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Tárgy: A Mary Suzanne O'Connor, görög és brit állampolgár által a „Coalition in 
Defense of Animals in Greece” nevében benyújtott, 1289/2008. számú petíció 
a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó 
állat-egészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a görög hatóságok által történő megsértéséről  

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a 258864. számú körlevélre hivatkozik, mely számos olyan rendelkezést 
tartalmaz, amely ellenkezik a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására 
vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK parlamenti és tanácsi 
rendelettel. A petíció benyújtója megemlíti a körlevél chipjelölésre, a szállított állatok 
számának korlátozására és visszatérési nyilatkozatra vonatkozó rendelkezéseit, valamint azt, 
hogy a körlevél félreértelmezi a rendeletben foglalt nem kereskedelmi célú mozgásra történő 
utalásokat.  A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg a 
görög körlevél összeegyeztethetőségét a fent említett rendelettel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petícióra reagálva ki kell emelni, hogy a 998/2003/EK rendelet (a továbbiakban: a rendelet) 
a kedvtelésből tartott állatoknak az EU-ban történő és az EU-ba irányuló nem kereskedelmi 
célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket állapítja meg. E rendelet nem 
vonatkozik a kedvtelésből tartott állatok egyazon tagállamon belüli mozgására. 
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Ami a kedvtelésből tartott állatok azonosítását illeti (1. jogsértés), a rendelettel összhangban a 
kutyák, macskák és görények egyik tagállamból a másikba történő nem kereskedelmi célú 
mozgásához 2011. július 3-ig mikrochippel vagy tetoválással kell azonosítani azokat. Az 
elektronikus azonosító rendszer egy csak olvasható, passzív, nagyfrekvenciás azonosító 
eszköz (transzponder), amely megfelel az ISO 11784 nemzetközi szabványnak és leolvasható 
az ISO 11785 nemzetközi szabványnak megfelelő leolvasó készülékekkel. Az ISO 11784 
szabvány a transzponderben tárolt kódok szerkezetét és információtartalmát írja le. A kódok 
az országkódot vagy a gyártó kódját tartalmazzák. A tagállamok illetékes hatóságai 
biztosítják, hogy az útleveleket kiállító állatorvosok az ISO 11784 szabványoknak megfelelő 
transzpondereket alkalmaznak.

A nemzetközi szabványoknak való megfelelés lehetővé teszi, hogy a tagállamok ellenőrző 
hatóságai ellenőrizhessék egy kedvtelésből tartott állat azonosságát annak származási 
országától függetlenül, a tagállamokban dolgozó állatorvosok pedig útlevelet állíthassanak ki 
a transzponderről leolvasott információk alapján. A rendelkezésre bocsátott fordítás szerint a 
Bizottság egyetért azzal, hogy a görög körlevél 6. bekezdésének alábbi szövegezése: „a görög 
ISO kódot viseli, mivel azt görög állatorvos állította ki” félreérthető.

A kedvtelésből tartott állatok számára vonatkozóan (2. és 3. jogsértés) a rendelet nem 
tartalmaz korlátozást az állatok EU-n belüli nem kereskedelmi célú mozgása során. A rendelet 
ugyanakkor az állatok harmadik országokból nem kereskedelmi céllal történő mozgásához 
ötben korlátozza a kedvtelésből tartott állatok számát, amelyeknek a tagállamok illetékes 
hatóságai által kijelölt belépési pontokon kell áthaladniuk és ott okmányellenőrzésen és 
azonossági vizsgálaton kell átesniük. A 92/496/EGK tanácsi irányelv rendelkezései az ötnél 
több, harmadik országból származó, kedvtelésből tartott állat nem kereskedelmi célú 
mozgására vonatkoznak, a 91/496/EGK tanácsi irányelvben meghatározott ellenőrzéseket 
pedig az illetékes hatóság végzi az erre felhatalmazott állat-egészségügyi határállomásokon.

Ami pedig a mozgás céljait illeti (3. jogsértés), a rendelet nem határozza meg a nem 
kereskedelmi célú mozgást, valamint a rendelkezések egy másik tagállamba irányuló állandó 
és ideiglenes mozgásra egyaránt vonatkoznak.

A kíséret nélküli kedvtelésből tartott állatok tekintetében (4. jogsértés) ahhoz, hogy azok a 
„kedvtelésből tartott állat” meghatározása, s így a rendelet hatálya alá essenek, az állatoknak:
i) az I. mellékletben felsorolt állatfajokhoz kell tartozniuk; 
ii) a tulajdonosukat vagy a nevében az állatokért felelős természetes személyt kell kísérniük a 
szállítás során; és 
iii) nem szándékozzák azokat egy másik tulajdonosnak eladni vagy átadni.

Így amennyiben ezek közül egy vagy több követelmény nem teljesül, a szállított állatok nem 
tekinthetőek a rendelet értelmében vett „kedvtelésből tartott állatoknak”, ezért annak hatálya 
nem is terjed ki azokra. 

A http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm honlap (kérdések és 
válaszok) a hetedik pont félrevezetőnek bizonyult, ezért azt eltávolították.


