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Θέμα: Αναφορά 1289/2008, της Mary Suzanne O'Connor, ελληνικής και βρετανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συνασπισμού για την υπεράσπιση των ζώων στην 
Ελλάδα, σχετικά με τις παραβιάσεις εκ μέρους των ελληνικών αρχών των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους υγειονομικούς όρους που 
εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα παραπέμπει στην ελληνική εγκύκλιο αριθ. 258864, η οποία περιέχει ορισμένες 
διατάξεις που αντιβαίνουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη 
εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς. Η αναφέρουσα παραπέμπει, 
ειδικότερα, στις διατάξεις της εγκυκλίου που αφορούν την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων, 
τον περιορισμό του αριθμού των μετακινούμενων ζώων και την υπογραφή δήλωσης 
επιστροφής μαζί με τα ζώα, καθώς και στην παρερμηνεία από την εγκύκλιο των αναφορών 
του κανονισμού σε μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις. Ως εκ τούτου, η αναφέρουσα 
καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει κατά πόσον η ελληνική εγκύκλιος είναι 
σύμμορφη προς τις διατάξεις του προαναφερθέντος κανονισμού.

2. Παραδεκτόν της αναφοράς

Η αναφορά εκρίθη παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 4 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Σε απάντηση της αναφοράς, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 
(εφεξής "ο Κανονισμός") ορίζει τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη 
εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς στο εσωτερικό της ΕΕ ή από τρίτες 
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χώρες προς την ΕΕ. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε μετακινήσεις ζώων 
συντροφιάς εντός του ιδίου κράτους μέλους.

Όσον αφορά το σύστημα αναγνώρισης των ζώων συντροφιάς ("παράβαση αριθ. 1"), ο 
Κανονισμός προβλέπει ότι οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες που μετακινούνται για μη 
εμπορικούς σκοπούς από ένα κράτος μέλος σε άλλο πρέπει να σημαίνονται είτε με σύστημα 
ηλεκτρονικής αναγνώρισης (μικροτσίπ) είτε με τατουάζ έως την 3η Ιουλίου 2011. Το 
σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης είναι μια παθητική συσκευή αναγνώρισης 
ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση ("αποκριτής πομποδέκτης") που είναι σύμφωνη με το 
διεθνές πρότυπο ISO 11784 και μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με 
το διεθνές πρότυπο ISO 11785. Το πρότυπο ISO 11784 περιγράφει τη δομή και το 
περιεχόμενο των πληροφοριών των κωδικών που έχουν αποθηκευθεί στον αποκριτή 
πομποδέκτη. Οι κωδικοί περιλαμβάνουν είτε τον κωδικό χώρας είτε τον κωδικό 
κατασκευαστή. Η αρμόδια αρχή των κρατών μελών εξασφαλίζει ότι οι κτηνίατροι που 
εκδίδουν τα διαβατήρια χρησιμοποιούν αποκριτές πομποδέκτες που είναι σύμφωνοι με το 
πρότυπο ISO 11784.

Η συμμόρφωση προς αυτά τα διεθνή πρότυπα επιτρέπει στα ελεγκτικά όργανα στα κράτη 
μέλη να ελέγχουν την ταυτότητα των ζώων συντροφιάς ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, 
παρέχει δε τη δυνατότητα στους κτηνιάτρους στα κράτη μέλη να εκδίδουν τα διαβατήρια
βάσει των πληροφοριών που "διαβάζονται" από τον αποκριτή πομποδέκτη. Η Επιτροπή, 
στηριζόμενη στη μετάφραση που της παρασχέθηκε, συμφωνεί ότι η διατύπωση της έκτης 
παραγράφου της ελληνικής εγκυκλίου: "που φέρει κωδικό ISO της Ελλάδας, εφόσον έχει 
εκδοθεί από Έλληνα κτηνίατρο" μπορεί να προκαλέσει σύγχυση.

Όσον αφορά τον αριθμό των μετακινουμένων ζώων συντροφιάς ("παραβάσεις αριθ. 2 και 5"), 
ο Κανονισμός δεν προβλέπει περιορισμό στον αριθμό των ζώων συντροφιάς που 
μετακινούνται εντός της ΕΕ για μη εμπορικούς σκοπούς. Ορίζει, ωστόσο, ότι, στην 
περίπτωση μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεων ζώων συντροφιάς που προέρχονται από 
τρίτες χώρες, τα ζώα, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα πέντε, πρέπει να διέρχονται από τα σημεία 
εισόδου των ταξιδιωτών τα οποία ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όπου 
και υποβάλλονται σε έλεγχο ως προς τα συνοδευτικά έγγραφα και έλεγχο ταυτότητας. Οι 
διατάξεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου εφαρμόζονται σε μη εμπορικού 
χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς που προέρχονται από τρίτες χώρες, εφόσον τα 
ζώα είναι περισσότερα από πέντε· οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι η παρτίδα ζώων 
υποβάλλεται από την αρμόδια αρχή στους ελέγχους που προβλέπονται από την οδηγία 
91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου σε συνοριακό σταθμό κτηνιατρικού ελέγχου που έχει εγκριθεί 
για το σκοπό αυτό.

Όσον αφορά τον σκοπό της μετακίνησης ("παράβαση αριθ. 3"), ο Κανονισμός δεν καθορίζει 
τον σκοπό των μετακινήσεων μη εμπορικού χαρακτήρα και οι διατάξεις ισχύουν τόσο για τις 
μόνιμες όσο και για τις προσωρινές μετακινήσεις προς άλλο κράτος μέλος.

Όσον αφορά τα "ασυνόδευτα" ζώα συντροφιάς ("παράβαση αριθ. 4"), προκειμένου τα ζώα να 
υπάγονται στο ορισμό των "ζώων συντροφιάς" και, επομένως, να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού, πρέπει:
(i) να περιλαμβάνονται στα είδη που απαριθμούνται στο Παράρτημα I·
(ii) να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο 
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γι' αυτά για λογαριασμό του ιδιοκτήτη κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους· και
(iii) να μην προορίζονται για πώληση ή για μεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη.

Συνεπώς, εάν δεν πληρούνται μία ή περισσότερες από αυτές τις προϋποθέσεις, τα 
μετακινούμενα ζώα δεν μπορούν να θεωρούνται ως "ζώα συντροφιάς" κατά την έννοια του 
Κανονισμού και, επομένως, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.

Η έβδομη ερώτηση /απάντηση (Q&A) στην ιστοσελίδα 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm έχει αφαιρεθεί επειδή 
θεωρήθηκε παραπλανητική.


