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Tema: Peticija Nr. 1358/2011 dėl Direktyva 91/496/EEB ir Komisijos 
sprendimu 2007/275/EB nustatytų veterinarinio patikrinimo prie ES išorės sienų 
reikalavimo netaikymo paprastajai vaisinei muselei (drosophila melanogaster), 
kurią pateikė Vokietijos pilietė Annemarie Grosshans biochemijos profesorių, iš 
kurių yra Nobelio premijos laureatų, vardu, su 140 parašų

1. Peticijos santrauka

Gerai žinoma, kad vaisinės muselės labai svarbios moksliniams tyrimams medicinos ir 
biochemijos srityse. Jos veisiamos laboratorijose steriliomis sąlygomis tik šiuo tikslu ir 
niekada nepatenka į natūralią aplinką. Nepaisant to, joms taikomas reikalavimas dėl 
veterinarinio patikrinimo prie ES išorės sienų tariamai laikantis Direktyvos 91/496/EEB, kuria 
nustatomi gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo 
organizavimo principai, ir Komisijos sprendimo 2007/275/EB dėl gyvūnų ir produktų, kurie 
turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų. Deja, atliekant patikrinimą gali būti 
pakenkta siunčiamos muselių partijos grynumui arba ji tiesiog gali būti sunaikinta. Garsūs 
mokslininkai prašo Parlamento imtis veiksmų, kad reikalavimai dėl veterinarinio tikrinimo 
mokslo tikslais importuojamoms vaisinėms muselėms nebūtų taikomi.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

Peticija grindžiama informacija, kad dėl veterinarinio tikrinimo pasienio kontrolės postuose 
vaisinių muselių partija galėjo būti užkrėsta, todėl jų nebegalima naudoti moksliniams 
tyrimams. Be to, daugelyje partijų muselės buvo nebegyvos, nes partijos gabenimas buvo 
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atidėtas dėl veterinarinio tikrinimo.

Pateikiamas pavyzdys, kai 2011 m. rugsėjo 22 d. iš Blumingtono į JAV išsiųsta vaisinių 
muselių partija Frankfurto oro uosto pasienio kontrolės punkte buvo patikrinta tik 
2011 m. spalio 25 d. Nors 5 transportuoti skirtų indų turinys buvo apipelėjęs, o kituose 
induose vaisinės muselės buvo nebegyvos, partiją leista importuoti neatlikus papildomų 
tyrimų, kuriais būtų nustatytos pelijimo ir vaisinių muselių gaišimo priežastys.

Kitas pavyzdys, kai 17 transportuoti skirtų indų su vaisinėmis muselėmis partija buvo įvežta 
per Frankfurto oro uostą, nors ją nugabenus į paskirties vietą 9 induose vaisinės muselės buvo 
nebegyvos.

Kaip nustatyta Tarybos direktyvoje 91/496/EEB1, pagal Sąjungos teisės aktus dėl gyvūnų 
importo kontrolės reikalaujama, kad veterinarinis gyvūnų siuntų patikrinimas būtų atliekamas 
tik patvirtintuose pasienio kontrolės postuose, įskaitant gyvus vabzdžius, pvz. drosophila, 
kurie importuojama mokslinių tyrimų tikslais.

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų vėluojama patikrinti gyvūnų siuntų pasienio kontrolės 
postuose, pagal direktyvos 91/496/EEB 3 straipsnio 1a dalį importuotojai privalo prieš vieną 
darbo dieną pranešti atitinkamam pasienio kontrolės postui apie kiekvieną gyvūnų siuntos 
pristatymą Sąjungos teritorijoje ir nurodyti gyvūnų skaičių, pobūdį ir numatytą siuntos 
pristatymo (gavimo) laiką. Pagal pirmą bendrojo veterinarijos įvežimo dokumento (BVĮD), 
nurodyto Komisijos reglamento (EB) Nr. 282/20042 I priede dalį asmuo, atsakingas už šią 
siuntą, turi apie tai pranešti pasienio kontrolės postui ir nugabenti siuntas tiesiai į pasienio 
kontrolės postą.

Reikia pažymėti, kad pagal Komisijos sprendimo 97/794/EB3 5 straipsnį gyvūnų, įskaitant 
vabzdžius, individuali klinikinė apžiūra arba pavyzdžių ėmimas negali būti veterinarinio 
patikrinimo dalis, tačiau to gali būti reikalaujama prireikus stebėti grupės sveikatos būklę. Ši 
kontrolė reikalinga siekiant užtikrinti, kad gyvūnai, įskaitant šią rūšį, būtų importuojami į 
Sąjungą vadovaujantis pridėtais dokumentais ir neperneštų užkrato.

Gyvūnų sveikatos reikalavimų atžvilgiu gyviems vabzdžiams taikomi Tarybos direktyvoje 
92/65/EEB4 nustatyti reikalavimai. Sąjungos teisės aktuose apibrėžti gyvūnų sveikatos 
reikalavimai nėra suderinti, todėl nacionalines taisykles dėl tokių gyvūnų importo turi 
nustatyti kompetentingos valstybių narių institucijos. Jeigu šiuos gyvūnus pristato į vienos iš 

                                               
1 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/496/EEB dėl gyvūnų, importuojamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, 

veterinarinių patikrinimų organizavimo principų nustatymo, pakeičianti Direktyvas 89/662/EEB, 
90/425/EEB ir 90/675/EEB, OL L 268, 1991 09 24.

2 Komisijos reglamentas (EB) Nr. 282/2004 2004 m. vasario 18 d. nustatantis gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš 
trečiųjų šalių, deklaravimo ir veterinarinio patikrinimo dokumentą, OL L 49, 2004 02 19.

3 1997 m. lapkričio 12 d. Komisijos sprendimas 97/794/EEB, nustatantis tam tikras išsamias Tarybos 
direktyvos 91/496/EEB dėl gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo taikymo 
taisykles, OL L 323, 1997 11 26.

4 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 92/65/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, 
reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, kuriems netaikomi 
gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose 
Direktyvos 90/425/EEB A priedo 1 dalyje, bei jų importą į Bendriją,
OL L 286, 1992 09 14.
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valstybių narių pasienio kontrolės postą, kad šie būtų pervežti į kitą valstybę narę, pasienio 
kontrolės postas turi laikytis paskirties valstybės narės nustatytų nacionalinių gyvūnų 
sveikatos reikalavimų.

Dėl šių dviejų pavyzdžių Komisijai buvo pranešta, kad tos siuntos buvo išsiųstos įprastu paštu 
be specialaus Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) ženklinimo, kuris taikomas gyvų 
gyvūnų vežimui, kad būtų užtikrintas tinkamas elgesys su jais, ir nesinaudojant greitojo pašto, 
skubiai pristatančio siuntas, paslaugomis. Iš ant siuntos priklijuotas pašto ženklas matyti, kad 
siuntinys iš Blumingtono išgabentas tik 2011 m. rugsėjo 27 d. Į Frankfurto prie Maino 
pasienio kontrolės postą 2011 m. spalio 25 d pristatytas siuntinys buvo nedelsiant išsiųstas 
Vokietijos paštu, tačiau, nežinoma, kur siuntinys buvo iki to laiko.

Išvada

Sąjungos teisės aktuose numatytas greitas ir veiksmingas gyvūnų veterinarinis patikrinimas 
pasienio kontrolės postuose. Pagrindinė šio proceso dalis – išankstinis pranešimas. Panašus 
vėlavimas tikėtinas tokiu atveju, jei atitinkamam pasienio kontrolės postui nepranešama apie 
siunčiamus gyvūnus. Be to, siuntų vėlavimas ir netinkamas gabenimas galimas tuomet, kai 
siuntos siunčiamos įprastu paštu, užuot siuntinius gabenus naudojantis profesionaliomis 
gyvūnų gabenimo paslaugomis siekiant užtikrinti, kad gyvūnai greitai ir saugiai pasiektų 
paskirties vietą.

Vis dėlto Komisija supranta, kad galiojančios taisyklės dėl vabzdžių importo kai kuriems 
vykdytojams gali pasirodyti pernelyg sudėtingos, todėl sutiko jas išnagrinėti ir peržiūrėti 
atitinkamus teisės aktus. Šis procesas vyksta nuolat, o šiuo metu Komisija svarsto, ar reikia 
atsižvelgti į susirūpinimą dėl laboratorinių vabzdžių. Šiuo metu Komisija rengia pasiūlymus 
dėl naujo teisės akto dėl gyvūnų sveikatos ir reglamento (EB) Nr. 882/20041, įskaitant 
bendrąsias nuostatas dėl gyvūnų importo kontrolės, dalinio pakeitimo, kuriuos numatyta 
priimti iki 2012 m. pabaigos, pasiūlymus. Vadovaujantis nustatytu teisiniu pagrindu gali būti 
parengtos išsamios taisyklės dėl tokių gyvūnų importo atsižvelgiant į susirūpinimą dėl kai 
kurių vabzdžių rūšių, pvz. dėl tyrimams skirtos Drosphila melanogaster.

Komisija taip pat nurodo savo atsakymus į raštu pateiktus klausimus P-9820/102, E-
4576/20103, E-000154/20124 ir E-001494/20125.

                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios 

kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, OL L 165, 2004 04 30. Pataisyta 
redakcija OL L 191, 2004 05 28.

2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2010-9820&language=EN.
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2010-4576&language=EN.
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2012-4576&language=EN.
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2012-4576&language=EN.


