
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1033/2010 

z dnia 15 listopada 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1505/2006 w odniesieniu do rocznych sprawozdań składanych 
przez państwa członkowskie, dotyczących wyników kontroli prowadzonych w związku 

z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 
17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji 
i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG 
i 64/432/EWG ( 1 ), w szczególności jego art. 10 ust. 1 akapit 
pierwszy oraz art. 10 ust. 1 akapit drugi lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 
11 października 2006 r. wdrażające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu 
kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją 
i rejestrowaniem owiec i kóz ( 2 ) stanowi, że państwa 
członkowskie mają obowiązek przeprowadzać kontrole 
w celu zweryfikowania, czy posiadacze przestrzegają 
wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) 
nr 21/2004. 

(2) Ponadto rozporządzeniu (WE) nr 1505/2006 stanowi, że 
państwa członkowskie mają obowiązek przedkładać 
Komisji roczne sprawozdanie zgodnie ze wzorem okre 
ślonym w załączniku I do tego rozporządzenia, doty
czące wyników kontroli przeprowadzonych 
w poprzednim rocznym okresie kontroli. 

(3) Gromadzenie danych na potrzeby rocznego sprawoz
dania powinno być odpowiednie i proporcjonalne do 
wytyczonych celów. W celu uzyskania bardziej ukierun

kowanych i odpowiednich do zastosowania sprawozdań 
należy uprościć niektóre wymogi określone w załączniku 
do rozporządzenia (WE) nr 1505/2006, a także wzór 
określony w tymże załączniku, tak aby sprawozdania 
pozwalały lepiej przekazywać istotne informacje na 
temat wdrożenia kontroli oraz aby uniknąć zbędnego 
obciążenia administracyjnego. 

(4) Należy zatem odpowienio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1505/2006. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1505/2006 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) art. 7 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) liczbę gospodarstw, które poddano kontroli;”; 

2) w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 
do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8. 
( 2 ) Dz.U. L 280 z 12.10.2006, s. 3.



ZAŁĄCZNIK 

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1505/2006 otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK 

Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych w sektorze owiec i kóz dotyczących wymogów 
w zakresie identyfikacji i rejestrowania tych zwierząt zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 

1. Ogólne informacje o gospodarstwach, zwierzętach i kontrolach 

Łączna liczba gospodarstw w państwie członkowskim na początku roku okresu 
sprawozdawczego ( 1 ) 

Łączna liczba objętych kontrolą gospodarstw w roku okresu sprawozdawczego 

Łączna liczba zwierząt zarejestrowanych w państwie członkowskim na początku 
roku okresu sprawozdawczego ( 1 ) 

Łączna liczba objętych kontrolą zwierząt w gospodarstwach w okresie sprawozdaw
czym ( 1 ) 

( 1 ) Lub inna krajowa data referencyjna dla statystyk dotyczących zwierząt. 

2. Stwierdzone niezgodności 

Liczba gospodarstw, w których stwierdzono niezgodność 

3. Nałożone kary 

Liczba gospodarstw, na które nałożono kary”
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