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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1625 

av 25. august 2020 

om endring av delegert forordning (EU) 2019/2035 om utfylling av europaparlaments- og  

rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier,  

samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og 

om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen»)(1), særlig artikkel 118 nr. 1 og 2, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) 2016/429 fastsettes regler for forebygging og bekjempelse av sykdommer som kan overføres til 

dyr eller mennesker, blant annet regler for anlegg for landdyr og for rugerier, samt for sporing av visse holdte landdyr 

og rugeegg. Den samme forordningen gir også Kommisjonen myndighet til å vedta regler for å utfylle visse ikke-

grunnleggende bestemmelser i forordningen ved hjelp av delegerte rettsakter. 

2) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035(2) fastsettes utfyllende regler for registrerte og godkjente anlegg 

for holdte landdyr og rugeegg, samt for sporing av visse holdte landdyr og rugeegg. I del III avdeling II i nevnte 

delegerte forordning fastsettes sporbarhetsregler for holdte sauer og geiter, herunder driftsansvarliges forpliktelser med 

hensyn til merkene og metodene for å identifisere disse dyrene. 

3) I tillegg fastsetter artikkel 46 i delegert forordning (EU) 2019/2035 visse unntak fra sporbarhetskravene til holdte sauer 

og geiter fastsatt i artikkel 45 i nevnte rettsakt. Dette omfatter muligheten for driftsansvarlige som holder sauer og geiter 

som er under 12 måneder gamle, til å identifisere sine dyr ved hjelp av et enkelt elektronisk øremerke som viser det 

entydige registreringsnummeret og identifikasjonskoden, når disse dyrene er beregnet på å transporteres til et slakteri i 

den samme medlemsstaten etter å ha gjennomgått oppsamling eller oppfôring. Etter vedtakelsen av delegert forordning 

(EU) 2019/2035 mottok Kommisjonen ulike kommentarer fra visse berørte parter og medlemsstater om mulige 

konsekvenser av å anvende dette unntaket, som ble ansett som for omstendelig for oppdrettere av sauer og geiter, særlig 

i betraktning av den lave markedsprisen som disse oppdretterne får for slaktedyr beregnet på konsum. I lys av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 366 av 4.11.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2021 av 5. februar 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035 av 28. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 

med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg (EUT L 314 av 5.12.2019, 

s. 115). 
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betraktningene i artikkel 118 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429 kan et konvensjonelt øremerke eller et konvensjonelt 

kodemerke anses å sikre et tilstrekkelig sporbarhetsnivå når unge sauer og geiter fra ulike opprinnelsesanlegg flyttes til 

et slakteri etter oppfôring. Tilstrekkelig sporbarhet kan dessuten bare sikres dersom slike forflytninger registreres i en 

enkelt database og derfor foregår innenfor den samme medlemsstaten, noe som også er et krav ved de fleste andre 

unntakene i artikkel 46 i delegert forordning (EU) 2019/2035. 

4) På bakgrunn av dette er det hensiktsmessig å endre delegert forordning (EU) 2019/2035 ved å tilføye ytterligere et unn-

tak for unge holdte sauer og geiter for å unngå uforholdsmessige byrder og kostnader for driftsansvarlige, samtidig som 

sporbarheten for holdte sauer og geiter sikres og at systemet for identifikasjon og registrering av disse dyrene fungerer 

smidig. 

5) I henhold til artikkel 108 i forordning (EU) 2016/429 skal medlemsstatene dessuten ha et system for identifikasjon og 

registrering av holdte landdyr, inkludert holdte sauer og geiter. Dette systemet bør ha fastsatte prosedyrer for at det skal 

fungere tilfredsstillende, også for håndtering av unntak som anvendes i medlemsstatene. For å unngå enhver risiko for 

dyrehelsen og for å sikre sporbarheten for holdte sauer og geiter ved anvendelse av visse unntak i artikkel 46 i forord-

ning (EU) 2019/2035, bør medlemsstatene pålegges å fastsette prosedyrer for anvendelsen av slike unntak. 

6) Ettersom delegert forordning (EU) 2019/2035 får anvendelse fra 21. april 2021, bør denne forordningen også få anven-

delse fra den datoen. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) 2019/2035 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 45 nr. 4 skal bokstav a) lyde: 

«a) Ett av identifikasjonsmerkene nevnt i nr 2 i denne artikkelen i samsvar med unntakene fastsatt i artikkel 46.» 

2) I artikkel 46 skal nytt nr. 5 lyde: 

«5. Som unntak fra artikkel 45 nr. 2 kan driftsansvarlige som holder sauer og geiter som skal transporteres til et slakteri 

etter oppfôring ved et annet anlegg, identifisere hvert dyr minst med et konvensjonelt øremerke eller et konvensjonelt 

fotmerke som angitt i bokstav a) og b) i vedlegg III, som tydelig, lett leselig og uslettelig viser det entydige registrerings-

nummeret til anlegget der dyret er født eller dyrets identifikasjonskode, forutsatt at disse dyrene 

a) ikke er beregnet på å forflyttes til en annen medlemsstat, 

og 

b) slaktes før de er 12 måneder gamle.» 

3) I artikkel 48 nr. 4 skal ny bokstav c) lyde: 

«c) driftsansvarlige ved anvendelse av unntakene i artikkel 46 nr. 4 og 5.» 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 21. april 2021. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. august 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  


