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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1688/2008 af George Milne, britisk statsborger, for National 
Sheep Association, og 8.136 medunderskrivere, om europæisk lovgivning om 
obligatorisk elektronisk identifikation af får fra 1. januar 2010

1. Sammendrag

Andragerne anmoder om, at lovgivningen (Rådets forordning 21/2004/EF) om indførelse af 
en ordning for identifikation og registrering af får og geder (obligatorisk elektronisk 
identifikation - EID), som skal træde i kraft den 1. januar 2010, ændres. Som lovgivningen er 
i dag, skal dyrene bære et elektronisk mærke, som skal implanteres i deres øre eller 
fordøjelsesorganer, med en kode, der kan læses af et fast eller transportabelt elektronisk 
instrument. Andragerne anmoder om, at kravet om dobbelt mærkning fjernes fra lovgivningen 
sammen med kravet om individuel mærkning og erstattes af flokmærkning. De anmoder om, 
at der udføres en cost-benefit-analyse af konsekvenserne af dette tiltag for landmændene, før 
det indføres i Den Europæiske Union. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. juli 2009.

Kommissionens forslag til forordning (EF) nr. 21/2004 og konklusionerne på rapporterne fra 
Europa-Parlamentet, Revisionsretten og ligeledes de britiske nationale rapporter var 
foranlediget af mund- og klovsygekriserne i Det Forenede Kongerige i 2001 og blev 
udarbejdet efter kriserne. Sidstnævnte bekræfter nødvendigheden af individuel sporing og 
elektronisk identifikation (EID) af får og geder.   Ifølge førnævnte forordnings betragtninger 
skulle der indføres elektronisk identifikation, så snart de nødvendige 
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gennemførelsesforanstaltninger var blevet udarbejdet. 
EID af geder og får blev endelig indført med Rådets forordning (EF) nr. 1560/2007, som efter 
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning 2007/0244 (CNS) fastsatte datoen for 
den obligatoriske EID til den 31. december 2009. Denne forordning blev støttet af et bredt 
kvalificeret flertal af medlemsstaterne, selvom nogle medlemsstater ikke støttede forslaget, 
fordi de ønskede en tidligere dato for gennemførelsen af EID. 

For at lette indførelsen af EID, som fastsat af Rådet, vedtog Kommissionen forordning (EF) 
nr. 933/2008 om ændring af bilaget til forordning (EF) nr. 21/2004.  Forordningen blev 
igen støttet af et kvalificeret flertal af medlemsstaterne, selvom visse andre medlemsstater 
ikke støttede forslaget, da de følte, at dette igen ville resultere i en unødvendig forsinkelse af 
gennemførelsen af EID.  
EID blev for nylig (den 23. marts 2009) behandlet i Rådet for Landbrug og fiskeri.  Selvom 
nogle medlemsstater pegede på vanskeligheder ved gennemførelsen af EID, blev princippet 
om individuel sporing ikke anfægtet.

For at hjælpe medlemsstaterne med at vælge de mest effektive måder for at indføre EID på, 
har Kommissionens Fælles Forskningscenter netop færdiggjort en økonomisk undersøgelse. 
Denne undersøgelse er baseret på forskellige situationer, hvor EID kan anvendes i henhold til 
forordning (EF) nr. 21/2004.  Resultaterne af undersøgelsen blev fremlagt for Den Stående 
Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 1. april 2009 og samme dato fremsendt til 
Europa-Parlamentet, ligesom den blev offentliggjort på web-siden 
(http://eid.jrc.ec.europa.eu/EIDpages/documents/tg/costanalysis_final_web.pdf). På baggrund 
af denne rapport drøfter Kommissionen, hvilke regler der kan vedtages efter 
komitologiprocedurerne, og som vil kunne begrænse omkostningerne ved EID uden at stride 
imod principperne og bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 21/2004.    

Afslutning

Elektronisk identifikation er nøglen til gennemførelsen af individuel sporing af får og geder.  
Dette er særligt vigtigt i områder, hvor der er omfattende dyrebestande og dermed øget risiko 
for smitteoverførsel. Genindførelse af flokidentifikation ville være et betydeligt tilbageskridt 
fra den vedtagne plan for sporing, som blev fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 21/2004, og 
som siden vedtagelsen aldrig er blevet anfægtet af hverken Europa-parlamentet eller Rådets. 


