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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0458/2006 złożona przez Nicolása Antonia Porrasa Gómeza (Hiszpania) 
w imieniu „Los Chicharreros”, w sprawie nieprzestrzegania przez władze Wysp 
Kanaryjskich prawodawstwa UE w zakresie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt,
stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, przewodniczący ww. koła łowieckiego, twierdzi, że rozporządzenie władz 
Wysp Kanaryjskich z marca 1998 r. w sprawie zapobiegania wściekliźnie, wprowadzające 
obowiązek corocznego szczepienia zwierząt, stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do 
przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniającego 
dyrektywę Rady 92/65/EWG oraz przepisów zawartych w rozporządzeniach (WE) 
nr 1994/2004 i 590/2006, dotyczących wykazu państw i terytoriów. Składający petycję 
podkreśla również, że wspomniane rozporządzenie władz Wysp Kanaryjskich przewiduje 
wykonywanie corocznych szczepień wyłącznie w klinikach weterynaryjnych bądź szpitalach 
za obowiązkową opłatą w wysokości 20 euro – podczas gdy według składającego petycję 
dostępne są również tańsze szczepionki, które ponadto są ważne przez trzy lata, a w
rozporządzeniu UE mowa jest o „lekarzu weterynarii upoważnionym przez właściwe 
władze”. Składający petycję wymienia również szereg innych niespójności między zasadami 
obowiązującymi na Wyspach Kanaryjskich a zasadami unijnymi i zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o interwencję.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 31 października 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady stanowi ujednolicenie
wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt 
domowych o charakterze niehandlowym. Określa ono m.in. warunki zdrowotne zwierząt, 
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które dotyczą zwierząt domowych podróżujących ze swoimi właścicielami pomiędzy 
państwami członkowskimi bądź po wjeździe lub ponownym wjeździe na terytorium 
Wspólnoty z państw trzecich. 

Przedmiotowe rozporządzenie nie ma zastosowania w przypadku przemieszczeń na 
terytorium tego samego państwa członkowskiego.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 998/2003 podczas przemieszczania psy, koty
i fretki muszą być zidentyfikowane i musi im towarzyszyć paszport wydany przez 
weterynarza upoważnionego przez właściwe władze, zaświadczający, że zwierzę zostało 
poddane ważnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie lub, jeśli ma to zastosowanie, 
ponownemu szczepieniu, zgodnie z zaleceniami laboratorium produkującego. Niemniej 
jednak w przypadku zwierząt, których miejscem przeznaczenia jest Wielka Brytanii, Irlandia, 
Szwecja i Malta, stosowane są dodatkowe wymogi, takie jak badania krwi i leczenie przeciw 
pasożytom.

Zgodnie z decyzją Komisji 2005/91/WE szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za 
ważne od daty ponownego szczepienia, jeżeli szczepionka jest podana w okresie ważności. 
Okres ważności szczepionki jest wyszczególniony w oficjalnej dokumentacji dołączonej do 
szczepionki dopuszczonej do obrotu, i określony na podstawie oceny dokumentów 
uzasadniających dostarczonych w ramach ubiegania się o pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu, wydane dla tej szczepionki zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE. Tym samym okres ten 
może się różnić w zależności od danej szczepionki dopuszczonej do obrotu.

W odniesieniu do kwalifikacji weterynarza wykonującego szczepienie przeciwko 
wściekliźnie, rozporządzenie (WE) 998/2003 jasno stanowi, że szczepionka przeciwko 
wściekliźnie musi być wykonana przez lekarza weterynarii upoważnionego przez właściwe 
władze. Zatem do właściwych władz danego państwa członkowskiego należy sporządzenie 
listy lekarzy weterynarii upoważnionych do przeprowadzania tych czynności. 

Jednak jak wspomniano powyżej, wszystkie te przepisy nie mają zastosowania w przypadku 
przemieszczeń na obszarze ogólnokrajowym. Na podstawie statusu w odniesieniu do 
wścieklizny państwo członkowskie może w razie konieczności wprowadzić surowsze 
przepisy w celu zapewnienia lepszej kontroli wścieklizny. 


