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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1358/2011 af Annemarie Grosshans, tysk statsborger, for 
professorer i biokemi, bl.a. Nobelprismodtagere, og 140 medunderskrivere, 
om fritagelse fra veterinærkontrollen ved EU's ydre grænser for bananfluer 
(Drosophila melanogaster) i henhold til direktiv 91/496/EØF og 
Kommissionens beslutning 2007/275/EF

1. Sammendrag

Det er almindeligt kendt, at bananfluer er vigtige for den medicinske og biokemiske 
forskning. De opdrættes af laboratorier udelukkende til dette formål under fuldstændig sterile 
forhold og uden nogensinde at komme i kontakt med naturen. De er dog omfattet af 
veterinærkontrollen ved EU's ydre grænser, både i kraft af Rådets direktiv 91/496/EØF om 
fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i 
Fællesskabet fra tredjelande, og Kommissionens beslutning om lister over dyr og produkter, 
der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder. Desværre udføres denne kontrol på en 
sådan måde, at renheden beskadiges, og partiet af fluer ødelægges. Fremtrædende 
videnskabsmænd indgiver dette andragende til Parlamentet for at få indført en fritagelse fra 
veterinærkontrollen for Drosophila melanogaster, som importeres til videnskabelige formål.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. april 2012).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

Andragendendet er baseret på oplysninger, hvorefter forsendelser med bananfluer som følge 
af veterinærkontrol ved grænsekontrolsteder kunne bliver kontamineret og derfor ikke 
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længere kunne bruges til videnskabelig forskning.  Herudover indeholder talrige forsendelser 
døde bananfluer, da transporten af forsendelse forsinkes på grunde af veterinærkontrol.  

Et eksempel vedrører forsendelse af bananfluer, som blev sendt fra Bloomington, USA den 
29.09.2011, men først blev kontrolleret ved grænsekontrolstedet i Frankfurt lufthavn den 
25.10.2011. Selv om indholdet af fem transportflakoner var muggent, og selv om der var døde 
bananfluer i andre transportflakoner, godkendtes forsendelse til import uden yderligere 
undersøgelser med henblik på at fastlægge årsagen til muggen og de døde insekter.  

Et andet eksempel vedrører en forsendelse på 17 transportflakoner med bananfluer, som blev 
importeret via Frankfurt lufthavn, og som ankom til bestemmelsesstedet med døde bananfluer 
i 9 transportflakoner.

Unionens lovgivning om importkontrol af levende dyr som fastlagt i Rådets Direktiv 
91/496/EØF1 kræver, at veterinærkontrollen foretages på godkendte grænsekontrolsteder for 
alle for sendelser af levende dyr. Per definition omfatter dette levende insekter som f.eks. 
Drosophilia, der importeres til forskningsformål.  

For at sikre, at der ikke sker nogen forsinkelser for forsendelser af levende dyr på 
grænsekontrolstederne, pålægger artikel 13, stk. 1, litra a i direktiv 91/496/EØF importøren at 
melde hver forsendelse af levende dyr en arbejdsdag før deres ankomst på Unionens område 
til det berørte grænsekontrolsted med anførsel af antal, art og anslået ankomsttidspunkt for 
dyrene. Med henblik på denne anmeldelse skal den person, der er ansvarlig for forsendelsen 
til grænsekontrolstedet forelægge den første del af det fælles veterinærdokument til brug ved 
import som fastlagt i bilag I til Kommissionens forordning (EF) Nr. 282/20042 .

Det skal bemærkes, at levende dyr, herunder insekter, i overensstemmelse med Artikel 5 i 
Kommissionens beslutning 97/794/EF3 , ikke underkastes nogen individuel klinisk 
undersøgelse eller prøvetagning som led i veterinærkontrollen, men kun skal underkastes 
observation vedrørende deres sundhedstilstand som gruppe. Disse kontroller er nødvendige 
for at sikre, at dyr der indføres i Unionen, er som anført i den ledsagende dokumentation, 
herunder arterne, og ikke er risikobærende dyr.

For så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser, er levende insekter omfattet af de 
betingelser, der er fastlagt i Rådets direktiv 92/65/EØF4. Da der ikke er nogen harmoniserede 
                                               
1 Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af 

veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 
89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF, EFT L 268 af 24.9.1991.

2 Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2004 af 18. februar 2004 om et dokument til anmeldelse og 
veterinærkontrol af dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande [49], har erstattet beslutning 92/527/EØF 
[5].

3 Kommissionens beslutning nr. 97/794/EF af 12. november 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
direktiv 91/496/EØF for så vidt angår veterinærkontrol af levende dyr, der skal indføres fra tredjelande, EFT 
nr. L 323 af 26.11.1997

4 Rådets direktiv 92/65/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til 
Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt 
specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF, EFT L 268 af 
14.9.1992
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dyresundhedsmæssige betingelser defineret i Unionens lovgivning, er det medlemsstaternes 
kompetente myndigheders ansvar at fastlægge nationale regler for indførsel af sådanne dyr.  
Hvis disse dyr ankommer på et grænsekontrolsted i en medlemsstat til videretransport til en 
anden medlemsstat skal importgrænsekontrolstedet overholde de dyresundshedsmæssige 
betingelser gældende i bestemmelsesstaten.

Vedrørende de to nævnte eksempler blev Kommissionens informeret om, at disse forsendelser 
blev sendt med normal post uden den særlige IATA-etikette, der gælder for transport af 
levende dyr for at sikre passende håndtering og uden muligheden for ekspressforsendelse for 
hurtig levering. Poststemplet på forsendelsen fra Bloomington viste, at pakken forlod 
Bloomington den 27.09.2011.  Det tyske postvæsen leverede pakken umiddelbart efter dens 
ankomst til grænsekontrolstedet i Frankfurt am Main den 25.10.2011, men det vides ikke, 
hvor pakken opholdt sig i den mellemliggende tid.  

Konklusion

Unionens lovgivning fastlægger bestemmelser for hurtig og effektiv veterinærkontrol af 
levende dyr på grænsekontrolstederne. Et vigtigt element heraf er forudgående underretning.  
Hvis der ikke gives forudgående underretning om levende dyr til det pågældende 
grænsekontrolsted, vil forsinkelser sandsynligvis opstå. Herudover vil forsinkelser og 
uhensigtsmæssig håndtering af forsendelserne sandsynligvis opstå, hvis de sendes med normal 
post i stedet for at bruge professionelle posttjenester til transport af dyr, for at sikre at dyrene 
ankommer hurtigt og sunde til deres bestemmelsessted.
Men Kommissionen er opmærksom på, at de nuværende regler om import af insekter kan 
forekomme besværligt for nogle virksomheder og har accepteret at undersøge dette i 
forbindelse med revisionen af den relevante lovgivning. Denne procedure er i gang, og 
Kommissionen undersøger for øjeblikket, om der kan tages hensyn til problemerne i 
forbindelse med visse laboratorieavlede insekter. Kommissionen arbejder for øjeblikket på 
forslag om en ny dyresundhedslovgivning og en ændring af Forordning (EF) Nr. 882/20041,
herunder generelle bestemmelser for importkontrol af levende dyr, som skulle blive vedtaget 
ved udgangen af 2012. I forbindelse med den planlagte lovgivning kunne der udarbejdes 
detaljerede bestemmelser om import af sådanne levende dyr, idet der tages hensyn til 
problemerne i forbindelse med visse insektarter såsom Drosophila melanogaster, der er 
beregnet til forskning.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med 

henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og 
dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1): Korrigeret version EFT L 191 af 
28.5.2004.

2
3. http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E2010-4576&language=EN
4. http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E2012-000154&language=EN
5. http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E2012-001494&language=FR
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Kommissionen henviser tillige til svar på skriftlige forespørgsler P-9820/10, E-4576/2010, E-
000154/2012 og E-001494/2012.
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