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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

7.07.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1688/2008, ko National Sheep Association vārdā iesniedza 
Lielbritānijas valstspiederīgais George Milne un kam pievienoti 8136 paraksti, par 
Eiropas tiesību aktiem attiecībā uz aitu obligāto elektronisko identifikāciju no 
2010. gada 1. janvāra

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji aicina grozīt tiesību aktus (Padomes Regula (EK) Nr. 21/2004), ar ko 
ievieš aitu un kazu elektroniskās identifikācijas un reģistrācijas sistēmu (obligātā elektroniskā 
identifikācija — EID), kas stāsies spēka 2010. gada 1. janvārī. Tiesību akti paredz, ka 
dzīvniekiem būs jābūt elektroniskai etiķetei, kuru implantē viņu ausī vai gremošanas orgānos 
un, kuras kodu var nolasīt ar fiksētu vai pārnēsājamu elektronisku ierīci. Lūgumraksta 
iesniedzēji aicina atcelt dubultās iezīmēšanas prasību tiesību aktos, kā arī individuālās 
iezīmēšanas prasību, un aizstāt to ar partijas iezīmēšanu. Viņi aicina veikt šā pasākuma 
ietekmes uz lauksaimniekiem izmaksu lietderīguma analīzi, pirms tas tiek ieviests Eiropas 
Savienībā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 26. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

"Komisijas regulas priekšlikumu (EK) Nr. 21/2004 pamudināja pieņemt mutes un nagu sērgas 
krīze Apvienotajā Karalistē 2001. gadā un pēc šīs krīzes klajā nākušo Eiropas Parlamenta, 
Revīzijas Palātas un Apvienotās Karalistes valsts ziņojumu secinājumi. Šis notikums 
atgādināja, ka ir nepieciešama aitu un kazu individuāla izsekojamība un elektroniska 
identifikācija (EID). Minētās regulas apsvērumos tika norādīts, ka elektroniskā identifikācija 
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tiks ieviesta, tiklīdz būs izstrādāti nepieciešamie īstenošanas pasākumi.
Aitu un kazu EID visbeidzot tika ieviesta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1560/2007, kas, 
pamatojoties uz Eiropas Parlamenta normatīvo rezolūciju Nr. 2007/0244 (CNS), noteica, ka 
EID ir obligāti jāievieš 2009. gada 31. decembrī. Šīs regulas pieņemšanu atbalstīja plašs 
dalībvalstu kvalificēts vairākums, lai gan dažas dalībvalstis neatbalstīja priekšlikumu, jo tās 
vēlējās, lai īstenošanas datums būtu agrāks.

Lai veicinātu EID vieglu ieviešanu, kā to nosaka Padome, Komisija pieņēma Regulu (EK) 
Nr. 933/2008,  ar ko groza pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 21/2004. Arī šo regulu 
atbalstīja dalībvalstu kvalificēts vairākums,  lai gan dažas dalībvalstis neatbalstīja 
priekšlikumu, jo tām šķita, kas tas atkal radītu nevajadzīgu kavēšanos EID īstenošanā.

EID tika nesen (2009. gada 23. martā) apspriests AGRI Padomē. Pat neskatoties uz to, ka 
dažas dalībvalstis uzsvēra grūtības EID īstenošanā, individuālas izsekojamības princips netika 
apstrīdēts.
Lai palīdzētu dalībvalstīm izvēlēties visrentablākās iespējas ieviest EID, Komisijas Kopīgais 
pētniecības centrs nesen pabeidza ekonomisko analīzi. Šā pētījuma pamatā ir dažādi scenāriji, 
kā piemērot EID atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 21/2004. Šā pētījuma rezultāti ir iesniegti 
Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajai komitejai 2009. gada 1. aprīlī, tajā pašā 
dienā nosūtīti Eiropas Parlamentam un publicēti tīmekļa vietnē 
(http://eid.jrc.ec.europa.eu/EIDpages/documents/tg/costanalysis_final_web.pdf). Pamatojoties 
uz šo ziņojumu, Komisija apspriežas par to, kādus noteikumus varētu pieņemt atbilstīgi 
komitoloģijas procedūrai, lai samazinātu EID izmaksas, nepārkāpjot Padomes Regulā (EK) 
Nr. 21/2004 ietvertos principus un noteikumus.

Secinājums

Elektroniskā identifikācija ir galvenais elements, lai panāktu aitu un kazu individuālu 
izsekojamību. Tā ir īpaši būtiska reģionos, kuros ir ievērojams dzīvnieku daudzums un līdz ar 
to slimību izplatīšanās risks. Atkārtota partijas identifikācijas ieviešana būtu ievērojams solis 
atpakaļ, ņemot vērā vajadzīgo izsekojamības līmeni, kas ir noteikts Padomes Regulā (EK) 
Nr. 21/2004 un ko kopš pieņemšanas ne reizi nav apstrīdējis ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome."


