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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.6.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция1289/2008, внесена от Mary Suzanne O'Connor, с гръцко и британско 
гражданство, от името на Обединението в защита на животните в Гърция,
относно нарушаването от страна на гръцките власти на разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно 
ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с 
нетърговска цел на домашни любимци

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се позовава на гръцки циркуляр № 258864, който съдържа 
редица разпоредби, противоречащи на Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са 
приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци. Тя се позовава по-
конкретно на разпоредбите на циркуляра относно маркировката с чип, ограничаването 
на броя на животните в декларациите за тяхното транспортиране и връщане и 
неправилното тълкуване в циркуляра на текстовете в Регламента, отнасящи се до 
транспортирането с нетърговска цел. Поради това вносителката на петицията призовава 
Европейския парламент да провери дали гръцкият циркуляр е в съответствие с 
разпоредбите на горепосочения регламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 февруари 2009 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
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3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

В отговор на петицията следва да се подчертае, че Регламент (ЕО) № 998/2003 
(Регламентът) установява правила относно здравето на животните, които са приложими 
за движение с нетърговска цел на домашни любимци в рамките на ЕС. Този регламент 
не се прилага по отношение на движението на домашни любимци в рамките на една и 
съща държава-членка. 
Що се отнася до идентификацията на домашните любимци („нарушение №1”), в 
съответствие с Регламента, кучетата, котките и поровете, които са придвижвани с 
нетърговска цел от една държава-членка до друга трябва да бъдат идентифицирани или 
с микрочип или с татуировка до 3 юли 2011 г. Електронната система за идентификация 
представлява пасивно радиочестотно устройство (импулсен приемо-предавател), което 
съответства на международните стандарти ISO 11784 и е възможно да бъде разчетено с 
устройство за разчитане, което съответства на международните стандарти ISO 11785. 
Стандартите ISO 11784 описват структурата и информационното съдържание на 
кодовете, записани в импулсния приемо-предавател. Кодовете съдържат кода на 
страната или кода на производителя. Компетентният орган на съответната държава-
членка гарантира, че ветеринарните лекари, които издават паспорти, прилагат 
импулсни приемо-предаватели, които съответстват на стандартите ISO 11784.

Съответствието с въпросните международни стандарти позволява на контролните 
органи в държавите-членки да проверят идентичността на домашните любимци, 
какъвто и да е техният произход, а на ветеринарните лекари в държавите-членки - да 
издадат паспорт въз основа на информацията, разчетена в импулсния приемо-
предавател. Съгласно представения превод, Комисията е съгласна, че следната 
формулировка на параграф 6 от гръцкото циркулярно писмо: „на който е отбелязан 
гръцкият ISO code, тъй като той е издаден от гръцки ветеринарен лекар“ може да 
бъде объркваща.

Що се отнася до броя на домашните любимци („нарушения № 2 и 5”), Регламентът не 
ограничава броя на домашните животни, придвижвани в рамките на ЕС с нетърговски 
цели. При все това Регламентът установява за движения с нетърговска цел от трети 
страни, максимален брой от пет домашни любимци, които трябва да преминат през 
пътническите точки на влизане, посочени от компетентните органи на държавите-
членки, където се извършват проверки на документите и идентичността. Разпоредбите 
на Директива 92/65/ЕИО на Съвета се прилагат за движението с нетърговска цел на 
повече от пет домашни любимци от трети страни, като компетентните органи подлагат 
пратките на проверките, предвидени в Директива 91/496/EИО на граничния 
ветеринарен инспекционен пункт, одобрен за тази цел.

Що се отнася до целта на движението („нарушение №3“), Регламентът не посочва 
конкретно нетърговската цел на движение и разпоредбите се прилагат както за 
постоянното, така и за временното движение към друга държава-членка.

Що се отнася до „непридружените“ домашни любимци (нарушение №4), за да бъдат 
обхванати от определението „домашни любимци“ и следователно от приложното поле 
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на Регламента, животните трябва:
(i) да принадлежат към видовете, изброени в Приложение I; 
(ii) да са придружавани при движението от техния собственик или от физическо лице, 
което е отговорно за такива животни, от името на собственика ; и 
(iii) да не са предназначени за продажба или трансфер към друг собственик.

Ето защо, ако едно или повече от тези изисквания не са изпълнени, придвижваните 
животни не могат да бъдат считани като „домашни любимци“  по смисъла на 
Регламента и следователно са извън неговото приложно поле. 

Седмият въпрос от рубриката „Въпроси и отговори“  
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm беше премахнат, тъй като бе 
счетен за подвеждащ.


