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Dotyczy: petycji 1289/2008, którą złożyła Mary Suzanne O’Connor (Grecja i Wielka 
Brytania), w imieniu Greków i Brytyjczyków, w sprawie naruszenia przez 
władze greckie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, 
stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze 
niehandlowym

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję odnosi się do greckiego pisma obiegowego nr 258864 zawierającego kilka 
przepisów sprzecznych z rozporządzeniem (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania 
zwierząt domowych o charakterze niehandlowym. W szczególności odwołuje się ona do 
przepisów pisma obiegowego dotyczących czipowania, ograniczenia liczby przewożonych 
zwierząt oraz oświadczenia w sprawie podróży powrotnej, a także niewłaściwej interpretacji 
zapisów rozporządzenia w sprawie transportu o charakterze niehandlowym. Składająca 
petycję wzywa zatem Parlament Europejski do zbadania, czy przedmiotowe greckie pismo 
obiegowe jest zgodne z przepisami wspomnianego wyżej rozporządzenia.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 19 lutego 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono 
się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

W odpowiedzi na petycje podkreślić należy, że rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (zwane 
dalej „rozporządzeniem”) określa zasady związane ze zdrowiem zwierząt odnoszące się do 
ich „przemieszczania o charakterze niehandlowym” przy wjeździe na teren Unii i w jej 
obrębie. Rozporządzenie to nie ma zastosowania w przypadku przemieszczania w ramach 
terytorium jednego państwa członkowskiego.
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W odniesieniu do identyfikacji zwierząt domowych („naruszenie nr 1”) stwierdza się, że 
zgodnie z postanowieniami rozporządzenia psy, koty i fretki transportowane w celach 
niehandlowych z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego 
muszą posiadać, w terminie do dnia 3 lipca 2011 r., identyfikator w postaci mikroczipu lub 
tatuażu. System identyfikacji elektronicznej oznacza urządzenie służące do 
jednokierunkowego odbioru sygnału (tzw. transponder) odpowiadające wymogom normy ISO 
11784 i umożliwiające odbiór sygnału przez odbiornik spełniający warunki określone normą 
ISO 11785. Norma ISO 11784 określa strukturę oraz zakres informacji kodów umieszczonych 
w transpoderze. Kody te obejmują kod kraju, bądź kod producenta. Właściwe władze państw 
członkowskich winny zagwarantować, że weterynarze wydający paszporty stosować będą 
transpondery odpowiadające normie ISO 11784.

Zgodność z odnośnymi standardami międzynarodowymi pozwala organom kontrolnym w 
państwach członkowskich na sprawdzenie tożsamości zwierzęcia niezależnie od jego 
pochodzenia; a weterynarzom na wystawianie paszportów na podstawie informacji 
odczytywanych z urządzenia. Na podstawie przedłożonego tłumaczenia Komisja stwierdza, 
że sformułowanie „posiadające grecki kod ISO związany z wydaniem dokumentu przez 
greckiego lekarza weterynarii” rzeczywiście może być mylące.

W odniesieniu do liczby przewożonych zwierząt („naruszenie nr 2 i 5”) stwierdza się, że 
rozporządzenie nie nakłada ograniczeń z zakresu wewnątrzunijnego transportu o charakterze 
pozahandlowym. Określa ono jednakże maksymalny limit pięciu zwierząt domowych 
wwożonych w celach niehandlowych z państw trzecich, w którym to przypadku istnieje 
obowiązek przekroczenia granicy w miejscach wyznaczonych przez właściwe władze 
odpowiedniego państwa członkowskiego oraz przejścia tam kontroli dokumentów i 
tożsamości. Postanowienia dyrektywy Rady 92/65/EWG znajdują zastosowanie w przypadku 
transportu o charakterze niehandlowym więcej niż pięciu zwierząt domowych pochodzących 
z państw trzecich, przy czym odnośna zgoda wydawana jest przez właściwe organy na 
podstawie kontroli przeprowadzanych w myśl postanowień dyrektywy Rady 91/496/EWG w 
autoryzowanych do tego celu granicznych punktach kontroli weterynaryjnej.

W odniesieniu do powodu przewozu („naruszenie nr 3”) stwierdza się, że rozporządzenie nie 
określa celu transportu niehandlowego, a odnośne postanowienie z zakresu przejazdów do 
innego państwa członkowskiego mają zastosowanie zarówno w przypadku przewozów 
stałych, jak i czasowych.

W odniesieniu do zwierząt przewożonych „bez opieki” („naruszenie nr 4”) stwierdza się 
istnienie następujących warunków pozwalających na zakwalifikowanie zwierząt jako 
„zwierzęta domowe”, a tym samym objęcie ich zakresem postanowień wspomnianego 
rozporządzenia:

a) gatunek określony w załączniku I;
b) towarzyszenie w czasie transportu właścicielowi lub innej osobie fizycznej 

odpowiedzialnej za zwierzęta w imieniu właściciela;
c) brak zamiaru sprzedaży lub przekazania jako własności osobie trzeciej.

Tym samym w przypadku niespełnienia jednego z powyższych warunków transportowane 
zwierzęta nie mogą być uznane za „domowe” i objęte zakresem postanowień wspomnianego 
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rozporządzenia.

W związku z powyższym, uznana za mylącą odpowiedź nr 7 zamieszczona uprzednio na 
stronie http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm została usunięta.


