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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1505/2006

2009/EES/71/12

frá 11. október 2006
um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 21/2004 að því er varðar lágmarkseftirlit sem skal
fara fram í tengslum við auðkenningu og skráningu sauðfjár og geita (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

4)

Almenn regla er að eftirlitið skuli ná til allra dýra á
bújörðinni. Að því er varðar bújarðir með fleiri en 20 dýr
skal lögbæru yfirvaldi þó heimilt að takmarka eftirlitið
við viðeigandi dæmigert úrtak dýranna.

5)

Aðildarríkjunum ber að leggja árlega skýrslu fyrir
framkvæmdastjórnina með upplýsingum um framkvæmd
eftirlitsins. Rétt er að fastsetja fyrirmynd að skýrslu í
þessari reglugerð.

6)

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

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af 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),
einkum a-lið 1. mgr. 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
1)

2)

Í reglugerð (EB) nr. 21/2004 er kveðið á um að hvert
aðildarríki skuli koma á kerfi fyrir auðkenningu og
skráningu sauðfjár og geita í samræmi við þá reglugerð.
Til samræmis við það er rétt að skilgreina tilskilið
lágmarkseftirlit sem aðildarríkin eiga að sinna til að
ganga úr skugga um rétta framkvæmd á kröfum varðandi
auðkenningu og skráningu þessara dýra eins og kveðið er
á um í þeirri reglugerð (hér á eftir nefnt eftirlitið).

Lögbært yfirvald í hverju aðildarríki skal annast eftirlitið
á grundvelli áhættugreiningar. Í áhættugreiningunni skal
tekið tillit til allra viðeigandi þátta, einkum atriða sem
varða heilbrigði dýra.

Eftirlit með því hvort umsjónarmenn fara að ákvæðum
reglugerðar (EB) nr. 21/2004

Aðildarríkin skulu sjá um vettvangseftirlit (eftirlit) til að ganga
úr skugga um að umsjónarmenn fari að kröfum um
auðkenningu og skráningu dýra eins og kveðið er á um í
reglugerð (EB) nr. 21/2004.

Eftirlitið skal a.m.k. vera í samræmi við þær lágmarkskröfur
sem settar eru fram í 2.–5. gr. þessarar reglugerðar.

2. gr.
3)

Mæla skal fyrir um hlutfall bújarða og dýra í
aðildarríkjunum sem hafa skal eftirlit með. Þetta hlutfall
skal endurskoðað fyrir 31. desember 2009 í ljósi
niðurstaðna úr skýrslum um eftirlitið sem aðildarríkin
leggja fram.

Fjöldi bújarða sem hafa skal eftirlit með

Lögbært yfirvald skal hafa eftirlit árlega sem skal ná til a.m.k.
3% bújarða og a.m.k. 5% dýra í aðildarríkinu.
________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 280, 12.10.2006, bls. 3. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 73/2007 frá 6. júlí 2007
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn,
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 60, 13.12.2007,
p. 4.
(1) Stjtíð. ESB L 5, 9.1.2004, bls. 8.

Ef þetta eftirlit leiðir í ljós verulegan fjölda tilvika þar sem ekki
er farið að ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 21/2004 skal þó auka
hlutfallið á næsta árlega skoðunartímabili á eftir.
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3. gr.

5. gr.

Val á bújörðum til eftirlits

Fjöldi dýra sem skal sæta eftirliti

Lögbært yfirvald skal velja bújarðir, sem á að hafa eftirlit með,
á grundvelli áhættugreiningar sem skal a.m.k. taka mið af
eftirfarandi:

a) fjölda dýra á bújörðinni,

1. Lögbært yfirvald skal hafa eftirlit með auðkenningu allra
dýra á bújörðinni. Ef fjöldi dýra á bújörðinni fer yfir tuttugu er
lögbæru yfirvaldi þó heimilt að ákveða eftirlit með
auðkennismerkjum dæmigerðs úrtaks þeirra dýra í samræmi
við alþjóðlega viðurkennda staðla, að því tilskildu að fjöldi
dýra sem eftirlit er haft með sé nægilegur til að greina 5%
tilvika þar sem umsjónarmenn téðra dýra fara ekki að
ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 21/2004 með 95%
öryggismörkum.

b) atriðum sem varða heilbrigði dýra, einkum hvort um er að
ræða fyrri uppkomur dýrasjúkdóma,

c) upphæð árlegra framlaga vegna sauðfjár og geita sem
bújörð hefur gert kröfu um og/eða fengið greidda,

2. Ef eftirlit með dæmigerðu úrtaki dýra, í samræmi við aðra
undirgrein 1. mgr. í þessari grein, leiðir í ljós að
umsjónarmaður hefur ekki farið að kröfum er varða
auðkennismerki og skráningu, eins og kveðið er á um í 1. mgr.
3. gr. reglugerðar (EB) nr. 21/2004, skal eftirlitið ná til allra
dýra á bújörðinni.

d) verulegum breytingum í samanburði við ástandið á fyrri,
árlegum skoðunartímabilum,

e) niðurstöðum eftirlits á fyrri, árlegum skoðunartímabilum,
einkum hvort skrár bújarðarinnar eru rétt færðar svo og
flutningsskjöl,

f) viðeigandi miðlun upplýsinga til lögbærs yfirvalds,

g) öðrum viðmiðunum sem aðildarríkin skilgreina.

4. gr.

Lögbæru yfirvaldi er þó heimilt að hafa eftirlit með
auðkennismerkjum dæmigerðs úrtaks þeirra dýra í samræmi
við alþjóðlega viðurkennda staðla sem tryggir að mat á
tilvikum þar sem ekki er farið að ákvæðum er yfir 5%, ± 2%,
með 95% öryggismörkum.

6. gr.

Skýrslur lögbærs yfirvalds

Lögbært yfirvald skal gera skýrslu um hvert eftirlit með sniði
sem er staðlað í hverju aðildarríki fyrir sig, þar sem fram kemur
a.m.k. eftirfarandi:

Aðferð við eftirlit
a) ástæðan fyrir því að umrædd bújörð var valin til eftirlits,
1. Lögbært yfirvald skal að öllu jöfnu láta eftirlitið fara fram
án þess að gera boð á undan sér.
b) hvaða aðilar voru viðstaddir meðan eftirlit fór fram,
Þó má, þegar nauðsyn krefur, tilkynna um eftirlit fyrir fram.
Þegar tilkynning berst fyrir fram skal hún takmarkast við
algjört lágmark sem nauðsynlegt telst og skal að öllu jöfnu ekki
berast með lengri fyrirvara en 48 klukkustundum, nema í
undantekningatilvikum.

2. Eftirlitið getur farið fram í tengslum við annað eftirlit sem
kveðið er á um í löggjöf Bandalagsins.

c) niðurstöður eftirlitsins og öll tilvik þar sem ekki er farið að
ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 21/2004.

Lögbært yfirvald skal gefa umsjónarmanni eða fulltrúa hans
kost á að undirrita skýrsluna og, eftir því sem við á, setja fram
athugasemdir sínar um innihald hennar.
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7. gr.

e) allar niurstöur eftirlits sem sna a umsjónarmenn hafa
ekki fari a ákvæum reglugerar (EB) nr. 21/2004,

Árlegar skrslur aildarríkjanna
Aildarríkin skulu leggja fyrir framkvæmdastjórnina, eigi síar
en 31. ágúst 2008 og eigi síar en 31. ágúst ár hvert eftir a, í
samræmi vi fyrirmyndina sem snd er í viaukanum, árlega
skrslu um niurstöur eftirlits sem fram fór á næstlinu árlegu
skounartímabili og ar skal a.m.k. setja fram upplsingar um
eftirfarandi:

f) hvers kyns viurlög sem beitt er í samræmi vi 2. mgr. 12.
gr. reglugerar (EB) nr. 21/2004.

8. gr.

a) fjölda bújara í hlutaeigandi aildarríki,
Gildistaka og beiting

b) fjölda eftirlitsheimsókna á bújarir,
c) heildarfjölda dra
skrslutímabilsins,

sem

skráur

er

d) fjölda dra sem eftirlit hefur veri haft me,

í

upphafi

Regluger essi ölast gildi á tuttugasta degi eftir a hún birtist
í Stjórnartíindum Evrópusambandsins. Hún kemur til
framkvæmda frá og me 1. janúar 2007.

Regluger essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 11. október 2006.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Markos KYPRIANOU

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

Skýrsla um niðurstöður eftirlits með sauðfé og geitum að því er varðar kröfur um auðkenningu og skráningu
umræddra dýra í samræmi við reglugerð (EB) nr. 21/2004
1.

Almennar upplýsingar um bújarðir, dýr og eftirlit

Heildarfjöldi bújarða í aðildarríkinu sem skráður var í upphafi skýrslutímabils°(1)
Heildarfjöldi bújarða sem haft var eftirlit með
Heildarfjöldi eftirlitsheimsókna
Heildarfjöldi sauðfjár og geita í aðildarríkinu sem skráður var í upphafi skýrslutímabils°(1)
Heildarfjöldi sauðfjár og geita á bújörðum sem haft var eftirlit með meðan á skýrslutímabilinu
stóð°(1)
(1 )

2.

Eða önnur tilvísunargögn í hverju aðildarríki fyrir sig varðandi tölfræðilegar upplýsingar um dýr

Tilvik þar sem ekki er farið að ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 21/2004, eftir flokkum
Fjöldi dýra sem um
er að ræða

Fjöldi bújarða sem
um er að ræða

Fjöldi dýra sem um
er að ræða þegar
ekki er farið að
ákvæðum

Fjöldi bújarða sem
um er að ræða þegar
ekki er farið að
ákvæðum

1a. Niðurstaða þar sem um er að ræða tilvik þar sem ekki er farið að
ákvæðum varðandi auðkenningu sauðfjár
1b. Niðurstaða þar sem um er að ræða tilvik þar sem ekki er farið að
ákvæðum varðandi auðkenningu geita

3.

2.

Misræmi í skrá bújarðar

3.

Ekki er tilkynnt um flutning°(1)

4.

Frávik í flutningsskjali

5.

Dýr/bújarðir þar sem aðeins er um að ræða eitt tilvik þar sem ekki er
farið að ákvæðum eins og skráð er í 1. 4. lið

6.

Dýr/bújarðir þar sem er um að ræða fleiri en eitt tilvik þar sem ekki er
farið að ákvæðum eins og skráð er í 1. til 4. lið

7.

Heildarfjöldi tilvika þar sem ekki er farið að ákvæðum varðandi
dýr/bújarðir (5. og 6. liður)

(1 )

Í samræmi við 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 21/2004 þar sem við á.

Viðurlög sem hefur verið beitt

Alls

