
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1034/2010 

z dnia 15 listopada 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2003 w odniesieniu do kontroli dotyczących wymogów 
w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające 
system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania 
wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporzą
dzenie Rady (WE) nr 820/97 ( 1 ), w szczególności jego art. 10 
zdanie wprowadzające i lit. d), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2003 z dnia 
23 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie minimal
nego poziomu kontroli przeprowadzanych w ramach 
systemu identyfikacji i rejestracji bydła ( 2 ) określa mini
malne wymogi dotyczące takich kontroli. 

(2) Doświadczenia wynikające z wdrożenia kontroli na 
miejscu ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 
1082/2003, jak wskazano w rocznych raportach, oraz 
doświadczenia płynące z wdrożenia kontroli na miejscu 
dotyczących owiec i kóz, które ustanowiono 
w rozporządzeniu (WE) nr 1505/2006 ( 3 ), przemawiają 
za zmniejszeniem odsetka gospodarstw kontrolowanych 
corocznie oraz liczby zwierząt podlegających kontroli. 
Ogólną zasadą jest objęcie kontrolą wszystkich zwierząt 
w danym gospodarstwie. Jednak w przypadku gospo
darstw, w których znajduje się więcej niż 20 sztuk zwie
rząt, właściwemu organowi należy zezwolić na ograni
czenie kontroli do odpowiedniej reprezentatywnej próby 
zwierząt. 

(3) Ponadto w rozporządzeniu (WE) nr 1082/2003 przewi
dziano, że państwa członkowskie mają obowiązek przed
kładać Komisji roczny raport zgodnie ze wzorem wska
zanym w załączniku I do tego rozporządzenia, w którym 
zawarte są szczegółowe informacje na temat wdrożenia 
tych kontroli. 

(4) Gromadzenie danych na potrzeby rocznego raportu 
powinno być odpowiednie i proporcjonalne do wytyczo
nych celów. W celu uzyskania bardziej ukierunkowanych 
i zgodnych z zasadą proporcjonalności raportów, 
niektóre wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 

1082/2003, a także wzór wskazany w załączniku I do 
tego rozporządzenia powinny zostać uproszczone, aby 
zapewnić poprawę informacji na temat wdrożenia 
kontroli. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1082/2003. 

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1082/2003 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) art. 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściwy organ prowadzi coroczne kontrole, które 
obejmują przynajmniej 3 % gospodarstw. 

2. Jeżeli kontrole, o których mowa w ust. 1, ujawnią 
znaczny stopień niezgodności z rozporządzeniem (WE) nr 
1760/2000, w następnym rocznym okresie kontroli mini
malny poziom kontroli zostanie zwiększony.”; 

2) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Właściwy organ kontroluje identyfikację wszystkich zwierząt 
w gospodarstwie. 

Jednak w przypadku gdy liczba zwierząt w gospodarstwie 
przekracza dwadzieścia sztuk, właściwy organ może podjąć 
decyzję o przeprowadzeniu kontroli środków służących 
identyfikacji na reprezentatywnej próbie tych zwierząt 
zgodnie z normami międzynarodowymi, pod warunkiem 
że liczba kontrolowanych zwierząt jest wystarczająca, aby 
wykryć 5 % przypadków nieprzestrzegania wymogów 
rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 przez posiadaczy takich 
zwierząt, przy poziomie ufności równym 95 %.”; 

3) art. 5 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

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

4) w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
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( 1 ) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 9. 
( 3 ) Dz.U. L 280 z 12.10.2006, s. 3.



Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje 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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ZAŁĄCZNIK 

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1082/2003 otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK I 

Raport dotyczący rezultatów kontroli przeprowadzanych zgodnie z tytułem I rozporządzenia (WE) 
nr 1760/2000 

1. Ogólne informacje na temat gospodarstw i zwierząt 

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

Łączna liczba objętych kontrolą gospodarstw w okresie sprawozdawczym 

Łączna liczba zwierząt według stanu rejestracji w państwie członkowskim na początku okresu 
sprawozdawczego ( 1 ) 

Łączna liczba objętych kontrolą zwierząt w okresie sprawozdawczym 

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

2. Niezgodność z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 

Gospodarstwa, w których stwierdzono niezgodność 

3. Sankcje nałożone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 494/98 (*) 

Zwierzęta objęte 
sankcjami Gospodarstwa objęte sankcjami 

1. Ograniczenia przewozu pojedynczych zwierząt 

2. Ograniczenia przewozu wszystkich zwierząt z danego gospo
darstwa 

3. Zniszczenie zwierząt 

Ogółem 

(*) Dz.U. L 60 z 28.2.1998, s. 78.”.
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