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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 458/2006, Nicolás Antonio Porras Gómez, Espanjan kansalainen, 
”Los Chicharreros” -seuran puolesta, siitä, että Kanarian saarten aluehallinto on 
rikkonut lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten 
terveyttä koskevista vaatimuksista annettua EU:n lainsäädäntöä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on yllä mainitun metsästysseuran puheenjohtaja. Hän ilmoittaa, että 
säädös, jonka Kanarian saarten aluehallitus (Gobierno de Canarias) antoi maaliskuussa 1998 
raivotaudin ehkäisemisestä ja jossa edellytetään rokotuksen uusimista joka vuosi, rikkoo 
asetusta (EY) N:o 998/2003 lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin 
sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY 
muuttamisesta sekä maiden ja alueiden luetteloita koskevia asetuksia (EY) N:o 1994/2004 ja 
(EY) N:o 590/2006. Vetoomuksen esittäjä korostaa myös, että Kanarian saarten 
aluehallituksen säädöksen mukaan vuosittain uusittava rokotus voidaan antaa vain 
eläinlääkärin vastaanotolla tai eläinsairaalassa 20 euron pakollista maksua vastaan, vaikka 
vetoomuksen esittäjän mukaan saatavilla on myös muita halvempia rokotteita, jotka suojaavat 
taudilta kolme vuotta, ja vaikka yhteisön asetuksessa puhutaan ”toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksymästä eläinlääkäristä”. Vetoomuksen esittäjä kertoo monista Kanarian saarten 
sääntöjen ja EU:n sääntöjen välisistä ristiriitaisuuksista ja pyytää parlamenttia puuttumaan 
asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 31. lokakuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 998/2003 yhdenmukaistetaan 
eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan lemmikkieläinten muihin kuin 
kaupallisiin kuljetuksiin. Siinä säädetään muun muassa eläinten terveyttä koskevista ehdoista, 
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joita sovelletaan lemmikkieläimiin niiden matkustaessa omistajiensa kanssa joko 
jäsenvaltioiden välillä tai niiden saapuessa ensimmäistä kertaa tai palatessa yhteisön alueelle 
yhteisön ulkopuolisista maista.
Asetus ei koske kuljetuksia jäsenvaltion sisällä.

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 mukaan jostakin jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon 
kuljetettavien koirien, kissojen ja frettien on oltava tunnistusmerkittyjä ja niillä on oltava 
toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin antama todistus, joka osoittaa, että 
eläimellä on rokotteen valmistaneen laboratorion suositusten mukainen voimassa oleva ja 
tarvittaessa uusittu raivotautirokotus. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin, Ruotsiin tai 
Maltalle kuljetettaviin eläimiin sovelletaan kuitenkin lisävaatimuksia. Näitä ovat esimerkiksi 
verikokeet ja loishäätöhoidot.

Komission päätöksen 2005/91/EY mukaan raivotautirokotuksen katsotaan olevan voimassa 
siitä päivästä lähtien, jolloin rokotus annetaan uudelleen, kunhan uusi rokote annetaan 
edellisen rokotteen voimassaoloaikana. Rokotteen voimassaoloaika ilmenee hyväksyttyyn 
rokotteeseen liitetystä virallisesta asiakirjasta, ja se määritellään kyseisen rokotteen 
markkinoille saattamista koskevan luvan myöntämisen yhteydessä tehdyn tukiasiakirjojen 
arvioinnin perusteella direktiivin 2001/82/EY mukaisesti. Näin ollen tämä ajanjakso voi 
vaihdella hyväksytyn rokotteen mukaan.

Raivotautirokotteen antavan eläinlääkärin ammatillisesta pätevyydestä asetuksessa 
(EY) N:o 998/2003 todetaan selvästi, että raivotautirokotteen antaa toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri. Siispä kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
tehtävänä on laatia luettelo ammattilaisista, jotka voivat antaa rokotteen.

Kuten edellä kuitenkin mainitaan, näitä säännöksiä ei sovelleta jäsenvaltion sisällä 
tapahtuvaan kuljetukseen. Jäsenvaltiot voivat soveltaa omalla alueellaan vallitsevan 
raivotautitilanteen mukaisesti tiukempia kansallisia sääntöjä, jos ne katsovat sen olevan 
tarpeen raivotaudin tehokkaan valvonnan varmistamiseksi.
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