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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1688/2008, ingiven av George Milne (brittisk medborgare), för 
”National Sheep Association” och undertecknad av ytterligare 8 136 personer, om 
EU-lagstiftning för obligatorisk elektronisk märkning av får och getter från och 
med den 1 januari 2010.

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarna efterlyser en ändring av lagstiftningen (rådets förordning (EG) nr 21/2004) om 
upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter (obligatorisk 
elektronisk identifiering) som ska träda i kraft den 1 januari 2010. Enligt lagstiftningens 
nuvarande utformning måste djuren bära ett elektroniskt märke som fästs i örat eller vid 
matsmältningsorganet, och vars kod kan läsas av ett fast eller bärbart elektroniskt instrument.
Framställarna vill att kravet på dubbel märkning och behovet av enskild märkning ska strykas 
i lagstiftningen och ersättas av märkning per uppsättning. De begär att en kostnadsnyttoanalys 
av konsekvenserna av denna åtgärd för jordbrukarna genomförs innan den införs i EU.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 juli 2009

Kommissionens förslag till förordning (EG) nr 21/2004 föranleddes av krisen med mul- och 
klövsjukan i Storbritannien 2001 samt slutsatserna från Europaparlamentets och 
Europeiska revisionsrättens rapporter, liksom Storbritanniens nationella rapporter, som lades 
fram efter krisen. I de sistnämnda upprepas behovet av enskild spårbarhet och elektronisk 
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identifiering av får och getter. I skälen till den nämnda förordningen angavs att elektronisk 
identifiering skulle införas så fort de genomförandeåtgärder som krävdes hade tagits fram.

Elektronisk identifiering av får och getter infördes slutligen genom 
rådets förordning (EG) nr 1560/2007 som, i enlighet med Europaparlamentets lagstiftnings-
resolution 2007/0244(CNS), fastställde datumet för införande av obligatorisk elektronisk 
identifiering till den 31 december 2009. Denna förordning stöddes av en bred kvalificerad 
majoritet av medlemsstaterna, även om vissa medlemsstater motsatte sig förslaget eftersom de 
önskade ett tidigare genomförandedatum.

För att främja ett smidigt införande av den elektroniska identifieringen såsom rådet fastställt 
antog kommissionen förordning (EG) nr 933/2008 om ändring av bilagan till 
rådets förordning (EG) nr 21/2004. Denna förordning stöddes återigen av en kvalificerad 
majoritet av medlemsstaterna, även om vissa medlemsstater motsatte sig förslaget eftersom de 
ansåg att detta också skulle leda till en onödig försening av genomförandet av den 
elektroniska identifieringen.

Elektronisk identifiering diskuterades nyligen (den 23 mars 2009) i rådet (jordbruk). Även om 
vissa medlemsstater betonade svårigheterna med genomförandet av den elektroniska 
identifieringen opponerade de sig inte mot principen om enskild spårbarhet. 
För att hjälpa medlemsstaterna att välja de mest kostnadseffektiva alternativen för införandet 
av elektronisk identifiering har kommissionens gemensamma forskningscentrum precis 
slutfört en ekonomisk analys. Analysen bygger på olika scenarier för hur elektronisk 
identifiering kan tillämpas inom ramen för förordning (EG) nr 21/2004. Resultaten av 
analysen presenterades den 1 april 2009 för den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och 
djurhälsa och skickades samma dag till Europaparlamentet och offentliggjordes på Internet 
(http://eid.jrc.ec.europa.eu/EIDpages/documents/tg/costanalysis_final_web.pdf). På grundval 
av denna rapport diskuterar kommissionen vilka regler som skulle kunna antas enligt 
kommittéförfaranden för att minska kostnaderna för den elektroniska identifieringen utan att 
för den delen bryta mot principerna och bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 21/2004.

Slutsats

Elektronisk identifiering är avgörande för att uppnå enskild spårbarhet av får och getter. Detta 
är särskilt viktigt i regioner där det finns stora djurpopulationer och därmed ökad risk för 
smittspridning. Ett återinförande av identifiering per uppsättning skulle vara ett betydande 
steg bakåt från den överenskomna nivå av spårbarhet som fastställdes genom rådets 
förordning (EG) nr 21/2004 och som varken Europaparlamentet eller rådet har opponerat sig 
mot sedan förordningen antogs.


