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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: George Milne, brit állampolgár által a „National Sheep Association” nevében 
benyújtott 1688/2008. számú, 8136 aláírást tartalmazó petíció a juhok 2010. 
január 1-jétől kötelező elektronikus azonosításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói kérik, hogy módosítsák a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási 
rendszerét (kötelező elektronikus azonosítási rendszer – EID) létrehozó jogszabályt 
(21/2004/EK tanácsi rendelet), amely 2010. január 1-jén lép hatályba. Az említett jogszabály 
értelmében az állatok elektronikus címkét kapnak, amelyet a fülben vagy az 
emésztőrendszerben rögzítenek; a címke kódját rögzített vagy hordozható elektronikus 
eszközzel lehet leolvasni. A petíció benyújtói kérik, hogy szüntessék meg a kettős jelölést, 
valamint az egyedi jelölés szükségességét, és ehelyett a nyájakat jelöljék meg. A petíció 
benyújtói kérik, hogy végezzenek költség-haszon elemzést az intézkedés mezőgazdasági 
alkalmazásáról az Európai Unióban történő végrehajtást megelőzően.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint).

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. július 7.

A 2004/21/EK rendeletre irányuló bizottsági javaslatra az Egyesült Királyságban 2001-ben 
kitört száj- és körömfájás okozta válság, valamint a válságot követően az Európai Parlament 
és az Európai Számvevőszék által kiadott jelentések, illetve az Egyesült Királyság nemzeti 
jelentéseinek következtetései nyomán került sor. Utóbbi megerősíti, hogy szükség van a juh-
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és kecskefélék egyedi nyomon követhetőségére és elektronikus azonosítására (EID). A fenti 
rendelet preambulumbekezdéseiben előirányozták, hogy az elektronikus azonosítási rendszert 
a szükséges végrehajtási intézkedések kidolgozását követően azonnal bevezetik.
A juh- és kecskefélék elektronikus azonosítási rendszere végül az 1560/2007/EK tanácsi 
rendelettel került bevezetésre, amely az Európai Parlament 2007/0244(CNS) jogalkotási 
állásfoglalása nyomán 2009. december 31-ét határozta meg az elektronikus azonosítási 
rendszer kötelező alkalmazásának kezdő időpontjaként. A rendeletet a tagállamok bő 
minősített többsége támogatta, noha néhány tagállam a javaslatot nem támogatta, mert 
korábbi végrehajtási időpontot tartottak volna kívánatosnak.
A Tanács által megállapított elektronikus azonosítási rendszer zökkenőmentes bevezetésének 
megkönnyítése érdekében a Bizottság elfogadta a 21/2004/EK tanácsi rendelet mellékletének 
módosításáról szóló 933/2008/EK rendeletet. Ezt a rendeletet is támogatta a tagállamok 
minősített többsége, noha néhány másik tagállam nem támogatta a javaslatot, mert úgy vélték, 
hogy az ismét szükségtelen késedelemhez vezetne az elektronikus azonosítási rendszer 
bevezetése tekintetében.
Az elektronikus azonosítási rendszert nemrégiben (2009. március 23-án) a Mezőgazdasági 
Tanács is tárgyalta. Bár néhány tagállam rámutatott a rendszer végrehajtásának nehézségeire, 
az egyedi nyomon követhetőség elvét nem kérdőjelezték meg.

Annak érdekében, hogy a tagállamok segítséget kapjanak az elektronikus azonosítási rendszer 
leginkább költséghatékony bevezetési módjának kiválasztásában, a Bizottság Közös 
Kutatóközpontja gazdasági elemzést végzett. A tanulmány az elektronikus azonosítási 
rendszer 21/2004/EK rendelet keretében történő alkalmazásának különféle lehetséges 
forgatókönyvein alapul. A tanulmány eredményeit 2009. április 1-jén az Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság elé tárták, valamint ugyanezen a napon továbbították az 
Európai Parlament számára, és az interneten a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tették 
(http://eid.jrc.ec.europa.eu/EIDpages/documents/tg/costanalysis_final_web.pdf). A Bizottság 
e jelentés alapján vitatja meg, hogy mely szabályokat lehetne elfogadni a komitológiai 
eljárások szerint az elektronikus azonosítási rendszer költségeinek csökkentésére anélkül, 
hogy e szabályok a 21/2004/EK tanácsi rendelet elveibe és rendelkezéseibe ütköznének.

Következtetés

Az elektronikus azonosítás a juh- és kecskefélék egyedi nyomon követhetőségének 
kulcseleme. Különös fontossággal bír a jelentős állatállományokkal rendelkező régiókban, 
ahol magasabb a járványok terjedésének kockázata. A nyájak szerinti azonosítás újbóli 
bevezetése visszalépést jelentene a nyomon követhetőség 21/2004/EK tanácsi rendeletben 
rögzített elfogadott szintjéhez képest, amelyet elfogadása óta sem az Európai Parlament, sem 
a Tanács nem kérdőjelezett meg.


