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Subject: Petizzjoni 1289/2008, imressqa minn Mary Suzanne O'Connor, ta’ nazzjonalità 

Griega u Britannika, f’isem il-Koalizzjoni għad-Difiża tal-Annimali fil-Greċja, 
dwar l-awtoritajiet Griegi li qegħdin jiksru d-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill (KE) Nru 998/2003 dwar ir-rekwiżiti tas-
saħħa tal-annimali applikabbli għall-ispostament mhux kummerċjali tal-
annimali domestiċi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirreferi għaċ-ċirkulari Griega Nru 258864 li fiha għadd ta’ dispożizzjonijiet 
kuntrarji għar-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar ir-
rekwiżiti għas-saħħa tal-annimali applikabbli għall-ispostament mhux kummerċjali tal-
annimali domestiċi. Il-petizzjonanta tirreferi, b’mod partikolari, għad-dispożizzjonijiet taċ-
ċirkulari dwar l-immarkar biċ-ċippa, li jirrestrinġi l-għadd ta’ annimali fid-dikjarazzjoni tat-
trasport ’l hemm u ’l hawn u l-interpretazzjoni ħażina taċ-ċirkulari fir-rigward tar-referenzi 
tar-Regolament għat-trasport mhux kummerċjali. Il-petizzjonanta għalhekk titlob lill-
Parlament Ewropew biex jistħarreġ jekk iċ-ċirkolari Griega hijiex konsistenti mad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament imsemmi hawn fuq.

2. Ammissabilità

Ġiet iddikjarata ammissibbli fid-19 ta' Frar 2009. Informazzjoni mitlub mill-Kummissjoni 
skont ir-Regolament 192(4).

3. Ir-risposta tal-Kummissjoni waslet fid-19 ta' Ġunju 2009.

B'risposta għall-petizzjoni, għandu jiġu aċċentwat li r-Regolament (KE) Nru 998/2003 ("ir-
Regolament") jiddisponi r-regoli dwar is-saħħa tal-annimali applikabbli għall-ispostamenti 
mhux-kummerċjali tal-annimali domestiċi fl-UE u għal ġol-UE. Dan ir-Regolament ma 
japplikax għall-ispostamenti tal-annimali domestiċi fl-istess Stat Membru. 
Għal dak li għandu x'jaqsam mal-identifikazzjoni tal-annimali domestiċi ("kontravenzjoni 
numru 1"), a tenur tar-Regolament, il-klieb, qtates, u nmsa li ġie spostati għal skopijiet mhux 
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kummerċjali minn Stat Membru għal ieħor għandhom jiġu identifikati jew b'mikroċip jew 
b'tattwaġġ sat-3 ta' Lulju 2011. Is-sistema ta' identifikazzjoni elettronika għandha tkun 
apparekkjatura ta' identifikazzjoni tal-frekwenza tar-radju passiva read-only ("transponder") 
b'ottemperanza mal-istandards internazzjonali tal-ISO 11784 u jkun jista' jinqara 
b'apparekkjatura kompatibbli mal-istandards internazzjonali tal-ISO 11785. L-istandards tal-
ISO 11784 jiddeskrivu l-istruttura u l-kontenut ta' informazzjoni tal-kodiċijiet maħżuna fit-
transponder. Il-kodiċijiet għandu jkollhom jew il-kodiċi tal-pajjiżi jew il-kodiċi tal-manifattur. 
L-awtorità kompetenti tal-Istati Membri għandha tiżgura li l-veterinarji li joħorġu l-passaporti 
japplikaw transponders li jottemperaw mal-istandards ISO 11784.

L-ottemperanza ma' dawn l-istandards internazzjonali jippermettu lill-awtoritajiet ta' kontroll 
fl-Istati Membri jivverifikaw l-identità ta' annimal domestiku irrispettivament mill-oriġini tal-
annimal domestiku u lill-veterinarji fl-Istati Membri li jemettu passaport fuq il-bażi tal-
informazzjoni moqrija mit-transponder. Skont it-traduzzjoni mogħtija, il-Kummissjoni tasal li 
taqbel li d-diċitura segwenti tal-paragrafu 6 taċ-ċirkulari Griega ("li jkun fih il-kodiċi Grieg 
tal-ISO, ladarba jkun ġie emess minn veterinarju Grieg") tista' twassal għall-konfużjoni.

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-għadd ta' annimali domestiċi ("contravenzjonijiet numru 2 u 
numru 5"), ir-Regolament ma jillimitax il-għadd ta' annimali domestiċi li jiġu spostati fl-UE 
għal skopijiet mhux kummerċjali. B'danakollu jiddisponu, għall-ispostamenti mhux 
kummerċjali minn pajjiżi terzi, limitu massimu ta' ħames annimali domestiċi li għandhom 
jgħaddu mill-punti ta' dħul għall-vjaġġaturi maħsubin għal tal-apposta mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri u fejn isiru l-verifiki dokumentarji u ta' identità. Id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE japplikaw għall-ispostamenti mhux 
kummerċjali ta' aktar minn ħames annimali domestiċi minn pajjiżi terzi, fejn il-kunsinna tkun 
assoġġettata mill-awtorità kompetenti għall-verifiki li hemm dispost għalihom fid-Direttiva 
tal-Kunsill 91/496/KEE, f'appostament ta' spezzjonijiet veterinarji approvat għal tali skop.

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-iskop tal-ispostament ("kontravenzjoni numru 3"), ir-
Regolament ma jispeċifikax l-iskop tal-ispostamenti mhux kummerċjali u d-dispożizzjonijiet 
japplikaw kemm għall-ispostamenti permanenti kif ukoll temporanji għal Stat Membru ieħor.

Għal dak li għandu x'jaqsam ma' annimali domestiċi "mhux akkumpannjati" ("kontravenzjoni 
numru 4"), biex annimal jiġi inkwadrat fid-definizzjoni ta' "annimal domestiku" u 
b'konsegwenza fl-ambitu tar-Regolament, tali annimal għandu:
(i) ikun jappartjeni għal speċi enumerata fl-Anness I; 
(ii) ikun akkumpannjat minn sidu jew persuni fiżika responsabbli għal tali annimal għan-nom 
tas-sid matul l-ispostament; u 
(iii) ma jkunx intiż għall-bejgħ jew trasferiment lil sid ieħor.

Għaldaqstant, jekk kemm-il darba xi wieħed jew aktar minn dawk ir-rekwiżiti ma jiġux 
sodisfatti, l-annimal spostat ma jkunx jista' jitqies "annimal domestiku" skont it-tifsira tar-
Regolament u għaldaqstant ma jiġix inkwadrat fl-ambitu tal-istess Regolament. 

Is-seba' Mistoqsija u Tweġiba ta' 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm, meqjusa żvijjanti, tneħħiet.


