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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/520 

frá 24. mars 2021 

um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er  

varðar rekjanleika tiltekinna landdýra í haldi (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 frá 9. mars 2016 um smitandi dýrasjúkdóma og um 

breytingu og niðurfellingu á tilteknum gerðum á sviði dýraheilbrigðis (lög um dýraheilbrigði) (1), einkum 1. mgr. og c-, d- og  

f-liður 2. mgr. 120. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (ESB) 2016/429 er mælt fyrir um kröfur um rekjanleika landdýra í haldi og kímefna og framkvæmda-

stjórninni veitt vald til að samþykkja framkvæmdargerðir þar að lútandi. 

2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2035 (2) bætir við reglugerð (ESB) 2016/429 á þann hátt að 

þar er mælt fyrir um ítarlegar reglur sem varða rekjanleika landdýra í haldi og útungunareggja. 

3) Til að tryggja samræmda beitingu reglnanna um rekjanleika, sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 2016/429 og 

framseldri reglugerð (ESB) 2019/2035, í Sambandinu ætti að samþykkja tilteknar reglur með þessari reglugerð. 

4) Í 112., 113. og 115. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 er mælt fyrir um þær skyldur rekstraraðila, sem eru með nautgripi, 

sauðfé, geitur og svín í haldi, að senda upplýsingar í tengslum við dýrin sín inn í tölvugagnagrunnana sem komið var á 

fót í samræmi við 1. mgr. 109. gr. þeirrar reglugerðar. Til að tryggja að allar uppfærslur séu sendar reglulega í þessa 

gagnagrunna er nauðsynlegt að tilgreina í þessari reglugerð fresti til að senda þessar upplýsingar. 

5) Enn fremur ættu upplýsingar sem rekstraraðilar með nautgripi, sauðfé, geitur og svín í haldi senda inn varðandi dýrin sín 

og starfsstöðvarnar að vera aðgengilegar fyrir þá eftir sendingu. Því ætti að mæla fyrir um reglur um samræmdan 

aðgang að gögnum í tölvugagnagrunnum, sem komið er á fót í samræmi við 1. mgr. 109. gr. reglugerðar (ESB) 

2016/429, í þessari reglugerð. 

6) Að auki ætti einnig að mæla fyrir um tiltekin önnur tæknileg og rekstrarleg atriði og snið fyrir tölvugagnagrunnana yfir 

nautgripi, sauðfé, geitur og svín í haldi í þessari reglugerð til að tryggja samanburðarhæf gæði gagnagrunna í öllu 

Sambandinu. 

7) Samkvæmt skilyrðunum sem eru fastsett í b-lið 1. mgr. 110. gr. og í b-lið 112. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 mega 

skipti á rafrænum gögnum milli aðildarríkja koma í staðinn fyrir útgáfu auðkennisskírteina fyrir nautgripi þegar þessi 

dýr eru tilflutt milli aðildarríkja. BOVEX-samskiptareglurnar, sem framkvæmdastjórnin tók saman, eru hannaðar fyrir 

skipti á rafrænum gögnum milli tölvugagnagrunna aðildarríkjanna að því er varðar nautgripi. Framkvæmdastjórnin ætti 

að viðurkenna fulla rekstrarhæfni þessara skipta á rafrænum gögnum milli tölvugagnagrunna aðildarríkjanna samkvæmt 

þessum samskiptareglum.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 104, 25.3.2021, bls. 39. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 231/2021 

frá 24. September 2021 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 84, 31.3.2016, bls. 1. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2035 frá 28. júní 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2016/429 að því er varðar reglur fyrir starfsstöðvar með landdýr í haldi og útungunarstöðvar og rekjanleika tiltekinna landdýra í 

haldi og útungunareggja (Stjtíð. ESB L 314, 5.12.2019, bls. 115). 
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8) Þó svo að auðkenningar sem á að nota á ýmsar tegundir landdýra, einkum nautgripi, sauðfé, geitur, svín, dýr af 

úlfaldaætt, hjartardýr og páfagauka í haldi, séu ákvarðaðar með framseldri reglugerð (ESB) 2019/2035 ætti að setja fram 

tækniforskriftir fyrir þessar auðkenningar í þessari reglugerð. 

9) Í framseldri reglugerð (ESB) 2019/2035 eru settar fram kröfur um rafræna auðkenningu á nautgripi, sauðfé, geitur, svín, 

dýr af úlfaldaætt, hjartardýr og páfagauka í haldi. Lögbært yfirvald aðildarríkisins þar sem dýrin eru í haldi ætti að 

samþykkja slík rafræn kennimerki. Til að tryggja að þessi rafrænu kennimerki séu lesanleg þegar dýrin eru tilflutt milli 

aðildarríkja ætti í þessari reglugerð að mæla fyrir um reglur sem gilda um það hvenær lögbæru yfirvaldi er heimilt að 

samþykkja slík rafræn kennimerki og við hvaða skilyrði. Við þessi samþykki ætti einnig að hafa hliðsjón af viðeigandi 

ISO/IEC-stöðlum. 

10) Til að tryggja samræmda beitingu auðkenningar og rekjanleika í öllu Sambandinu ætti í þessari reglugerð að fastsetja 

tímamörk til að setja auðkenningu á nautgripi, sauðfé, geitur, svín, dýr af úlfaldaætt, hjartardýr og páfagauka í haldi. 

11) Reglur Sambandsins um rekjanleika innihalda ýmsar undanþágur frá auðkenningar- og skráningarkerfinu að því er 

varðar nokkra flokka dýra, s.s. dýr sem eru í haldi við dreifbær skilyrði, fram að þeim degi þegar reglugerð (ESB) 

2016/429 kemur til framkvæmda. Rétt þykir að endurskoða þessar reglur og beita yfirvegaðri og samhæfðri nálgun við 

undanþágur frá auðkenningar- og skráningarkerfinu, að teknu tilliti til áhættu sem skiptir máli annars vegar og 

meðalhófs og skilvirkni ráðstafananna hins vegar. Af þessum sökum ætti í þessari reglugerð að mæla fyrir um nýjar 

reglur sem endurspegla þessa nálgun. 

12) Nauðsynlegt er að vernda alltaf fullan rekjanleika nautgripa, sauðfjár, geita, svína, dýra af úlfaldaætt, hjartardýra og 

páfagauka í haldi og forðast allar aðgerðir sem geta teflt rekjanleika í tvísýnu. Að fjarlægja, breyta og skipta út 

auðkenningu eru aðgerðir sem geta teflt rekjanleika í tvísýnu. Þess vegna skal einungis framkvæma þessar aðgerðir eftir 

að lögbært yfirvald hefur veitt rekstraraðilum leyfi til þess. Í framseldri reglugerð (ESB) 2019/2035 er mælt fyrir um 

tilteknar reglur sem varða fjarlægingu, breytingar og útskipti. Þörf er á viðbótarákvæðum varðandi þessar aðgerðir til að 

taka á tilteknum þáttum, þ.m.t. frestir til að framkvæma þessar aðgerðir, og mæla ætti fyrir um þau í þessari reglugerð. 

13) Til að tryggja snurðulaus umskipti yfir í nýja lagarammann ættu rekstraraðilar í aðildarríkjunum að geta haldið áfram að 

nota auðkenningar sem voru samþykktar fyrir 21. apríl 2021 í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1760/2000 (3), reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004 (4) og tilskipun ráðsins 2008/71/EB (5), sem og í samræmi við 

gerðir sem voru samþykktar á grundvelli þessara reglugerða og þessarar tilskipunar, á umbreytingartímabili sem er ekki 

lengra en tvö ár frá þeim degi þegar þessi reglugerð kemur til framkvæmda. 

14) Þar eð reglugerð (ESB) 2016/429 gildir frá og með 21. apríl 2021 ætti þessi reglugerð einnig að koma til framkvæmda 

frá og með þeirri dagsetningu. 

15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður.  

  

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 frá 17. júlí 2000 um að koma á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa 

og um merkingar nautakjöts og nautakjötsafurða og niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 820/97 (Stjtíð. EB L 204, 11.8.2000, bls. 1). 

(4) 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 (Stjtíð. ESB L 5, 9.1.2004, bls. 8). 

(5) Tilskipun ráðsins 2008/71/EB frá 15. júlí 2008 um auðkenningu og skráningu svína (Stjtíð. ESB L 213, 8.8.2008, bls. 31). 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um reglur um: 

1) fresti sem rekstraraðilar hafa til að senda upplýsingar til að skrá nautgripi, sauðfé, geitur og svín í haldi í tölvugagnagrunna, 

2) samræmdan aðgang að gögnum í tölvugagnagrunnum yfir nautgripi, sauðfé, geitur og svín í haldi og tækniforskriftir og 

starfsreglur varðandi slíka gagnagrunna, 

3) tæknileg skilyrði og fyrirkomulag við skipti á rafrænum gögnum milli tölvugagnagrunna aðildarríkjanna að því er varðar 

nautgripi í haldi og viðurkenningu á fullri rekstrarhæfni gagnaskiptakerfisins, 

4) tækniforskriftir, snið og hönnun auðkenninga fyrir nautgripi, sauðfé, geitur, svín, dýr af úlfaldaætt og hjartardýr í haldi, 

5) tæknilegar kröfur um auðkenningar fyrir páfagauka í haldi, 

6) tímamörk til að setja auðkenningu á nautgripi, sauðfé, geitur, svín, dýr af úlfaldaætt og hjartardýr í haldi sem eru fædd í 

Sambandinu eða eftir að þessi dýr koma inn í Sambandið, 

7) samsetningu auðkenniskóðans fyrir nautgripi, sauðfé, geitur, dýr af úlfaldaætt og hjartardýr í haldi, 

8) fjarlægingu, breytingu og útskipti á auðkenningu á nautgripum, sauðfé, geitum, svínum, dýrum af úlfaldaætt og 

hjartardýrum í haldi og fresti til slíkra aðgerða, 

9) umbreytingarráðstafanir varðandi samþykki fyrir auðkenningu. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð gilda skilgreiningarnar sem mælt er fyrir um í 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/2035. 

2. KAFLI 

TÖLVUGAGNAGRUNNAR 

3. gr. 

Frestir og málsmeðferðarreglur um sendingu rekstraraðila á upplýsingum til að skrá nautgripi, sauðfé, geitur og svín í 

haldi 

1. Rekstraraðilar sem eru með nautgripi, sauðfé, geitur og svín í haldi skulu senda upplýsingar um tilflutninga, fæðingar og 

dauða, sem um getur í d-lið 112. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429 og um tilflutninga sem um getur í c-lið 1. mgr. 113. gr. þeirrar 

reglugerðar og í b-lið 56. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/2035, til skráningar í tölvugagnagrunnana sem komið er á fót 

fyrir þessar dýrategundir innan tímamarka til sendingar sem aðildarríkin skulu ákvarða. Hámarksfrestur til að senda þessar 

upplýsingar skal ekki vera lengri en 7 dagar eftir tilflutning, fæðingu eða dauða dýranna, eftir því sem við á.  
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2. Ef um er að ræða fæðingar er aðildarríkjunum heimilt, þegar þau ákvarða hámarksfrest til að senda upplýsingarnar, að 

nota dagsetninguna þegar auðkenningin er sett á dýrið sem upphafsdag viðkomandi frests að því tilskildu að það sé engin hætta 

á ruglingi milli þessarar dagsetningar og fæðingardags dýrsins. 

3. Þrátt fyrir 1. mgr. er lögbæru yfirvaldi heimilt að framlengja hámarksfrestinn til að senda upplýsingar um tilflutning, sem 

um getur í 1. mgr., um allt að 14 daga eftir tilflutning á nautgripum innan sama aðildarríkis frá upprunastarfsstöðvum til skráðra 

bithagastarfsstöðva, sem eru staðsettar í fjalllendi, til beitar. Lögbæru yfirvaldi er heimilt að ákveða að samþykkja skrár yfir 

nautgripi, sem á að tilflytja til skráðra bithagastarfsstöðva, frá rekstraraðilum þessara stöðva. Þessar skrár skulu innihalda: 

a) einkvæmt skráningarnúmer skráðu bithagastarfsstöðvarinnar, 

b) auðkenniskóða dýranna, 

c) einkvæmt skráningarnúmer upprunastarfsstöðvarinnar, 

d) komudag dýranna á skráðu bithagastarfsstöðina, 

e) áætlaðan brottfarardag dýranna frá skráðu bithagastarfsstöðinni. 

4. gr. 

Samræmdur aðgangur að gögnum í tölvugagnagrunnum yfir nautgripi, sauðfé, geitur og svín í haldi 

Aðildarríki skulu tryggja að rekstraraðilar sem eru með nautgripi, sauðfé, geitur og svín í haldi séu með, að beiðni þeirra sjálfra 

og án endurgjalds, a.m.k. lesaðgang að lágmarksupplýsingum, sem tengjast starfsstöðvum þeirra, sem eru í tölvugagna-

grunnunum sem um getur í a- til c-lið 1. mgr. 109. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429. 

5. gr. 

Tækniforskriftir fyrir tölvugagnagrunna yfir nautgripi, sauðfé, geitur og svín í haldi 

Aðildarríkin skulu tryggja að tölvugagnagrunnar yfir nautgripi, sauðfé, geitur og svín í haldi, sem um getur í a- til c-lið 1. mgr. 

109. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, séu settir þannig upp að tölvugagnagrunnar í aðildarríkjunum geti skipst á upplýsingunum 

sem eru skráðar í þessa gagnagrunna á sniðinu sem sett er fram í þriðja dálki töflunnar í I. viðauka við þessa reglugerð. 

6. gr. 

Starfsreglur fyrir tölvugagnagrunna yfir nautgripi, sauðfé, geitur og svín í haldi 

Aðildarríkin skulu koma á viðeigandi tæknilegum og skipulagslegum ráðstöfunum til að tryggja að tölvugagnagrunnar yfir 

nautgripi, sauðfé, geitur og svín í haldi, sem um getur í a- til c-lið 1. mgr. 109. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, haldi áfram að 

starfa þrátt fyrir mögulegar truflanir. Þessar ráðstafanir skulu einnig tryggja öryggi, heilleika og áreiðanleika upplýsinganna 

sem eru skráðar í slíka gagnagrunna. 

7. gr. 

Tæknileg skilyrði og fyrirkomulag við rafræn skipti á gögnum í auðkennisskírteinum milli tölvugagnagrunna 

aðildarríkjanna að því er varðar nautgripi í haldi 

1. Þegar aðildarríkin skiptast rafrænt á gögnum í auðkennisskírteinum við önnur aðildarríki að því er varðar nautgripi í haldi, 

sem um getur í a- til c-lið 44. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/2035, skal skiptast á þessum gögnum á sniðinu „XML 

Schema Definition“ sem framkvæmdastjórnin gerir aðgengilegt fyrir lögbært yfirvald.  
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2. Lögbært yfirvald í upprunaaðildarríki nautgripa í haldi sem ætlunin er að tilflytja skal tryggja að gögnin í auðkennis-

skírteininu séu send rafrænt til viðtökuaðildarríkisins fyrir brottför dýranna og að tímastimpill sé á hverri sendingu. 

8. gr. 

Viðurkenning á fullri rekstrarhæfni kerfis til rafrænna skipta á gögnum í auðkennisskírteinum milli tölvugagnagrunna 

aðildarríkjanna að því er varðar nautgripi í haldi 

1. Aðildarríki sem skiptast rafrænt á gögnum í auðkennisskírteini gegnum kerfi sem framkvæmdastjórnin kom á fót og er 

hannað til að skiptast á gögnum milli tölvugagnagrunna aðildarríkjanna að því er varðar nautgripi í haldi skulu viðurkennd sem 

aðildarríki með kerfi sem er að fullu rekstrarhæft. 

2. Framkvæmdastjórnin skal taka saman og birta á vefsetri sínu skrá yfir aðildarríki sem skiptast á gögnum í auðkennis-

skírteini gegnum þetta kerfi. 

3. KAFLI 

AUÐKENNING 

9. gr. 

Tækniforskriftir, snið og hönnun auðkenninga fyrir nautgripi, sauðfé, geitur, svín, dýr af úlfaldaætt og  

hjartardýr í haldi 

1. Lögbært yfirvald skal einungis samþykkja notkun á hefðbundnum eyrnamerkjum eða hefðbundnum böndum um kjúkuna, 

sem um getur í a- og b-lið III. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2019/2035, sem auðkenningu á nautgripi, sauðfé, geitur, 

svín, dýr af úlfaldaætt og hjartardýr í haldi ef þessar auðkenningar uppfylla tækniforskriftirnar sem settar eru fram í 1. hluta  

II. viðauka við þessa reglugerð. 

2. Lögbært yfirvald skal einungis samþykkja notkun á húðflúrum, sem um getur í g-lið III. viðauka við framselda reglugerð 

(ESB) 2019/2035, sem auðkenningu á sauðfé, geitur, svín og hjartardýr eins og kveðið er á um í 46. gr. (2. og 3. mgr.) og í  

52. gr. (b-liður 1. mgr), 73. gr. (c-liður 2. mgr.) og 76. gr. (c-liður 1. mgr.) þeirrar framseldu reglugerðar ef þessi húðflúr tryggja 

óafmáanlega merkingu og réttan aflestur. 

3. Lögbært yfirvald skal einungis samþykkja notkun á rafrænum kennimerkjum, sem um getur í c- til f-lið III. viðauka við 

framselda reglugerð (ESB) 2019/2035, sem auðkenningu á nautgripi, sauðfé, geitur, svín, dýr af úlfaldaætt og hjartardýr í haldi 

ef þessar auðkenningar uppfylla tækniforskriftirnar sem settar eru fram í 2. hluta II. viðauka við þessa reglugerð. Þar að auki 

skulu rafræn kennimerki, sem um getur í c- og f-lið III. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2019/2035, uppfylla 

tækniforskriftirnar sem settar eru fram í 1. hluta II. viðauka við þessa reglugerð. 

4. Þrátt fyrir 3. mgr. er lögbæru yfirvaldi heimilt að samþykkja notkun á rafrænum eyrnamerkjum sem auðkenningu á svín í 

haldi ef þessar auðkenningar uppfylla tækniforskriftirnar sem aðildarríkið, þar sem svínin eru í haldi, mælir fyrir um og þar 

birtist sýnilega, læsilega og óafmáanlega einkvæmt skráningarnúmer: 

a) starfsstöðvarinnar þar sem dýrin fæddust eða 

b) síðustu starfsstöðvarinnar í aðfangakeðjunni, sem um getur í 53. gr. framseldrar reglugerð (ESB) 2019/2035, ef þessi dýr 

eru tilflutt til starfsstöðvar utan þessarar aðfangakeðju.  
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10. gr. 

Tækniforskriftir, snið og hönnun auðkenninga á páfagauka í haldi 

1. Rekstraraðilar sem eru með páfagauka í haldi skulu tryggja að: 

a) fótmerkið, sem um getur í a-lið 1. mgr. 76. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/2035, uppfylli tækniforskriftirnar sem 

settar eru fram í 1. hluta II. viðauka við þessa reglugerð, 

b) húðflúrið, sem um getur í c-lið 1. mgr. 76. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/2035, tryggi óafmáanlega merkingu og 

réttan aflestur. 

2. Lögbært yfirvald skal einungis samþykkja notkun á stunguörmerkjum, sem um getur í b-lið 1. mgr. 76. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2019/2035, sem auðkenningu á páfagauka í haldi ef þessar auðkenningar uppfylla tækniforskriftirnar sem 

settar eru fram í 2. lið 2. hluta II. viðauka við þessa reglugerð. 

11. gr. 

Starfsreglur varðandi samþykki fyrir rafrænum kennimerkjum á nautgripi, sauðfé, geitur, svín, dýr af úlfaldaætt, 

hjartardýr og páfagauka í haldi 

1. Við veitingu samþykkis fyrir rafrænum kennimerkjum, sem um getur í c- til f-lið III. viðauka við framselda reglugerð 

(ESB) 2019/2035, á nautgripi, sauðfé, geitur, svín, dýr af úlfaldaætt, hjartardýr og páfagauka í haldi skal lögbært yfirvald 

tryggja að framleiðendur rafrænu kennimerkjanna hafi lagt fram sannanir fyrir því að prófanir á samkvæmni og afköstum, sem 

um getur í 4. lið 2. hluta II. viðauka við þessa reglugerð, hafi verið framkvæmdar á prófunarstöðvum sem eru faggiltar í 

samræmi við ISO/IEC-staðal 17025 „Almennar kröfur varðandi hæfni prófunar- og kvörðunarstofa“. 

2. Við veitingu samþykkis fyrir rafrænum kennimerkjum, sem um getur í 1. mgr., getur lögbært yfirvald gert kröfu um að 

framleiðendur rafrænna kennimerkja geri viðbótarprófarnir á traustleika og endingu til að tryggja virkni þeirra við sérstök 

landfræðileg skilyrði eða loftslagsskilyrði í hlutaðeigandi aðildarríki í samræmi við staðlana sem viðkomandi aðildarríki mælir 

fyrir um. 

12. gr. 

Samsetning auðkenniskóðans fyrir nautgripi, sauðfé, geitur, dýr af úlfaldaætt og hjartardýr í haldi 

Auðkenniskóði fyrir nautgripi, sauðfé, geitur, dýr af úlfaldaætt og hjartardýr í haldi skal vera sem hér segir: 

a) fyrsti þáttur auðkenniskóðans skal vera landskóði aðildarríkisins þar sem auðkenningin var fyrst sett á dýrin, annaðhvort á 

sniðinu: 

i. tveggja bókstafa kóði í samræmi við ISO-staðalinn 3166-1-alfa-2, að undanskildu Grikklandi en þar skal nota tveggja 

bókstafa kóðann „EL“, eða 

ii. þriggja tölustafa landskóði í samræmi við ISO-staðalinn 3166-1-talnakóði, 

b) annar þáttur auðkenniskóðans skal vera einkvæmur kóði fyrir hvert dýr, ekki lengri en 12 tölustafir. 

13. gr. 

Tímamörk til að setja auðkenningu á nautgripi í haldi 

1. Rekstraraðilar skulu tryggja að auðkenningin, sem um getur í a-lið 112. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, sé sett á nautgripi 

í haldi áður en hámarksfresturinn eftir fæðingu, sem aðildarríkið þar sem dýrin fæddust skal ákvarða, rennur út. Hámarks-

fresturinn skal reiknaður út frá fæðingardegi dýranna og skal ekki fara yfir 20 daga.  
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2. Þrátt fyrir 1. mgr. er aðildarríkjum heimilt að leyfa rekstraraðilum að lengja hámarksfrestinn til að setja á annað 

auðkennismerki í allt að 60 daga eftir fæðingardag dýranna, af ástæðum sem tengjast lífeðlisfræðilegri þroskun dýranna, ef 

annað auðkennismerkið er vambarstautur. 

3. Þrátt fyrir 1. mgr. er aðildarríkjum heimilt að leyfa rekstraraðilum að lengja hámarksfrestinn, sem um getur í 1. mgr., í allt 

að 9 mánuði með eftirfarandi skilyrðum: 

a) dýrin eru: 

i. alin við dreifbær skilyrði þar sem kálfar eru hjá mæðrum sínum, 

ii. ekki vön reglulegum samskiptum við menn, 

b) svæðið þar sem dýrin eru í haldi tryggir mikla einangrun dýranna, 

c) framlengingin stofnar rekjanleika dýranna ekki í hættu. 

Aðildarríkjum er heimilt að takmarka heimildina, sem um getur í fyrstu undirgrein, við tiltekin landsvæði eða sérstakar 

tegundir eða kyn nautgripa í haldi. 

4. Rekstraraðilar skulu tryggja að engir nautgripir í haldi fari frá starfsstöðinni þar sem þeir fæddust nema auðkenningin, sem 

um getur í a-lið 112. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, hafi verið sett á þessi dýr. 

14. gr. 

Tímamörk til að setja auðkenningu á sauðfé og geitur í haldi 

1. Rekstraraðilar skulu tryggja að auðkenningin, sem um getur í a-lið 1. mgr. 113. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, sé sett á 

sauðfé og geitur í haldi áður en hámarksfresturinn eftir fæðingu, sem aðildarríkið þar sem dýrin fæddust skal ákvarða, rennur út. 

Hámarksfresturinn skal reiknaður út frá fæðingardegi dýranna og skal ekki fara yfir 9 mánuði. 

2. Rekstraraðilar skulu tryggja að hvorki sauðfé né geitur í haldi fari frá starfsstöðinni þar sem þau fæddust nema 

auðkenningin, sem um getur í a-lið 1. mgr. 113. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, hafi verið sett á þessi dýr. 

15. gr. 

Tímamörk til að setja auðkenningu á svín í haldi 

1. Rekstraraðilar skulu tryggja að auðkenningin, sem um getur í a-lið 115. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, sé sett á svín í 

haldi áður en hámarksfresturinn eftir fæðingu, sem aðildarríkið þar sem dýrin fæddust skal ákvarða, rennur út. Hámarks-

fresturinn skal reiknaður út frá fæðingardegi dýranna og skal ekki fara yfir 9 mánuði. 

2. Rekstraraðilar skulu tryggja að engin svín í haldi fari frá starfsstöðinni þar sem þau fæddust eða fari út úr aðfangakeðjunni 

nema auðkenningin, sem um getur í a-lið 115. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429, hafi verið sett á þessi dýr. 

16. gr. 

Tímamörk til að setja auðkenningu á dýr af úlfaldaætt og hjartardýr í haldi 

1. Rekstraraðilar skulu tryggja að auðkenningin, sem um getur í 1. og 2. mgr. 73. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2019/2035, sé sett á dýr af úlfaldaætt og hjartardýr í haldi áður en hámarksfresturinn eftir fæðingu, sem aðildarríkið þar sem 

dýrin fæddust skal ákvarða, rennur út. Hámarksfresturinn skal reiknaður út frá fæðingardegi dýranna og skal ekki fara yfir  

9 mánuði.  
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2. Rekstraraðilar skulu tryggja að engin dýr af úlfaldaætt eða hjartardýr í haldi fari frá starfsstöðinni þar sem þau fæddust eða 

starfsstöðinni sem dýrin komu fyrst inn á ef þessi dýr voru tilflutt til þeirrar starfsstöðvar frá búsvæði þar sem þau héldu til sem 

villt dýr nema auðkenningin, sem um getur í 1. og 2. mgr. 73. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/2035, hafi verið sett á 

þessi dýr. 

3. Lögbæru yfirvaldi er heimilt að undanskilja rekstraraðila sem halda hreindýr frá kröfunum í 1. og 2. mgr. að því tilskildu 

að undanþágan stofni rekjanleika dýranna ekki í hættu. 

4. Þrátt fyrir 1. mgr. er aðildarríkjum heimilt að veita rekstraraðilum, sem eru með hjartardýr í haldi, undanþágu frá 

kröfunum í 1. mgr. með eftirfarandi skilyrðum: 

a) dýrin eru: 

i. alin við dreifbær skilyrði, 

ii. ekki vön reglulegum samskiptum við menn, 

b) svæðið þar sem dýrin eru í haldi tryggir mikla einangrun dýranna, 

c) undanþágan stofnar rekjanleika dýranna ekki í hættu. 

17. gr. 

Tímamörk til að setja auðkenningu á nautgripi, sauðfé, geitur, svín, dýr af úlfaldaætt og hjartardýr í haldi eftir komu 

þeirra inn í Sambandið 

1. Eftir komu nautgripa, sauðfjár, geita, svína, dýra af úlfaldaætt og hjartardýra í haldi inn í Sambandið og ef þessi dýr verða 

áfram í Sambandinu skulu rekstraraðilar tryggja að auðkenningin, sem um getur í 81. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2019/2035, sé sett á þessi dýr innan 20 daga frá komu þeirra á starfsstöðina sem þau koma fyrst inn á. 

2. Þrátt fyrir 1. mgr. er aðildarríkjum fyrstu komu heimilt að leyfa rekstraraðilum að lengja hámarksfrestinn til að setja á 

annað auðkennismerki í allt að 60 daga eftir fæðingardag dýranna, af ástæðum sem tengjast lífeðlisfræðilegri þroskun dýranna, 

ef annað auðkennismerkið er vambarstautur. 

3. Rekstraraðilar skulu tryggja að engir nautgripir, sauðfé, geitur, svín, dýr af úlfaldaætt eða hjartardýr í haldi fari frá 

starfsstöðinni sem þau koma fyrst inn á nema auðkenningin, sem um getur í 81. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/2035, 

hafi verið sett á þessi dýr. 

18. gr. 

Fjarlæging og breyting á auðkenningu nautgripa, sauðfjár, geita, svína, dýra af úlfaldaætt og hjartardýra í haldi 

Lögbæru yfirvaldi er einungis heimilt að leyfa rekstraraðilum að fjarlægja eða breyta auðkenningu á nautgripum, sauðfé, 

geitum, svínum, dýrum af úlfaldaætt og hjartardýrum í haldi ef fjarlægingin eða breytingin stofnar rekjanleika dýranna ekki í 

hættu, þ.m.t. rekjanleiki starfsstöðvarinnar þar sem þau fæddust, og ef áfram verður unnt, ef við á, að sanngreina hvert dýr fyrir 

sig. 

19. gr. 

Útskipti á auðkenningu á nautgripum, sauðfé, geitum, svínum, dýrum af úlfaldaætt og hjartardýrum í haldi og frestir til 

slíkra aðgerða 

1. Lögbæru yfirvaldi er einungis heimilt að leyfa rekstraraðilum að skipta út auðkenningu á nautgripum, sauðfé, geitum, 

svínum, dýrum af úlfaldaætt og hjartardýrum í haldi ef útskiptin stofna rekjanleika dýranna ekki í hættu, þ.m.t. rekjanleiki 

starfsstöðvarinnar þar sem þau fæddust, og ef áfram verður unnt, ef við á, að sanngreina hvert dýr fyrir sig.  
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2. Heimilt er að leyfa útskiptin, sem um getur í 1. mgr., sem hér segir: 

a) ef dýrin voru auðkennd með tvenns konar auðkenningum og önnur auðkenningin er orðin ólæsileg eða hefur tapast, að því 

tilskildu að auðkenniskóði dýrsins haldist óbreyttur og verði áfram eins og kóðinn á auðkenningunni sem er eftir, 

b) ef dýrin voru auðkennd með einni eða tveimur auðkenningum sem auðkenniskóði dýrsins birtist á og þessar auðkenningar 

eru orðnar ólæsilegar eða hafa tapast, að því tilskildu að það verði áfram unnt að greina auðkenniskóða dýrsins með 

nokkurri vissu og að auðkenniskóði dýrsins haldist óbreyttur, 

c) ef sauðfé, geitur eða svín í haldi voru auðkennd með auðkenningu sem einkvæmt skráningarnúmer starfsstöðvar birtist á og 

þessi auðkenning er orðin ólæsileg eða hefur tapast, að því tilskildu að það verði áfram unnt að greina með nokkurri vissu 

starfsstöðina þar sem dýrin fæddust eða, ef við á, síðustu starfsstöðina í aðfangakeðjunni og einkvæmt skráningarnúmer 

þeirrar starfsstöðvar eða, ef við á, þessarar síðustu starfsstöðvar birtist á auðkenningunni sem kemur í staðinn, 

d) ef um er að ræða sauðfé og geitur í haldi má heimila að auðkenningunni, sem um getur í a- og b-lið, verði skipt út fyrir nýja 

auðkenningu þar sem nýr auðkenniskóði birtist að því tilskildu að rekjanleikanum sé ekki stofnað í hættu. 

3. Útskipti á auðkenningunni, sem um getur í 1. mgr., skulu framkvæmd eins fljótt og unnt er og áður en hámarksfresturinn, 

sem aðildarríkið þar sem lögbært yfirvald heimilaði rekstraraðilum að skipta auðkenningunni út ákvarðar, rennur út og áður en 

dýrin eru tilflutt á aðra starfsstöð. 

4. Ef ekki er unnt að endurgera auðkenniskóða nautgripa, sauðfjár, geita og svína í haldi, sem birtist á auðkenningu sem um 

getur í a- og b-lið III. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2019/2035, á rafrænu kennimerki vegna tæknilegra takmarkana 

skal lögbært yfirvald einungis heimila að nýtt rafrænt kennimerki, þar sem nýr auðkenniskóði birtist, verði sett á þessi dýr ef 

báðir auðkenniskóðarnir eru skráðir í tölvugagnagrunnana sem um getur í 1. mgr. 109. gr. reglugerðar (ESB) 2016/429. 

4. KAFLI 

UMBREYTINGAR- OG LOKAÁKVÆÐI 

20. gr. 

Umbreytingarráðstafanir varðandi samþykki fyrir auðkenningu 

Þrátt fyrir 9., 10. og 11. gr. þessarar reglugerðar er aðildarríkjum heimilt, á umbreytingartímabili sem lýkur 20. apríl 2023, að 

halda áfram að nota auðkenningar sem voru samþykktar fyrir 21. apríl 2021 í samræmi við reglugerðir (EB) nr. 1760/2000 og 

(EB) nr. 21/2004 og tilskipun 2008/71/EB sem og í samræmi við gerðir sem voru samþykktar á grundvelli þessara reglugerða 

og þessarar tilskipunar. 

21. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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Hún kemur til framkvæmda frá og með 21. apríl 2021. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 24. mars 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Tækniforskriftir fyrir upplýsingasnið í tölvugagnagrunnum yfir nautgripi, sauðfé, geitur og svín í haldi 

Tegund upplýsinga Lýsing Snið 

Auðkenniskóði dýrs Landskóði Einn af eftirfarandi valkostum: 

Bókstafakóði: ISO 3166-1 alfa-2 kóði (1) 

Talnakóði: ISO 3166-1 talnakóði 

Einkvæmur kóði fyrir hvert dýr 12 tölustafir 

Rafrænt kennimerki (valkvætt)  Einn af eftirfarandi valkostum: 

— Rafrænt eyrnamerki 

— Vambarstautur 

— Stunguörmerki 

— Rafrænt band um kjúkuna 

Einkvæmt skráningarnúmer 

starfsstöðvar 

 Landskóði og þar á eftir koma 12 alstafir 

Heiti rekstraraðila starfsstöðvar  140 alstafir 

Heimilisfang rekstraraðila 

starfsstöðvar 

Götuheiti og húsnúmer 140 alstafir 

Póstnúmer 10 alstafir 

Borg 35 alstafir 

Dagsetning  Dagsetning (ÁÁÁÁ-MM-DD) 

Heildarfjöldi dýra  15 tölustafir 

(1) Að undanskildu Grikklandi en þar skal nota tveggja bókstafa kóðann „EL“. 
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II. VIÐAUKI 

1. HLUTI 

Tækniforskriftir auðkenninga fyrir nautgripi, sauðfé, geitur, svín, dýr af úlfaldaætt, hjartardýr og páfagauka í haldi 

1. Auðkenningin, sem um getur í a-, b-, c-, f- og h-lið III. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2019/2035, fyrir nautgripi, 

sauðfé, geitur, svín, dýr af úlfaldaætt, hjartardýr og páfagauka í haldi skal vera: 

a) einnota, 

b) úr efni sem brotnar ekki niður, 

c) þannig að ekki sé hægt að eiga við hana, 

d) auðveld aflestrar allan líftíma dýrsins, 

e) hönnuð þannig að hún haldist tryggilega fest á dýr án þess að valda þeim skaða, 

f) auðveldlega fjarlægjanleg úr fæðukeðjunni. 

2. Á auðkenningunni, sem um getur í 1. lið, skal birtast sýnilega, læsilega og óafmáanlega eitt af eftirfarandi: 

a) fyrsti og annar þáttur auðkenniskóða dýrsins í samræmi við 12. gr., 

b) einkvæmt skráningarnúmer starfsstöðvar dýrsins sem um getur í a-lið 18. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/2035 

eða 

c) alstafaauðkenniskóðinn sem um getur í 1. mgr. 76. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/2035. 

3. Auðkenningin, sem um getur í 1. lið, má innihalda aðrar upplýsingar ef lögbært yfirvald heimilar það og að því tilskildu að 

auðkenningin uppfylli kröfurnar í 2. lið. 

2. HLUTI 

Tækniforskriftir fyrir rafræn kennimerki á nautgripi, sauðfé, geitur, svín, dýr af úlfaldaætt og hjartardýr í haldi 

1. Á rafrænu kennimerkjunum, sem um getur í c- til f-lið III. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2019/2035, skulu birtast 

fyrsti þáttur auðkenniskóða dýrsins sem þriggja tölustafa landskóði og annar þáttur auðkenniskóða dýrsins í samræmi við 

12. gr. 

2. Rafrænu kennimerkin, sem um getur í 1. lið, skulu vera: 

a) hlutlausir merkissvarar sem eingöngu eru til aflestrar og nota HDX eða FDX-B-tækni og uppfylla ISO-staðlana 11784 

og 11785 og 

b) lesanleg með tækjum sem uppfylla ISO-staðalinn 11785 og geta lesið af HDX og FDX-B-merkissvörum. 

3. Rafrænu kennimerkin, sem um getur í 1. lið, skulu vera lesanleg í lágmarksálestrarfjarlægð sem hér segir: 

a) að því er varðar nautgripi í haldi: 

i. eyrnamerki í 12 cm fjarlægð þegar þau eru lesin með færanlegu aflestrartæki, 

ii. stunguörmerki í 15 cm fjarlægð þegar þau eru lesin með færanlegu aflestrartæki, 

iii. vambarstautar í 25 cm fjarlægð þegar þeir eru lesnir með færanlegu aflestrartæki, 

iv. öll rafræn kennimerki í 80 cm fjarlægð þegar þau eru lesin með kyrrstæðu aflestrartæki, 
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b) að því er varðar sauðfé og geitur: 

i. eyrnamerki og bönd um kjúkuna í 12 cm fjarlægð þegar þau eru lesin með færanlegu aflestrartæki, 

ii. vambarstautar og stunguörmerki í 20 cm fjarlægð þegar þau eru lesin með færanlegu aflestrartæki, 

iii. öll rafræn kennimerki í 50 cm fjarlægð þegar þau eru lesin með kyrrstæðu aflestrartæki. 

4. Rafrænu kennimerkin, sem um getur í 1. lið, skulu hafa verið prófuð, með jákvæðum niðurstöðum, að því er varðar: 

a) samkvæmni við ISO-staðla 11784 og 11785 í samræmi við aðferðina sem um getur í 7. lið ISO-staðals 24631-1 og 

b) lágmarksnothæfi m.t.t. álestrarfjarlægðar, sem um getur í 3. lið þessa hluta, í samræmi við aðferðina sem um getur í  

7. lið ISO-staðals 24631-3. 

 __________  


