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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0458/2006, του Nicolás Antonio Porras Gómez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του συλλόγου «Los Chicharreros», σχετικά με τη μη συμμόρφωση της 
κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τους 
υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις 
ζώων συντροφιάς

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, πρόεδρος του ανωτέρω κυνηγετικού συλλόγου, επισημαίνει ότι ο κανονισμός 
της κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων του Μαρτίου του 1998 για την πρόληψη της λύσσας ο 
οποίος καθιστά υποχρεωτικό τον ετήσιο επανεμβολιασμό αντιβαίνει στις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη 
εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 
92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, καθώς και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1994/2004 και 590/2006 
που αφορούν αμφότεροι τον κατάλογο των χωρών και των εδαφών. Ο αναφέρων 
υπογραμμίζει επίσης ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό της κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων, 
ο ετήσιος εμβολιασμός διεξάγεται μόνον σε κτηνιατρικές κλινικές και νοσοκομεία έναντι 
υποχρεωτικής καταβολής του ποσού των 20 ευρώ, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν, σύμφωνα 
με τον αναφέροντα, άλλα φθηνότερα εμβόλια τα οποία, επιπλέον, παρέχουν τριετή προστασία 
και ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός κάνει λόγο για «κτηνίατρο εξουσιοδοτημένο από την 
αρμόδια αρχή». Ο αναφέρων, ο οποίος επικαλείται σειρά άλλων ασυνεπειών μεταξύ των 
κανόνων που ισχύουν στις Κανάριες Νήσους και στην ΕΕ, ζητεί την παρέμβαση του 
Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Οκτωβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.
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Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
εναρμονίζει τους υγειονομικούς όρους που ισχύουν στις μη εμπορικού χαρακτήρα 
μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς. Θεσπίζει μεταξύ άλλων τους υγειονομικούς όρους που
ισχύουν για τα ζώα συντροφιάς, κατά την μετακίνησή τους συνοδεία των ιδιοκτητών τους, 
είτε μεταξύ κρατών μελών ή μετά από είσοδο ή επανείσοδο στην Κοινότητα από τρίτες 
χώρες.
Ο εν λόγω κανονισμός δεν ισχύει σε μετακινήσεις στο εσωτερικό του ίδιου κράτους μέλους.

Σε συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003, σκύλοι, γάτες και νυφίτσες που
μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο πρέπει να αναγνωρίζονται και να έχουν 
διαβατήριο χορηγηθέν από εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή κτηνίατρο, με το οποίο 
να αποδεικνύεται ισχύων αντιλυσσικός εμβολιασμός, κατά περίπτωση δε επανεμβολιασμός, 
σύμφωνα με τις συστάσεις του εργαστηρίου παρασκευής. Εντούτοις, για ζώα με προορισμό
το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και τη Μάλτα, ισχύουν πρόσθετοι 
υγειονομικοί όροι όπως αιματολογική εξέταση και αντιπαρασιτική αγωγή.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής 2005/91/ΕΚ, ο αντιλυσσικός εμβολιασμός 
θεωρείται ότι ισχύει από την ημερομηνία του επαναληπτικού εμβολιασμού, εφόσον το 
εμβόλιο χορηγείται εντός της περιόδου ισχύος. Η περίοδος ισχύος αναγράφεται στα επίσημα 
συνοδευτικά έντυπα του εγκεκριμένου εμβολίου όπως ορίζεται κατόπιν αξιολόγησης των 
συνοδευτικών εγγράφων που παρέχονται στο πλαίσιο της άδειας εμπορίας που χορηγείται 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/82/ΕΚ. Συνεπώς, η εν λόγω περίοδος ποικίλλει αναλόγως του 
εκάστοτε εγκεκριμένου εμβολίου.

Σε σχέση με τα τυπικά προσόντα του κτηνιάτρου που εκτελεί τον αντιλυσσικό εμβολιασμό, ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ορίζει ρητώς ότι ο αντιλυσσικός εμβολιασμός θα πρέπει να
εκτελείται από εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή κτηνίατρο. Συνεπώς εναπόκειται
στην αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους να καταρτίσει κατάλογο των
επαγγελματιών που δύνανται να εκτελούν την εν λόγω δραστηριότητα.

Εντούτοις, όπως προαναφέρθηκε, όλες αυτές οι διατάξεις δεν ισχύουν στις μετακινήσεις στο 
εσωτερικό μιας χώρας. Αναλόγως της εκάστοτε κατάστασης όσον αφορά τη λύσσα, το
κράτος μέλος δύναται να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες σε εθνικό επίπεδο, εάν κριθεί 
απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίσει καλύτερο έλεγχο της λύσσας.
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