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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1688/2008, ingediend door George Milne (Britse nationaliteit), 
namens de National Sheep Association, gesteund door 8 136 medeondertekenaars, 
over de Europese regelgeving inzake de per 1 januari 2010 verplichte 
elektronische identificatie van schapen en geiten.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners verzoeken wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad tot vaststelling 
van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten (de verplichte 
elektronische identificatie- en registratie, ofwel EID), die in werking zal treden op 1 januari 
2010. Volgens deze verordening moet er een merkteken in het oor of in het 
spijsverteringskanaal van de dieren worden aangebracht waarvan de code kan worden 
uitgelezen met een vast of draagbaar elektronisch apparaat. Indieners verzoeken af te zien van 
de verplichting van een dubbel merkteken, alsook van individuele merktekens; liever zien zij 
dat de dieren per groep worden gemerkt. Indieners verzoeken een kosten-batenanalyse van de 
gevolgen voor de veetelers voordat de maatregel in de Europese Unie ten uitvoer wordt 
gelegd. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009

De directe aanleiding tot het voorstel van de Commissie voor Verordening (EG) 21/2004 was 
de mond- en klauwzeercrisis in het Verenigd Koninkrijk in 2001, evenals de conclusies van 
de na de crisis verschenen rapporten van het Europees Parlement, de Europese Rekenkamer 
en het Verenigd Koninkrijk. Hierin werd eens te meer de noodzaak van de individuele 
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traceerbaarheid en elektronische identificatie (EID) van schapen en geiten benadrukt. In de 
overwegingen van genoemde verordening werd bepaald dat EID zou worden ingevoerd zodra 
de benodigde maatregelen genomen zouden zijn.

EID van schapen en geiten werd uiteindelijk ingevoerd in Verordening (EG) 1560/2007 van 
de Raad. In navolging van wetgevingsresolutie 2007/0244 (CNS) werd bepaald dat
elektronische identificatie op uiterlijk 31 december 2009 verplicht zou worden. Een grote 
gekwalificeerde meerderheid van lidstaten steunde deze verordening; enkele lidstaten deden 
dat niet omdat ze de voorkeur gaven aan een eerdere invoeringsdatum.
Om een soepele invoering van EID zoals bepaald door de Raad te garanderen, nam de 
Commissie Verordening (EG) 933/2008 aan, in amendement op de bijlage van Verordening 
(EG) 21/2004. Deze verordening werd eveneens gesteund door een gekwalificeerde 
meerderheid van lidstaten, hoewel verschillende andere lidstaten het voorstel niet steunden uit 
vrees dat dit zou leiden tot nog een onnodige vertraging van de invoering van EID.

Onlangs (23 maart 2009) is EID in de Landbouwraad besproken. Hoewel enkele lidstaten 
wezen op obstakels voor de invoering van EID, komt het principe van individuele 
traceerbaarheid hierdoor niet in het geding. 

Om de lidstaten in staat te stellen de meest rendabele invoeringsvorm voor EID te kiezen, 
heeft de Commissie kort geleden een economische analyse afgerond. Deze studie is gebaseerd 
op verschillende scenario's voor toepassing van EID in het kader van Verordening (EG) 
21/2004. De resultaten werden op 1 april 2009 aangeboden aan het Permanent Comité voor de 
voedselketen en de diergezondheid, en op diezelfde dag toegezonden aan het Europees 
Parlement en openbaar gemaakt op internet 
(http://eid.jrc.ec.europa.eu/EIDpages/documents/tg/costanalysis_final_web.pdf). Op grond 
van dit rapport bespreekt de Commissie welke regels volgens de comitéprocedures zouden 
kunnen worden vastgesteld om de kosten van EID terug te brengen zonder strijdig te zijn met 
de principes en bepalingen van Verordening van de Raad (EG) 212004. 

Conclusies

Elektronische identificatie vormt de sleutel tot individuele traceerbaarheid van schapen en 
geiten. Dit is vooral van belang in gebieden met een grote dierpopulatie en dientengevolge 
een verhoogd risico op overdracht van ziekten. Herinvoering van identificatie per groep zou 
een aanzienlijke achteruitgang betekenen ten opzichte van het afgesproken niveau van 
traceerbaarheid dat is vastgelegd in Verordening van de Raad (EG) 21/2004 en dat sinds zijn 
invoering nooit door het Europees Parlement of de Raad in twijfel is getrokken.


