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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 0458/2006, ingediend door Nicolás Antonio Porras Gómez (Spaanse 
nationaliteit), namens ‘Los Chicharreros’, over de niet-naleving door de regering van de 
Canarische Eilanden van de EU-wetgeving inzake gezondheidsvoorschriften voor het 
niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren 

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener, die voorzitter is van bovenstaande jachtvereniging, wijst erop dat de verordening 
van maart 1998 van de regering van de Canarische Eilanden over de voorkoming van rabiës 
die jaarlijkse hervaccinatie verplicht maakt, inbreuk maakt op de bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 998/2003 inzake veterinairrechtelĳke voorschriften voor het niet-commerciële 
verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad 
en Verordeningen (EG) nr. 1994/2004 en 590/2006, die beide betrekking hebben op de lijst 
met landen en gebieden. Indiener benadrukt ook dat de verordening van de regering van de 
Canarische Eilanden bepaalt dat de jaarlijkse vaccinatie alleen uitgevoerd mag worden in 
veterinaire klinieken of ziekenhuizen tegen de verplichte betaling van 20 euro, ondanks het 
feit dat er, volgens de indiener, andere goedkopere vaccins bestaan die bovendien drie jaar 
geldig zijn, en dat de EU-verordening specifiek melding maakt van ‘een dierenarts die is 
geautoriseerd door de bevoegde autoriteit’. Met verwijzing naar een reeks andere 
inconsequenties tussen de regels op de Canarische Eilanden en in de EU, vraagt indiener het 
Parlement te interveniëren. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 oktober 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie ontvangen op 25 januari 2007.

Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad harmoniseert 
veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren. 
De verordening bepaalt onder andere de veterinairrechtelijke voorwaarden die van toepassing 
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zijn op gezelschapsdieren wanneer deze in gezelschap van hun eigenaars reizen tussen 
lidstaten dan wel na binnenkomst in of terugkeer naar de Gemeenschap vanuit derde landen.

Deze verordening is niet van toepassing op vervoer binnen dezelfde lidstaat.

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 998/2003 moeten alle honden, katten en fretten die 
worden vervoerd van de ene lidstaat naar de andere lidstaat identificeerbaar zijn, d.w.z. 
vergezeld gaan van een paspoort dat is afgegeven door een door de bevoegde autoriteit 
aangewezen dierenarts en waarin wordt verklaard dat een overeenkomstig de aanbevelingen 
van het laboratorium van productie geldig vaccin dan wel een nieuw vaccin tegen rabiës is 
toegediend. Voor dieren die worden vervoerd naar Groot-Brittannië, Ierland, Zweden of 
Malta, gelden echter aanvullende vereisten, zoals een bloedtest en een 
antiparasietenbehandeling.

Overeenkomstig Beschikking 2005/91/EG van de Commissie wordt de rabiësvaccinatie 
beschouwd als geldig vanaf de datum van hervaccinatie als het vaccin is toegediend binnen de 
geldigheidsperiode. De geldigheidsperiode van een vaccinatie staat aangegeven op de 
officiële documentatie die is bijgesloten bij het toegelaten vaccin, zoals bepaald naar 
aanleiding van de evaluatie van ondersteunende documentatie in het kader van de 
marktbevoegdheid die overeenkomstig Richtlijn 2001/82/EG is toegekend aan dat vaccin. 
Deze periode kan derhalve variëren afhankelijk van het specifieke toegelaten vaccin.

Ten aanzien van de bevoegdheid van de dierenarts die de rabiësvaccinatie afgeeft staat 
ondubbelzinnig in Verordening (EG) nr. 998/2003 vermeld dat de rabiësvaccinatie alleen mag 
worden verricht door een dierenarts die daartoe is aangewezen door de bevoegde autoriteit. 
Het is derhalve aan de bevoegde autoriteit van de desbetreffende lidstaat om een lijst met 
dierenartsen samen te stellen die deze handeling mogen verrichten.

Desalniettemin zijn al deze bepalingen, zoals al eerder gezegd, niet van toepassing op het 
vervoer binnen een land. Afhankelijk van de toestand inzake rabiës mag de lidstaat op 
landelijk niveau striktere regels toepassen, indien deze nodig worden geacht, teneinde het 
probleem van rabiës beter te kunnen controleren.


