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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia 0458/2006, prezentată de Nicolás Antonio Porras Gómez, de naţionalitate 
spaniolă, în numele „Los Chicharreros”, privind nerespectarea de către Guvernul 
Insulelor Canare a legislaţiei UE privind cerinţele sanitare aplicabile mutării în scopuri 
necomerciale a animalelor de companie. 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, preşedintele asociaţiei sportive de vânătoare menţionate mai sus, subliniază că 
Reglementarea Guvernului Insulelor Canare din martie 1998 privind prevenirea rabiei care 
prevede revaccinarea anuală obligatorie încalcă dispoziţiile Regulamentului (CE) nr.
998/2003 privind  cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a 
animalelor de companie şi de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului şi ale 
Regulamentului (CE) nr. 1994/2004 şi Regulamentului nr. 590/2006 privind lista ţărilor şi a 
teritoriilor. Petiţionarul subliniază, de asemenea, faptul că Reglementarea Guvernului 
Insulelor Canare stipulează că vaccinarea anuală poate fi efectuată numai în clinici veterinare 
sau spitale contra unei sume obligatorii de 20 €, în ciuda faptului că, în conformitate cu 
afirmaţia petiţionarului, există alte vaccinuri mai ieftine care, în plus, sunt valabile pentru o 
perioadă de trei ani, şi a faptului că regulamentul UE specifică „un medic veterinar autorizat 
de autorităţile competente”. Făcând referire la o serie de alte divergenţe între regulile din 
Insulele Canare şi cele ale UE, petiţionarul solicită Parlamentului să intervină.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă pe 31 octombrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii
(articolul 192 alineatul (4).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului armonizează 
cerinţele privind sănătatea animalelor aplicabile în cazul mutărilor în scopuri necomerciale ale 
animalelor de companie. Acesta stabileşte inter alia condiţiile privind sănătatea animalelor 
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aplicabile animalelor de companie, în cazul călătoriei cu proprietarii lor, între statele membre 
sau după intrarea sau reintrarea în Comunitate din terţe ţări.
Acest regulament nu este aplicabil în cazul mutărilor în cadrul aceluiaşi stat membru.

În conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 998/2003, câinii, pisicile şi dihorii mutaţi dintr-un 
stat membru în alt stat membru trebuie identificaţi şi însoţiţi de un paşaport emis de un medic 
veterinar autorizat de autoritatea competentă prin care se certifică vaccinările sau 
revaccinările antirabice, dacă este cazul, în conformitate cu recomandările laboratorului 
producător. Dar, pentru animalele care călătoresc în Regatul Unit, Irlanda, Suedia şi Malta, 
sunt aplicabile cerinţe suplimentare, cum ar fi teste de sânge şi tratamente de deparazitare.

În conformitate cu Decizia nr. 2005/91/CE a Comisiei, vaccinul antirabic este considerat 
valabil de la data revaccinării dacă vaccinul a fost administrat în perioada de valabilitate. 
Perioada de valabilitate a unui vaccin este indicată în documentaţia oficială care însoţeşte 
vaccinul autorizat, conform celor stabilite în urma unei evaluări a actului justificativ furnizat 
în cadrul autorizaţiei de comercializare acordate pentru respectivul vaccin în conformitate cu 
Directiva nr. 2001/82/CE. Prin urmare, această perioadă poate varia în funcţie de respectivul 
vaccin autorizat.

În ceea ce priveşte calificarea medicului veterinar care efectuează vaccinul antirabic, 
Regulamentul (CE) Nr. 998/2003 stipulează în mod clar faptul că vaccinul antirabic trebuie 
efectuat de un medic veterinar autorizat de autoritatea competentă. Prin urmare, autoritatea 
competentă din statul membru în cauză va stabili o listă a persoanelor autorizate să desfăşoare 
această activitate.

Cu toate acestea, conform celor menţionate mai sus, toate aceste prevederi nu vor fi aplicabile 
în cazul mutărilor naţionale. În funcţie de condiţiile rabice, statul membru poate aplica reguli 
mai severe pe plan naţional, dacă sunt considerate necesare, în vederea asigurării unui control 
mai eficient al rabiei.


