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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1688/2008 ppreżentata minn George Milne, ta’ nazzjonalità 
Brittanika, f’isem in-National Sheep Association, b’8,136 firma, dwar il-
leġiżlazzjoni Ewropea dwar l-identifikazzjoni elettronika obbligatorja ta’ 
annimali ovini mill-1 ta’ Jannar 2010.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob li l-leġiżlazzjoni (Regolament tal-Kunsill 21/2004/KE) li tistabbilixxi 
sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-ammiali ovini u kaprini (identifikazzjoni 
elettronika obbligatorja - EID), li se tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2010, tiġi emendata. Skont 
il-leġiżlazzjoni, l-annimali se jkollhom lametta elettronika li se tiġi impjantata f’widnejhom 
jew fl-organi diġestivi tagħhom b’kodiċi li jinqara permezz ta’ strument elettroniku fiss jew 
portabli. Il-petizzjonanti jitolbu li r-rekwiżit ta’ mmarkar doppju jitneħħa mill-leġiżlazzjoni, 
kif ukoll li l-ħtieġa għal immarkar individwali tkun sostitwita permezz tal-immarkar tal-
merħla. Huma jitolbu biex titwettaq analiżi tal-benefiċċji meta mqabblin mal-ispejjeż tal-
implikazzjonijiet ta’ din il-miżura għall-bdiewa qabel ma din tiġi introdotta fl-Unjoni 
Ewropea.

2. Amminissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26  ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Lulju 2009.

Il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament (KE) Nru 21/2004 kienet imħeġġa mill-kriżi 
tal-marda tas-saqajn u d-dwiefer fir-Renju Unit fl-2001 u l-konklużjonijiet tar-rapporti tal-
Parlament Ewropew, tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri u wkoll r-rapporti nazzjonali tar-Renju 
Unit li ħarġu wara din il-kriżi. Dawn tal-aħħar jirrepetu l-bżonn jkun hemm traċċabilità 
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individwali u identifikazzjoni elettronika tan-nagħaġ u l-mogħoż. Fil-premessi tar-regolament
imsemmi kien maħsub li l-identifikazzjoni elettronika tiġi introdotta malli l-miżuri 
implimentattivi neċessarji jiġi żviluppati.
L-identifikazzjoni elettronika tan-nagħaġ u tal-mogħoż finalment ġiet introdotta mir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1560/2007 li, wara r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament 
Ewropew 2007/0244/CNS, iffissa d-data għall-identifikazzjni elettronika obbligatorja għall-
31 ta’ Diċembru 2009. Dan ir-Regolament kien appoġġjat minn maġġoranza kwalifikattiva 
wiesgħa tal-Isati Membri, anke jekk xi Stati Membri ma appoġġjawx il-proposta għaliex 
xtaqu data ta’ implimentazzjoni iktar bikrija.
Sabiex tkun faċilitata l-introduzzjoni bla xkiel tal-identifikazzjoni elettronika kif stabbilita 
mill-Kunsill, il-Kummissjoni adottat ir-Regolament (KE) Nru 933/2008 li jemenda l-Anness 
tar-Regolament (KE) Nru 21/2004. Dan ir-Regolament ukoll kien appoġġjat minn 
maġġoranza kwalifikattiva wiesgħa tal-Isati Membri, anke jekk xi Stati Membri ma 
appoġġjawx il-proposta għaliex ħassew li dan kien se jerġa’ jirriżulta f’dewmien mhux 
meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-identifikazzjoni elettronika.
L-identifikazzjoni elettronika ġiet diskussa riċentement (fit-23 ta’Marzu 2009) fil-Kunsill 
AGRI. Anke jekk xi Stati Membri ssottolinjaw diffikultajiet għall-implimentazzjoni tal-
identifikazzjoni elettronika, il-prinċipju ta’ traċċabilità individwali ma kienx kwistinjat.

Sabiex jgħin lill-Istati Membri biex jagħmlu l-għażliet l-iktar effettivi f'rigward ta' spiża għall-
introduzzjoni tal-identifikazzjoni elettronika, iċ-Ċentru Konġunt ta' Riċerka tal-Kummissjoni 
għadu kif iffinalizza analiżi ekonomika. Dan l-istudju hu bbażat fuq xenarji differenti li fihom 
tista’ tiġi applikata l-identifikazzjoni elettronika fil-qafas tar-Regolament (KE) Nru 21/2004. 
Ir-riżultati tal-istudju ġew preżentati lill-Kumitat Permamenti dwar il-Katina tal-Ikel u s-
Saħħa tal-Annimali, intbagħtu dakinhar stess lill-Parlament Ewropew u saru disponibbli għall-
pubbliku fuq il-websajt 
(http://eid.jrc.ec.europa.eu/EIDpages/documents/tg/costanalysis_final_web.pdf). Fuq il-bażi 
ta’ dan ir-rapport, il-Kummissjoni qed tiddiskuti dwar liema regoli jistgħu jiġu adottati 
b'segwitu tal-proċeduri tal-Komitoloġija li jistgħu jnaqqsu l-ispejjeż tal-identifikazzjoni 
elettronika mingħajr ma jmorru kontra l-prinċipju u d-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 21/2004.

Konklużjoni

L-identifikazzjoni elettronika hija l-element prinċipali biex tinkiseb it-traċċabilità tan-nagħaġ 
u tal-mogħoż. Dan hu partikolarment importanti fir-reġjuni fejn hemm popolazzjonijiet 
sinifikanti ta’ annimali u, għalhekk, riskji miżjuda ta’ trażmissjoni tal-mard.  L-introduzzjoni 
mill-ġdid ta’ l-identifikazzjoni tal-merħla tkun pass serju lura minn livell miftiehem ta’ 
traċċabilità li ġie stabbilit mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 u li qatt ma kien 
kwistinjat mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill mill-adozzjoni tiegħu 'l hawn.


