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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0458/2006 af Nicolás Antonio Porras Gómez, spansk statsborger, for "Los 
Chicharreros", om De Kanariske Øers regerings manglende opfyldelse af EU-lovgivning 
om sundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr

1. Sammendrag

Andrageren, som er formand for ovennævnte jagtselskab, påpeger, at De Kanariske Øers 
regerings forskrift fra marts 1998 om forebyggelse af rabies, i henhold til hvilken årlig 
revaccination er obligatorisk, er i strid med forordning (EF) nr. 998/2003 om 
dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om 
ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF og med forordning (EF) nr. 1994/2004 og 590/2006, 
som begge vedrører listen over lande og områder. Andrageren fremhæver desuden, at den 
årlige vaccination i henhold til De Kanariske Øers regerings forskrift kun må foretages på 
dyreklinikker eller -hospitaler mod obligatorisk betaling af 20 euro, til trods for at der ifølge 
andrageren findes andre, billigere vacciner, der endvidere er gyldige i tre år, og at der i EU-
forordningen står "en dyrlæge bemyndiget af den kompetente myndighed". Under henvisning 
til en række andre tilfælde med manglende overensstemmelse mellem reglerne på De 
Kanariske Øer og i EU har andrageren bedt Parlamentet om at skride ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. oktober 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 harmoniserer de 
dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr. Den 
fastsætter bl.a. de dyresundhedsmæssige betingelser, der finder anvendelse for selskabsdyr, 
når disse rejser sammen med deres ejere enten mellem medlemsstater eller efter indrejse eller 
genindrejse i EU fra tredjelande.
Forordningen finder ikke anvendelse for transport inden for den samme medlemsstat.
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I henhold til forordning (EF) nr. 998/2003 skal hunde, katte og fritter, der transporteres fra en 
medlemsstat til en anden, identificeres og ledsages af et pas udfærdiget af en dyrlæge 
bemyndiget af den kompetente myndighed, hvori det attesteres, at der er foretaget en gyldig 
vaccination, i givet fald en revaccination, mod rabies i overensstemmelse med anbefalingerne 
fra det laboratorium, der har fremstillet vaccinen. For dyr, hvis destination er Det Forenede 
Kongerige, Irland, Sverige eller Malta, finder yderligere betingelser anvendelse, bl.a. 
blodprøvetagning og antiparasitær behandling.

I henhold til Kommissionens beslutning 2005/91/EF betragtes rabiesvaccinationen som 
værende gyldig fra datoen for revaccinationen, når vaccinen gives inden for 
gyldighedsperioden. En vaccines gyldighedsperiode fremgår af den officielle dokumentation, 
der er vedlagt den godkendte vaccine, i henhold til vurderingen af den støttedokumentation, 
som er fastlagt inden for rammerne af den markedsføringstilladelse, der er tildelt vaccinen i 
overensstemmelse med direktiv 2001/82/EF. Gyldighedsperioden kan således variere 
afhængigt af den givne godkendte vaccine.

Vedrørende egnetheden af den dyrlæge, der foretager vaccinationen mod rabies, fremgår det 
klart af forordning (EF) nr. 998/2003, at rabiesvaccinationen skal foretages af en dyrlæge 
bemyndiget af den kompetente myndighed. Det er således op til den kompetente myndighed i 
den pågældende medlemsstat at udarbejde en liste over fagkyndige, der er i stand til at udføre 
denne aktivitet.

Som nævnt ovenfor finder alle disse bestemmelser ikke anvendelse i forbindelse med 
transport inden for landets grænser. Afhængigt af rabiessituationen i landet kan en 
medlemsstat, såfremt det anses for værende nødvendigt, fastsætte strengere regler på nationalt 
plan med henblik på at sikre en bedre rabiesbekæmpelse.


