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Temats: Lūgumraksts Nr. 1289/2008, ko grieķu un britu vārdā iesniedza Grieķijas un 
Lielbritānijas valstspiederīgā Mary Suzanne O'Connor, par Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas 
piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, noteikumu 
pārkāpumiem, kurus veikušas Grieķijas iestādes

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz Grieķijas apkārtrakstu Nr. 258864, kurā iekļautas 
vairākas prasības, kas ir pretrunā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 998/2003 
par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai 
pārvietošanai. Lūgumraksta iesniedzēja norāda konkrēti uz apkārtraksta prasībām attiecībā uz 
elektroniskā čipa izmantošanu, to dzīvnieku skaita ierobežošanu, kas var tikt pārvietoti 
vienlaikus, un atpakaļ pārvietošanas deklarāciju, kā arī uz apkārtrakstā nepareizi tulkoto 
atsauci minētajā regulā saistībā ar nekomerciālo pārvadāšanu. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz 
Eiropas Parlamentu pārbaudīt Grieķijas apkārtraksta atbilstību iepriekš minētās regulas 
noteikumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Atbildot uz lūgumrakstu, ir jāuzsver, ka Regula (EK) Nr. 998/2003 („Regula”) nosaka 
dzīvnieku veselības noteikumus, kas piemērojami lolojumdzīvnieku nekomerciālai 
pārvadāšanai ES robežās vai ievešanai Eiropas Savienībā. Šī Regula neattiecas uz 
lolojumdzīvnieku pārvadāšanu vienas dalībvalsts robežās. 
Attiecībā uz lolojumdzīvnieku identificēšanu (“pārkāpums Nr. 1”) saskaņā ar Regulu suņi, 
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kaķi un baltie seski, ko pārvadā nekomerciālos nolūkos no vienas dalībvalsts uz citu, ir 
jāidentificē vai nu ar mikročipu, vai ar tetovējumu līdz 2011. gada 3. jūlijam. Elektroniskajai 
identificēšanas sistēmai jābūt pasīvai radiofrekvences identifikācijas lasāmierīcei 
(“uztvērējraidītājs”), kas atbilst starptautiskajiem ISO 11784 standartiem, un to jābūt 
iespējams nolasīt ar lasāmierīci, kas atbilst starptautiskajiem ISO 11785 standartiem. 
ISO 11784 standarti nosaka to kodu struktūru un informācijas saturu, kuri tiek glabāti 
uztvērējraidītājā. Kodiem ir jāsatur vai nu valsts kods, vai ražotāja kods. Dalībvalsts 
kompetentajai iestādei ir jānodrošina, ka veterinārārsti, kas izsniedz pases, izmanto 
uztvērējraidītājus, kuri atbilst ISO 11784 standartiem.

Atbilstība šiem starptautiskajiem standartiem ļauj inspekcijas iestādēm dalībvalstīs pārbaudīt 
lolojumdzīvnieka identitāti neatkarīgi no lolojumdzīvnieka izcelsmes un veterinārārstiem 
dalībvalstīs izsniegt pasi, pamatojoties uz informāciju, kas nolasīta no uztvērējraidītāja. 
Saskaņā ar sniegto tulkojumu Komisijai būtu jāpiekrīt, ka Grieķijas apkārtraksta 6. rindkopas 
formulējums „kas satur Grieķijas ISO kodu, jo to izsniedzis Grieķijas veterinārsts” var būt 
maldinošs.

Attiecībā uz lolojumdzīvnieku skaitu („pārkāpumi Nr. 2 un Nr. 5”) Regula neierobežo to 
lolojumdzīvnieku skaitu, ko drīkst pārvadāt Eiropas Savienības robežās nekomerciālos 
nolūkos. Tomēr tā nosaka, ka nekomerciālai pārvadāšanai no trešām valstīm maksimālais 
skaits ir pieci lolojumdzīvnieki, kuri jāpārbauda ceļotāju iebraukšanas punktos, ko noteikušas 
kompetentās dalībvalstu iestādes un kur tiek veiktas dokumentu un identitātes pārbaudes. 
Padomes Direktīvas 92/65/EEK noteikumi attiecas uz vairāk nekā piecu lolojumdzīvnieku 
nekomerciālu pārvadāšanu no trešām valstīm, un pārvadātie dzīvnieki kompetentajai iestādei 
ir jānosūta uz pārbaudēm, kas paredzētas Padomes Direktīvā 91/496/EEK, veterinārapskatei 
uz šim nolūkam apstiprināta robežpunkta.

Attiecībā uz pārvadāšanas nolūku („pārkāpums Nr. 3”) Regula nenosaka nekomerciālas 
pārvadāšanas nolūku, un Regulas noteikumi attiecas gan uz regulāru, gan īslaicīgu 
pārvadāšanu uz citu dalībvalsti.

Attiecībā uz „nepieskatītiem” lolojumdzīvniekiem („pārkāpums Nr. 4”), lai dzīvnieku 
uzskatītu par „lolojumdzīvnieku” un tādējādi uz to attiektos Regula:
i) dzīvnieka sugai ir jābūt uzskaitītai I pielikumā; 
ii) dzīvniekam ir jābūt kopā ar savu īpašnieku vai ar privātpersonu, kas īpašnieka vārdā ir 
atbildīga par šo dzīvnieku tā pārvietošanas laikā; un 
iii) dzīvnieks nedrīkst būt paredzēts pārdošanai vai nodošanai citam īpašniekam.

Tāpēc, ja viena vai vairākas no šīm prasībām nav izpildītas, pārvadātos dzīvniekus nevar 
uzskatīt par „lolojumdzīvniekiem” Regulas izpratnē un tā uz tiem neattiecas. 

Par maldinošu uzskatītais septītais jautājums un atbilde ir izņemts no tīmekļa vietnes 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm.


