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ΠΡΑΞΗ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 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/EOK του
Συμβουλίου [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].
ΣΥΝΟΨΗ
Ο παρών κανονισμός εναρμονίζει τους υγειονομικούς όρους που ισχύουν για
τα ζώα συντροφιάς που μετακινούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) για μη εμπορικούς λόγους. Ενισχύει επίσης τους κανόνες που
ισχύουν για τα ζώα τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες.
Αυτός ο κανονισμός αποσκοπεί στην εγγύηση υψηλού βαθμού προστασίας
της ανθρώπινης υγείας και της υγείας των ζώων, διευκολύνοντας παράλληλα
τις μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς* που συνοδεύονται από τους
ιδιοκτήτες τους.
Πεδίο εφαρμογής
Τα ζώα στα οποία αναφέρεται ο παρών κανονισμός είναι οι σκύλοι, οι γάτες
και τα κουνάβια. Ο παρών κανονισμός καλύπτει επίσης τα ασπόνδυλα (εκτός
από τις μέλισσες και τα μαλακόστρακα), τα διακοσμητικά τροπικά ψάρια, τα
αμφίβια, τα ερπετά, τα πτηνά (εκτός από τα πουλερικά που καλύπτονται από
τις οδηγίες 90/539/ΕΟΚ και 92/65/ΕΟΚ), και τα τρωκτικά, ωστόσο οι
υγειονομικοί όροι που τα αφορούν δεν έχουν εναρμονιστεί. Ισχύουν οι εθνικοί
κανόνες.
Ταυτοποίηση των ζώων
Τα ζώα πρέπει να ταυτοποιούνται μέσω ενός ηλεκτρονικού πλινθίου
(πομποδέκτης) ή δερματοστιξίας σαφώς αναγνώσιμης. Από 3ης Ιουλίου 2011,
μόνο ο πομποδέκτης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ισχύον μέσο
ταυτοποίησης.

Στο εξής, ο πομποδέκτης θα αναγνωρίζεται στην Ιρλανδία, τη Μάλτα, τη
Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ως το μόνο ισχύον μέσο ταυτοποίησης.
Ενδοκοινοτικές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς
Τα ζώα που προέρχονται από κράτη μέλη πρέπει να συνοδεύονται από
διαβατήριο* χορηγούμενο από κτηνίατρο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια
αρχή του κράτους προέλευσής τους. Αυτό το διαβατήριο πρέπει να πιστοποιεί
τη συμμόρφωση της κατάστασης του ζώου προς τις υγειονομικές
προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού ή, στην περίπτωση της Ιρλανδίας,
της Μάλτας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, στους υγειονομικούς
κανόνες αυτών των χωρών.
Η είσοδος ζώων συντροφιάς στο έδαφος κράτους μέλους υπόκειται στις δύο
ακόλουθες απαιτήσεις:
•
•

το ζώο πρέπει να ταυτοποιείται (πομποδέκτης ή δερματοστιξία)·
το ζώο πρέπει να εμβολιάζεται κατά της λύσσας.

Επί μεταβατικής περιόδου έως και την 30η Ιουνίου 2010, η είσοδος ζώων
συντροφιάς στο έδαφος της Ιρλανδίας, της Μάλτας, της Σουηδίας και του
Ηνωμένου Βασιλείου υπόκειται στις ακόλουθες επιπρόσθετες απαιτήσεις:
•

το ζώο πρέπει να έχει υποστεί μέτρηση του τίτλου εξουδετερωτικών
αντισωμάτων
(εξέταση
με
στόχο
τη
διαπίστωση
αποτελεσματικότητας του εμβολίου) σε εργαστήριο εγκεκριμένο

της
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από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε εφαρμογή του πρωτοκόλλου που ισχύει
σε αυτά τα κράτη μέλη·
το ζώο πρέπει να έχει υποστεί θεραπεία για την απαλλαγή από τα τσιμπούρια
(δεν ισχύει για τη Σουηδία) και την ταινία (εχινοκόκκωση) (αυτή η θεραπεία
απαιτείται επίσης για τη Φινλανδία) σε εφαρμογή του πρωτοκόλλου που ισχύει σε
αυτά τα κράτη μέλη.
Εξάλλου, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την είσοδο νέων ζώων κάτω
των τριών μηνών μη εμβολιασμένων υπό ορισμένους όρους.

Μετακινήσεις ζώων συντροφιάς προέλευσης τρίτων χωρών
Οι υγειονομικοί κανόνες που ισχύουν για τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις
ζώων συντροφιάς ισχύουν επίσης και για τις ακόλουθες χώρες: Ανδόρα,
Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Νορβηγία, Άγιος Μαρίνος, Ελβετία και
Βατικανό. Ομοίως και για τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα ΙΙ, μέρος Γ.
Αν τα ζώα προέρχονται από τρίτη χώρα που δεν περιλαμβάνεται στο μέρος Γ
του παραρτήματος ΙΙ, οι ισχύοντες υγειονομικοί κανονισμοί είναι
αυστηρότεροι. Αν προορίζονται για κράτη μέλη εκτός της Ιρλανδίας, της
Μάλτας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, τα ζώα αυτά πρέπει να
εμβολιάζονται και να έχουν υποστεί μέτρηση του τίτλου αντισωμάτων (για τη
Φινλανδία, απαιτείται επίσης θεραπεία για την απαλλαγή από την ταινία
(εχινοκόκκωση)). Αυτή η μέτρηση πρέπει να πραγματοποιείται σε εργαστήριο
εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε δείγμα αίματος που έχει
ληφθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν τον εμβολιασμό και τρεις μήνες πριν από
τη μετακίνηση. Εξάλλου, προβλέπεται τοποθέτηση σε καραντίνα πριν την
είσοδό τους στο έδαφος της Ιρλανδίας, της Μάλτας, της Σουηδίας και του
Ηνωμένου Βασιλείου.
Τα ζώα που προέρχονται από τρίτες χώρες πρέπει να συνοδεύονται από
πιστοποιητικό χορηγούμενο από επίσημο κτηνίατρο, το οποίο να πιστοποιεί
την τήρηση των υγειονομικών κανόνων του παρόντος κανονισμού ή, στην
περίπτωση της Ιρλανδίας, της Μάλτας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου
Βασιλείου, στους υγειονομικούς κανόνες αυτών των χωρών.
Κυρώσεις
Εάν οι έλεγχοι, κυρίως αυτοί που πραγματοποιούνται στα σημεία εισόδου
στην ΕΕ, δείξουν ότι το ζώο δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται
από τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να
επιστρέψει το ζώο στη χώρα καταγωγής, να το απομονώσει υπό επίσημο
έλεγχο για το διάστημα που απαιτείται για τη συμμόρφωση της κατάστασής
του από υγειονομική άποψη ή ακόμη, ως τελευταία λύση, να αποφασίσει την
ευθανασία του εφόσον η επιστροφή ή η απομόνωση σε καραντίνα
αποκλείονται.

Όσον αφορά την είσοδο στην Κύπρο σκύλων, γάτων
και κουναβιών, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
· Κάθε ζώο πρέπει να είναι ταυτοποιημένο, δηλαδή να φέρει είτε ευανάγνωστη
δερματοστιξία (τατουάζ), είτε μικροπομπό αναγνώρισης/σήμανσης (microchip)
εμφυτευμένο στο σώμα του. Μέχρι τις 3/7/2011 είναι αποδεκτές και οι δύο
αυτές μέθοδοι. Μετά την ημερομηνία αυτή μόνο η ηλεκτρονική μέθοδος
ταυτοποίησης θα είναι αποδεκτή. Η εμφύτευση της ηλεκτρονικής συσκευής
αναγνώρισης πρέπει να αποδεικνύεται ότι ημερολογιακά προηγήθηκε ενός
τουλάχιστον εμβολιασμού κατά της λύσσας.
· Επιπλέον, το ζώο πρέπει να έχει εμβολιασθεί κατά του ιού της λύσσας, σε
ηλικία όχι μικρότερη των τριών μηνών. Στην περίπτωση του πρώτου
εμβολιασμού, το πρωτόκολλο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 21
ημέρες πριν από την επιβίβαση του ζώου στο μέσο μεταφοράς του στην
Κύπρο. Στην περίπτωση επανεμβολιασμού, αυτός ισχύει από την ημερομηνία
διενέργειάς του, εφόσον το εμβόλιο χορηγείται εντός της περιόδου ισχύος που
αναφέρει ο κατασκευαστής του εμβολίου που χρησιμοποιήθηκε κατά τον
προηγούμενο εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός θεωρείται πρώτος εμβολιασμός
όταν δεν υπάρχει πιστοποίηση από κτηνίατρο με την οποία βεβαιώνεται ο
προηγούμενος εμβολιασμός. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, στα
συνοδευτικά έγγραφα του ζώου (πιστοποιητικό υγείας ή ευρωπαϊκό
διαβατήριο ανάλογα με την προέλευση του ζώου) τα οποία παρουσιάζονται
κατά τον έλεγχο, πρέπει να πιστοποιείται η ύπαρξη ισχύοντος αντιλυσσικού
εμβολιασμού.
· Με βάση τα πιο πάνω, κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο πρόκειται να εισέρθει
στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να είναι τουλάχιστον
τριών μηνών και 21 ημερών.
· Ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης, δεν επιτρέπεται η είσοδος στην
Κύπρο σκύλου που ανήκει σε οποιαδήποτε από τις φυλές American Pit Bull
Terrier ή Pit Bull Terrier, Japanese Tosa ή Tosa Inu, Dogo Argentino ή
Argentinian Mastiff και Fila Brasileiro ή Brazilian Mastiff.
· Το ζώο θα πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Υγείας εάν το ζώο
προέρχεται από τρίτη χώρα ή Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Ζώων Συντροφιάς εάν
το ζώο προέρχεται είτε από άλλο Κράτος Μέλος είτε από τρίτη χώρα η οποία
χρησιμοποιεί για σκοπούς αναγνώρισης των ζώων αυτών το διαβατήριο αντί
του πιστοποιητικού υγείας, καθώς και στην περίπτωση επανεισόδου. Τα

έγγραφα αυτά επιτρέπουν την ευχερή αναγνώριση του ζώου συντροφιάς και
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το ιδιοκτησιακό και το υγειονομικό
καθεστώς του ζώου, ιδιαίτερα σε σχέση με τους αντιλυσσικούς εμβολιασμούς.
· Όταν το ζώο προέρχεται από συγκεκριμένες τρίτες χώρες οι οποίες δεν
συμπεριλαμβάνονται στα παραρτήματα του Κανονισμού που διέπει τις
μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς, απαιτείται ορολογική δοκιμή σε δείγμα
αίματος βάσει της οποίας θα διαπιστωθεί κατά πόσον ο τίτλος των
εξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά του ιού της λύσσας είναι ικανοποιητικός
και επομένως το ζώο είναι επαρκώς προστατευμένο και δεν αποτελεί κίνδυνο
για τον πληθυσμό των ζώων και των ανθρώπων. Ο τίτλος αυτός πρέπει να
είναι τουλάχιστον 0,5 IU/ml, ενώ η τιτλοδότηση πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί σε εγκεκριμένο από την ΕΕ εργαστήριο σε δείγμα αίματος
το οποίο θα συλλεγεί από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο τουλάχιστον 30 ημέρες
μετά τον εμβολιασμό και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη μετακίνηση του
ζώου. Το έντυπο του εργαστηριακού αποτελέσματος της δοκιμής
τιτλοδότησης πρέπει να συνοδεύει το ζώο. Σημειώνεται ότι η τιτλοδότηση δεν
χρειάζεται να έχει επαναληφθεί όταν το ζώο, μετά την αρχική τιτλοδότηση,
υποβάλλεται σε τακτικούς επανεμβολιασμούς με βάση τις οδηγίες του
εργαστηρίου παρασκευής του εμβολίου. Επιπλέον, η απαίτηση για πάροδο
τριών μηνών από την ημερομηνία της αιμοληψίας για τιτλοδότηση μέχρι τη
μετακίνηση του ζώου δεν ισχύει στην περίπτωση επανεισόδου ενός ζώου του
οποίου το διαβατήριο πιστοποιεί ότι είχε πραγματοποιηθεί τιτλοδότηση με
θετικό αποτέλεσμα προτού αυτό εξέλθει από το έδαφος της ΕΕ.
· Σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς τους, τα ζώα πρέπει να
μεταφέρονται σε περιέκτες που να πληρούν τις προδιαγραφές του Διεθνούς
Συνδέσμου Αερομεταφορέων (IATA).
· Σε περίπτωση που ένα ζώο συντροφιάς προέρχεται από τρίτη χώρα, ο
ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος για το ζώο εκ μέρους του ιδιοκτήτη οφείλει να
γνωστοποιήσει στο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο του σημείου εισόδου του
ζώου στη Κύπρο, τουλάχιστον 48 ώρες προ της άφιξης, την ημερομηνία και
την ώρα άφιξης, καθώς και τον αριθμό πτήσης ή την ονομασία του πλοίου με
το οποίο το ζώο θα αφιχθεί στην Κύπρο.
Έλεγχοι κατά την άφιξη
Κατά την άφιξη, το κάθε ζώο και τα συνοδευτικά του έγγραφα επιθεωρούνται
από εντεταλμένο Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Τελωνειακό Λειτουργό. Ζώο
συντροφιάς το οποίο πληροί τις πρόνοιες της νομοθεσίας και συνοδεύεται

από ισχύοντα και πιστοποιημένα σχετικά έγγραφα, μπορεί να εισέλθει στην
επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς την απαίτηση για έκδοση
άδειας εισαγωγής και την υποχρέωση υποβολής του σε περιορισμό
λοιμοκάθαρσης (καραντίνα). Καταβολή τελών επιθεωρήσεως απαιτείται μόνο
στην περίπτωση εισόδου ζώου από τρίτη χώρα, καθώς και στην περίπτωση
μη εκπλήρωσης των προνοιών των ισχυόντων κανονισμών.
Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των προνοιών της νομοθεσίας το υπό
εισαγωγή ζώο συντροφιάς, αναλόγως του ποιοι κατά περίπτωση όροι δεν
πληρούνται, δυνατό να αποσταλεί πίσω στη χώρα προέλευσης
(επανεξαγωγή), να υποβληθεί σε περιορισμό λοιμοκάθαρσης μέγιστης
διάρκειας έξι μηνών ή να υποβληθεί σε ευθανασία χωρίς οποιαδήποτε
οικονομική αποζημίωση του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου γι’ αυτό προσώπου,
εάν δεν είναι δυνατή η επανεξαγωγή ή η απομόνωση του για το ανάλογο
χρονικό διάστημα. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος για το ζώο
υποχρεούται να καταβάλει τα νενομισμένα τέλη επιθεωρήσεως,
λοιμοκαθαρτηρίου ή χειρισμού του πτώματος του ζώου στην περίπτωση
ευθανασίας, που προνοούνται από τη νομοθεσία.
Όσον αφορά την είσοδο ζώων συντροφιάς εκτός των σκύλων, γάτων και
κουναβιών απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση άδειας εισαγωγής από
τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
Κατά τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από την
Κύπρο προς το εξωτερικό, ο ιδιοκτήτης ή το υπεύθυνο για το ζώο πρόσωπο
πρέπει να είναι ενήμερος για τις απαιτήσεις της χώρας προορισμού και να
προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την εκπλήρωση των υγειονομικών
όρων, καθώς και για την απόκτηση των απαραίτητων πιστοποιητικών, πριν
από τη μετακίνηση του ζώου.

