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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1289/2008, adresată de Mary Suzanne O'Connor, de naţionalitate 
greacă şi britanică, în numele elenilor şi al britanicilor, privind încălcările de 
către autorităţile elene ale dispoziţiilor din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al 
Parlamentului European si al Consiliului privind cerinţele de sănătate animală 
aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara face referire la circulara nr. 258864 din Grecia care conţine o serie de dispoziţii 
contrare textului Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a 
animalelor de companie. Petiţionara atrage atenţia mai ales asupra acelor dispoziţii din 
circulară care se referă la marcarea electronică cu cip, la limitarea numărului de animale care 
călătoresc împreună şi la declaraţia pentru călătoria de întoarcere, precum şi asupra 
interpretării greşite a circularei în ceea ce priveşte referirile regulamentului la transportul 
necomercial. Petiţionara solicită astfel Parlamentului European să verifice compatibilitatea 
circularei din Grecia cu dispoziţiile regulamentului mai sus menţionat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
temeiul articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009.

Ca răspuns la petiţia de faţă, ar trebui subliniat faptul că Regulamentul (CE) nr. 998/2003 
(„regulamentul”) stabileşte cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a 
animalelor de companie pe teritoriul UE. Acest regulament nu se aplică circulaţiei animalelor 
de companie în interiorul aceluiaşi stat membru. 
În ceea ce priveşte identificarea animalelor de companie („contravenţia nr. 1”), în 
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conformitate cu regulamentul, câinii, pisicile şi dihorii transportaţi în scopuri necomerciale 
dintr-un stat membru în altul trebuie să fie identificaţi fie printr-un microcip, fie printr-un 
tatuaj, până la 3 iulie 2011. Sistemul de identificare electronică trebuie să fie un dispozitiv 
pasiv exclusiv pentru citit de identificare prin frecvenţă radio („transponder”), conform cu 
standardele internaţionale ISO 11784 şi capabil să fie citit de către un dispozitiv de citire 
compatibil cu standardele internaţionale ISO 11785. Standardele ISO 11784 descriu structura 
şi conţinutul informaţional al codurilor stocate în transponder. Aceste coduri conţin fie codul 
ţării, fie codul fabricantului. Autoritatea competentă a statului membru se asigură că 
veterinarii care emit paşapoarte aplică transponderele în conformitate cu standardele ISO 
11784.

Respectarea acestor standarde internaţionale permite autorităţilor de control din statele 
membre să verifice identitatea unui animal de companie indiferent de originea animalului de 
companie, iar veterinarilor din statele membre să emită un paşaport pe baza informaţiilor 
citite de pe transponder. În conformitate cu traducerea furnizată, Comisia ar fi de acord cu 
faptul că următoarea formulare a punctului 6 din circulara elenă ar putea da naştere unor 
confuzii: „care poartă codul ISO elen, fiind emis de un veterinar elen”.

În ceea ce priveşte numărul de animale de companie („contravenţiile nr. 2 şi 5”), regulamentul 
nu limitează numărul animalelor de companie transportate în interiorul UE în scop 
necomercial. Totuşi, regulamentul menţionat anterior stabileşte, pentru transporturile 
necomerciale din ţări terţe, o limită maximă de cinci animale de companie care pot trece prin 
punctele de intrare a călătorilor desemnate de autorităţile competente şi unde sunt efectuate 
controale documentare şi de identificare. Dispoziţiile Directivei 92/65/CEE a Consiliului se 
aplică circulaţiei necomerciale a unui număr de mai mult de cinci animale de companie din 
ţări terţe, astfel de transporturi fiind supuse de către autoritatea competentă verificărilor 
prevăzute în Directiva 91/496/CEE a Consiliului la un post de inspecţie frontalieră veterinară 
aprobat în acest scop.

În ceea ce priveşte scopul circulaţiei („contravenţia nr. 3”), regulamentul nu specifică scopul 
circulaţiei necomerciale, iar dispoziţiile se aplică atât transportului permanent într-un alt 
membru, cât şi celui temporar.

În ceea ce priveşte animalele de companie „neînsoţite” („contravenţia nr. 4”), pentru a putea fi 
incluse în sfera de aplicare a definiţiei conceptului de „animal de companie” şi, prin urmare, a 
regulamentului, animalele trebuie:
(i) să aparţină speciilor enumerate în anexa I; 
(ii) să îşi însoţească stăpânul sau o persoană fizică responsabilă de aceste animale în numele 
stăpânului pe durata transportului şi 
(iii) să nu fie destinate vânzării sau transferului către un alt stăpân.

Prin urmare, dacă nu se respectă una sau mai multe dintre aceste cerinţe, animalele 
transportate nu pot fi considerate „animale de companie” în înţelesul regulamentului şi prin 
urmare nu se intră în domeniul de aplicare al acestuia. 

Punctul şapte al întrebărilor frecvente de la adresa 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm , care se pare că ar fi putut da 
naştere unor confuzii, a fost eliminat.


