elektroniske identifikatoren skal i alle tilfeller anbringes på dyret før det forlater mottakerenheten. 

Artikkel 4c 

Identifisering av dyr som flyttes fra en medlemsstat til en annen 

1.  Dyr som flyttes fra en medlemsstat til en annen, skal beholde de opprinnelige identifikasjonsmerkene som ble anbrakt 

på dem i samsvar med artikkel 4 nr. 1.  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/9 

 

Som unntak fra første ledd kan imidlertid vedkommende myndighet i mottakermedlemsstaten fra 18. juli 2019 tillate: 

a)  at et av identifikasjonsmerkene erstattes av en elektronisk identifikator uten at dyrets opprinnelige entydige 

identifikasjonskode endres, 

b)  at begge identifikasjonsmerkene erstattes av to nye identifikasjonsmerker som begge skal ha samme nye entydige 

identifikasjonskode. Dette unntaket kan anvendes i opptil fem år etter 18. juli 2019 dersom tegnene som utgjør 

identifikasjonskoden til dyrets konvensjonelle øremerke, ikke tillater anbringelse av en elektronisk identifikator med 

samme entydige identifikasjonskode, og under forutsetning av at dyret er født før ikrafttredelsen av gjennomførings-

rettsaktene nevnt i artikkel 4 nr. 3 annet ledd bokstav c). 

2.  Dersom mottakerenheten ligger i en medlemsstat som har innført nasjonale bestemmelser med henblikk på å gjøre 

bruk av en elektronisk identifikator obligatorisk, skal dyrene identifiseres ved hjelp av den elektroniske identifikatoren 

senest i mottakerenheten innenfor en frist fastsatt av medlemsstaten der mottakerenheten ligger. Fristen skal ikke overstige 

20 dager fra den dato dyrene ankommer mottakerenheten. 

Som unntak fra første ledd kan fristen for anbringelse av det andre identifikasjonsmerket forlenges til 60 dager fra dyrets 

fødselsdato med begrunnelse i dyrenes fysiologiske utvikling. 

Den elektroniske identifikatoren skal i alle tilfeller anbringes på dyret før det forlater mottakerenheten. 

Første ledd får imidlertid ikke anvendelse på dyr som er beregnet direkte for et slakteri som ligger i en medlemsstat som har 

innført nasjonale bestemmelser med henblikk på å gjøre bruk av en elektronisk identifikator obligatorisk. 

Artikkel 4d 

Fjerning, endring eller utskifting av identifikasjonsmerker 

Identifikasjonsmerker skal ikke fjernes, endres eller skiftes ut uten tillatelse fra vedkommende myndighet. Slik tillatelse 

kan gis bare dersom fjerning, endring eller utskifting ikke hindrer dyrets sporbarhet og dersom det er mulig å identifisere 

det enkelte dyr og driftsenheten der det ble født. 

Enhver utskifting av en identifikasjonskode skal registreres i den edb-baserte databasen omhandlet i artikkel 5 sammen med 

den entydige identifikasjonskoden til dyrets opprinnelige identifikasjonsmerke.» 

6)  Artikkel 5 skal lyde: 

«Artikkel 5 

Vedkommende myndighet i medlemsstatene skal opprette en edb-basert database i samsvar med artikkel 14 og 18 i direktiv 

64/432/EØF. 

Medlemsstatene kan utveksle elektroniske data mellom sine edb-baserte databaser fra den dagen Kommisjonen fastslår at 

datautvekslingssystemet er fullt funksjonsdyktig. For å beskytte dyreholderens interesser skal utvekslingen gjøres på en slik 

måte at datasikring garanteres og enhver form for misbruk hindres.  
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For å sikre den elektroniske utvekslingen av opplysninger mellom medlemsstatene skal Kommisjonen vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 22b for å fastsette regler for opplysningene som skal utveksles mellom medlemsstatenes 

edb-baserte databaser. 

Kommisjonen skal ved gjennomføringsrettsakter fastsette de tekniske vilkår og nærmere regler for utvekslingen og fastslå 

at datautvekslingssystemet er fullt funksjonsdyktig. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 23 nr. 2.» 

7)  Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

1.  Dersom en medlemsstat ikke utveksler elektroniske opplysninger med andre medlemsstater innenfor rammen av 

datautvekslingssystemet nevnt i artikkel 5, gjelder følgende: 

a)  medlemsstatens vedkommende myndighet skal, for hvert dyr som er beregnet på handel innenfor Unionen, utstede et 

pass på bakgrunn av opplysningene i medlemsstatens edb-baserte database. 

b)  ethvert dyr som har fått utstedt et pass, skal ledsages av dette passet når dyret flyttes fra en medlemsstat til en annen. 

c)  når dyret ankommer mottakerenheten, skal passet som ledsager dyret, leveres til vedkommende myndighet i 

medlemsstaten der mottakerenheten ligger. 

2.  For å gjøre det mulig å spore forflytninger av dyr tilbake til opprinnelsesenheten i en medlemsstat, skal Kommisjonen 

gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22b for å fastsette regler for hvilke opplysninger fra 

den edb-baserte databasen som skal inkluderes i dyrets pass, herunder de overgangstiltak som er nødvendige for 

innføringen av dem.» 

8)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 6a 

Denne forordning er ikke til hinder for at en medlemsstat har nasjonale bestemmelser om utstedelse av pass til dyr som ikke 

er beregnet på handel innenfor Unionen.» 

9)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Annet strekpunkt skal lyde: 

«—  rapportere til vedkommende myndighet alle forflytninger til og fra driftsenheten samt alle dyr som fødes og 

dør i driftsenheten sammen med datoene for disse hendelsene innen en frist som fastsettes av vedkommende 

medlemsstat; fristen skal være på minst tre og ikke mer enn sju dager etter en slik hendelse; medlemsstatene 

kan anmode Kommisjonen om å forlenge fristen på sju dager.»  
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ii)  Nytt ledd skal lyde: 

 «For å ta hensyn til praktiske vanskeligheter i unntakstilfeller skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22b for å fastsette under hvilke særlige omstendigheter medlemsstatene 

kan forlenge fristen på sju dager som omhandlet i første ledd annet strekpunkt samt fristens maksimale forlengelse, 

som ikke skal være mer enn 14 dager etter fristen på sju dager nevnt i første ledd annet strekpunkt.» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

 «2.  For å sikre hensiktsmessig og effektiv sporbarhet av storfe som settes på årstidsbestemt beite, skal Kommisjonen 

gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22b når det gjelder medlemsstater eller deler av 

medlemsstater der særlige regler for årstidsbestemt beite skal gjelde, herunder frister, særlige forpliktelser for 

dyreholderne og regler for registrering av driftsenhetene og av forflytninger av slikt storfe, herunder de overgangstiltak 

som er nødvendige for innføringen av dem.» 

c)  Nye numre skal lyde: 

 «5.  Som unntak fra nr. 4 skal det være valgfritt å føre et register for dyreholdere som: 

a)  har tilgang til den edb-baserte databasen omhandlet i artikkel 5 og som allerede inneholder de opplysningene som 

skal være med i registeret, og 

b)  registrerer ajourførte opplysninger eller får dem registrert direkte i den edb-baserte databasen omhandlet i artikkel 

5. 

 6.  For å sikre at opplysningene som føres i registeret omhandlet i denne artikkel, er nøyaktige og pålitelige, skal 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22b for å fastsette de nødvendige 

regler for disse opplysningene, herunder de overgangstiltak som er nødvendige for innføringen av dem.» 

10)  Artikkel 8 utgår. 

11)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 9a 

Opplæring 

Medlemsstatene skal sikre at enhver som er ansvarlig for å identifisere og registrere dyr, har fått retningslinjer for og 

veiledning i bruk av bestemmelsene i denne forordning og om de delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter som er 

vedtatt av Kommisjonen i henhold til denne forordning. 

Ved endring av bestemmelsene skal tilsvarende opplysninger gjøres tilgjengelig for personene nevnt i første ledd. 

Medlemsstatene skal sikre at hensiktsmessig opplæring er tilgjengelig. 

Kommisjonen skal fremme utveksling av beste praksis for å bedre kvaliteten på informasjon og opplæring i hele Unionen.»  
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12)  Artikkel 10 utgår. 

13)  Artikkel 12 skal lyde: 

«Artikkel 12 

I denne avdeling menes med: 

1) «storfekjøtt» alle produkter som hører under KN-kode 0201, 0202, 02061095 og 02062991, 

2) «merking» det å sette etikett på ett eller flere kjøttstykker eller deres emballasje, eller når det gjelder ikke-

ferdigpakkede produkter, informasjon i skriftlig og synlig form til forbrukeren på salgsstedet, 

3) «organisasjon» en gruppe næringsdrivende fra samme eller forskjellige deler av storfekjøttbransjen, 

4) «kvernet kjøtt» utbeinet kjøtt som er kvernet og inneholder mindre enn 1 % salt, og som hører under KN-kode 0201, 

0202, 02061095 og 02062991, 

5) «avskjær» små kjøttstykker ansett som egnet for konsum, utelukkende framstilt ved renskjæring etter utbeining av 

skrotter og/eller nedskjæring av kjøtt, 

6) «nedskåret kjøtt» kjøtt som er skåret i terninger, skiver eller andre enkeltdeler som ikke krever ytterligere oppdeling 

innen det kjøpes av sluttforbrukeren som direkte kan ta det i bruk. Denne definisjonen omfatter ikke kvernet kjøtt og 

avskjær.» 

14)  I artikkel 13 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 og 4 utgår. 

b)  I nr. 5 skal innledende punktum i bokstav a) lyde: 

«a)  Næringsdrivende og organisasjoner skal også angi på etikettene:» 

c)  Nytt nummer skal lyde: 

«6.  For å unngå unødvendig gjentakelse av opplysninger på storfekjøttets etikett om i hvilke medlemsstater eller 

tredjestater oppdrett har funnet sted, skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 22b om forenklet angivelse dersom dyret bare har oppholdt seg svært kort tid i medlemsstaten eller tredjestaten 

det ble født eller slaktet. 

Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta regler for øvre grense for størrelse og for hvilken 

sammensetning gruppen av dyr nevnt i nr. 1 og nr. 2 bokstav a) kan ha, og samtidig ta hensyn til begrensninger når det 

gjelder ensartetheten til gruppene av dyr som det nedskårede kjøttet og avskjæret kommer fra. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 23 nr. 2.»  
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15)  I artikkel 14 skal fjerde ledd lyde: 

 «For å sikre samsvar med de overgripende bestemmelsene om merking i dette avsnitt skal Kommisjonen gis myndighet til å 

vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22b for å fastsette regler, basert på erfaringen med kvernet kjøtt, 

tilsvarende reglene i de tre første leddene i denne artikkel, for avskjær og nedskåret kjøtt.» 

16)  Artikkel 15 skal lyde: 

«Artikkel 15 

Obligatorisk merking av storfekjøtt fra tredjestater 

Som unntak fra artikkel 13 skal alt storfekjøtt som er importert til Unionen, og som ikke alle de opplysninger som er fastsatt 

i artikkel 13, foreligger for, merkes med angivelsen: 

«Opprinnelse: utenfor EU» og «Slaktet i: (tredjestatens navn)».» 

17)  Fra 13. desember 2014 skal 

a)  overskriften til avdeling II avsnitt II lyde «Frivillig merking», 

b)  artikkel 16, 17 og 18 utgå, og 

c)  ny artikkel i avdeling II avsnitt II lyde: 

«Artikkel 15a 

Alminnelige regler 

Andre næringsmiddelopplysninger enn dem nevnt i artikkel 13, 14 og 15 som næringsdrivende eller organisasjoner som 

markedsfører storfekjøtt, frivillig tilføyer merkingen, skal være objektive, kunne kontrolleres av vedkommende 

myndigheter og kunne forstås av forbrukerne. 

Disse opplysningene skal oppfylle kravene til de overgripende bestemmelsene om merking og særlig 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(*). 

Dersom næringsdrivende eller organisasjoner som markedsfører storfekjøtt, ikke overholder forpliktelsene nevnt i 

første og annet ledd, skal vedkommende myndighet anvende egnede sanksjoner som fastsatt i artikkel 22. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22b om definisjoner av og 

kravene til betegnelser eller kategorier av betegnelser som skal brukes ved merking av ferdigpakket ferskt og fryst 

storfekjøtt og kalvekjøtt.» 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til 

forbrukerne, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om 

oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og kommisjons-

forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18).  
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18)  Artikkel 19, 20 og 21 utgår. 

19)  Artikkel 22 skal lyde: 

«Artikkel 22 

1.  Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å sikre at bestemmelsene i denne forordning overholdes. 

Kontrollene som er fastsatt, skal ikke berøre kontroller som Kommisjonen kan foreta i henhold til artikkel 9 i forordning 

(EF, Euratom) nr. 2988/95. 

Eventuelle sanksjoner som medlemsstaten pålegger dyreholdere, næringsdrivende eller organisasjoner som markedsfører 

storfekjøtt, skal være virkningsfulle, virke avskrekkende og stå i forhold til overtredelsen. 

Vedkommende myndighet skal hvert år utføre et minste antall offentlige kontroller av identifikasjon og registrering av dyr, 

som skal omfatte minst 3 % av driftsenhetene. 

Vedkommende myndighet skal umiddelbart øke minste antall offentlige kontroller nevnt i annet ledd dersom det fastslås at 

bestemmelsene om identifikasjon og registrering ikke er overholdt. 

De driftsenhetene som skal kontrolleres av vedkommende myndighet, skal velges ut på grunnlag av en risikoanalyse. 

Hver medlemsstat skal innen 31. august hvert år oversende en rapport til Kommisjonen om gjennomføringen av de 

offentlige kontrollene i det foregående år. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 skal vedkommende myndighet ilegge dyreholderen følgende administrative sanksjoner: 

a)  dersom ett eller flere dyr i en driftsenhet ikke oppfyller noen av bestemmelsene fastsatt i avdeling I, begrenses 

forflytning av alle dyr til eller fra denne dyreholderens driftsenhet, 

b)  forflytning av dyr som ikke fullt ut oppfyller kravene til identifikasjon og registrering fastsatt i avdeling I, skal 

begrenses umiddelbart til kravene er oppfylt, 

c)  dersom kravene til identifikasjon og registrering fastsatt i avdeling I bare delvis er oppfylt for mer enn 20 % av dyrene i 

en driftsenhet, begrenses umiddelbart forflytning av alle dyr i driftsenheten; for driftsenheter med høyst ti dyr, skal 

tiltaket iverksettes bare dersom mer enn to dyr ikke er identifisert i samsvar med kravene fastsatt i avdeling I, 

d)  dersom en dyreholder ikke kan bevise et dyrs identifikasjon og sporbarhet, og der det er aktuelt på grunnlag av en 

vurdering av risikoen for dyrehelsen og næringsmiddeltrygghet, skal dyret destrueres uten at det ytes erstatning,  
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e)  dersom en dyreholder unnlater å rapportere til vedkommende myndighet forflytning av et dyr til og fra egen driftsenhet 

i samsvar med artikkel 7 nr. 1, skal vedkommende myndighet begrense forflytningen av dyr til eller fra denne 

driftsenheten, 

f)  dersom en dyreholder unnlater å rapportere til vedkommende myndighet om et dyrs fødsel eller død i samsvar med 

artikkel 7 nr. 1 annet strekpunkt, skal vedkommende myndighet begrense forflytningen av dyr til eller fra denne 

driftsenheten, 

g)  dersom en dyreholder vedvarende unnlater å betale kostnadene nevnt i artikkel 9, kan medlemsstatene begrense 

forflytningen av dyr til eller fra dyreholderens driftsenhet. 

3.  Uten hensyn til nr. 1 skal medlemsstatene, når det er aktuelt og i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet, kreve at 

storfekjøtt fjernes fra markedet dersom næringsdrivende og organisasjoner som markedsfører storfekjøtt, har merket kjøttet 

uten å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avdeling II. I tillegg til sanksjonene nevnt i nr. 1 kan medlemsstatene, 

a)  dersom det berørte kjøttet oppfyller de relevante veterinær- og hygienereglene, tillate at dette storfekjøttet 

i)  bringes i omsetning etter å ha blitt riktig merket i samsvar med Unionens krav, eller 

ii)  sendes direkte til foredling til andre produkter enn dem oppført i artikkel 12 første strekpunkt, 

b)  pålegge midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av godkjenningen av vedkommende næringsdrivende og 

organisasjoner. 

4.  Sakkyndige fra Kommisjonen skal, i samarbeid med vedkommende myndigheter, 

a)  kontrollere at medlemsstatene oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, 

b)  foreta kontroll på stedet for å sikre at kontrollene utføres i samsvar med denne forordning. 

5.  En medlemsstat på hvis territorium det foretas kontroll på stedet, skal gi Kommisjonens sakkyndige all bistand de 

trenger under utførelsen av deres oppgaver. Kontrollresultatene skal drøftes med vedkommende myndighet i den berørte 

medlemsstat før endelig rapport blir utarbeidet og utsendt. Denne rapporten skal, der det er aktuelt, inneholde anbefalinger 

til medlemsstatene om hvordan de bedre kan overholde denne forordning.» 

20)  Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 22a 

Vedkommende myndigheter 

Medlemsstatene skal utpeke vedkommende myndighet eller myndigheter som er ansvarlig for å sikre at denne forordning 

og enhver rettsakt som vedtas av Kommisjonen på grunnlag av den, overholdes. 

De skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om hvem disse myndighetene er.  
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Artikkel 22b 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter i henhold til artikkel 4 nr. 1, 3 og 5, artikkel 4a nr. 2, artikkel 5, artikkel 6 

nr. 2, artikkel 7 nr. 1, 2 og 6, artikkel 13 nr. 6, artikkel 14 nr. 4 og artikkel 15a gis Kommisjonen for en periode på fem år 

fra 17. juli 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av 

femårsperioden. Delegeringen av myndighet skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 4 nr. 1, 3 og 5, artikkel 4a nr. 2, artikkel 5, artikkel 6 nr. 2, artikkel 7 

nr. 1, 2 og 6, artikkel 13 nr. 6, artikkel 14 nr. 4 og artikkel 15a kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å 

gjelde. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere 

tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 1, 3 og 5, artikkel 4a nr. 2, artikkel 5, artikkel 6 nr. 2, artikkel 7 

nr. 1, 2 og 6, artikkel 13 nr. 6, artikkel 14 nr. 4 og artikkel 15a trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har gjort innsigelse innen en frist på to måneder fra den dagen Europaparlamentet og Rådet ble underrettet om 

rettsakten, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte frist har underrettet Kommisjonen om at de 

ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to 

måneder.» 

21)  Artikkel 23 skal lyde: 

«Artikkel 23 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal i forbindelse med gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 3 og 5, artikkel 5 

og artikkel 13 nr. 6 bistås av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved artikkel 58 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(*). 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(**). 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteens uttalelse skal innhentes ved skriftlig prosedyre, skal prosedyren avsluttes uten resultat dersom 

komitélederen beslutter det eller et simpelt flertall av komitémedlemmene anmoder om det innen fristen for å avgi 

uttalelse.» 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og 

krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om 

fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og 

prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 

28.2.2011, s. 13). 
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22)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 23a 

Rapport og utvikling av regelverk 

Ikke senere enn: 

— 18. juli 2019 for bestemmelser om frivillig merking, og 

— 18. juli 2023 for bestemmelser om elektronisk identifisering, 

skal Kommisjonen framlegge tilsvarende rapporter for Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen og virkningen av 

denne forordning, herunder i det første tilfellet muligheten for å gjennomgå bestemmelsene om frivillig merking, i det 

andre tilfellet den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten av å innføre obligatorisk elektronisk identifisering i hele 

Unionen. 

Rapportene skal om nødvendig følges av egnede forslag til regelverk.» 

23)  Nytt vedlegg skal lyde: 

«VEDLEGG I 

IDENTIFIKASJONSMERKER 

A)  KONVENSJONELT ØREMERKE 

 MED VIRKNING FRA 18. JULI 2019 

B)  ELEKTRONISK IDENTIFIKATOR I FORM AV ET ELEKTRONISK ØREMERKE 

C)  ELEKTRONISK IDENTIFIKATOR I FORM AV EN VOMBOLUS 

D)  ELEKTRONISK IDENTIFIKATOR I FORM AV EN INJISERBAR SIGNALGIVER» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. mai 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  


