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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

7.07.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1688/2008, внесена от George Milne, с британско гражданство,
от името на Националната асоциация на овцевъдите, подкрепена от 
8 136 подписа, относно европейското законодателство за 
задължителната електронна идентификация на овцете, влизащо в сила 
от 1 януари 2010 г.

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията желаят изменение на законодателството (Регламент 
21/2004/ЕО на Съвета), за създаване на система за идентификация и регистрация на 
животни от рода на овцете и козите (задължителна електронна идентификация ), която 
влиза в сила от 1 януари 2010 г. Съгласно този регламент, животните трябва да носят 
електронна марка, имплантирана в ухото или в храносмилателните органи, чийто код 
ще може да бъде четен от стационарно или портативно електронно четящо устройство. 
Вносителите на петицията желаят изискването за двойно маркиране и необходимостта 
от индивидуално маркиране да бъдат отстранени от законодателството, като вместо 
това се въведе групово маркиране. Те настояват преди мярката да бъде наложена в 
Европейския съюз да бъде проведен анализ на нейната рентабилност за фермерите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на комисията, получен на 7 юли 2009 г.

Предложението на Комисията за Регламент (ЕО) № 21/2004 бе предизвикано от кризата 
с шапа в Обединеното кралство през 2001 г. и заключенията от докладите на 
Европейския парламент, Европейската сметна палата, както и както и от националните 
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доклади на Обединеното кралство, издадени след тази криза. Тази криза подчертава 
необходимостта от индивидуална проследяемост и електронна идентификация на 
овцете и козите. В съображенията на цитирания регламент се посочва, че електронната 
идентификация ще бъде въведена веднага, след като бъдат разработени необходимите 
мерки по прилагане.
Електронната идентификация на овцете и козите се въвежда с Регламент (ЕО) № 
1560/2007 на Съвета, който, следвайки законодателна резолюция 2007/0244 (CNS), 
определи датата на задължителната електронна идентификация на 31 декември 2009 г. 
Този регламент бе приет с широко квалифицирано мнозинство от държавите-членки, 
макар някои от държавите-членки да не подкрепяха предложението, тъй като 
предпочитаха по-ранна дата за прилагане.
С цел да се улесни безпроблемното въвеждане на електронната идентификация във 
вида, установен от Съвета, Комисията прие Регламент (ЕО) № 933/2008 за изменение 
на приложението към Регламент (ЕО) № 21/2004. Този регламент също така бе приет с 
квалифицирано мнозинство от държавите-членки, макар някои от държавите-членки да 
не подкрепяха предложението, тъй като смятаха, че това ще доведе до ново ненужно 
забавяне на въвеждането на електронната идентификация.
Електронната идентификация бе обсъждана наскоро (23 март 2009 г.)от Съвета по 
земеделие. Макар някои от държавите-членки да подчертаха трудностите при 
въвеждането на електронната идентификация, принципът на индивидуалната 
проследяемост не бе оспорен.
С цел да се помогне на държавите-членки да изберат най-ефективните от разходна 
гледна точка възможности за въвеждане на електронната идентификация, Съвместният 
изследователски Център на Комисията приключи съвсем наскоро икономически анализ 
по въпроса. Изследването се базира на различни сценарии, при които електронната 
идентификация би могла да бъде приложена в рамките на Регламент (ЕО) № 21/2004. 
Резултатите от изследването бяха представени на постоянния комитет по хранителната 
верига и здравето на животните на 1 април 2009 г., на същата дата бяха предадени на 
Европейския парламент и бе осигурен публичен интернет достъп до тях 
(http://eid.jrc.ec.europa.eu/EIDpages/documents/tg/costanalysis_final_web.pdf). Въз основа 
на този доклад Комисията обсъжда какви правила биха могли да бъдат приети съгласно 
процедурите по комитология, така че да могат да бъдат намалени разходите за 
електронната идентификация, без да се нарушават принципите и разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета.

Заключение

Електронната идентификация е ключов елемент за постигане на индивидуална 
проследяемост на овцете и козите. Това е особено важно в регионите, в които се 
отглеждат значителен брой животни и поради това съществува повишен риск за 
пренасяне на заболявания. Връщането към партидната идентификация би означавало 
сериозна стъпка назад от договореното равнище на проследяемост, което бе установено 
с Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета и което не е оспорвано от Европейския 
парламент или Съвета от момента на приемането му.


