
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 45/2012 

z dnia 19 stycznia 2012 r. 

zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do dokumentów 
przewozowych 

(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, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (WE) nr 21/2004 nakłada na każde 
państwo członkowskie obowiązek ustanowienia systemu 
identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz zgodnie 
z przepisami tego rozporządzenia. 

(2) System ten składa się z czterech elementów; są to: środek 
identyfikacyjny, mający zidentyfikować dane zwierzę 
(„środek identyfikacyjny”), aktualny rejestr prowadzony 
dla każdego gospodarstwa, dokumenty przewozowe 
oraz centralny rejestr lub komputerowa baza danych. 
W załączniku do rozporządzenia określa się wymagania 
dotyczące tych elementów. 

(3) W rozporządzeniu (WE) nr 21/2004 przewiduje się 
również, że od dnia 31 grudnia 2009 r. identyfikacja 
elektroniczna stanie się obowiązkowa dla wszystkich 
zwierząt urodzonych po tej dacie. Większość zwierząt 
urodzonych przed tą datą jest jednak wciąż identyfiko
wana przy pomocy identyfikatorów innych niż elektro
niczne. 

(4) Indywidualny kod zwierzęcia zawarty w identyfikatorach 
innych niż elektroniczne może być zapisywany tylko 
ręcznie. Ręczne zapisywanie identyfikatorów innych niż 
elektroniczne oznacza poważne obciążenie dla hodow
ców, a przy tym pociąga za sobą ryzyko wystąpienia 
błędów. 

(5) Uwzględniono szczególną sytuację zwierząt urodzonych 
przed dniem 31 grudnia 2009 r. w kontekście wymogu 
zapisywania indywidualnych kodów zwierząt w 
dokumencie przewozowym. Ryzyko, jakie towarzyszy 
przewozowi takich zwierząt do rzeźni, jest nieznaczne 
i nie uzasadnia dodatkowych obciążeń administracyjnych, 
jakie pociąga za sobą ten wymóg. Zwierzęta przewożone 
bezpośrednio do rzeźni w tym samym państwie człon
kowskim zwolniono zatem z tego wymogu niezależnie 
od daty przewozu takich zwierząt. 

(6) Aby jeszcze bardziej zmniejszyć obciążenia administra
cyjne dla podmiotów prowadzących obrót zwierzętami, 
w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 21/2004, zmie
nionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 933/2008 ( 2 ), 
przewiduje się, że wymóg zapisywania indywidualnego 
kodu zwierzęcia w dokumencie przewozowym nie jest 
obowiązkowy dla zwierząt urodzonych przed dniem 
31 grudnia 2009 r., do dnia 31 grudnia 2011 r. 
w przypadku wszelkich przewozów innych niż do rzeźni 
– bezpośrednio lub z zastosowaniem procedury nadzoru. 

(7) W czasie obowiązywania tego okresu przejściowego do 
służb Komisji nie zgłoszono poważniejszych usterek 
w systemie, związanych z wprowadzeniem tego odstęp
stwa. 

(8) W niektórych państwach dane wskazują jednak, że – ze 
względu na szczególny sposób hodowania owiec i kóz – 
zwierzęta urodzone przed dniem 31 grudnia 2009 r. 
nadal będą stanowić znaczną część populacji owiec 
i kóz do dnia 31 grudnia 2014 r. Ryzyko związane 
z ich przewozem systematycznie malałoby proporcjo
nalnie do spadku liczby takich zwierząt. Jednakże ręczne 
zapisywanie identyfikatorów innych niż elektroniczne 
wciąż stanowiłoby w tych przypadkach znaczące obcią 
żenie administracyjne dla hodowców takich zwierząt.
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( 1 ) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8. ( 2 ) Dz.U. L 256 z 24.9.2008, s. 5.



(9) Dlatego przewozy takich zwierząt powinny być nadal 
zwolnione z wymogu zapisywania indywidualnych 
kodów zwierząt w dokumencie przewozowym do dnia 
31 grudnia 2014 r. Spoczywający na hodowcach zwie
rząt ciężar takiej rejestracji po tej dacie oraz towarzyszące 
mu ryzyko błędów zostałyby ograniczone do dopusz
czalnego poziomu. 

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 21/2004. 

(11) W trosce o pewność prawa właściwe jest, aby niniejsze 
rozporządzenie było stosowane z mocą wsteczną od dnia 
1 stycznia 2012 r. w celu zapewnienia ciągłości stoso
wania zwolnienia z wymogu polegającego na zapisy
waniu indywidualnych kodów zwierząt w dokumencie 
przewozowym. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W sekcji C.3 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 21/2004 
lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) do dnia 31 grudnia 2014 r. w przypadku wszelkich 
innych zmian miejsca pobytu.”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 19 stycznia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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