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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1289/2008 af Mary Suzanne O'Connor, græsk og britisk statsborger, 
for den græske dyreværnsforening Coalition in Defense of Animals om de græske 
myndigheders krænkelser af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 998/2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-
kommerciel transport af selskabsdyr

1. Sammendrag

Andrageren henviser til det græske cirkulære nr. 258864, som indeholder en række 
bestemmelser, der er i modstrid med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
998/2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr.
Andrageren påpeger navnlig cirkulærets bestemmelser om chipmærkning, begrænsning af 
antallet af medrejsende dyr og tilbagerejseerklæringer samt cirkulærets fejlfortolkning af 
forordningens henvisninger til ikke-kommerciel transport. Andrageren anmoder derfor 
Europa-Parlamentet om at efterprøve det græske cirkulæres forenelighed med ovennævnte 
forordnings bestemmelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. februar 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009

Som svar på andragendet bør det understreges, at der i forordning (EF) nr. 998/2003 (i det 
følgende "forordningen") fastsættes dyresundhedsregler for ikke-kommerciel transport af 
selskabsdyr inden for EU samt til EU's område. Forordningen gælder ikke for transport af 
selskabsdyr internt i en medlemsstat.

Hvad angår identificering af selskabsdyr (overtrædelse nr. 1), skal hunde, katte og fritter, der 
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transporteres ikke-kommercielt fra en medlemsstat til en anden, i henhold til forordningen 
inden den 3. juli 2011 være identificeret med enten en mikrochip eller en tatovering. Det 
elektroniske identifikationssystem skal være en anordning til passiv identifikationsaflæsning 
ved hjælp af radiofrekvenser (transponder) svarende til international ISO-standard 11784, som 
kan læses med aflæsningsudstyr svarende til international ISO-standard 11785.  ISO-standard 
11784 beskriver, hvorledes transponderens lagrede koder er struktureret, og hvilke 
oplysninger de indeholder. Koderne omfatter enten landekoden eller producentkoden. 
Medlemsstaternes kompetente myndigheder sørger for, at dyrlæger, der udsteder pas, 
anvender transpondere svarende til ISO-standard 11784.

Når disse internationale standarder overholdes, har kontrolmyndighederne i medlemsstaterne 
mulighed for at fastslå et selskabsdyrs identitet uanset dettes oprindelse, og dyrlægerne i 
medlemsstaterne har mulighed for at udstede et pas på grundlag af de aflæste 
transponderoplysninger. Ud fra den foreliggende oversættelse medgiver Kommissionen, at 
ordlyden af det græske cirkulæres § 6 ("som bærer den græske ISO-kode, eftersom det er 
udstedt af en græsk dyrlæge") kan virke forvirrende.

Hvad angår antallet af selskabsdyr (overtrædelse nr. 2 og 5), er der ikke i forordningen tale 
om nogen begrænsning af antallet af selskabsdyr, der transporteres ikke-kommercielt inden 
for EU.  Dog fastsættes der for ikke-kommerciel transport fra tredjelande et maksimalt antal 
på fem selskabsdyr, der skal passere de indrejsesteder, som medlemsstaternes kompetente 
myndigheder har udpeget, og hvor der gennemføres dokument- og identitetskontrol. 
Bestemmelserne i Rådets direktiv 92/65/EØF gælder for ikke-kommerciel transport af mere 
end fem selskabsdyr fra tredjelande, idet de kompetente myndigheder sørger for, at dyrene 
underkastes kontrol som fastsat i Rådets direktiv 91/496/EØF ved et hertil godkendt 
veterinærgrænsekontrolsted.

Hvad angår transportens formål (overtrædelse nr. 3), fastsættes der ikke i forordningen noget 
nærmere om formålet med ikke-kommerciel transport, og bestemmelserne gælder for såvel 
endelig som midlertidig transport til en anden medlemsstat. 

Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt "uledsagede" selskabsdyr (overtrædelse nr. 4) henhører 
under definitionen på "selskabsdyr" og dermed forordningens anvendelsesområde, skal de 
pågældende dyr
i) tilhøre en af de arter, der er opført på listen i bilag I, 
ii) ledsage deres ejer eller en fysisk person, som på ejerens vegne har ansvaret for dem 

under transporten, og 
iii) ikke være bestemt til at være genstand for salg eller overdragelse af ejendomsretten.

Derfor kan dyr, der transporteres, men ikke opfylder et eller flere af disse kriterier, ikke 
betragtes som "selskabsdyr" i henhold til forordningen og falder dermed uden for dens 
anvendelsesområde.  

Syvende Q og A (spørgsmål og svar) på 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm er udgået, da de var 
misvisende.  


