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REGLUGER FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 644/2005

2010/EES/6/48

frá 27. apríl 2005
um leyfi fyrir sérstöku aukenningarkerfi fyrir nautgripi sem eru haldnir í menningarlegum og
sögulegum tilgangi á samykktum stöum eins og kvei er á um í regluger Evrópuingsins og
rásins (EB) nr. 1760/2000 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

4)

ví er rétt a samykkja sérregluger til a koma á
sérstöku aukenningarkerfi fyrir dr sem lögbært
yfirvald viurkennir a eru haldin vegna menningar- og
sögulegra ástæna („dr“) á stöum sem yfirvaldi hefur
samykkt í essu skyni („stair“).

5)

Í samræmi vi regluger (EB) nr. 1760/2000 skal, me
sérstaka aukenningarkerfinu, einungis veita undanágur
frá ví a setja á og fjarlægja samykktu eyrnamerkin.
essi regluger hefur ekki áhrif á beitingu annarra
ákvæa reglugerar (EB) nr. 1760/2000.

6)

rátt fyrir ákvæi reglugerar (EB) nr. 1760/2000 er rétt
a kvea á um a heimilt sé a fjarlægja samykkt
eyrnamerki án leyfis lögbærs yfirvalds, en undir eftirliti
ess, eftir a drin eru flutt á stainn og a ekki urfi a
setja slík eyrnamerki á dr sem fædd eru á slíkum
stöum. Í báum tilvikum vera drin a vera merkt me
sérstöku aukenningarmerki. Samykktu eyrnamerkin
skal setja á dr egar au eru flutt frá stöunum ea au
skulu fylgja drunum ef au eru flutt beint á ara stai.

7)

Rástafanirnar, sem kvei er á um í essari tilskipun,
eru í samræmi vi álit nefndarinnar um róunar- og
ábyrgasjó evrópsks landbúnaar.

me hlisjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

me hlisjón af regluger Evrópuingsins og rásins nr.
1760/2000 frá 17. júlí 2000 um a koma á kerfi fyrir
aukenningu og skráningu nautgripa og um merkingar
nautakjöts og nautakjötsafura og niurfellingu reglugerar
rásins (EB) nr. 820/97 (1), einkum riju undirgrein 1. mgr. 4.
gr. og inngangssetningu og a-li 10. gr.,

og a teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í regluger (EB) nr. 1760/2000 er kvei á um a hvert
aildarríki skuli koma á fót aukenningarkerfi fyrir
nautgripi sem samanstendur af nokkrum aukenningarog skráningaráttum. Einkum er kvei á um a öll dr á
bújör, sem eru fædd eftir 31. desember 1997 ea ætlu
til viskipta innan Bandalagsins eftir 1. janúar 1998, og
dr á bújörum í Tékklandi, Eistlandi, Kpur, Lettlandi,
Litháen, Ungverjalandi, Möltu, Póllandi, Slóveníu og
Slóvakíu, sem eru fædd fyrir aildardag ea ætlu til
viskipta innan Bandalagsins eftir ann dag, skulu
aukennd me eyrnamerki á báum eyrum sem lögbært
yfirvald samykkir, („samykkt eyrnamerki“). ar er
einnig kvei á um a á báum eyrnamerkjum skuli vera
sami
sérstaki
aukenniskóinn
(„sérstakur
aukenniskói“) sem gerir kleift a aukenna hvert dr
fyrir sig ásamt bújörinni sem a var fætt á.

SAMYKKT REGLUGER ESSA:

1. gr.
2)

3)

Í regluger (EB) nr. 1760/2000 er einnig kvei á um a
heimilt sé a aukenna nautgripi, sem ætlair eru til
menningar- og íróttavibura (a undanskildum
kaupstefnum og sningum) me aukenningarkerfi, sem
veitir jafngildar ábyrgir og sem framkvæmdastjórnin
heimilar, í sta eyrnamerkis.

Í regluger framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
2680/1999 frá 17. desember 1999 um a samykkja
mörkunarkerfi vegna nauta sem á a nota á menningarog íróttaviburum (2) er mælt fyrir um ákvæi fyrir
slík naut sem eru skrá í ættbækur tiltekinna samtaka.
essi regluger gildir ó aeins um tiltekin kyn nauta og
um samtök í ákvenum aildarríkjum.

Vifangsefni

Í essari regluger er mælt fyrir um reglur um sérstakt
aukenningarkerfi fyrir dr sem lögbært yfirvald samykkir
sem dr sem eru haldin vegna menningar- og sögulegra
ástæna („dr“) á stöum sem yfirvaldi hefur samykkt í
essu skyni („stair“).

2. gr.

________________

Fjarlæging og ásetning eyrnamerkja sem kvei er á um í
fyrstu undirgrein 1. mgr. 4. gr. reglugerar (EB) nr.
1760/2000

(*) essi EB-ger birtist í Stjtí. ESB L 107, 28.4.2005, bls. 18. Hennar var
geti í ákvörun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2009 frá 17. mars
2009 um breytingu á I. viauka (Heilbrigi dra og plantna) vi EESsamninginn, sjá EES-vibæti vi Stjórnartíindi Evrópusambandsins nr. 28,
28.5.2009, p. 1.
(1) Stjtí. EB L 204, 11.8.2000, bls. 1. Reglugerinni var breytt me
aildarlögunum frá 2003.
(2) Stjtí. EB L 326, 18.12.1999, bls. 16.

1. Umsjónarmaur dra skal ávallt hafa í fórum sínum tvö
eyrnamerki sem lögbært yfirvald hefur samykkt í samræmi
vi fyrstu undirgrein 1. mgr. 4. gr. reglugerar (EB) nr.
1760/2000 („samykkt eyrnamerki“).
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2. rátt fyrir ákvæi 5. mgr. 4. gr. reglugerar (EB) nr.
1760/2000 er heimilt, egar drin eru flutt til staarins, a
fjarlægja samykktu eyrnamerkin af drunum án leyfis lögbærs
yfirvalds en undir eftirliti ess, a ví tilskildu a eigi síar en
egar eyrnamerki er fjarlægt séu drin merkt me
aukennismerki sem lögbært yfirvald hefur vali eins og
kvei er á um í 1. mgr. 3. gr. essarar reglugerar.
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(EB) nr. 1760/2000. Kóinn skal sjást á einu af eftirfarandi sem
lögbært yfirvald ákveur:
a) tveimur eyrnamerkjum úr plasti ea málmi,
b) einu eyrnamerki úr plasti ea málmi ásamt brennimerkingu,
c) húflúri ea

3. rátt fyrir ákvæi fyrstu undirgreinar 2. mgr. 4. gr.
reglugerar (EB) nr. 1760/2000 skal ekki skyldubundi a setja
samykktu eyrnamerkin á drin ef au eru fædd á stanum, a
ví tilskildu a drin séu merkt, eigi síar en egar samykktu
eyrnamerkin eru fjarlæg, me aukennismerki sem lögbært
yfirvald hefur vali eins og kvei er á um í 1. mgr. 3. gr.
essarar reglugerar.
4. Áur en drin fara af stanum skal setja á au samykkt
eyrnamerki. Ef drin eru flutt beint á ara stai, sem um getur í
1. gr., í sama aildarríki nægir a samykktu eyrnamerkin fylgi
drunum mean á flutningi stendur.
3. gr.
Aukennismerki

d) rafrænu aukenni í vambarstaut.
2. rátt fyrir ákvæi 1. mgr. getur lögbært yfirvald ákvei a
aukenna megi dr me rafrænum aukennum í formi
merkissvara sem er stungi í drin a ví tilskildu a dr, sem
aukennd eru me essum hætti, komist ekki inn í
fæukejuna.
4. gr.
Sérstakur skrásetningakói
Lögbært yfirvald skal úthluta hverjum sta sérstökum
skrásetningakóa. Kóinn skal skráur í tölvuvæddan
gagnagrunn hvers lands fyrir nautgripi sem kvei er á um í 5.
gr. reglugerar (EB) nr. 1760/2000.
5. gr.

1. Drin skulu aukennd me sérstökum aukenniskóa sem
kvei er á um í fyrstu undirgrein 1. mgr. 4. gr. reglugerar

Regluger essi ölast gildi á rija degi eftir a hún birtist í
Stjórnartíindum Evrópusambandsins.

Regluger essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 27. apríl 2005.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Markos KYPRIANOU

framkvæmdastjóri.

