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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1289/2008, ingiven av Mary Suzanne O'Connor (grekisk och 
brittisk medborgare), för ”Coalition in Defense of Animals in Greece”, om de 
grekiska myndigheternas överträdelse av bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som skall 
tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till det grekiska cirkuläret nr 258864, som innehåller en rad 
bestämmelser som strider mot Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003
om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt 
syfte. Framställaren påpekar särskilt cirkulärets bestämmelser om chipmärkning, begränsning 
av antalet medföljande djur och returreseförklaring samt cirkulärets feltolkning av 
förordningens hänvisningar till transport utan kommersiellt syfte. Framställaren ber därför 
Europaparlamentet att pröva om det grekiska cirkuläret är förenligt med bestämmelserna i 
ovannämnda förordning.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 19 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

I svaret på framställningen bör det framhållas att det i förordning (EG) nr 998/2003 
(”förordningen”) fastställs regler för djurens hälsa vid transporter av sällskapsdjur utan 
kommersiellt syfte. Förordningen tillämpas inte på transporter av sällskapsdjur inom en och 
samma medlemsstat. 
Beträffande identifieringen av sällskapsdjur (”överträdelse nummer 1”) ska enligt 
förordningen hundar, katter och illrar som utan kommersiellt syfte transporteras från en 
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medlemsstat till en annan senast den 3 juli 2011 identifieras antingen med hjälp av ett 
mikrochips eller med en tatuering. Det elektroniska identifieringssystemet ska bestå av en 
skrivskyddad (read-only) passiv anordning för identifiering av radiofrekvenser 
(”transponder”) som överensstämmer med den internationella standarden ISO 11784 och som 
kan avläsas med läsare som överensstämmer med den internationella standarden ISO 11785. I 
ISO 11784 beskrivs strukturen av och informationsinnehållet i de koder som lagrats i 
transpondern. Koderna ska innehålla antingen landskoden eller tillverkarkoden. 
Medlemsstaternas behöriga myndighet ska se till att de veterinärer som utfärdar passen 
använder transpondrar som överensstämmer med den internationella standarden ISO 11784.

Överensstämmelsen med denna internationella standard gör det möjligt för medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter att kontrollera ett sällskapsdjurs identitet, oavsett djurets ursprung, så att 
medlemsstaternas veterinärer kan utfärda ett pass utgående från den information som avlästs 
från transpondern. Enligt den översättning som tillhandahållits skulle kommissionen hålla 
med om att följande lydelse i punkt 6 i det grekiska cirkuläret ”som är försett med den 
grekiska ISO-koden eftersom det utfärdats av grekisk veterinär” kan vara förvirrande.

Beträffande antalet sällskapsdjur (”överträdelser nummer 2 och 5”) begränsas inte i 
förordningen antalet sällskapsdjur som transporteras inom EU utan kommersiellt syfte. I 
förordningen stadgas dock att transporter av sällskapsdjur från tredjeländer utan kommersiellt 
syfte får omfatta högst fem djur samt att dessa ska passera via sådana inreseställen som utsetts 
av medlemsstaternas behöriga myndigheter och där dokument och identitet kontrolleras. För 
transporter av fler än fem sällskapsdjur från tredjeländer utan kommersiellt syfte gäller 
föreskrifterna i rådets direktiv 92/65/EEG, med krav på att sändningen, genom den behöriga 
myndighetens försorg, ska genomgå de kontroller som föreskrivs i rådets 
direktiv 91/496/EEG vid en gränskontrollstation för veterinärkontroll, vilken godkänts för 
ändamålet i fråga.

Beträffande ändamålet med transporten (”överträdelse nummer 3”) går förordningen inte 
närmare in på vad som ska anses som transporter utan kommersiellt syfte och föreskrifterna 
gäller både för stadigvarande och tillfällig transport till annan medlemsstat.

Beträffande sällskapsdjur som reser ”utan ledsagare” (”överträdelse nummer 4”) är att påpeka 
att djuren, för att kunna omfattas av definitionen på begreppet ”sällskapsdjur” och således av 
förordningen, måste uppfylla följande krav:
(i) De ska vara av de arter som förtecknas i bilaga I. 
(ii) De ska åtfölja sin ägare eller en fysisk person som för ägarens räkning ansvarar för dem 
under en transport.
(iii) De ska inte vara avsedda att säljas eller överlåtas till en annan ägare.

Om ett eller flera av dessa krav inte uppfylls kan djuren som transporteras således inte anses 
som ”sällskapsdjur” enligt vad som avses i förordningen och kommer heller inte att omfattas 
av förordningens tillämpningsområde. 

Den sjunde frågan med tillhörande svar på webbplatsen 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm har tagits bort eftersom den 
ansetts vilseledande.


