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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Μαΐου 2003
για τους υγειονοµικούς όρους που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων
συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Χάρις στη βελτίωση αυτή, το Ηνωµένο Βασίλειο και η
Σουηδία εγκατέλειψαν το σύστηµα της εξάµηνης καραντίνας,
το οποίο εφήρµοζαν επί δεκαετίες, και το αντικατέστησαν µε
ένα άλλο σύστηµα, λιγότερο καταναγκαστικό και εξίσου
ασφαλές. Θα πρέπει, εποµένως, να προβλεφθεί σε κοινοτικό
επίπεδο η εφαρµογή ειδικού καθεστώτος για τις µετακινήσεις
ζώων συντροφιάς προς τα δύο αυτά κράτη µέλη επί µεταβατικό διάστηµα πέντε ετών και να υποβάλει η Επιτροπή, σε
εύθετο χρόνο και µε βάση την µέχρι τότε εµπειρία και την
επιστηµονική γνώµη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων, έκθεση συνοδευόµενη από τις κατάλληλες προτάσεις. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί συνοπτική
διαδικασία προσωρινής παράτασης αυτού του µεταβατικού
καθεστώτος, κυρίως αν η επιστηµονική αξιολόγηση της
αποκτηθείσας εµπειρίας απαιτήσει περισσότερο χρόνο από
τον προβλεπόµενο.

(5)

Τα κρούσµατα λύσσας στα σαρκοφάγα ζώα συντροφιάς στην
Κοινότητα αφορούν πλέον, κατά κύριο λόγο, ζώα που
προέρχονται από τρίτες χώρες όπου εξακολουθεί να ενδηµεί
η λύσσα αστικού τύπου. Θα πρέπει, εποµένως, να ενισχυθούν οι υγειονοµικοί όροι που εφαρµόζουν γενικώς σήµερα
τα κράτη µέλη προκειµένου να επιτρέψουν την είσοδο σαρκοφάγων ζώων συντροφιάς από τις εν λόγω τρίτες χώρες.

(6)

Θα πρέπει, ωστόσο, να εξετασθεί το ενδεχόµενο παρεκκλίσεων προκειµένου για µετακινήσεις ζώων από τρίτες χώρες
οι οποίες, υγειονοµικώς, ανήκουν στο ίδιο γεωγραφικό
σύνολο µε την Κοινότητα.

(7)

Σύµφωνα µε το άρθρο 299 παράγραφος 6 στοιχείο γ) της
συνθήκης και τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 706/73 του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 1973, περί των κοινοτικών
ρυθµίσεων που εφαρµόζονται στις Αγγλονορµανδικές
νήσους και στη Νήσο Μαν όσον αφορά το εµπόριο γεωργικών προϊόντων (4), η κοινοτική κτηνιατρική νοµοθεσία
εφαρµόζεται στις Αγγλονορµανδικές νήσους και στη Νήσο
Μαν, οι οποίες εποµένως για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισµού αποτελούν τµήµα του Ηνωµένου Βασιλείου.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37 και το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β),
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από
την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 18 Φεβρουαρίου 2003,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η εναρµόνιση των υγειονοµικών όρων που εφαρµόζονται
στις άνευ εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς από το ένα κράτος µέλος στο άλλο ή από τρίτες χώρες
είναι αναγκαία, µόνον δε κοινοτικά µέτρα µπορούν να
καταστήσουν δυνατή την επίτευξη αυτού του στόχου.

(2)

Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι οι µετακινήσεις
ζώντων ζώων που εµπίπτουν στο παράρτηµα Ι της συνθήκης.
Ορισµένες από τις διατάξεις του, ιδίως αυτές που αφορούν
τη λύσσα, αποβλέπουν άµεσα στην προστασία της δηµόσιας
υγείας, ενώ άλλες αφορούν αποκλειστικά την υγεία των
ζώων. Ως εκ τούτου, ως νοµικές βάσεις ενδείκνυται να
χρησιµοποιηθούν το άρθρο 37 και το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β) της συνθήκης.

(3)

Η βελτίωση της κατάστασης στο σύνολο της Κοινότητας
όσον αφορά τη λύσσα υπήρξε θεαµατική κατά την τελευταία
δεκαετία µετά την εφαρµογή προγραµµάτων στοµατικού
εµβολιασµού των αλεπούδων στις περιφέρειες που επλήγησαν από την επιδηµία λύσσας της αλεπούς, η οποία σάρωσε
τη βορειοανατολική Ευρώπη στη δεκαετία του 1960 και
µετά.

(1) ΕΕ C 29 Ε της 30.1.2001, σ. 239 και ΕΕ C 270 Ε της 25.9.2001, σ.
109.
(2) ΕΕ C 116 της 20.4.2001, σ. 54.
3
( ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2001 (ΕΕ C 27 Ε
της 31.1.2002, σ. 55), κοινή θέση του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου
2002 (ΕΕ C 275 Ε της 12.11.2002, σ. 42) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2003 και απόφαση του Συµβουλίου της 25ης
Απριλίου 2003.

(4) ΕΕ L 68 της 15.3.1973, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1174/86 (ΕΕ L 107 της 24.4.1986, σ. 1).
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(8)

(9)

(10)
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Θα πρέπει επίσης να θεσπιστεί ένα νοµικό πλαίσιο για τις
υγειονοµικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις µη εµπορικές
µετακινήσεις ειδών ζώων µη ευπαθών στη λύσσα ή στα οποία
η λύσσα δεν λαµβάνει διαστάσεις επιδηµίας, καθώς και για
άλλες µολύνσεις στις οποίες είναι ευπαθή τα είδη ζώων του
παραρτήµατος Ι.

Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται τηρουµένου
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου, της
9ης ∆εκεµβρίου 1996, για την προστασία των ειδών αγρίας
πανίδας και χλωρίδας και τον έλεγχο του εµπορίου τους (1).

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, περί καθορισµού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2).
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τους υγειονοµικούς όρους (υγεία των
ζώων) που πρέπει να πληρούν οι µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς, καθώς και τους κανόνες περί ελέγχου
αυτών των µετακινήσεων.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις µετακινήσεις, µεταξύ κρατών
µελών ή µε προέλευση τρίτες χώρες, ζώων συντροφιάς των ειδών
που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι.
Εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(11)

(12)

Οι ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις στον τοµέα των υγειονοµικών απαιτήσεων, ειδικότερα δε η οδηγία 92/65/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους
όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν το εµπόριο και τις
εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρµατος, ωαρίων και
εµβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονοµικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις που
αναφέρονται στο τµήµα Ι του παραρτήµατος Α της οδηγίας
90/425/ΕΟΚ (3), εφαρµόζονται εν γένει µόνο στις εµπορικού
χαρακτήρα ανταλλαγές. Για να αποφευχθεί τυχόν δολία
παρουσίαση εµπορικών µετακινήσεων ως µη εµπορικού
χαρακτήρα µετακινήσεων ζώων συντροφιάς κατά την έννοια
του παρόντος κανονισµού, είναι σκόπιµο να τροποποιηθούν
όσες διατάξεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ αναφέρονται στις
µετακινήσεις ζώων που ανήκουν στα απαριθµούµενα στο
παράρτηµα Ι µέρη Α και Β είδη, ούτως ώστε να ευθυγραµµισθούν µε εκείνες του παρόντος κανονισµού. Για τον ίδιο
σκοπό θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί δυνατότητα καθορισµού ανωτάτου αριθµού ζώων που θεωρούνται ότι µετακινούνται κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού, πέραν
του οποίου εφαρµόζονται οι περί εµπορίου κανόνες.

Τα µέτρα του παρόντος κανονισµού αποσκοπούν στην
επαρκή προστασία έναντι των σχετικών υγειονοµικών κινδύνων. ∆εν αποτελούν αδικαιολόγητα εµπόδια στις µετακινήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του, διότι βασίζονται στα συµπεράσµατα των οµάδων εµπειρογνωµόνων των
οποίων ζητήθηκε σχετικώς η γνώµη, και µάλιστα σε έκθεση
της επιστηµονικής κτηνιατρικής επιτροπής της 16ης
Σεπτεµβρίου 1997,

(1) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2476/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 334 της
18.12.2001, σ. 3).
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(3) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1282/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της
16.7.2002, σ. 3).

∆εν θίγονται από τον παρόντα κανονισµό οι διατάξεις που λαµβάνονται για µη υγειονοµικούς λόγους και αποσκοπούν στον περιορισµό των µετακινήσεων ορισµένων ειδών ή φυλών ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 3
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως:
α) «ζώα συντροφιάς»: τα ζώα των ειδών που περιλαµβάνονται στον
κατάλογο του Παραρτήµατος I, τα οποία συνοδεύονται από τον
ιδιοκτήτη τους ή από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο
γι' αυτά για λογαριασµό του ιδιοκτήτη στη διάρκεια της
µετακίνησής τους, και τα οποία δεν προορίζονται για πώληση ή
για µεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη·
β) «διαβατήριο»: κάθε έγγραφο που επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του ζώου συντροφιάς και περιλαµβάνει τις ενδείξεις βάσει
των οποίων εξακριβώνεται το καθεστώς του ζώου από τη σκοπιά
του παρόντος κανονισµού. Το διαβατήριο αυτό καταρτίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 17 δεύτερο εδάφιο·
γ) «µετακίνηση»: κάθε µετακίνηση ζώου συντροφιάς από το ένα
κράτος µέλος στο άλλο, ή είσοδος ή επανείσοδος αυτού από
τρίτη χώρα στο έδαφος της Κοινότητας.

Άρθρο 4
1. Επί µεταβατική περίοδο οκτώ ετών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισµού, τα ζώα των ειδών που απαριθµούνται
στο παράρτηµα Ι µέρη Α και Β θεωρούνται αναγνωρισθέντα εάν
φέρουν:
α) ευανάγνωστο τατουάζ, ή
β) σύστηµα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής ποµποδέκτης).
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Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου στοιχείο β), όταν ο αποκριτής
ποµποδέκτης δεν συµµορφούται προς το πρότυπο ISO 11784 ή
προς το παράρτηµα A του προτύπου ISO 11785, ο ιδιοκτήτης ή
το φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη του ζώου συντροφιάς για
λογαριασµό του ιδιοκτήτη πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να παρέχει τα αναγκαία µέσα για την ανάγνωση του σήµατος του αποκριτή
ποµποδέκτη.
2.
Ανεξαρτήτως της µορφής του, το σύστηµα αναγνώρισης του
ζώου πρέπει επίσης να προβλέπει τη µνεία στοιχείων που προσδιορίζουν το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ζώου.
3.
Τα κράτη µέλη, τα οποία απαιτούν για τα ζώα που εισέρχονται στο έδαφός τους, εφόσον δεν βρίσκονται σε καραντίνα, την
αναγνώρισή τους σύµφωνα µε την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο
στοιχείο β), δύνανται να εξακολουθήσουν να το πράττουν κατά τη
διάρκεια της µεταβατικής περιόδου.
4.
Μετά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου, µόνον η µέθοδος
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) είναι
αποδεκτή ως µέσο αναγνώρισης ζώου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Όροι για µετακινήσεις µεταξύ κρατών µελών

Άρθρο 5
1.
Τα ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρη Α και Β πρέπει, µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων του
άρθρου 6, κατά τις µετακινήσεις τους:
α) να αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 και
β) να έχουν διαβατήριο χορηγούµενο από εξουσιοδοτηµένο από
την αρµόδια αρχή κτηνίατρο, µε το οποίο να αποδεικνύεται
ισχύων αντιλυσσικός εµβολιασµός, κατά περίπτωση δε επανεµβολιασµός, σύµφωνα µε τις συστάσεις του εργαστηρίου παρασκευής, ο οποίος έγινε στο ζώο µε αδρανοποιηµένο εµβόλιο
µίας τουλάχιστον µονάδας αντιγόνου ανά δόση (πρότυπο ΠΟΥ).
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν τις µετακινήσεις ζώου
ανήκοντος στα είδη του παραρτήµατος Ι µέρη Α και Β, ηλικίας
κάτω των τριών µηνών και µη εµβολιασµένου, εφόσον έχει διαβατήριο και γεννήθηκε και έζησε στο ίδιο µέρος χωρίς να έρθει σε επαφή
µε άγρια ζώα που έχουν ενδεχοµένως µολυνθεί από τον ιό ή εφόσον συνοδεύει την µητέρα του από την οποία εξαρτάται ακόµη.
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— πρέπει να έχουν διαβατήριο χορηγηθέν από εξουσιοδοτηµένο
από την αρµόδια αρχή κτηνίατρο που να πιστοποιεί, επιπλέον
των όσων ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), τιτλοδότηση των εξουδετερωτικών αντισωµάτων τουλάχιστον ίση
προς 0,5 UI/ml, πραγµατοποιηθείσα επί δείγµατος από εγκεκριµένο εργαστήριο εντός των προθεσµιών που τάσσουν οι
εθνικές ρυθµίσεις οι υφιστάµενες κατά την ηµεροµηνία που
προβλέπεται στο άρθρο 25 δεύτερο εδάφιο.
Η τιτλοδότηση αντισωµάτων δεν χρειάζεται να επαναληφθεί όταν το
ζώο, µετά την τιτλοδότηση, υποβλήθηκε σε τακτικούς επανεµβολιασµούς στα διαστήµατα που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 1,
χωρίς διακοπή της διαδικασίας εµβολιασµού που ορίζει το εργαστήριο παρασκευής.
Το κράτος µέλος προορισµού µπορεί να απαλλάξει τα ζώα συντροφιάς που µετακινούνται µεταξύ των τριών ανωτέρω κρατών µελών
από την υποχρέωση εµβολιασµού και τιτλοδότησης αντισωµάτων
που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,
σύµφωνα µε τις εθνικές ρυθµίσεις που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 25 εδάφιο δεύτερο.
2. Πλην παρεκκλίσεων χορηγουµένων από την αρµόδια αρχή σε
ειδικές περιπτώσεις, τα ζώα ηλικίας κάτω των τριών µηνών των
ειδών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος Α δεν επιτρέπεται
να µετακινηθούν εάν δεν έχουν φθάσει σε ηλικία εµβολιασµού και
αν δεν έχουν υποβληθεί, εφόσον υπάρχουν σχετικές διατάξεις, σε
δοκιµή καθορισµού της τιτλοδότησης των αντισωµάτων.
3. Η κατά την παράγραφο 1 µεταβατική περίοδος µπορεί να
παραταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, βάσει
προτάσεως της Επιτροπής, σύµφωνα µε τη συνθήκη.

Άρθρο 7
Οι µετακινήσεις ζώων των ειδών που απαριθµούνται στο παράρτηµα
Ι µέρος Γ, µεταξύ κρατών µελών ή από ένα από τα απαριθµούµενα
στο παράρτηµα ΙΙ µέρος Β τµήµα 2 εδάφη, δεν υπόκεινται σε υγειονοµικές απαιτήσεις όσον αφορά τη λύσσα. Για άλλες νόσους, και
εφόσον παραστεί ανάγκη, µπορούν να θεσπιστούν µε τη διαδικασία
του άρθρου 24 παράγραφος 2 ειδικές απαιτήσεις —µεταξύ των
οποίων ενδεχοµένως και περιορισµός του αριθµού ζώων— και υπόδειγµα πιστοποιητικού που θα συνοδεύει το ζώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Όροι για µετακινήσεις από τρίτες χώρες

Άρθρο 6
1.
Επί µεταβατική περίοδο πέντε ετών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισµού, η εισαγωγή στο έδαφος της Ιρλανδίας,
της Σουηδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου ζώων συντροφιάς από
τα απαριθµούµενα στο παράρτηµα Ι µέρος Α, υπόκειται στις ακόλουθες απαιτήσεις:
— πρέπει να αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος
1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), εκτός αν το κράτος µέλος προορισµού επιτρέπει και αναγνώριση σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και

Άρθρο 8
1. Κατά τις µετακινήσεις τους, τα ζώα συντροφιάς των ειδών
που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι µέρη Α και Β πρέπει:
α) όταν προέρχονται από τρίτη χώρα περιλαµβανόµενη στο
παράρτηµα ΙΙ µέρος Β τµήµα 2 και µέρος Γ και εισάγονται:
i) σε ένα εκ των κρατών µελών του παραρτήµατος ΙΙ µέρος Β
τµήµα 1 να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1·
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ii) σε ένα εκ των κρατών µελών του παραρτήµατος ΙΙ µέρος Α
είτε απευθείας, είτε αφού διέλθουν από έδαφος περιλαµβανόµενο στο παράρτηµα ΙΙ µέρος Β, να πληρούν τις απαιτήσεις
του άρθρου 6·
β) όταν προέρχονται από άλλη τρίτη χώρα και εισάγονται:
i) σε ένα από τα κράτη µέλη του παραρτήµατος ΙΙ µέρος Β
τµήµα 1:
— να αναγνωρίζονται µε το σύστηµα αναγνώρισης που
ορίζεται στο άρθρο 4 και

13.6.2003

γ) µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, και υπό καθοριστέες προϋποθέσεις, µπορεί να επιτραπεί η είσοδος µη εµβολιασµένων ζώων συντροφιάς ηλικίας κάτω των τριών µηνών και
ανηκόντων στα είδη του παραρτήµατος Ι µέρος Α, τα οποία
προέρχονται από τρίτες χώρες συµπεριλαµβανόµενες στο
παράρτηµα ΙΙ µέρη Β και Γ, εφόσον το δικαιολογεί η κατάσταση
των χωρών αυτών από άποψη λύσσας.
4. Οι διατάξεις εφαρµογής του παρόντος άρθρου, και ιδίως το
υπόδειγµα πιστοποιητικού, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του
άρθρου 24 παράγραφος 2.

— να έχουν υποστεί:
— αντιλυσσικό εµβολιασµό βάσει των απαιτήσεων του
άρθρου 5 και
— τιτλοδότηση των εξουδετερωτικών αντισωµάτων
τουλάχιστον ίση προς 0,5 UI/ml, η οποία να έχει
πραγµατοποιηθεί σε δείγµα ληφθέν από εξουσιοδοτηµένο κτηνίατρο τουλάχιστον 30 ηµέρες µετά
τον εµβολιασµό και τρεις µήνες πριν από τη
µετακίνηση.
Η τιτλοδότηση των αντισωµάτων δεν χρειάζεται να
επαναληφθεί όταν το ζώο συντροφιάς επανεµβολιάζεται στα διαστήµατα που προβλέπει το άρθρο 5
παράγραφος 1.
Το τρίµηνο δεν ισχύει σε περίπτωση επανεισαγωγής
ενός ζώου συντροφιάς, του οποίου το διαβατήριο
πιστοποιεί ότι είχε πραγµατοποιηθεί τιτλοδότηση
προτού το ζώο εξέλθει από το κοινοτικό έδαφος και
το αποτέλεσµα ήταν θετικό·
ii) σε ένα από τα κράτη µέλη του παραρτήµατος ΙΙ µέρος Α,
είτε απευθείας, είτε αφού διέλθουν από ένα από τα εδάφη
του παραρτήµατος ΙΙ µέρος Β, πρέπει να τεθούν σε καραντίνα
εκτός αν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6 µετά την
είσοδό τους στην Κοινότητα.

2.
Τα ζώα συντροφιάς πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό επισήµου κτηνιάτρου ή, σε περίπτωση επανεισόδου, από διαβατήριο όπου θα πιστοποιείται η τήρηση της παραγράφου 1.

3.

Κατά παρέκκλιση από τις προηγούµενες διατάξεις:

α) τα ζώα συντροφιάς που προέρχονται από τα εδάφη του παραρτήµατος ΙΙ µέρος Β τµήµα 2, υπόκεινται στους κανόνες του
κεφαλαίου ΙΙ εφόσον διαπιστούται, µε τη διαδικασία του άρθρου
24 παράγραφος 2, ότι εκεί ισχύουν κανόνες τουλάχιστον ισοδύναµοι προς τους κοινοτικούς κανόνες του παρόντος κεφαλαίου·
β) οι µετακινήσεις ζώων συντροφιάς µεταξύ Αγίου Μαρίνου, Βατικανού και Ιταλίας, µεταξύ Μονακό και Γαλλίας, µεταξύ Ανδόρας
και Γαλλίας ή Ισπανίας και µεταξύ Νορβηγίας και Σουηδίας
µπορούν να συνεχίσουν να υπόκεινται στις υποχρεώσεις που
ορίζουν οι εθνικοί κανόνες εν ισχύι κατά την προβλεπόµενη στο
άρθρο 25 εδάφιο δεύτερο ηµεροµηνία·

Άρθρο 9
Οι όροι που εφαρµόζονται στις µετακινήσεις ζώων των ειδών του
παραρτήµατος Ι µέρος Γ, προέλευσης τρίτων χωρών, και το υπόδειγµα πιστοποιητικού που πρέπει να τα συνοδεύει καθορίζονται µε
τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2.

Άρθρο 10
Πριν από την ηµεροµηνία του άρθρου 25 δεύτερο εδάφιο και µε τη
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 24 παράγραφος 2, καταρτίζεται ο κατάλογος των τρίτων χωρών που προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙ µέρος Γ. Για να συµπεριληφθεί σ' αυτόν τον κατάλογο µια
τρίτη χώρα, πρέπει προηγουµένως να αποδείξει την κατάστασή της
ως προς τη λύσσα, καθώς και ότι:
α) η κοινοποίηση των υπονοιών περί λύσσας στις αρχές είναι υποχρεωτική·
β) υπάρχει αποτελεσµατικό σύστηµα επιτήρησης, από διετίας
τουλάχιστον·
γ) η δοµή και η οργάνωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών της µπορούν να εγγυηθούν το έγκυρο των πιστοποιητικών·
δ) έχουν ληφθεί και εφαρµόζονται όλα τα κανονιστικά µέτρα
πρόληψης και ελέγχου της λύσσας, συµπεριλαµβανοµένων των
κανόνων περί εισαγωγών·
ε) εφαρµόζονται κανονιστικές διατάξεις όσον αφορά τη διάθεση
των αντιλυσσικών εµβολίων στην αγορά (κατάλογος επιτρεποµένων εµβολίων και κατάλογος εργαστηρίων).

Άρθρο 11
Τα κράτη µέλη παρέχουν στο κοινό σαφείς και εύκολα προσιτές
πληροφορίες όσον αφορά τις υγειονοµικές απαιτήσεις που ισχύουν
για τις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς
στο έδαφος της Κοινότητας, καθώς και όσον αφορά τους όρους
εισόδου ή επανεισόδου των ζώων στο έδαφος της Κοινότητας.
Φροντίζουν επίσης να υπάρχει στα µεθοριακά σηµεία εισόδου προσωπικό πλήρως ενηµερωµένο και ικανό να εφαρµόσει τις σχετικές
ρυθµίσεις.
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Άρθρο 12
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε τα ζώα συντροφιάς που εισέρχονται στο κοινοτικό έδαφος από τρίτη χώρα µη
περιλαµβανόµενη στο παράρτηµα ΙΙ µέρος Β τµήµα 2:
α) εφόσον είναι πέντε ή λιγότερα, να υποβάλλονται σε έλεγχο ως
προς τα συνοδευτικά έγγραφα και σε έλεγχο ταυτότητας από
την αρµόδια αρχή του σηµείου εισόδου των ταξιδιωτών στο
έδαφος της Κοινότητας·
β) εφόσον είναι περισσότερα από πέντε, να υπόκεινται στις απαιτήσεις και ελέγχους της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ.
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γ) είτε, στην εσχάτη των περιπτώσεων, την ευθανασία του —χωρίς
χρηµατική αποζηµίωση— όταν δεν είναι δυνατόν να σταλεί πίσω
ή να αποµονωθεί σε καραντίνα.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα ζώα των οποίων δεν επιτρέπεται
η είσοδος στην Κοινότητα να φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους υπό
επίσηµο έλεγχο µέχρις ότου σταλούν πίσω ή µέχρις ότου ληφθεί
οιαδήποτε άλλη διοικητική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Κοινές και τελικές διατάξεις
Τα κράτη µέλη ορίζουν την αρχή που θα διενεργεί τους ελέγχους
και ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Άρθρο 15

Άρθρο 13
Κάθε κράτος µέλος καταρτίζει και διαβιβάζει στα άλλα κράτη µέλη
και στην Επιτροπή τον πίνακα των σηµείων εισόδου περί των οποίων
το άρθρο 12.

Όσον αφορά τη λύσσα, όταν οι όροι που ισχύουν για µετακινήσεις
προβλέπουν τιτλοδότηση αντισωµάτων, η λήψη δείγµατος γίνεται
από εξουσιοδοτηµένο κτηνίατρο, η δε δοκιµή πραγµατοποιείται σε
εργαστήριο εγκεκριµένο σύµφωνα µε την απόφαση 2000/258/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για τον ορισµό ειδικού
ινστιτούτου υπεύθυνου για τον καθορισµό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιµασιών ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των αντιλυσσικών εµβολίων (1).

Άρθρο 14

Άρθρο 16

Κατά τη διάρκεια οιασδήποτε µετακίνησης, ο ιδιοκτήτης ή το
φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη του ζώου συντροφιάς πρέπει
να µπορεί να επιδείξει στις επιφορτισµένες µε τους ελέγχους αρχές
διαβατήριο ή το πιστοποιητικό του άρθρου 8 παράγραφος 2, το
οποίο να πιστοποιεί ότι το ζώο πληροί τους απαιτούµενους όρους
για τη συγκεκριµένη µετακίνηση.

Επί µεταβατική περίοδο πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισµού, τα κράτη µέλη τα οποία κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού διαθέτουν ειδικούς κανόνες για τον έλεγχο της εχινοκοκκίασης και των τσιµπουριών, µπορούν να θέτουν ως προϋπόθεση εισαγωγής ζώων συντροφιάς στην επικράτειά τους την τήρηση των αντίστοιχων απαιτήσεων.

Ειδικότερα, στην περίπτωση περί της οποίας το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), όταν ο αποκριτής ποµποδέκτης
δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο ISO 11784 ή το παράρτηµα A
του προτύπου ISO 11785, ο ιδιοκτήτης ή το φυσικό πρόσωπο που
έχει την ευθύνη του ζώου οφείλει να παρέχει κατά τους ελέγχους
τα αναγκαία µέσα για την ανάγνωση του σήµατος του αποκριτή
ποµποδέκτη.
Αν οι έλεγχοι καταδείξουν ότι το ζώο δεν πληροί τις προβλεπόµενες από τον παρόντα κανονισµό απαιτήσεις, η αρµόδια αρχή σε
συνεννόηση µε τον επίσηµο κτηνίατρο, αποφασίζει:
α) είτε να στείλει το ζώο πίσω στη χώρα προέλευσης·
β) είτε να το αποµονώσει υπό επίσηµο έλεγχο όσο χρόνο χρειάζεται για την ανταπόκρισή του προς τους υγειονοµικούς όρους,
µε έξοδα του ιδιοκτήτη ή του φυσικού προσώπου που έχει την
ευθύνη του·

Προς τούτο, υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση για την επικρατούσα κατάσταση ως προς την εν λόγω νόσο, όπου αιτιολογείται η
ανάγκη συµπληρωµατικών εγγυήσεων για την πρόληψη της εισαγωγής της νόσου.
Η Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της επιτροπής
του άρθρου 24 για τις εν λόγω συµπληρωµατικές εγγυήσεις.

Άρθρο 17
Για τις µετακινήσεις ζώων των ειδών του παραρτήµατος Ι µέρη Α
και Β, είναι δυνατόν να καθορισθούν, µε τη διαδικασία του άρθρου
24 παράγραφος 2, και άλλες τεχνικές προϋποθέσεις, πέραν εκείνων
που ορίζονται µε τον παρόντα κανονισµό.
(1) ΕΕ L 79 της 30.3.2000, σ. 40.
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Τα υποδείγµατα διαβατηρίου που πρέπει να έχουν τα ζώα των ειδών
του παραρτήµατος Ι µέρη Α και Β, όταν µετακινούνται, καταρτίζονται µε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 24 παράγραφος 2.
Άρθρο 18
Τα µέτρα διασφάλισης που προβλέπονται στην οδηγία 90/425/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε τους
κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρµόζονται στο
ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων ζώων και προϊόντων µε
προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αφοράς (1) και στην
οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991,
για τον καθορισµό των βασικών αρχών σχετικά µε την οργάνωση
των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που
εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/
662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (2) ισχύουν και εν προκειµένω.
Ειδικότερα, κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους ή µε πρωτοβουλία
της Επιτροπής και εφόσον το δικαιολογεί η κατάσταση ενός
κράτους µέλους ή τρίτης χώρας ως προς τη λύσσα, µπορεί να αποφασισθεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 3, ότι τα
ζώα των ειδών του παραρτήµατος Ι µέρη Α και Β, τα οποία προέρχονται από το εν λόγω έδαφος, υπόκεινται στους όρους που
καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β).
Άρθρο 19
Το παράρτηµα I µέρος Γ και το παράρτηµα ΙΙ µέρη Β και Γ µπορούν
να τροποποιηθούν µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 24 παράγραφος 2 διαδικασία προκειµένου να ληφθεί υπόψη η εντός της Κοινότητας ή εντός των τρίτων χωρών εξέλιξη της κατάστασης ως προς
τις νόσους των ζώων των ειδών που καλύπτονται από τον παρόντα
κανονισµό, και ιδίως ως προς τη λύσσα, και ενδεχοµένως να καθορισθεί, για τις ανάγκες του παρόντος κανονισµού, ανώτατος αριθµός ζώων δυναµένων να µετακινηθούν.
Άρθρο 20
Τα εκτελεστικά µέτρα τεχνικού χαρακτήρα θεσπίζονται µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 24 παράγραφος 2 διαδικασία.
Άρθρο 21
Τυχόν µεταβατικές εκτελεστικές διατάξεις µπορούν να θεσπισθούν
µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 24 παράγραφος 2 διαδικασία,
προκειµένου να καταστεί δυνατή η µετάβαση από τις ισχύουσες
ρυθµίσεις στις ρυθµίσεις που θεσπίζει ο παρών κανονισµός.
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
26ης Μαΐου 2003, για τους υγειονοµικούς όρους που
εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις
ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/
65/ΕΚ του Συµβουλίου (*).
Το πιστοποιητικό που συνοδεύει τα ζώα πρέπει, επιπλέον, να
πιστοποιεί ότι 24 ώρες πριν από τη µεταφορά έχει πραγµατοποιηθεί κλινική εξέταση από κτηνίατρο εξουσιοδοτηµένο
από την αρµόδια αρχή και ότι από την εξέταση αυτή προέκυψε ότι τα ζώα είναι υγιή και µπορούν να αντέξουν τη
µεταφορά µέχρι το σηµείο προορισµού τους.
3.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όταν η
εµπορία προορίζεται για την Ιρλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο
ή τη Σουηδία, οι γάτες, οι σκύλοι και οι νυφίτσες πρέπει να
πληρούν τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 16
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 998/2003.
Το πιστοποιητικό που συνοδεύει τα ζώα πρέπει επιπλέον να
πιστοποιεί ότι 24 ώρες πριν από τη µεταφορά έχει πραγµατοποιηθεί κλινική εξέταση από κτηνίατρο εξουσιοδοτηµένο
από την αρµόδια αρχή και ότι από την εξέταση αυτή προέκυψε ότι τα ζώα είναι υγιή και µπορούν να αντέξουν τη
µεταφορά µέχρι το σηµείο προορισµού τους.
(*) ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 1.»·
γ) στην παράγραφο 4, µετά τη λέξη «σαρκοφάγων» προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις:
«πλην των ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και
3»·
δ) η παράγραφος 8 απαλείφεται.
2. Το άρθρο 16 συµπληρώνεται µε τα ακόλουθα εδάφια:
«Όσον αφορά τις γάτες, τους σκύλους και τις νυφίτσες, οι όροι
εισαγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναµοι µε τους
όρους του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 998/2003.
Το πιστοποιητικό που συνοδεύει τα ζώα πρέπει επιπλέον να
πιστοποιεί ότι 24 ώρες πριν από τη µεταφορά έχει πραγµατοποιηθεί κλινική εξέταση από κτηνίατρο εξουσιοδοτηµένο από
την αρµόδια αρχή και ότι από την εξέταση αυτή προέκυψε ότι
τα ζώα είναι υγιή και µπορούν να αντέξουν τη µεταφορά µέχρι
το σηµείο προορισµού τους.»

Άρθρο 22
Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 10:
α) η λέξη «νυφιτσών» απαλείφεται από την παράγραφο 1·
β) οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείµενο:
«2. Για να επιτρέπεται το εµπόριο γατών, σκύλων και
νυφιτσών, πρέπει να πληρούνται οι όροι που προβλέπονται
στα άρθρα 5 και 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 998/2003
(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49).
(2) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 96/43/ΕΚ (ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 1).

Άρθρο 23

Πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή, µετά από γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων
σχετικά µε την ανάγκη διατήρησης της ορολογικής δοκιµής, θα
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση
βασιζόµενη στην κτηθείσα πείρα και σε εκτίµηση του κινδύνου,
συνοδευόµενη από κατάλληλες προτάσεις για τον καθορισµό του
εφαρµοστέου καθεστώτος από την 1η Ιανουαρίου 2008 για τα
άρθρα 6, 8 και 16.
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Άρθρο 24
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
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Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 25

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Εφαρµόζεται από τις 3 Ιουλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

Γ. ∆ΡΥΣ

L 146/8

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΙ∆Η ΖΩΩΝ
ΜΕΡΟΣ A
Σκύλοι
Γάτες
ΜΕΡΟΣ Β
Νυφίτσες
ΜΕΡΟΣ Γ
Ασπόνδυλα (πλην µελισσών και οστρακοειδών), τροπικά διακοσµητικά ψάρια, αµφίβια, ερπετά.
Πτηνά: όλα τα είδη [πλην των πουλερικών περί των οποίων οι οδηγίες 90/539/ΕΟΚ (1) και 92/65/ΕΟΚ].
Θηλαστικά: τρωκτικά και κατοικίδια κουνέλια.

(1) Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1990, σχετικά µε τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (ΕΕ L 303 της 31.10.1990, σ. 6)· οδηγία όπως τροποποιήθεικε τελευταία από την απόφαση 2001/867/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 323 της 7.12.2001, σ. 29).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α
Σουηδία
Ιρλανδία
Ηνωµένο Βασίλειο
ΜΕΡΟΣ B
Τµήµα 1
Κράτη µέλη πλην εκείνων του µέρους Α
Τµήµα 2
Ανδόρα
Ισλανδία
Λιχτενστάιν
Μονακό
Νορβηγία
Άγιος Μαρίνος
Ελβετία
Βατικανό
ΜΕΡΟΣ Γ
Κατάλογος των τρίτων χωρών ή τµηµάτων εδαφών περί των οποίων το άρθρο 10.
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