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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0458/2006, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Nicolás Antonio 
Porras Gómez , „Los Chicharreros” vārdā, par Kanāriju salu valdības nespēju ievērot ES 
tiesību aktus par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku 
nekomerciālai pārvietošanai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir iepriekš minētās organizācijas priekšsēdētājs, norāda, ka 
Kanāriju salu 1998. gada marta regula par trakumsērgas novēršanu, kuras ietvaros katru gadu 
obligāti jāveic atkārtota vakcinācija, ir pretrunā ar Regulas (EK) Nr. 998/2003 noteikumiem 
par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai 
pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK un Regulas (EK) 
Nr. 1994/2004 un Nr. 590/2006, abas attiecībā uz valstu un teritoriju sarakstu. Tāpat 
lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka Kanāriju salas valdības regula paredz, ka ikgadējo 
vakcināciju var veikt veterinārajā klīnikā vai slimnīcā, samaksājot obligāto nodevu 20 eiro 
apmērā. Taču saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto, ir arī lētākas vakcīnas, kuras, turklāt, 
ir derīgas trīs gadus un ES regulā norādīts, ka vakcinēt var „kompetentās iestādes 
veterinārārsts”. Norādot uz vairākām citām neatbilstībām starp Kanāriju salu un ES 
noteikumiem, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 31. oktobrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, saņemta 2007. gada 25. janvārī

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, 
kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai visa cita starpā nosaka 
dzīvnieku veselības apstākļus, ko piemēro lolojumdzīvniekiem, īpašniekiem ceļojot ar tiem pa 
dalībvalstīm vai arī ievedot tos Kopienā no trešām valstīm.
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Šī regula neattiecas uz pārvietošanu vienas dalībvalsts robežās.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 998/2003 suņiem, kaķiem un baltajiem seskiem, ko pārvieto no 
vienas dalībvalsts uz otru, ir jābūt identifikācijai - kompetentās iestādes veterinārārsta izdotai 
pasei, kurā apliecināts, ka tam veikta derīga vakcinācija pret trakumsērgu vai, ja vajadzīgs, 
revakcinācija saskaņā ar ražošanas laboratorijas ieteikumiem. Tomēr dzīvniekiem, ko ieved 
Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Zviedrijā un Maltā, nepieciešamas arī atzīmes par veiktām asins 
analīzēm un ārstēšanu no parazītiem.

Saskaņā ar Komisijas Direktīvu 2005/91/EK vakcīna pret trakumsērgu uzskatāma par derīgu 
no atkārtotās vakcinācijas dienas, ja vakcīna ievadīta, kamēr nav beidzies tās derīguma 
termiņš. Vakcīnas derīguma termiņš norādīts oficiālajos vakcīnas pavaddokumentos, atbilstoši 
pavadošo dokumentu novērtējumam, kas ietverts tirdzniecības atļaujā, kura piešķirta vakcīnai 
saskaņā ar Direktīvu 2001/82/EK. Tāpēc šis periods var atšķirties atkarībā no ievadītās 
vakcīnas.

Attiecībā uz veterinārārsta kvalifikāciju, Regula (EK) Nr. 998/2003 skaidri nosaka, ka 
vakcīnu pret trakumsērgu drīkst izpildīt kompetentās iestādes veterinārārsts. Tāpēc attiecīgajai 
dalībvalstij pašai ir jāsastāda to profesionāļu saraksts, kas drīkst veikt vakcināciju.

Tomēr, kā jau iepriekš minēts, pārvietojot lolojumdzīvniekus vienas valsts robežās, nav 
jāpiemēro visi nosacījumi. Atkarībā no tā, kāda valstī ir situācija ar trakumsērgu, katra 
dalībvalsts var piemērot stingrākus nacionālos noteikumus slimības ierobežošanai.


