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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1688/2008, του George Milne, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης National Sheep Association, η οποία συνοδεύεται από 8 136 
υπογραφές, σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υποχρεωτική 
ηλεκτρονική αναγνώριση των προβατοειδών από την 1η Ιανουαρίου 2010

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να τροποποιηθεί η νομοθεσία (κανονισμός 21/2004/EΚ του Συμβουλίου) 
που θεσπίζει σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων (υποχρεωτική 
ηλεκτρονική αναγνώριση - EID) και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010. Σύμφωνα με 
τη νομοθεσία αυτή τα ζώα θα πρέπει να φέρουν στο αυτί ή το πεπτικό τους σύστημα 
ηλεκτρονικό εμφύτευμα του οποίου ο κωδικός θα μπορεί να αναγνωσθεί από σταθερές ή 
φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Οι αναφέροντες ζητούν να αφαιρεθεί από τη νομοθεσία η 
απαίτηση της διπλής αναγνώρισης, καθώς και η υποχρέωση ατομικής αναγνώρισης και να 
αντικατασταθεί από συλλογική επισήμανση. Ζητούν να γίνει ανάλυση κόστους-ωφελείας 
σχετικά με τις επιπτώσεις αυτού του μέτρου στους αγρότες πριν από τη θέσπισή του στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009.

Αίτιο για την εκ μέρους της Επιτροπής πρόταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 ήταν η
κρίση του αφθώδους πυρετού στο ΗΒ το 2001 και τα συμπεράσματα των εκθέσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και των εθνικών 
εκθέσεων του ΗΒ που εκπονήθηκαν μετά από την κρίση αυτή. Οι τελευταίες διατυπώνουν εκ
νέου την ανάγκη ατομικής ιχνηλασιμότητας και ηλεκτρονικής αναγνώρισης (EID) των 
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αιγοπροβάτων. Προβλεπόταν στις αιτιολογικές σκέψεις του η εισαγωγή της ηλεκτρονικής
αναγνώρισης αμέσως μετά την ανάπτυξη των απαραίτητων μέτρων εφαρμογής.
Η EID των αιγοπροβάτων θεσπίστηκε τελικά με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.
1560/2007, ο οποίος, ακολουθώντας το νομοθετικό ψήφισμα 2007/0244(CNS) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όριζε ως ημερομηνία υποχρεωτικής EID την 31η Δεκεμβρίου 
2009. Τον κανονισμό αυτό υποστήριξε ευρεία ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών, παρότι
μερικά κράτη μέλη δεν υποστήριξαν την πρόταση επειδή επιθυμούσαν συντομότερη 
ημερομηνία εφαρμογής.
Προς διευκόλυνση της ομαλής εισαγωγής της EID ως θεσπιζόταν από το Συμβούλιο, η
Επιτροπή ενέκρινε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 933/2008 που τροποποιούσε το παράρτημα του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004. Και αυτόν τον κανονισμό τον υποστήριξε ειδική πλειοψηφία
των κρατών μελών, παρότι μερικά άλλα κράτη μέλη δεν υποστήριξαν την πρόταση επειδή
θεώρησαν ότι θα προκαλούσε περιττή καθυστέρηση στην εφαρμογή της EID.

Η EID εξετάστηκε πρόσφατα (23 Μαρτίου 2009) από το Συμβούλιο AGRI. Παρότι μερικά
κράτη μέλη επισήμαναν δυσχέρειες όσον αφορά την εφαρμογή της, δεν αμφισβητήθηκε η 
αρχή της ατομικής ιχνηλασιμότητας.
Για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να επιλέγουν τις αποτελεσματικότερες από πλευράς
κόστους λύσεις για την εισαγωγή της EID, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής μόλις 
ολοκλήρωσε σχετική οικονομική ανάλυση. Η μελέτη αυτή βασίζεται σε διαφορετικά σενάρια
για την εφαρμογή EID στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004. Τα αποτελέσματα
της μελέτης παρουσιάστηκαν στη Μόνιμη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία
των Ζώων την 1η Απριλίου 2009, διαβιβάστηκαν την ίδια ημερομηνία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο
(http://eid.jrc.ec.europa.eu/EIDpages/documents/tg/costanalysis_final_web.pdf). Βάσει της
εκθέσεως αυτής, η Επιτροπή εξετάζει τους κανόνες που μπορεί να εγκριθούν ακολουθώντας
τις διαδικασίες της επιτροπολογίας και θα μείωναν το κόστος της EID χωρίς να διακυβεύουν 
τις αρχές και διατάξεις του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 21/2004.

Συμπέρασμα

Η ηλεκτρονική αναγνώριση είναι ζωτική για την επίτευξη της ατομικής ιχνηλασιμότητας των 
αιγοπροβάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιοχές με σημαντικό πληθυσμό ζώων
και, επομένως, αυξημένο κίνδυνο διάδοσης ασθενειών. Η επανεισαγωγή της συλλογικής
αναγνώρισης θα αποτελούσε σημαντική οπισθοχώρηση από το συμφωνηθέν επίπεδο
ιχνηλασιμότητας που θεσπίζει ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 21/2004 και ο
οποίος δεν έχει ποτέ αμφισβητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο από της 
εγκρίσεώς του.


