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Komisja Petycji

7.07.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1688/2008, którą złożył George Milne (Wielka Brytania), w imieniu
krajowego stowarzyszenia na rzecz owiec, z 8 136 podpisami, w sprawie 
europejskiego prawodawstwa dotyczącego obowiązkowej identyfikacji 
elektronicznej owiec, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwracają się o zmianę przepisów (rozporządzenie Rady 21/2004/WE) 
ustanawiających system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (obowiązkowej identyfikacji 
elektronicznej), które mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. Zgodnie
z przedmiotowym prawodawstwem zwierzęta będą musiały nosić identyfikator elektroniczny 
umieszczony w uchu lub organach trawiennych, którego kod może odczytać stacjonarne lub 
przenośne urządzenie elektroniczne. Składający petycję zwracają się o usunięcie z przepisów 
obowiązku podwójnego oznaczania, a także oznaczania indywidualnego, i zastąpienia go 
oznaczeniem partii. Zwracają się o przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści z tego 
działania dla hodowców przed jego wprowadzeniem w Unii Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

Powodem sporządzenia wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia (WE) nr 21/2004 był 
kryzys związany z pryszczycą w Wielkiej Brytanii w 2001 r. oraz wnioski zawarte
w sprawozdaniach Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
oraz w brytyjskich sprawozdaniach krajowych sporządzonych po tym kryzysie. Ten drugi
przypadek przypomina o potrzebie obserwowania i elektronicznej identyfikacji (EID) 
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wszystkich owiec i kóz. W punktach preambuły wspomnianego rozporządzenia 
przewidywano wprowadzenie systemu identyfikacji elektronicznej bezpośrednio po 
opracowaniu niezbędnych środków wykonawczych.
EID owiec i kóz wprowadzono ostatecznie na mocy rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1560/2007, w której po przyjęciu rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego 
2007/0244(CNS) ustalono datę obowiązkowej EID na dzień 31 grudnia 2009 r. 
Rozporządzenie poparła zdecydowana kwalifikowana większość państw członkowskich, 
chociaż niektóre państwa członkowskie nie poparły wniosku, ponieważ chciały 
wcześniejszego wprowadzenia EID.
W celu ułatwienia gładkiego wprowadzenia EID w formie ustalonej przez Radę Komisja 
przyjęła rozporządzenie (WE) nr 933/2008 zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) 
nr 21/2004. Rozporządzenie to poparła również kwalifikowana większość państw 
członkowskich, chociaż niektóre inne państwa członkowskie nie poparły wniosku, ponieważ 
obawiały się one, że spowoduje to ponownie niepotrzebne opóźnienie wprowadzenia EID.

EID omawiano ostatnio (23 marca 2009 r.) podczas posiedzenia Rady poświęconego 
rolnictwu. Nawet jeśli niektóre państwa członkowskie podkreślały problemy związane
z wdrażaniem EID, nie kwestionowano ogólnej zasady obserwowania poszczególnych 
zwierząt.

Aby pomóc państwom członkowskim w wyborze najkorzystniejszych finansowo opcji 
wprowadzenia EID, Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji zakończyło właśnie analizę 
ekonomiczną. Badanie to opiera się na różnych scenariuszach wprowadzania EID w ramach 
rozporządzenia (WE) nr 21/2004. Wyniki analizy przedstawiono Stałemu Komitetowi ds. 
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 1 kwietnia 2009 r. i tego samego dnia 
przekazano je Parlamentowi Europejskiemu i udostępniono do wglądu publicznego na stronie 
internetowej (http://eid.jrc.ec.europa.eu/EIDpages/documents/tg/costanalysis_final_web.pdf). 
Na podstawie tego sprawozdania Komisja rozważa, które przepisy można by przyjąć zgodnie
z procedurą komitologii, co obniżyłoby koszty EID, nie naruszając zasad i przepisów 
rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004.

Wniosek

Identyfikacja elektroniczna stanowi zasadniczy element procesu obserwowania 
poszczególnych owiec i kóz. Jest to szczególnie istotne w regionach o znacznej populacji 
zwierząt, a co za tym idzie – o zwiększonym ryzyku rozprzestrzeniania się chorób. 
Przywrócenie identyfikacji partii zwierząt stanowiłoby znaczny krok wstecz w stosunku do 
uzgodnionego poziomu obserwowania poszczególnych zwierząt ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004, którego ani Parlament Europejski, ani Rada nigdy nie 
kwestionowały od chwili jego przyjęcia.


