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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 1289/2008, Mary Suzanne O'Connor, Kreikan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalainen, (Kreikan eläimiä puolustavan liittoutuman 
puolesta,) Kreikan viranomaisten rikkomuksista, jotka kohdistuvat 
lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten 
terveyttä koskevista vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 998/2003 säännöksiin

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa kreikkalaiseen tiedotteeseen N:o 258864, joka sisältää eräitä 
säännöksiä, jotka ovat lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista 
eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 998/2003 vastaisia. Vetoomuksen esittäjä viittaa erityisesti tiedotteen 
säännöksiin, jotka koskevat sirumerkintää, kuljetettavien eläinten määrän rajoittamista ja 
paluumatkaa koskevaa ilmoitusta. Hän kertoo myös tiedotteen väärästä tulkinnasta, joka 
koskee asetuksen viittauksia muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin. Vetoomuksen esittäjä 
pyytää siksi Euroopan parlamenttia tutkimaan, onko kreikkalainen tiedote edellä mainitun 
asetuksen säännösten mukainen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009.

Vastauksena vetoomukseen on syytä korostaa, että asetuksessa (EY) N:o 998/2003, 
jäljempänä "asetus", säädetään eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista, joita sovelletaan 
lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin jäsenvaltiosta toiseen tai EU:n 
alueelle. Asetusta ei sovelleta lemmikkieläinten kuljetuksiin jäsenvaltion sisällä.
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Lemmikkieläinten tunnistamista koskevan rikkomuksen ("rikkomus 1") osalta jäsenvaltiosta 
toiseen muuta kuin kaupallista tarkoitusta varten kuljetettavat koirat, kissat hillerit ja fretit on 
asetuksen nojalla tunnistettava joko mikrosirun tai tatuoinnin avulla 3. heinäkuuta 2011 
mennessä. Elektronisen tunnistusmerkinnän on oltava ainoastaan luettava passiivinen 
radiotaajuudella toimiva tunnistuslaite, jäljempänä "mikrosiru", joka on kansainvälisen ISO-
standardin 11784 mukainen ja luettavissa kansainvälisen ISO-standardin 11785 mukaisella 
lukulaitteella. ISO-standardi 11784 kuvaa mikrosiruun tallennettujen koodien rakennetta ja 
informaatiosisältöä. Koodien on sisällettävä joko maatunnus tai valmistajan tunnus. 
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että todistuksia myöntävät 
eläinlääkärit käyttävät ISO-standardin 11784 mukaisia mikrosiruja.

Näiden kansainvälisten standardien noudattaminen mahdollistaa sen, että jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaiset voivat tunnistaa lemmikkieläimen sen alkuperästä huolimatta ja että 
jäsenvaltioiden eläinlääkärit voivat myöntää todistuksia mikrosirulta luettavien tietojen 
perusteella. Komissio katsoo saamansa käännöksen perusteella, että Kreikan antaman 
tiedotteen 6 kohdan muotoilu "which bears the Greek ISO code, since it was issued by a 
Greek veterinarian" ("joka sisältää kreikkalaisen ISO-koodin, sillä sen on myöntänyt 
kreikkalainen eläinlääkäri") voi olla harhaanjohtava.

Lemmikkieläinten lukumäärän ("rikkomukset 2 ja 5") osalta asetuksessa ei rajoiteta EU:n 
sisällä muun kuin kaupallisen tarkoituksen vuoksi kuljetettavien lemmikkieläinten määrää. 
Asetuksessa määritetään sen sijaan kolmansista maista tuleville muille kuin kaupallisille 
kuljetuksille viiden eläimen yläraja. Nämä eläimet on tuotava maahan jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten määräämien saapumispaikkojen kautta, jolloin eläinten mukana 
olevat asiakirjat ja niiden tunnistusmerkinnät tarkistetaan. Neuvoston direktiivin 92/65/ETY 
säännöksiä sovelletaan yli viiden lemmikkieläimen kolmansista maista tuleviin muihin kuin 
kaupallisiin kuljetuksiin. Tällöin toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava, että 
lähetykselle tehdään neuvoston direktiivissä 91/496/ETY säädetyt tarkastukset tähän 
tarkoitukseen hyväksytyllä eläinten tarkastusasemalla.

Kuljetusten tarkoituksen osalta ("rikkomus 3") asetuksessa ei määritellä muiden kuin 
kaupallisten kuljetusten tarkoitusta, ja säännökset koskevat sekä pysyvää että väliaikaista 
siirtämistä toiseen jäsenvaltioon.

Ilman saattajaa kuljetettavien lemmikkieläinten ("rikkomus 4") osalta, jotta eläin täyttäisi 
lemmikkieläimen määritelmän ja kuuluisi siten asetuksen soveltamisalaan, sen on täytettävä 
seuraavat vaatimukset:

(i) sen täytyy kuulua johonkin liitteessä I luetelluista lajeista
(ii) sen täytyy matkustaa yhdessä omistajansa kanssa tai sellaisen luonnollisen henkilön 
kanssa, joka vastaa eläimestä kuljetuksen aikana omistajan puolesta
(iii) sitä ei tuoda maahan myytäväksi tai luovutettavaksi toiselle omistajalle.
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Jos jokin näistä edellytyksistä ei täyty, kuljetettavia eläimiä ei voida pitää asetuksen 
tarkoittamina "lemmikkieläiminä" ja näin ollen ne eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.

Osoitteessa http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm ollut, 
harhaanjohtavaksi katsottu seitsemäs kysymys-vastauspari on poistettu.


