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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

7.7.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1688/2008, adresată de George Milne, de cetățenie britanică, în numele 
Asociației naționale a crescătorilor de ovine (National Sheep Association), însoțită 
de 8 136 de semnături, privind legislația europeană referitoare la identificarea 
electronică obligatorie a ovinelor începând cu data de 1 ianuarie 2010.

1. Rezumatul petiției

 Petiționarii solicită ca legislația (Regulamentul 21/2004/CE al Consiliului) de stabilire a unui 
sistem de identificare și de înregistrare a ovinelor și a caprinelor (sistemul de identificare 
electronică și obligatorie a animalelor – IDE), care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 
2010, să fie modificată. Potrivit normelor legislative respective, animalele vor trebui să poarte 
o etichetă electronică fixată în urechile acestora sau în aparatele digestive, al cărei cod va 
putea fi citit cu ajutorul unui instrument electronic fix sau portabil. Petiționarii solicită ca,
cerința de dublă marcare să fie eliminată din legislație, la fel și necesitatea unei marcări 
individuale iar, în locul acestora, marcajul să se facă pe loturi de animale. Ei solicită 
efectuarea unei analize a costurilor și a beneficiilor pe care impactul unei astfel de măsuri    
le-ar avea asupra fermierilor, înainte ca aceasta să fie pusă în aplicare în Uniunea Europeană..

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 iulie 2009

Propunerea Comisiei pentru Regulamentul (CE) nr. 21/2004 a fost determinată de criza febrei 
aftoase în Marea Britanie din 2001 și de concluziile rapoartelor Parlamentului European, ale 
Curții Europene de Conturi, precum și ale rapoartelor naționale din Marea Britanie, publicate 
după criza respectivă. Acestea din urmă reiterează necesitatea urmăririi și identificării 
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electronice (IDE) individuale a oilor și a caprelor. S-a preconizat, în considerentele 
regulamentului menționat, că identificarea electronică urma să fie introdusă de îndată ce 
măsurile necesare de punere în aplicare ar fi fost stabilite.
IDE privind ovinele și caprinele a fost în final introdus prin Regulamentul (CE) nr. 1560/2007 
al Consiliului care, ca urmare a rezoluției legislative a Parlamentului European 
2007/0244(CNS), a stabilit ca data obligatorie de introducere a IDE să fie 31 decembrie 2009. 
Acest regulament a fost susținut de o mare majoritate calificată a statelor membre, chiar dacă 
unele state membre nu au susținut propunerea deoarece doreau o dată de implementare 
anterioară.
În vederea facilitării introducerii fără probleme a IDE, precum a fost stabilit de Consiliul, 
Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 933/2008 modificând anexa la Regulamentul (CE) 
nr. 21/2004. Acest regulament a fost susținut din nou de o majoritate calificată a statelor 
membre, chiar dacă unele state membre nu au susținut propunerea, deoarece au considerat că 
acesta ar determina din nou o întârziere inutilă a punerii în aplicare a IDE.

IDE a fost discutat recent (23 martie 2009) în Consiliul AGRI. Chiar dacă unele state membre 
au evidențiat dificultăți privind punerea în aplicare al IDE, principiul urmăririi individuale, nu 
a fost adus în discuție. 
Pentru a ajuta statele membre să aleagă cele mai rentabile opțiuni de introducere a IDE în 
ceea ce privește costul, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a finalizat recent o analiză 
economică. Acest studiu se bazează pe diferite scenarii în care IDE ar putea fi aplicat în 
cadrul stabilit de Regulamentul (CE) nr. 21/2004. Rezultatele studiului au fost prezentate 
Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animalelor la 1 aprilie 2009, fiind 
transmis la aceeași dată Parlamentului European și fiind publicat pe internet 
(http://eid.jrc.ec.europa.eu/EIDpages/documents/tg/costanalysis_final_web.pdf). Pe baza 
acestui raport, Comisia discută ce norme ar putea fi adoptate în urma derulării procedurilor de 
comitologie, care ar putea reduce costurile IDE fără a intra în conflict cu principiile și 
dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului.

Concluzii

Identificarea electronică este un element cheie pentru realizarea urmăririi individuale a 
ovinelor și caprinelor. Acesta este important mai ales în regiunile în care există populații 
animale semnificative și, prin urmare, riscuri crescute de transmitere a bolilor. Reintroducerea 
identificării pe loturi de animale ar reprezenta un pas înapoi considerabil de la nivelul de 
urmărire convenit, stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului și care, de la 
adoptarea sa, nu a fost niciodată adus în discuție de către Parlamentul European sau de către 
Consiliu.


