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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Nicolás Antonio Porras Gómez, spanyol állampolgár által a „Los Chicharreros” 
nevében benyújtott, 0458/2006. számú petíció a Kanári-szigetek kormányának a 
kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-
egészségügyi követelményekkel kapcsolatos EU-s jogszabályoknak való meg nem 
feleléséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a fenti szövetség elnöke, rámutat arra, hogy a Kanári-szigetek 
kormányának a veszettség megelőzéséről szóló, 1998. márciusi rendelete, amely kötelezővé 
teszi az évenkénti újraoltást, ellentétes a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú 
mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló 998/2003/EK rendelet, valamint az országok és területek felsorolásához 
kapcsolódó 1994/2004/EK és 590/2006/EK rendeletek rendelkezéseivel. A petíció benyújtója 
emellett hangsúlyozza, hogy a Kanári-szigetek kormánya rendeletének értelmében az éves 
oltást kizárólag állatklinikákon vagy állatkórházakban végezhetik kötelezően fizetendő 20 € 
ellenében, ugyanakkor a petíció benyújtója szerint léteznek más, olcsóbb oltóanyagok, 
amelyek 3 évre biztosítanak védelmet, továbbá az EU-rendelet egy, az „illetékes hatóság által 
felhatalmazott állatorvost” ír elő. A petíció benyújtója a Kanári-szigetek és az EU 
szabályozása közötti további ellentmondásokra hivatkozva arra kéri a Parlamentet, hogy 
avatkozzon közbe.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. október 31. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.
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A 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet összehangolja a kedvtelésből tartott 
állatok nem kereskedelmi mozgására alkalmazandó állat-egészségügyi előírásokat. A rendelet 
többek között megállapítja a kedvtelésből tartott állatokra azoknak a tulajdonosaikkal való 
utazásai során akár a tagállamok között, akár harmadik országokból a Közösségbe történő 
belépés vagy újbóli belépés után alkalmazandó állat-egészségügyi feltételeket.
Ez a rendelet nem vonatkozik az egyazon tagállamon belüli mozgásokra.

A 998/2003/EK rendelettel összhangban az egyik tagállamból egy másikba szállított kutyákat, 
macskákat és görényeket azonosítani kell és a hatáskörrel rendelkező hatóság által 
felhatalmazott állatorvos által kiadott útlevéllel kell ellátni, mely igazolja a veszettség elleni 
oltást vagy adott esetben – a gyártó laboratórium ajánlásaival összhangban – az újraoltást. 
Azonban az Egyesült Királyságba, Írországba, Svédországba és Máltába való szállításra szánt 
állatok esetében további előírások – úgymint vérvizsgálat és élősködők elleni kezelés –
alkalmazandók.

A 2005/91/EK bizottsági határozat értelmében a veszettség elleni oltást az újraoltás napjától 
tekintik érvényesnek, ha az oltóanyagot az érvényesség időtartamán belül adják be. Az 
oltóanyag érvényességi idejét az engedélyezett oltóanyaghoz csatolt hivatalos 
dokumentációban jelzik, az említett oltóanyagra a 2001/82/EGK irányelvvel összhangban 
engedélyezett forgalmazási engedély keretében előírt alátámasztó dokumentáció értékelését 
követően meghatározott módon. Ezért ez az időszak az adott engedélyezett oltóanyagtól 
függően változhat.

A veszettség elleni oltóanyagot kiadó állatorvos képesítését illetően a 998/2003/EK rendelet 
egyértelműen megállapítja, hogy a veszettség elleni oltást a hatáskörrel rendelkező hatóság 
által engedélyezett állatorvosnak kell beadnia. Ezért az érintett tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságának feladata az e tevékenység elvégzésére alkalmas szakértők listájának 
elkészítése.

Azonban – mint ahogy az a fentiekben említésre került – mindezen rendelkezések nem 
alkalmazandók az országon belüli mozgásokra. A veszettségi helyzettől függően a tagállamok 
nemzeti alapon szigorúbb szabályokat is alkalmazhatnak, ha ezt szükségesnek ítélik, a 
veszettség megfelelőbb ellenőrzésének biztosítása érdekében.
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