COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI

BIROUL EXECUTIV

Splaiul Independen(ei 105, sector 5, Cod 050097, BUCURE$TI
T el. 021 l3l9 4504 ; Fax 02 1/3 I 94505 www.crnvro. ro
E-mail: office@cmvro. ro
ctF Ro L1629759

Informare privind prevederile legislative aplicabile incepflnd cu 21 aprilie 2021in cazul vaccinirii
antirabice a animalelor de companie;i circula{ia necomercialfl pe teritoriul UE;i spa{iul economic
european (SEE).

Regulamentul429/2016
Art.4.pct. 5. ,ranimale definute" inseamnd animale care sunt de(inute de oameni inclusiv in cazttl animalelor
acvatice, animalele de acvaculturd;
Art.4.pct.11. ,ranimal de companie" inseamnd un animal definut, din speciile enumerate in anexa I, definut
in scopuri private necomerciale.

ANEXA'
SPECII DE ANIMALE DE

1

COMPAI\IE

\

PARTEA A

Ciini

(Canis lupus familiaris)

Pisici (Felis silvestris catus)

Dihori domestici (Mustela putorius furo)
PARTEA B
Nevertebrate (cu exceplia albinelor, a molugtelor din increng[tura Mollusca gi a crustaceelor din
subincrengltura Crustacea)

Animale acvatice ornamentale

Amfibieni
Reptile

Pds[ri: specimene de specii de p[sdri, altele decdt g[ini, curci, bibilici, ra!e, gdgte, prepelile, porumbei,
fazari, potdrnichi gi pdsdri alergdtoare (Ratitae).
Mamifere: rozdtoare gi iepuri, altele decat cele destinate producfiei de alimente.
Regulamental68912020

ANEXA V

CERINTE SPECIFICE BOLII PENTRU ACORDAREA $I MENTINEREA STATUTULUI DE INDEMN
DE BOALA LA NIVELUL STATELOR MEMBRE SAU AL ZONELOR
PARTEA I

INFECTIA CU VIRUSUL RABIC
CAPITOLUL

1

?

Cerin(e tehnice pentru vaccinarea antirabicl
SecJiunea

1

Vaccinarea animalelor de{inute

1.inscopulprogramelordeeradicareainfec[ieicuvirusu1rabic(RAB

III

la Reeulamentul (UE) nr. 57612013 al Parlamentului European Ei al Consiliului.

2. in scopul programelor de eradicare a infecliei cu RABV, vaccinarea antirabicd a animalelor delinute, in
afara celor mentionate la primul paragraf, trebuie sd se bazeze pe riscuri gi si fre efectuatd cu scopul de a
proteja oamenii impotriva expunerii la virusul rabic, folosind vaccinuri care indeplinesc cerin(ele de la punctul
1 literele (a) qi (b) din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 57612013.
Regulamen ttil

57

6I

20t3.ANEXA

III

Cerin{e de valabilitate pentru vaccinurile
1.

Vaccinul antirabic

antirabice
J

'"

trebuie:

''

(a) sd fre un vaccin, altul decit un vaccin viu modificat, gi sd fac[ parte din una dintre urm[toarele categorii:

(i) un vaccin inactivat cu cel pufin o unitate antigenicd per

dozd (recomandarea Orgarizaliei Mondiale a

S[n[tatii);
sau

(ii) un vaccin recombinant care
viu;

sd exprime glicoproteina

imunizanti

a

virusului rabiei intr-un vector viral

(b) dacd este administrat intr-un stat membru, sd fi primit o autorizafie de comercializare in conformitate cu:

(i) articolul 5 din Directiva 2001/82lCE;

sa:u

(ii) articolul 3 din Regulamentul (CE) nr.72612004;
(c) daca este administrat intr-un teritoriu sau o fard terld, s[ fi primit aprobarea sau licenla din partea autoritdtii
competente qi s[ indeplineascd cel pulin cerinlele prevdzute in partea relevantd din capitolul privind rabia din

Manualul de teste de diagnostic gi vaccinuri pentru animale terestre alOrgaruzaliei Mondiale pentru Sdnitatea
Animalelor.
2. O vaccinare antirabici trebuie si indeplineascl urmltoarele condifii:
(a) vaccinul a fost administrat de un medic veterinar

attoizat;

(b) animalul de companie avea cel pu{in 12 saptdmdni la data la care vaccinul a fost administrat;
(c) data administr[rii vaccinului este indicat[ de un medic veterinar attoizat sau de un medic veterinar
oficial in secfiunea corespunzitoare a documentului de identificare;
(d) data administrlrii menJionatd la litera (c) nu este anterioard datei aplicdrii transponderului sau a tatuajului
sau datei citirii transponderului sau a tatuajului indicate in sec{iunea corespunzdtoare din documentul de

'

identificare;

(e) perioada de valabilitate a vaccindrii incepe de la dobdndirea imunitdlii protectoare, care nu are loc la mai
2l de zlle de la incheierea protocolului de vaccinare impus de producltor pentru vaccinarea primard,
qi continud pAnd la sfhrgitul perioadei imunitdlii protectoare, astfel cum este prescrisd in specihcafiile tehnice
din autorizalia de comerciahzare menlionatd la punctul 1 litera (b) sau in aprobarea sau licenla menfionatd la
punctul 1 litera (c) pentru vaccinul antirabic in statul membru sau in teritoriul sau fara tert[ in care vaccinul

pulin de

este administrat.

Perioada de valabilitate a vaccindrii este indicatd de un medic veterinar
oficial in secliunea corespunzdtoare a documentului de identificare;

(f) o revaccinare trebuie consideratd ca fiind o vaccinare primard dacd nu
de valabilitate menlionate la litera (e) a unei vaccinlri anterioare.

attoizat

sau de un medic veterinar

a fost efectuatl

in timpul perioadei

Regulamenfiil 42912016
PARTEA

\rI

CIRCULATTA NECOMERCIALA n aNTVTALELOR DECOMPATIIE iNrn-UN STAT MEMBRU
DINTR.UN ALT STAT MEMBRU SAU DINTR-O TARA TNT{ SAU DINTR.UN TERITORIU
CAPITOLUL

1

Dispozilii generale

Articold244
Domeniul de aplicare al p[rfii VI
(1) Prezentaparte se aplicd circulafrsi necomerciale a animalelor de companie intr-un stat membru dintr-un
alt stat membru sau dintr-o tardte{d. sau dintr-un teritoriu.

(2)Prezentaparte se aplic[ frrda aduce atingere:
(a) Regulamentului (CE) nr. 338197 al Consiliului;
(b) oricirei mdsuri na{ionale adoptate, publicate gi puse Ia dispozifia publicului de cdtre statele membre
referitoare la restriclionarea circulafiei anumitor specii sau rase de animale de companie pe baza unor
consideralii, altele decdt cele referitoare la sindtatea animal[.

Articolul245
Dispozilii generale
(1) Nu se interzice, restricfioneazd sa:u obstrucfioneazd circulalia necomerciald a animalelor de companie care
respectd cerinlele de sdndtate animal[ prevdzute in prezenta parte pentru alte motive de sdndtate animal5 decnt
cele care reztltd. din aplicarea prezentei

p6(i.

(2) i" cazul tn care circulafia necomerciald a unui animal de companie este pusd in practicd de o persoand
attoizatd,o astfel de circulalie necomerciald poate avea loc numai in termen de cinci zlle de la deplasarea
proprietarului animalului de companie.
(3) Comisia este imputernicitd sd adopte acte delegate, in conformitate cu articolul 264, in ceea ce privegte
a normelor stabilite la alineatul (2) din prezentul articol in ceea ce privegte urm[toarele:

cerin{ele de completare

(a) documentafia privind circulalia necomerciald a unui animal de companie pus[ in practicd de cdlre
o persoand artoizatd;

(b) acordarea unor derogdri de la termenul prevdzut la alineatul (2) din prezentul articol.

(4) Comisia poate stabili, prin acte de punere in aplicare, cerinlele privind formatul, limbile gi valabilitatea
declarafiei prin care persoana autoizatd este autorizatd in scris sd pund in practicd circulalia necomerciald a
animalului de companie in numele proprietarului animalului de companie. Respectivele acte de punere in
aplicare se adoptd in conformitate cu procedura de examinare mentionatd la articolul266 alineatul (2).

Articolul246
Numdrul maxim de animale de companie
(1) Num[rul de animale de companie din speciile listate in partea A din anexa I care pot fr deplasate in
timpul unei singure circulalii necomerciale nu poate fi mai mare de cinci.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), numirul de animale de companie din speciile listate in partea A din
anexa I poate fi mai mare de cinci dacd sunt indeplinite urmdtoarele condilii:
(a) circulalia necomerciald

in catzdare loc in scopul partitiparii la concursuri, expozifii

in

sportive sau
vederea pregdtirii pentru un astfel de eveniment;

sau evenimente

\

(b) proprietarul animalului de companie sau persoana autoizatd in catzd prezintd o dovad[ scrisd a
faptului cI animalele de companie sunt inregistrate he in vederea participdrii la un eveniment astfel
cum se menlioneazl la litera (a), fie intr-o asocialie care organizeazd astfel de evenimente;
(c) animalele de companie au vdrsta mai mare de qase luni.
(3) Pentru a se preveni circulafia comerciald a animalelor de companie din speciile listate inpartea B din anexa
I mascat[ in mod fraudulos sub forma circulafiei necomerciale, Comisia este imputernicitd sd adopte, in
conformitate cu articolul264, acte ilelegate privind normele care stabilesc num5rul maxim al animalelor de
companie din speciile respective care pot fi deplasate in timpul unei singure circulafii necomerciale.

CAPITOLUL

2

Condilii aplicabile circulaliei necomerciale a animalelor de companie intr-un stat membru dintr-un alt stat
membru
ArticoluJ24T

Condifii aplicabile circula[iei necomerciale a animalelor de companie din speciile listate in partea A in anexa

I
Animalele de companie din speciile listate in partea A din anexa I pot h deplasate intr-un stat membru dintrun alt stat membru numai dac6:

4

(a) sunt identif,rcate individual printr-un mijloc fizic de identificare, in conformitate cu normele
adoptate in temeiul
articolului 252 alineantl (1) litera (a);
(b) respect[ mdsurile relevante preventive ;i de diminuare a riscurilor adoptate in temeiul articolului
252 alineatul (1)
litera (b) in ceea ce priveqte bolile listate prevdntte la articolul9 alineatul (1) litera (d);

(c) sunt insolite de un document de identificare completat ln mod corespunzdtor qi emis in
conformitate cu nonnele adoptate in temeiul articolului 254litera (d).

Articolul24S
Condijii aplicabile circulaliei necomerciale
anexa

a animalelor de companie

din speciile listate in partea B din

I

(1) in mdsura in care Comisia a adoptat un act delegat in conformitate cu articolul 252 ahneaitl (1) litera (b)
in ceea ce privegte animalele de companie aparlindnd uneia dintre speciile listate in partea B din anexa I,
circulalia necomerciald a animalelor de companie din specia respectivd intr-un stat membru dintr-un alt stat
membru se efectueazd sub rezewa respectirii condiJiilor stabilite la alineatul (2) de la prezentul articol.
(2) Animalele de companie din speciile menlionate la alineatul (1) pot fi deplasate intr-un stat membru dintrun alt stat membru numai dac[:

(a) sunt identificate sau descrise, fie individual, fie prin identificare in grupuri, in conformitate cu
normele adoptate in temeiul articolului 252 alirreattl (1) litera (a);
(b) respectd mdsurile relevante preventive Ei de diminuare a riscurilor adoptate in temeiul articolului
252 alineatul (1)litera (b)in ceea ce prive;te bolile listatdforevdzutelaarticolul 9 alineatul (1) litera (d);
(c) sunt insofite de un document de identificare completat in moh corespunz[tor gi emis in conformitate
cu normele adoptate in temeiul articolului 254litera (d).

(3)

i" aqteptarea

adoptdrii actelor delegate relevante menlionate la alineatul (1), statele membre pot aplica
normele nalionale circulafiei necomerciale a animalelor de companie din speciile listate in partea B din anexa
I pe teritoriul 1or dintr-un alt stat membru, cu condilia ca normele respective:
(a) s[ se aplice proporfional cu riscurile pentru sdnltatea public[ sau animald prezentate de circula]ia
necomerciald a animalelor de companie din speciile respective; gi
(b) sd nu fie mai stricte decAt-cele aplicate circulaliei animalelor din respectivele specii, in conformitate
cu partea fV.

CAPITOLUL

3

Condifii aplicabile circulafiei necomerciale a animalelor de companie intr-un stat membru dintr-o [ardtefid,
sau dintr-un teritoriu

Articolul249
Condilii aplicabile circulaliei necomerciale
anexa

a animalelor de companie

din speciile listate in partea A din

I

(1) Animalele de companie din speciile listate in partea A din anexa I pot fr deplasate intr-un stat membru
dintr-o lard,te{d sau dintr-un teritoriu numai dac[:

(a) sunt identificate individual printr-un mijloc fizic

de identificare,

in conformitate cu normele

adoptate in temeiul articolului 252 alineatul (1) litera (a);

(b) respect6 m[surile relevante preventive ;i de diminuare a riscurilor adoptate in temeiul articolului
252 alineantl (1) litera (b) in ceea ce privegte bolile listate prevdzute la articolul 9 alineatul (1) litera
(d);
(c) sunt insolite de un document de identificare completat in mod corespunzdtor gi emis in
cu normele adoptate in temeiul articolului 254litera (d).

"orrfo.-itlt".

(2) Animalele de companie din speciile listate in partea A din anexa I pot fi deplasate intr-un stat membru
dintr-o lard,te\d sau dintr-un teritoriu, altele decdt cele listate in conformitate cu articolul 253 alineatul (1)
litera (d), numai printr-un punct de intrare listat in acest sens. Fiecare stat membru intocmegte o list[ a
respectivelor puncte de intrare de pe teritoriul sdu gi pune la dispozifia publicului lista respectivd.
(3) Comisia este imputernicitd sE adopte, in conformitate cu articolul 264, acte delegate privind condiliile de
acordare a unor derog[ri de la alineatul (2) din prezentul articol.

Articolul250
Conditii aplicabile circulafiei necomerciale a animalelor de companie din speciile listate in partea B din
anexa

(1)

I

i"

mdsura in care Comisia a adoptat un act delegat in conformitate cu articolul 252 alineatul (1) litera (b)
in ceea ce privegte animalele de companie aparlinind uneia {intre speciile listate in partea B din anexa I,
circulalia necomerciald a animalelor de companie din specia rotpectivd intr-un stat membru dintr-o lardtefid
sau dintr-un teritoriu se efectueazd sub rezerva respectdrii condiliilor'stabilite la alineatul (2) din prezentul

articol.
(2) Animalele de companie din speciile menlionate la alineatul (1) pot fi deplasate intr-un stat membru dintro lard terld sau dintr-un teritoriu numai dac6:

(a) sunt identificate sau descrise, he individual, fie prin identificare in grupuri, in conformitate cu
normele adoptate in temeiul articolului 252 alinreatul (1) litera (a);
(b) respectd mdsurile relevante preventive ;i de diminuare a riscurilor adoptate in temeiul articolului
252 alineantl (1) litera (b) in ceea ce priveqte bolile listate prev[zute la articolul 9 alineatul (1) litera
(d);
(c) sunt insofite de un document de identificare completat ln mod corespunzltor gi emis in conformitate
cu normele adoptate in temeiul articolului 254litera (d);

(d) atunci cdnd provin dintr-o farl ter!5 sau dintr-un teritoriu altele decat cele listate in temeiul
articolului 253 alircantl (1) litera (d), acestea intr[ printr-un punct de intrare listat in acest sens. Fiecare
stat membru intocmegte o listd a respectivelorpuncte de intrare de pe teritoriul sau qi pune la dispozifia
publicului lista respectivd.
(3)

i"

la alineatul (1), statele membre pot aplica
noflne nalionale circulaliei necomerciale a animalelor de companie din speciile listate in partea B din anexa I
aqteptarea adoptdrii actelor delegate relevante menfionate

pe teritoriul lor dintr-o lardtefid. sau dintr-un teritoriu, cu eondilia ca normele respective:

(a) s[ se aplice proporlional cu riscurile pentru sdn[tatea publicd sau animald prezentate de circulalia
necomerciald a animalelor de companie din speciile respective; qi

(b) sA nu he mai stricte decAt cele aplicate intrdrii in Uniune a animalelor din respectivele specii, in
conformitate cu partea V.

Articolul25l

.

Derogare de la condiliile aplicabile circulafiei necomerciale a animalelor de companie intre anumite teri qi

teritorii
Prin derogare de la articolele 249 gi 250, circulatia necomerciall a animalelor de companie intre urmdtoarele
fdri qi teritorii poate continua in condifiile stabilite prin normele nalionale ale ![rilor gi teritoriilor respective:
(a) San Marino gi Italia;
(b) Vatican gi Italia;
(c) Monaco ;i Franfa;
(d) Andorra gi Franla;
(e) Andona gi Spania;

(f) Norvegia gi Suedia;
(g) Insulele Feroe qi Danemarca;
(h) Groenlanda qi

Danemarca

t.

