
CM\786534FI.doc PE427.118v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009–2014

Vetoomusvaliokunta

7.7.2009

ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1688/2008, George Milne, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, National Sheep Association -yhdistyksen puolesta, ja 8 136 
allekirjoittanutta, lammaseläinten pakollista elektronista 
tunnistusjärjestelmää koskevasta EU:n lainsäädännöstä, jonka on määrä 
tulla voimaan 1. tammikuuta 2010.

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vaatii lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän 
(pakollinen elektroninen tunnistus) perustamista koskevan lainsäädännön (neuvoston 
asetus 21/2004/EY), jonka on määrä tulla voimaan 1. tammikuuta 2010, muuttamista. 
Kyseisen säädöksen mukaan eläimille on kiinnitettävä korvaan tai ruuansulatuselimistöön 
elektroninen tunniste, jonka koodi on luettavissa kannettavalla tai kiinteällä elektronisella 
laitteella. Vetoomuksen esittäjät vaativat, että säädöksestä poistetaan kaksinkertaista 
merkitsemistä sekä eläinten yksilöllistä tunnistamista koskevat vaatimukset ja korvataan ne 
eläinerien merkinnällä. He pyytävät, että toimenpiteen vaikutuksista viljelijöille suoritetaan 
kustannus-hyötyanalyysi, ennen kuin se otetaan käyttöön Euroopan unionissa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 26. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 7. heinäkuuta 2009

Yhdistyneen kuningaskunnan suu- ja sorkkatautikriisi vuonna 2001 ja kriisin jälkeen 
julkaistujen Euroopan parlamentin ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen 
kertomusten päätelmät sekä Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisten raporttien päätelmät 
saivat komission antamaan ehdotuksen asetukseksi (EY) N:o 21/2004. Raporteissa toistetaan, 
että lampaiden ja vuohien yksilöllinen jäljitettävyys ja elektroninen tunnistus on tarpeen. 
Mainitun asetuksen johdanto-osan kappaleissa todettiin, että elektroninen tunnistus otettaisiin 
käyttöön heti, kun tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet on laadittu.

Lampaiden ja vuohien elektroninen tunnistus otettiin lopulta käyttöön neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 1560/2007, jolla elektroninen tunnistus tehtiin Euroopan parlamentin 
lainsäädäntöpäätöslauselman 2007/0244(CNS) mukaisesti pakolliseksi 31. joulukuuta 2009 
alkaen. Asetus sai jäsenvaltioiden reilun määräenemmistön tuen, vaikka muutamat 
jäsenvaltiot eivät tukeneet ehdotusta, koska toivoivat aikaisempaa 
täytäntöönpanopäivämäärää.

Helpottaakseen neuvoston perustaman elektronisen tunnistusjärjestelmän sujuvaa 
käyttöönottoa komissio antoi asetuksen (EY) N:o 933/2008 neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 21/2004 liitteen muuttamisesta. Tämäkin asetus sai jäsenvaltioiden 
määräenemmistön tuen, vaikka toiset jäsenvaltioista eivät tukeneet ehdotusta, koska katsoivat 
sen jälleen johtavan elektronisen tunnistuksen käyttöönoton tarpeettomaan viivästymiseen.
Elektronisesta tunnistuksesta keskusteltiin hiljattain (23. maaliskuuta 2009) 
maatalousneuvostossa. Vaikka jotkin jäsenvaltiot korostivat elektronisen tunnistuksen 
käyttöönottoon liittyviä vaikeuksia, yksilöllisen jäljitettävyyden periaatetta ei asetettu 
kyseenalaiseksi. 
Komission Yhteinen tutkimuskeskus on juuri saanut valmiiksi taloudellisen analyysin, jonka 
tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita valitsemaan kustannustehokkaimmat vaihtoehdot 
elektronisen tunnistuksen käyttöönottamiseksi. Tutkimus perustuu eri skenaarioille 
olosuhteista, joissa elektronista tunnistusta saatetaan asetuksen (EY) N:o 21/2004 puitteissa 
soveltaa. Tutkimustulokset on esitetty elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle 
pysyvälle komitealle 1. huhtikuuta 2009, lähetetty samana päivänä Euroopan parlamentille ja 
saatettu yleisön saataville verkossa 
(http://eid.jrc.ec.europa.eu/EIDpages/documents/tg/costanalysis_final_web.pdf). Tutkimuksen 
perusteella komissio keskustelee siitä, mitä sääntöjä elektronisen tunnistuksen kustannusten 
alentamiseksi voitaisiin komiteamenettelyjä noudattaen laatia ajautumatta ristiriitaan 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 periaatteiden ja säännösten kanssa.

Päätelmä

Elektroninen tunnistus on keskeisin tekijä lampaiden ja vuohien yksilöllisen jäljitettävyyden 
aikaansaamisessa. Se on tärkeää erityisesti alueilla, missä eläinkannat ovat suuria ja tautien 
tarttumisvaara siitä syystä myös suuri. Joukkotunnistusten käyttöönottaminen uudelleen olisi 
huomattava askel taaksepäin sovitusta jäljitettävyystasosta, joka vahvistettiin neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 21/2004 ja jota Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole sen 
hyväksymisen jälkeen koskaan asettanut kyseenalaiseksi.


