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Betreft: Verzoekschrift 1289/2008, ingediend door Mary Suzanne O'Connor (Griekse en 
Britse nationaliteit), namens "Coalition in Defense of Animals in Greece", over de 
schending door de Griekse autoriteiten van de bepalingen in Verordening (EG) nr. 
998/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake veterinairrechtelijke 
voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verwijst naar het Griekse ministerieel schrijven nr. 258864, waarvan een aantal 
bepalingen in strijd zijn met Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van 
gezelschapsdieren. Indienster wijst met name op de bepalingen in het ministerieel schrijven 
over chippen, de beperking van het aantal meereizende dieren en de terugreisverklaring 
alsmede op de verkeerde interpretatie van de verwijzingen die de verordening maakt naar 
niet-commercieel verkeer. Indienster verzoekt derhalve het Europees Parlement te 
onderzoeken of het Griekse ministerieel schrijven verenigbaar is met de bepalingen in 
bovengenoemde verordening.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

"In antwoord op het verzoekschrift dient erop te worden gewezen dat Verordening (EG) nr. 
998/2003 ("De verordening") veterinairrechtelijke voorschriften vastlegt die van toepassing 
zijn op het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren binnen en naar de EU. De 
verordening is niet van toepassing op het verkeer van gezelschapdieren binnen dezelfde 
lidstaat.
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Wat betreft de identificatie van gezelschapsdieren ("overtreding nr.1") moeten honden, katten 
en fretten die voor niet-commerciële doeleinden van een lidstaat naar een andere lidstaat 
vervoerd worden, geïdentificeerd worden door een microchip of een tatoeage per 3 juli 2011. 
Het elektronisch identificatiesysteem moet een passieve read only-transponder zijn die 
voldoet aan de internationale ISO-norm 11784 en kan worden gelezen door een 
uitleesapparaat dat voldoet aan ISO-norm 11785. ISO-norm 11784 beschrijft de structuur en 
de informatie-inhoud van de in de transponder opgeslagen codes. De codes omvatten ofwel de 
landencode ofwel de code van de fabrikant. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten zorgen 
ervoor dat de dierenartsen die de paspoorten afgeven transponders gebruiken die voldoen aan 
ISO-norm 11784.

Door de naleving van deze internationale normen is de controlerende overheid in de lidstaten 
in staat de identiteit van een gezelschapsdier te controleren ongeacht de herkomst van het dier 
en kunnen de dierenartsen in de lidstaten een paspoort afgeven op basis van de informatie die 
van de transponder wordt afgelezen. Op basis van de vertaling stemt de Commissie ermee in 
dat de formulering van paragraaf 6 van het Griekse schrijven  "die de Griekse ISO-norm 
draagt, aangezien deze is afgegeven door een Griekse dierenarts" tot verwarring kan leiden.

Wat het aantal gezelschapsdieren betreft ("overtredingen nr. 2 en 5"), legt de verordening 
geen beperkingen op het aantal gezelschapsdieren dat binnen de EU voor niet-commerciële 
doeleinden wordt vervoerd. Voor het niet-commerciële verkeer uit derde landen wordt er 
evenwel een maximumgrens vastgelegd van vijf gezelschapsdieren die moeten worden 
vervoerd via een door de bevoegde overheid van de lidstaten vastgestelde plaats van 
binnenkomst, waar documenten- en identificatiecontroles worden uitgevoerd. Op niet-
commercieel verkeer van meer dan vijf gezelschapsdieren zijn de bepalingen van de Richtlijn 
van de Raad 92/65/EEG van toepassing, waarbij de zending door de bevoegde autoriteit 
gecontroleerd wordt overeenkomstig de Richtlijn van de Raad 91/496/EEG in een voor dat 
doel goedgekeurde veterinaire grensinspectiepost.

Het doel van het niet-commerciële verkeer ("overtreding nr. 3) wordt in de verordening niet 
gespecificeerd en de bepalingen zijn zowel van toepassing op permanent als op tijdelijk 
verkeer.

"Onvergezelde" gezelschapsdieren ("overtreding nr. 4") vallen binnen de definitie van 
"gezelschapsdier" en dus binnen het toepassingsgebied van de verordening indien zij:
(i) behoren tot een in Bijlage I genoemde soort
(ii) hun eigenaar vergezellen of een natuurlijke persoon die namens de eigenaar voor deze 
dieren verantwoordelijk is tijdens het vervoer; en
(iii) niet bestemd zijn voor verkoop of overdracht aan een andere eigenaar.

Indien een of meer van deze voorwaarden niet vervuld zijn kunnen de vervoerde dieren niet 
als "gezelschapsdieren" worden beschouwd in de zin van de verordening en vallen zij dus 
buiten de werkingssfeer van de verordening.

De zevende vraag van de webpagina 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm is verwijderd omdat ze als 
misleidend werd beschouwd."


