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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 576/2013 

av 12. juni 2013 

om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr og om oppheving av forordning (EF) nr. 998/2003(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 43 nr. 2 og artikkel 168 nr. 4  

bokstav b), 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 998/2003(3) fastsettes kravene til dyrehelse som får 

anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr 

til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller fra 

tredjestater samt de kontrollene som gjelder ved slik 

forflytning. Den har som mål å sikre et tilstrekkelig 

sikkerhetsnivå med hensyn til risikoer for folkehelsen 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 28.6.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2016 av  

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 1. 

(1) EUT C 229 av 31.7.2012, s. 119. 

(2) Europaparlamentets holdning av 23. mai 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 10. juni 2013. 

(3) EUT L 146 av 13.6.2003, s. 1. 

og dyrs helse ved slik ikke-kommersiell forflytning, og 

å fjerne eventuelle uberettigede hindringer for slike 

bevegelser. 

2) I en erklæring vedlagt europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) nr. 438/2010 av 19. mai 2010 om endring 

av forordning (EF) nr. 998/2003 om kravene til 

dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr(4) påtok Kommisjonen seg å 

foreslå en gjennomgåelse av forordning (EF) 

nr. 998/2003 i sin helhet, særlig når det gjelder delegerte 

rettsakter og gjennomføringsrettsakter. Som følge av 

ikrafttredelsen av traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV) må den myndighet som gis 

Kommisjonen i henhold til forordning (EF) 

nr. 998/2003, bringes i samsvar med artikkel 290 og 291 

i TEUV. Med tanke på det antallet endringer som må 

foretas i kravene til dyrehelse fastsatt i forordning (EF) 

nr. 998/2003, og for å sikre at disse kravene er 

tilstrekkelig tydelige og tilgjengelige for allmennheten, 

bør forordningen oppheves og erstattes med denne 

forordning. 

3) Ved denne forordning bør det fastsettes en liste over 

dyrearter som harmoniserte krav til dyrehelse bør få 

anvendelse på når dyr av disse artene holdes som 

kjæledyr og omfattes av ikke-kommersiell forflytning. 

Når listen utarbeides bør det tas hensyn til artenes 

mottakelighet for eller rolle i epidemiologien for rabies. 

4) Ved rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om 

fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 

Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke 

omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige 

fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 

90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg 

og embryoer til Fellesskapet(5) er det bl.a. fastsatt krav 

  

(4) EUT L 132 av 29.5.2010, s. 3. 

(5) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. 
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til dyrehelse ved handel med og import av hunder, katter 

og ildrer, som er dyr som er mottakelige for rabies. 

Ettersom disse artene også holdes som kjæledyr som 

ofte ledsager eieren eller en person med fullmakt ved 

ikke-kommersiell forflytning innenfor og til Unionen, 

bør det ved denne forordning fastsettes krav til 

dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell 

forflytning av disse artene til medlemsstatene. Disse 

artene bør oppføres i del A i vedlegget til denne 

forordning. 

5) Det bør dessuten fastsettes en rettslig ramme for 

kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-

kommersiell forflytning av dyrearter som ikke er 

mottakelige for rabies, eller som ikke er av 

epidemiologisk betydning med hensyn til rabies, som 

dersom de ikke ble holdt som kjæledyr, ville vært 

omfattet av andre EU-rettsakter, herunder regelverk for 

dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. Disse artene 

bør oppføres i vedlegg I del B. 

6) Listen i vedlegg I del B bør omfatte virvelløse dyr, med 

unntak av bier og humler, som omfattes av direktiv 

92/65/EØF, og bløtdyr og krepsdyr, som omfattes av 

rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om krav til 

dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse, og 

om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer 

hos vanndyr(1). Den bør også omfatte akvariedyr 

oppdrettet i ikke-kommersielle akvarier som ikke 

omfattes av virkeområdet for direktiv 2006/88/EF, og 

amfibier og krypdyr. 

7) Listen i vedlegg I del B bør dessuten omfatte alle andre 

fuglearter enn dem som omfattes av rådsdirektiv 

2009/158/EF av 30. november 2009 om krav til 

dyrehelse for handel innenfor Fellesskapet med og 

import fra tredjestater av fjørfe og rugeegg(2), og andre 

gnagere og kaniner enn dem som er ment for 

næringsmiddelproduksjon og som er definert i vedlegg I 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk 

opprinnelse(3). 

8) Av hensyn til sammenhengen i unionsretten, og i 

påvente av at det innføres regler for ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del 

B til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller fra 

et territorium eller en tredjestat, bør imidlertid nasjonale 

regler kunne få anvendelse på slik forflytning, forutsatt 

  

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14. 

(2) EUT L 343 av 22.12.2009, s. 74. 

(3) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

at de ikke er strengere enn de som får anvendelse på 

forflytning for kommersielle formål. 

9) Ettersom dyr av artene som er oppført i vedlegg I del B 

til denne forordning, kan tilhøre arter som krever særlig 

vern, bør denne forordning få anvendelse uten å berøre 

rådsforordning (EF) nr. 338/97 av 9. desember 1996 om 

vern av ville dyr og planter ved kontroll av handelen 

med dem(4). 

10) For å opprette et klart skille mellom reglene som får 

anvendelse på ikke-kommersiell forflytning og de som 

får anvendelse på handel med og import til Unionen fra 

tredjestater av hunder, katter og ildrer omfattet av 

kravene til dyrehelse i direktiv 92/65/EØF, bør det i 

denne forordning ikke bare fastsettes en definisjon av 

kjæledyr, men også av ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr, der kjæledyret ledsager eieren eller en person 

med fullmakt. Erfaringen har vist at det ikke alltid er 

mulig for kjæledyret å være i umiddelbar nærhet av 

eieren eller personen med fullmakt til enhver tid under 

ikke-kommersiell forflytning. I behørig berettigede og 

begrunnede tilfeller bør kjæledyret anses å ledsage 

eieren eller personen med fullmakt selv om den ikke-

kommersielle forflytningen av kjæledyret finner sted 

opptil fem dager før eller etter forflytningen av eieren 

eller personen med fullmakt, eller finner sted på et annet 

fysisk sted enn der eieren eller personen med fullmakt 

befinner seg. 

11) Erfaring fra anvendelsen av gjeldende regler viser at 

handel med og import til Unionen fra tredjestater av 

kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A kan 

framstilles som ikke-kommersiell forflytning, i 

bedragersk hensikt. For å unngå slik virksomhet, 

ettersom den kan medføre risiko for dyrs helse, bør det 

ved denne forordning fastsettes et høyeste antall 

kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A som kan 

ledsage eieren eller en person med fullmakt. Det bør 

imidlertid på visse særlige vilkår være mulig å 

overskride dette høyeste antallet. Det bør dessuten 

presiseres at når de særlige vilkårene ikke er oppfylt og 

antallet kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I til 

denne forordning overstiger det fastsatte høyeste 

antallet, får de relevante bestemmelsene i direktiv 

92/65/EØF og direktiv 90/425/EØF(5) eller direktiv 

91/496/EØF(6) anvendelse på disse kjæledyrene.  

  

(4) EFT L 61 av 3.3.1997, s. 1. 

(5) Rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll 

og avlskontroll ved handel med visse levende dyr og produkter 

innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre 

marked (EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29). 

(6) Rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av 

prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av dyr som 

innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 268 av 24.9.1991, 

s. 56). 
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12) I forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes det at kjæledyr 

av artene oppført i forordningens vedlegg I del A og B i 

en overgangsperiode skal anses som identifisert når de 

har en lett leselig tatovering eller er utstyrt med et 

elektronisk identifikasjonssystem («signalgiver»). Ved 

denne forordning bør det derfor fastsettes regler for 

merking av kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg 

I til denne forordning etter overgangsperiodens utløp 

3. juli 2011. 

13) Implantasjon av en signalgiver er et invasivt inngrep og 

det kreves visse kvalifikasjoner for å utføre det. Signal-

givere bør derfor bare implanteres av en tilstrekkelig 

kvalifisert person. Dersom en medlemsstat tillater at en 

person som ikke er veterinær, implanterer signalgivere, 

bør den fastsette regler for de minstekvalifikasjoner en 

slik person bør ha. 

14) I vedlegg Ia til forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes 

tekniske krav til identifikasjon av kjæledyr ved hjelp av 

signalgivere. Disse tekniske kravene tilsvarer interna-

sjonalt anerkjente standarder, og bør fastsettes i vedlegg 

II til denne forordning uten vesentlige endringer. 

15) For å verne folkehelsen og helsen til kjæledyr av artene 

oppført i vedlegg I må denne forordning gi mulighet for 

å vedta forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer 

og infeksjoner enn rabies. Disse tiltakene bør bygge på 

bekreftede vitenskapelige opplysninger, og stå i rimelig 

forhold til den risikoen for folkehelsen eller dyrs helse 

som er forbundet med ikke-kommersiell forflytning av 

de kjæledyrene som sannsynligvis er mottakelige for 

disse sykdommene eller infeksjonene. Tiltakene bør 

omfatte regler for kategorisering av medlemsstater eller 

deler av medlemsstater, framgangsmåter i henhold til 

hvilke medlemsstater som krever bruk av forebyggende 

helsetiltak, fortløpende bør kunne begrunne tiltakene, 

vilkår for anvendelsen av og dokumentasjon av de 

forebyggende helsetiltakene og eventuelt vilkårene for 

unntak fra anvendelsen av disse tiltakene. En liste over 

medlemsstater eller deler av medlemsstater, kategorisert 

etter de relevante regler, bør derfor fastsettes i en 

gjennomføringsrettsakt som skal vedtas i henhold til 

denne forordning. 

16) Det er mulig at rabiesvaksiner som gis til kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A før de er tre måneder, 

ikke gir beskyttende immunitet på grunn av konkurranse 

med antistoffer fra moren. Vaksineprodusentene 

anbefaler derfor at unge kjæledyr ikke vaksineres før 

denne alderen. For å godkjenne ikke-kommersiell 

forflytning av unge kjæledyr av artene oppført i 

vedlegg I del A som ikke er vaksinert, eller som er 

vaksinert, men som ennå ikke har utviklet beskyttende 

immunitet mot rabies, bør det ved denne forordning 

derfor fastsettes visse forebyggende tiltak som skal 

treffes, og medlemsstatene bør gis mulighet til å 

godkjenne slik forflytning til sitt territorium når unge 

kjæledyr oppfyller disse tiltakene. 

17) For å forenkle vilkårene for ikke-kommersiell forflyt-

ning av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A 

mellom medlemsstater med tilsvarende gunstig status 

med hensyn til rabies, bør det ved denne forordning 

dessuten gis mulighet til å gi unntak fra kravet om 

vaksinasjon mot rabies. Denne muligheten bør være til 

stede for berørte medlemsstater som har inngitt en felles 

søknad. Unntaket bør bygge på bekreftede 

vitenskapelige opplysninger, og bør stå i rimelig forhold 

til den risikoen for folkehelsen eller dyrs helse som er 

forbundet med ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr som sannsynligvis er mottakelige for rabies. 

Medlemsstater eller deler av medlemsstater som drar 

fordel av et slikt unntak, bør oppføres i en gjennomfø-

ringsrettsakt som skal vedtas i henhold til denne 

forordning. 

18) Stater og territorier som er oppført i avsnitt 2 i del B i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 anvender 

regler som tilsvarer medlemsstatenes regler, mens de 

som er oppført i del C i vedlegg II til nevnte forordning, 

oppfyller kriteriene fastsatt i forordningens artikkel 10. 

Disse listene bør fastsettes uten vesentlige endringer i en 

gjennomføringsrettsakt som skal vedtas i henhold til 

denne forordning. 

19) Dessuten bør en liste over territorier eller tredjestater 

som anvender regler med samme innhold og virkning 

som reglene fastsatt i denne forordning for kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del B, fastsettes i en gjennom-

føringsrettsakt som skal vedtas i henhold til denne 

forordning. 

20) Ved forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes visse krav 

til ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til med-

lemsstatene fra andre medlemsstater eller tredjestater 

eller territorier oppført i avsnitt 2 i del B og C i 

vedlegg II til forordningen. Disse kravene omfatter en 

gyldig vaksinasjon mot rabies utført på det berørte 

kjæledyret med vaksiner som oppfyller minste-

standardene fastsatt i det relevante kapittelet i Verdens 

dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok, eller som det 

er gitt en markedsføringstillatelse for i samsvar med 
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enten direktiv 2001/82/EF(1) eller forordning (EF) 

nr. 726/2004(2). Disse vaksinene har vist seg å være 

effektive når det gjelder å beskytte dyr mot rabies, og er 

en del av gyldighetskravene for vaksine mot rabies 

fastsatt i vedlegg Ib til forordning (EF) nr. 998/2003. 

Disse kravene bør fastsettes uten vesentlige endringer i 

vedlegg III til denne forordning. 

21) I forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes strengere krav 

til dyrehelse for kjæledyr som bringes til en medlems-

stat fra andre stater eller territorier enn de som er 

oppført i del C i vedlegg II til nevnte forordning. Disse 

kravene omfatter kontroller av rabiesvaksinens virkning 

hos enkeltdyr ved antistofftitrering i et laboratorium 

godkjent i samsvar med rådsvedtak 2000/258/EF av 

20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som 

skal utarbeide de kriterier som er nødvendige for å 

standardisere serologiske prøver for kontroll av 

rabiesvaksiners virkning(3). Dette kravet bør derfor 

opprettholdes i vedlegg IV til denne forordning, og det 

bør inkluderes et vilkår om at testen bør utføres etter 

metodene fastsatt i det relevante kapittelet i Verdens 

dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok. 

22) Identifikasjonsdokumenter som ledsager kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A som omfattes av ikke-

kommersiell forflytning til medlemsstater, er påkrevd 

for å bekrefte samsvar med denne forordning. Denne 

forordning bør derfor fastsette vilkår for utstedelse av 

identifikasjonsdokumenter og krav til deres innhold, 

gyldighet, sikkerhetselementer, format og utforming. 

23) Ved denne forordning bør medlemsstatene gis mulighet 

til å tillate ikke-kommersiell forflytning til sitt 

territorium av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del 

A ledsaget av et identifikasjonsdokument utstedt på et 

territorium eller i en tredjestat som anvender regler med 

samme innhold og virkning som medlemsstatene 

anvender. Medlemsstatene bør også gis mulighet til å 

tillate ikke-kommersiell forflytning til sitt territorium 

etter en forflytning til et territorium eller en tredjestat av 

de kjæledyrene som ledsages av et identifikasjons-

dokument utstedt i en medlemsstat, forutsatt at vilkårene 

for tilbakevending fra disse territoriene eller tredje-

statene er oppfylt før kjæledyret forlater Unionen. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av  

6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for 

veterinærpreparater (EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av  

31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og 

veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemid-

delkontor (EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1). 

(3) EFT L 79 av 30.3.2000, s. 40. 

24) Ved denne forordning bør medlemsstatene dessuten gis 

mulighet til, dersom eieren har behov for øyeblikkelig 

avreise, for eksempel ved plutselig naturkatastrofe, 

politisk uro eller andre tilfeller av force majeure som 

berører eieren, å tillate direkte innførsel til sitt 

territorium for kjæledyr av artene oppført i vedlegg I 

som ikke oppfyller bestemmelsene i denne forordning, 

forutsatt at det søkes om en tillatelse på forhånd som gis 

av bestemmelsesmedlemsstaten, og at en tidsbegrenset 

isolasjonsperiode under offentlig overvåking gjennom-

føres for å oppfylle vilkårene i denne forordning. Til 

tross for behovet for slik øyeblikkelig avreise, bør slike 

tillatelser være et ufravikelig krav på grunn av den 

risiko for dyrs helse som innføring av et kjæledyr til 

Unionen som ikke oppfyller denne forordning, 

medfører. 

25) Direktiv 90/425/EØF og direktiv 91/496/EØF får ikke 

anvendelse på veterinærkontroll av kjæledyr som ledsa-

ger reisende under ikke-kommersiell forflytning. 

26) For at medlemsstatene skal kunne kontrollere at denne 

forordning overholdes, og for å treffe nødvendige tiltak, 

bør det ved denne forordning kreves at personen som 

kjæledyret ledsager, framlegger det påkrevde identifika-

sjonsdokumentet ved enhver ikke-kommersiell forflyt-

ning til en medlemsstat, og det bør fastsettes tilstrek-

kelige dokumentasjons- og identitetskontroller av 

kjæledyr som ledsager sin eier ved ikke-kommersiell 

forflytning til en medlemsstat fra en annen medlemsstat 

eller fra visse territorier eller tredjestater. 

27) Det bør også kreves at medlemsstatene foretar sys-

tematisk dokumentasjons- og identitetskontroll på 

utpekte innreisesteder for kjæledyr som ledsager sin eier 

ved ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra 

visse territorier eller tredjestater. Ved disse kontrollene 

bør det tas hensyn til de relevante prinsippene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 

av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at 

fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmel-

sene om dyrs helse og velferd overholdes(4). Når det er 

nødvendig med henblikk på videre forflytning til andre 

medlemsstater, bør det kreves at medlemsstatene 

dokumenterer kontrollene i identifikasjonsdokumentet, 

slik at datoen for kontrollene kan brukes til å fastsette 

identifikasjonsdokumentets gyldighetstid. 

28) I tillegg bør det i denne forordning fastsettes beskyttel-

sestiltak for å håndtere den risiko for menneskers og 

dyrs helse som ikke-kommersiell forflytning av kjæle-

dyr medfører.  

  

(4) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 
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29) Med henblikk på å gi borgerne klare og tilgjengelige 

opplysninger om reglene som gjelder ved ikke-

kommersiell forflytning til Unionen av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I, bør det kreves at medlems-

statene gjør disse opplysningene, særlig relevante 

bestemmelser i nasjonal lovgivning, tilgjengelige for 

offentligheten. 

30) For å sikre korrekt anvendelse av denne forordning bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i TEUV gis Kommisjonen når det gjelder 

artsspesifikke krav til merking av kjæledyr av artene 

oppført i vedlegg I del B og artsspesifikke, 

forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller 

infeksjoner enn rabies som berører artene oppført i 

vedlegg I, og til å vedta regler for begrensning av 

antallet kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del B som 

ledsager sin eier ved ikke-kommersiell forflytning samt 

til å endre vedlegg II til IV. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen gjennomfører hensiktsmessige samråd 

under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

Kommisjonen bør under forberedelsen og utarbeidingen 

av delegerte rettsakter sikre samtidig, rettidig og 

hensiktsmessig overføring av relevante dokumenter til 

Europaparlamentet og Rådet. 

31) I tillegg bør myndigheten til å vedta rettsakter etter 

framgangsmåten for behandling av hastesaker delegeres 

til Kommisjonen i behørig berettigede tilfeller av risiko 

for folkehelsen og dyrs helse når det gjelder 

forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller 

infeksjoner enn rabies som kan berøre kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I. 

32) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomfø-

ringsmyndighet med hensyn til listen over medlems-

stater eller deler av medlemsstater som har tilsvarende 

gunstig status når det gjelder rabies, og som har 

tillatelse til å inngå gjensidige avtaler om å gi unntak fra 

visse vilkår for ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr, listen over medlemsstater som er kategorisert i 

samsvar med reglene for forebyggende helsetiltak mot 

andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies, listene 

over territorier og tredjestater som er utarbeidet for å gi 

unntak fra visse vilkår for ikke-kommersiell forflytning, 

modellen for de identifikasjonsdokumentene som skal 

ledsage kjæledyr av artene oppført i vedlegg I ved ikke-

kommersiell forflytning til en medlemsstat fra en annen 

medlemsstat eller fra et territorium eller en tredjestat, 

reglene for formatet til, utformingen av og språket i 

erklæringene som skal undertegnes og beskyttel-

sestiltakene ved utbrudd eller spredning av rabies eller 

av en annen sykdom eller infeksjon enn rabies. Denne 

myndigheten bør utøves i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 

av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler 

og prinsipper for medlemsstatenes kontroll med 

Kommisjonens utøvelse av sin gjennomførings-

myndighet(1). 

33) Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med 

umiddelbar virkning om ajourføring av listen over 

medlemsstater eller deler av medlemsstater med tilsva-

rende gunstig status når det gjelder rabies som har 

tillatelse til å inngå gjensidige avtaler om å gi unntak fra 

visse vilkår for ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr og listen over territorier og tredjestater som er 

utarbeidet for å gi unntak fra visse vilkår for ikke-

kommersiell forflytning, og om beskyttelsestiltak ved 

utbrudd eller spredning av rabies eller av en annen 

sykdom eller infeksjon enn rabies, der det i behørig 

begrunnede tilfeller knyttet til dyrs helse og folkehelsen 

er nødvendig av tvingende hasteårsaker. 

34) I en rekke medlemsstater er det konstatert manglende 

overholdelse av bestemmelsene i forordning (EF) 

nr. 998/2003. Medlemsstatene bør derfor fastsette regler 

for sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av 

denne forordning. 

35) Ved kommisjonsvedtak 2003/803/EF av 26. november 2003 

om opprettelse av et standardpass for forflytning av 

hunder, katter og ildrer innenfor Fellesskapet(2) 

fastsettes et standardpass for forflytning av kjæledyr av 

artene hund, katt og ilder mellom medlemsstatene i 

henhold til forordning (EF) nr. 998/2003. Identifika-

sjonsdokumentene utstedt i samsvar med dette standard-

sertifikatet bør, på visse vilkår, forbli gyldige i hele 

kjæledyrets levetid, for å begrense den administrative og 

økonomiske byrden for eierne. 

36) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2011/874/EU av 15. desember 2011 om fastsettelse av 

listen over tredjestater og territorier fra hvilke import av 

hunder, katter og ildrer samt ikke-kommersiell forflyt-

ning av flere enn fem hunder, katter og ildrer til 

Unionen er tillatt, og om sertifikatmodellene for import 

og ikke-kommersiell forflytning av disse dyrene til 

Unionen(3) fastsettes modellen for helsesertifikat som 

bekrefter at kravene i forordning (EF) nr. 998/2003 som 

gjelder ikke-kommersiell forflytning av fem eller færre 

hunder, katter eller ildrer til Unionen, er oppfylt. For å 

sikre en smidig overgang til de nye reglene som er 

fastsatt i denne forordning, bør sertifikatmodellen forbli 

gyldig på visse vilkår.  

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

(2) EUT L 312 av 27.11.2003, s. 1. 

(3) EUT L 343 av 23.12.2011, s. 65. 
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37) Ettersom målet for denne forordning, som er å fastsette 

krav til dyrehelse ved ikke kommersiell forflytning av 

kjæledyr av artene oppført i vedlegg I for å forhindre 

eller minimere risikoene for folkehelsen eller dyrs helse 

som denne forflytningen medfører, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor bedre 

kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak 

i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 

5 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte. I 

samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå disse målene. 

38) For å sikre samtidig offentliggjøring av denne 

forordning og dens gjennomføringsrettsakter med 

hensyn til listene over territorier og tredjestater som er 

utarbeidet for å gi unntak fra visse vilkår som får 

anvendelse på ikke-kommersiell forflytning med hensyn 

til modellen for identifikasjonsdokumentene som skal 

ledsage kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A ved 

ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra en 

annen medlemsstat eller fra et territorium eller en 

tredjestat, og med hensyn til reglene for formatet til, 

utformingen av og språkene for erklæringene som skal 

undertegnes, bør denne forordning tre i kraft den dag 

den kunngjøres i Den europeiske unions tidende – 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes kravene til dyrehelse som får 

anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr samt 

de reglene som får anvendelse på kontroll av slik forflytning. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Denne forordning får anvendelse på ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr til en medlemsstat fra en annen 

medlemsstat eller fra et territorium eller en tredjestat. 

2.  Denne forordning får anvendelse uten å berøre 

a)  forordning (EF) nr. 338/97, 

b)  eventuelle nasjonale tiltak som medlemsstatene har vedtatt, 

offentliggjort og gjort tilgjengelig for offentligheten for å 

begrense forflytning av visse arter eller raser av kjæledyr på 

grunnlag av andre hensyn enn de som er knyttet til 

dyrehelse. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «ikke-kommersiell forflytning» enhver forflytning som ikke 

har salg eller overdragelse av eiendomsretten til et kjæledyr 

som formål, 

b) «kjæledyr» et dyr av en art oppført i vedlegg I som ledsager 

sin eier eller en person med fullmakt under ikke-

kommersiell forflytning, og som eieren eller personen med 

fullmakt har ansvaret for under hele den ikke-kommersielle 

forflytningen, 

c) «eier» en fysisk person som er angitt som eier i identifika-

sjonsdokumentet, 

d) «person med fullmakt» enhver fysisk person som har 

skriftlig tillatelse fra eieren til å foreta den ikke-

kommersielle forflytningen av kjæledyret på eierens vegne, 

e) «signalgiver» en passiv radiofrekvensidentifikasjons-

innretning som bare kan avleses, 

f) «identifikasjonsdokument» et dokument som er utarbeidet i 

samsvar med modellen angitt i gjennomføringsrettsakter 

som skal vedtas i henhold til denne forordning, som gjør det 

mulig entydig å identifisere kjæledyret og kontrollere at 

dets helsetilstand er i samsvar med denne forordning, 

g) «godkjent veterinær» en veterinær som er godkjent av 

vedkommende myndighet til å utføre særlige oppgaver i 

samsvar med denne forordning eller med rettsakter som er 

vedtatt i henhold til denne forordning, 

h) «offentlig veterinær» en veterinær som er utpekt av 

vedkommende myndighet, 

i) «dokumentkontroll» kontroll av identifikasjonsdokumentet 

som ledsager kjæledyret, 

j) «identitetskontroll» kontroll av om det er samsvar mellom 

identifikasjonsdokumentet og kjæledyret, og eventuelt av 

om det finnes merking og om den er i samsvar, 

k) «reisendes innreisested» alle områder som er utpekt av 

medlemsstatene med henblikk på kontrollene nevnt i 

artikkel 34 nr. 1.  
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Artikkel 4 

Allmenn forpliktelse 

Ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr som oppfyller 

kravene til dyrehelse fastsatt i denne forordning, skal ikke 

forbys, begrenses eller hindres av andre dyrehelsemessige 

grunner enn dem som følger av anvendelsen av denne 

forordning. 

Artikkel 5 

Høyeste antall kjæledyr 

1.  Det høyeste antallet kjæledyr av artene oppført i vedlegg I 

del A som kan ledsage eieren eller en person med fullmakt i 

løpet av én ikke-kommersiell forflytning, skal ikke overskride 

fem. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan det høyeste antallet kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A overskride fem dersom 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  den ikke-kommersielle forflytningen av kjæledyr skjer med 

henblikk på deltaking i konkurranser, på utstillinger eller 

idrettsarrangementer eller trening for slike arrangementer, 

b)  eieren eller personen med fullmakt framlegger skriftlig 

bevis på at kjæledyrene er registrert enten for å delta på et 

arrangement som nevnt i bokstav a) eller er registrert hos en 

forening som organiserer slike arrangementer, 

c)  kjæledyrene er eldre enn seks måneder. 

3.  Medlemsstatene kan foreta standardstikkprøvekontroller 

for å bekrefte at opplysningene som er framlagt i henhold til 

nr. 2 bokstav b), er korrekte. 

4.  Dersom det høyeste antallet kjæledyr nevnt i nr. 1 

overskrides og vilkårene nevnt i nr. 2 ikke er oppfylt, skal disse 

kjæledyrene oppfylle kravene til dyrehelse fastsatt i direktiv 

92/65/EØF for de berørte artene, og medlemsstatene skal påse 

at dyrene underkastes veterinærkontrollene fastsatt i direktiv 

90/425/EØF eller eventuelt 91/496/EØF. 

5.  For å forhindre at kommersiell forflytning av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del B framstilles som ikke-

kommersiell forflytning i bedragersk hensikt, skal Kommi-

sjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 39 for å fastsette regler som angir det høyeste 

antallet kjæledyr av disse artene som kan ledsage eieren eller en 

person med fullmakt løpet av én ikke-kommersiell forflytning. 

6.  Kommisjonen skal innen 29. juni 2018 framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen 

av denne artikkel. På grunnlag av rapporten skal Kommisjonen, 

når det er nødvendig, foreslå endringer av denne forordning. 

KAPITTEL II 

VILKÅR FOR IKKE-KOMMERSIELL FORFLYTNING AV 

KJÆLEDYR TIL EN MEDLEMSSTAT FRA EN ANNEN 

MEDLEMSSTAT 

AVSNITT 1 

Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A 

Artikkel 6 

Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A 

Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A skal ikke forflyttes 

til en medlemsstat fra en annen medlemsstat med mindre de 

oppfyller følgende vilkår: 

a)  De er merket i samsvar med artikkel 17 nr. 1. 

b)  De er vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighets-

kravene fastsatt i vedlegg III. 

c)  De er i samsvar med eventuelle forebyggende helsetiltak 

mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies som er 

vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 1. 

d)  De ledsages av et identifikasjonsdokument som er behørig 

utfylt og utstedt i samsvar med artikkel 22. 

Artikkel 7 

Unntak fra vilkåret om rabiesvaksinasjon for unge 

kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A 

1.  Med forbehold for nr. 2 kan medlemsstatene, som unntak 

fra artikkel 6 bokstav b), tillate ikke-kommersiell forflytning til 

sitt territorium fra en annen medlemsstat av kjæledyr av artene 

oppført i vedlegg I del A som 

a)  enten er yngre enn 12 uker og ikke er vaksinert mot rabies, 

eller 

b)  er mellom 12 og 16 uker og er vaksinert mot rabies, men 

oppfyller ikke gyldighetskravene nevnt i vedlegg III nr. 2 

bokstav e). 

2.  Tillatelsen nevnt i nr. 1 kan gis bare dersom 

a)  enten eieren eller personen med fullmakt framlegger en 

undertegnet erklæring om at kjæledyret fra fødselen fram til 

tidspunktet for den ikke-kommersielle forflytningen ikke 

har hatt noen kontakt med ville dyr av arter som er 

mottakelige for rabies, eller  



Nr. 84/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.12.2018 

 

b)  kjæledyrene ledsages av moren, som de fortsatt er 

avhengige av, og det framgår av identifikasjonsdokumentet 

som ledsager moren, at moren, før de ble født, ble vaksinert 

mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i 

vedlegg III. 

3.  Kommisjonen kan ved en gjennomføringsrettsakt vedta 

regler for formatet til, utformingen av og språket i erklæringene 

nevnt i nr. 2 bokstav a) i denne artikkel. Nevnte gjennomfø-

ringsrettsakt skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkel-

seskomité nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

Artikkel 8 

Unntak fra vilkåret om rabiesvaksinasjon for kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A 

1.  Som unntak fra artikkel 6 bokstav b) kan direkte, ikke-

kommersiell forflytning mellom medlemsstater eller deler av 

medlemsstater av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A 

som ikke er vaksinert mot rabies, tillates etter framgangsmåten 

nevnt i nr. 2 etter en felles søknad fra de berørte medlems-

statene. 

2.  Kommisjonen skal ved en gjennomføringsrettsakt vedta 

en liste over medlemsstater som er bemyndiget til å inngå 

gjensidige avtaler om unntak fra artikkel 6 bokstav b) i samsvar 

med nr. 1 i denne artikkel. I listen skal det angis hvilke deler av 

disse medlemsstatene unntaket kan få anvendelse på. 

3.  For å kunne oppføres på listen nevnt i nr. 2 skal de 

medlemsstatene som er interesserte i en slik gjensidig avtale, 

inngi en felles søknad til Kommisjonen, herunder opplysninger 

om utkastet til avtalen, der de påviser, idet det tas hensyn til 

framgangsmåtene angitt i Verdens dyrehelseorganisasjons land-

dyrhåndbok for en stats eller en sones erklæring at den er fri for 

rabies, at de oppfyller minst følgende vilkår: 

a)  Medlemsstatene som søker, skal ha fungerende overvå-

kings- og meldingssystemer for rabies. 

b)  Medlemsstatene som søker, eller de delene av deres 

territorium som søknaden gjelder, skal i minst to år før den 

felles søknaden ha vært fri for rabies, og rabies skal ikke ha 

vært fastslått hos ville dyr på de berørte medlemsstatenes 

territorium eller deler av deres territorium på grunnlag av 

systemene nevnt i bokstav a). 

c)  Medlemsstatene som søker, skal ha innført effektive og 

formålstjenlige kontrolltiltak for å forhindre innføring og 

spredning av rabies på sitt territorium. 

d)  Søknaden om unntak fra artikkel 6 bokstav b) skal være 

berettiget og stå i forhold til risikoene for folkehelsen og 

dyrs helse som er forbundet med direkte, ikke-kommersiell 

forflytning fra en av søkermedlemsstatene til den andre 

eller en del av dens territorium av ikke-vaksinerte kjæledyr 

av artene oppført i vedlegg I del A. 

Den felles søknaden skal inneholde tilstrekkelige, pålitelige og 

vitenskapelig validerte opplysninger. 

4.  Kommisjonen skal ved en gjennomføringsrettsakt fjerne 

medlemsstater fra listen nevnt i nr. 2, når det gjelder hele eller 

deler av deres territorium, dersom en endring i opplysningene 

angitt i nr. 3 innebærer at det ikke lenger er grunnlag for 

søknaden om unntak. 

5.  Gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 2 og 4 skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i  

artikkel 41 nr. 2. 

6.  Av behørig begrunnede, tvingende hasteårsaker knyttet til 

risikoer for folkehelsen eller dyrs helse skal Kommisjonen 

vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning om 

ajourføring av listen over medlemsstater eller deler av med-

lemsstater nevnt i nr. 2 i denne artikkel etter framgangsmåten 

nevnt i artikkel 41 nr. 3. 

AVSNITT 2 

Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del B 

Artikkel 9 

Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del B 

1.  I den grad Kommisjonen har vedtatt en delegert rettsakt i 

henhold til artikkel 19 nr. 1 med hensyn til kjæledyr av en av 

artene oppført i vedlegg I del B, skal ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr av denne arten til en medlemsstat fra en 

annen medlemsstat være underlagt vilkårene fastsatt i nr. 2 i 

denne artikkel. 

2.  Kjæledyr av artene nevnt i nr. 1 kan ikke forflyttes til en 

medlemsstat fra en annen medlemsstat med mindre de oppfyller 

følgende vilkår: 

a)  De er merket eller beskrevet i samsvar med kravene vedtatt 

i henhold til artikkel 17 nr. 2. 

b)  De er i samsvar med eventuelle forebyggende helsetiltak 

mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies som er 

vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 1. 

c)  De ledsages av et identifikasjonsdokument som er behørig 

utfylt og utstedt i samsvar med artikkel 29.  
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3.  I påvente av vedtakelse av de relevante delegerte 

rettsaktene nevnt i nr. 1 kan medlemsstatene anvende nasjonale 

regler ved ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av artene 

oppført i vedlegg I del B til sitt territorium fra en annen 

medlemsstat, forutsatt at disse reglene 

a)  står i rimelig forhold til risikoen for folkehelsen eller dyrs 

helse som er forbundet med ikke-kommersiell forflytning 

av kjæledyr av disse artene, og 

b)  ikke er strengere enn de som får anvendelse på handel med 

dyr av disse artene i samsvar med direktiv 92/65/EØF eller 

2006/88/EF. 

KAPITTEL III 

VILKÅR FOR IKKE-KOMMERSIELL FORFLYTNING AV 

KJÆLEDYR TIL EN MEDLEMSSTAT FRA ET TERRITORIUM 

ELLER EN TREDJESTAT 

AVSNITT 1 

Kjæledyr av artene oppført i del A i vedlegg I 

Artikkel 10 

Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A 

1.  Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A skal ikke 

forflyttes til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat 

med mindre de oppfyller følgende vilkår: 

a)  De er merket i samsvar med artikkel 17 nr. 1. 

b)  De er vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighets-

kravene fastsatt i vedlegg III. 

c)  De har gjennomgått en test med rabies-antistofftitrering i 

samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg IV. 

d)  De er i samsvar med eventuelle forebyggende helsetiltak 

mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies som er 

vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 1. 

e)  De ledsages av et identifikasjonsdokument som er behørig 

utfylt og utstedt i samsvar med artikkel 26. 

2.  Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A kan forflyttes 

til en medlemsstat fra et annet territorium eller en annen 

tredjestat enn de som er oppført i henhold til artikkel 13nr. 1, 

bare gjennom et reisendes innreisested som er oppført slik det 

kreves i henhold til artikkel 34 nr. 3. 

3.  Som unntak fra nr. 2 kan medlemsstatene tillate at regist-

rerte militærhunder eller søke- og redningshunder forflyttes 

gjennom et annet innreisested enn et reisendes innreisested, 

forutsatt at 

a)  eieren eller personen med fullmakt har på forhånd søkt om 

tillatelse og medlemsstaten har gitt en slik tillatelse, og 

b)  hundene gjennomgår samsvarskontroller i samsvar med 

artikkel 34 nr. 2 på et sted som vedkommende myndighet 

har utpekt for dette formål og i samsvar med ordningene 

fastsatt i tillatelsen nevnt i bokstav a) i dette nummer. 

Artikkel 11 

Unntak fra vilkåret om rabiesvaksinasjon for unge 

kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A 

1.  Med forbehold for nr. 2 kan medlemsstatene, som unntak 

fra artikkel 10 nr. 1 bokstav b), tillate ikke-kommersiell forflyt-

ning til sitt territorium fra territorier eller tredjestater som er 

oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1 eller 2 av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A, og som 

a)  enten er yngre enn 12 uker og ikke er vaksinert mot rabies, 

eller 

b)  er mellom 12 og 16 uker og er vaksinert mot rabies, men 

ikke oppfyller gyldighetskravene nevnt i vedlegg III nr. 2 

bokstav e). 

2.  Tillatelsen nevnt i nr. 1 kan gis bare dersom 

a)  enten eieren eller personen med fullmakt framlegger en 

undertegnet erklæring om at kjæledyret fra fødselen fram til 

tidspunktet for den ikke-kommersielle forflytningen ikke 

har hatt noen kontakt med ville dyr av arter som er 

mottakelige for rabies, eller 

b)  kjæledyrene ledsages av moren, som de fortsatt er 

avhengige av, og det framgår av identifikasjonsdokumentet 

som ledsager moren, at moren, før de ble født, ble vaksinert 

mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i 

vedlegg III. 

3.  Etterfølgende ikke-kommersiell forflytning til en annen 

medlemsstat av kjæledyrene nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal 

forbys, unntatt når de forflyttes i samsvar med vilkårene fastsatt 

i artikkel 6, eller dersom det er gitt tillatelse til forflytning av 

dem i samsvar med artikkel 7 og bestemmelsesmedlemsstaten 

også har gitt tillatelse til forflytning til sitt territorium fra 

territorier eller tredjestater i samsvar med nr. 1 i denne artikkel.  
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4.  Kommisjonen kan ved en gjennomføringsrettsakt vedta 

regler for formatet til, utformingen av og språket i erklæringene 

nevnt i nr. 2 bokstav a) i denne artikkel. Nevnte gjennomfø-

ringsrettsakt skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkel-

seskomité nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

Artikkel 12 

Unntak fra vilkåret om testen med antistofftitrering for 

kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A 

1.  Som unntak fra artikkel 10 nr. 1 bokstav c) skal det ikke 

stilles krav om testen med antistofftitrering for kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A som forflyttes til en medlems-

stat fra et territorium eller en tredjestat oppført i henhold til 

artikkel 13 nr. 1 eller 2 

a)  enten direkte, 

b)  etter et opphold utelukkende i ett eller flere av disse 

territoriene eller tredjestatene, eller 

c)  etter transitt gjennom et annet territorium eller en annen 

tredjestat enn de som er oppført i henhold til artikkel 13 nr. 

1 eller 2, forutsatt at eieren eller personen med fullmakt 

framlegger en underskrevet erklæring om at kjæledyrene 

under denne transitten ikke har hatt noen kontakt med dyr 

av arter som er mottakelige for rabies, og at de er holdt i 

sikker forvaring i et transportmiddel eller ikke har forlatt en 

internasjonal lufthavns område. 

2.  Kommisjonen kan ved en gjennomføringsrettsakt vedta 

regler for formatet til, utformingen av og språket i erklæringene 

nevnt i nr. 1 bokstav c) i denne artikkel. Slike gjennomfø-

ringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med under-

søkelseskomité nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

Artikkel 13 

Utarbeiding av en liste over territorier og tredjestater 

1.  Kommisjonen skal ved en gjennomføringsrettsakt vedta 

en liste over territorier og tredjestater som har inngitt en søknad 

om å oppføres på listen som viser at de for kjæledyr av artene 

oppført i vedlegg I del A anvender regler med samme innhold 

og virkning som reglene fastsatt i kapittel II avsnitt 1, dette 

avsnitt og kapittel VI avsnitt 2 samt eventuelle regler som er 

vedtatt i henhold til disse reglene. 

2.  Kommisjonen skal ved en gjennomføringsrettsakt vedta 

en liste over territorier og tredjestater som har inngitt en søknad 

om å oppføres på listen som viser at de for kjæledyr av artene 

oppført i vedlegg I del A, oppfyller minst følgende kriterier: 

a)  Det er obligatorisk å melde tilfeller av rabies til ved-

kommende myndigheter. 

b)  Et effektivt overvåkingssystem for rabies har vært etablert i 

minst to år før søknaden, med et minstekrav som omfatter 

et pågående program for tidlig påvisning for å sikre 

undersøkelse og rapportering av dyr som mistenkes å ha 

rabies. 

c)  Hvordan deres veterinær- og kontrolltjenester er oppbygd 

og organisert, deres fullmakter og det tilsyn de er underlagt 

samt de midlene som står til deres rådighet, herunder 

personell- og laboratorieressurser, er tilstrekkelige til 

i)  effektivt å anvende og håndheve nasjonal lovgivning 

om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og 

ii)  å garantere gyldigheten av identifikasjonsdokumentene 

i det formatet som er fastsatt i artikkel 25 og som er 

utstedt i samsvar med artikkel 26. 

d)  Regler for forebygging og kontroll av rabies er trådt i kraft 

og gjennomført på en effektiv måte for å minimere risikoen 

for smitte hos kjæledyr, herunder regler for import av 

kjæledyr fra andre stater eller territorier, og eventuelt regler 

for 

i)  kontroll med populasjonen av eierløse hunder og 

katter, 

ii)  vaksinering av husdyr mot rabies, særlig der rabies 

forekommer blant vampyrflaggermus, og 

iii)  bekjempelse og utrydding av rabies hos ville dyr. 

e)  Det finnes regler for utstedelse av lisens for og markeds-

føring av rabiesvaksiner. 

3.  Gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 1 og 2 i denne 

artikkel skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelses-

komité nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

Av behørig begrunnede, tvingende hasteårsaker knyttet til 

risikoer for folkehelsen eller dyrs helse skal Kommisjonen 

vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning om 

ajourføring av listen over territorier eller tredjestater nevnt i 

nr. 1 og 2 i denne artikkel etter framgangsmåten nevnt i 

artikkel 41 nr. 3.  
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AVSNITT 2 

Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del B 

Artikkel 14 

Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del B 

1.  I den grad Kommisjonen har vedtatt en delegert rettsakt i 

henhold til artikkel 19 nr. 1 med hensyn til kjæledyr av en av 

artene oppført i vedlegg I del B, skal ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr av denne arten til en medlemsstat fra et 

territorium eller en tredjestat være underlagt vilkårene fastsatt i 

nr. 2 i denne artikkel. 

2.  Kjæledyrene nevnt i nr. 1 kan forflyttes til en medlemsstat 

fra et territorium eller en tredjestat bare dersom de oppfyller 

følgende vilkår: 

a)  De er merket eller beskrevet i samsvar med kravene vedtatt 

i henhold til artikkel 17 nr. 2. 

b)  De er i samsvar med eventuelle forebyggende helsetiltak 

mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies som er 

vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 1. 

c)  De ledsages av et identifikasjonsdokument som er behørig 

utfylt og utstedt i samsvar med artikkel 31. 

d)  De ankommer gjennom et reisendes innreisested når de 

kommer fra et annet territorium eller en annen tredjestat 

enn de som er oppført i henhold til artikkel 15. 

3.  I påvente av vedtakelsen av de relevante delegerte 

rettsaktene nevnt i nr. 1 kan medlemsstatene anvende nasjonale 

regler ved ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av artene 

oppført i vedlegg I del B til sitt territorium fra et territorium 

eller en tredjestat, forutsatt at disse reglene 

a)  står i rimelig forhold til risikoen for folkehelsen eller dyrs 

helse som er forbundet med ikke-kommersiell forflytning 

av kjæledyr av disse artene, og 

b)  ikke er strengere enn de som får anvendelse på import av 

dyr av disse artene i samsvar med direktiv 92/65/EØF eller 

2006/88/EF. 

Artikkel 15 

Utarbeiding av en liste over territorier og tredjestater 

Kommisjonen kan ved en gjennomføringsrettsakt vedta en liste 

over territorier og tredjestater som har vist at de for kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del B anvender regler med samme 

innhold og virkning som reglene fastsatt i kapittel II avsnitt 2, 

dette avsnitt og kapittel VI avsnitt 2 samt eventuelle regler som 

er vedtatt i henhold til disse reglene. 

AVSNITT 3 

Unntak fra vilkårene for ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr 

Artikkel 16 

Unntak fra vilkårene for ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr mellom visse stater og territorier 

Som unntak fra artikkel 10 og 14 kan ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr mellom følgende stater og territorier 

fortsette på vilkårene fastsatt i de nasjonale reglene i disse 

statene og territoriene: 

a)  San Marino og Italia, 

b)  Vatikanstaten og Italia, 

c)  Monaco og Frankrike, 

d)  Andorra og Frankrike, 

e)  Andorra og Spania, 

f)  Norge og Sverige, 

g)  Færøyene og Danmark, 

h)  Grønland og Danmark. 

KAPITTEL IV 

MERKING OG FOREBYGGENDE HELSETILTAK 

AVSNITT 1 

Merking 

Artikkel 17 

Merking av kjæledyr 

1.  Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A skal merkes 

ved implantasjon av en signalgiver eller ved en lett leselig 

tatovering utført før 3. juli 2011. 

Dersom signalgiveren nevnt i første ledd ikke oppfyller de 

tekniske kravene fastsatt i vedlegg II, skal eieren eller personen 

med fullmakt stille til rådighet alt utstyr som er nødvendig for å 

avlese signalgiveren ved alle kontroller av merkingen fastsatt i 

artikkel 22 nr. 1 og 2 og artikkel 26 samt identitetskontrollene 

fastsatt i artikkel 33 og artikkel 34 nr. 1.  
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2.  Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del B skal merkes 

eller beskrives, idet det tas hensyn til særtrekkene ved hver art, 

på en slik måte at det sikres en sammenheng mellom kjæledyret 

og dets identifikasjonsdokument. 

Med henblikk på mangfoldet av arter som er oppført i vedlegg I 

del B skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 39 om slike artsspesifikke 

krav til merking eller beskrivelse av kjæledyr av disse artene, 

idet det tas hensyn til eventuelle relevante nasjonale krav. 

Artikkel 18 

Kvalifikasjoner som kreves ved implantasjon av 

signalgivere i kjæledyr 

Dersom en medlemsstat har til hensikt å tillate at en annen 

person enn en veterinær implanterer signalgivere, skal den 

fastsette regler for de minstekvalifikasjonene slike personer må 

ha. 

AVSNITT 2 

Forebyggende helsetiltak mot andre sykdommer eller 

infeksjoner enn rabies 

Artikkel 19 

Forebyggende helsetiltak og vilkår for anvendelsen av dem 

1.  Når forebyggende helsetiltak er nødvendig for å beskytte 

folkehelsen eller kjæledyrs helse med henblikk på å bekjempe 

andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies som kan spres 

gjennom forflytning av disse kjæledyrene, skal Kommisjonen 

gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 39 om artsspesifikke forebyggende helsetiltak mot slike 

sykdommer eller infeksjoner. 

Dersom det i tilfelle av risikoer for folkehelsen eller dyrs helse 

er nødvendig av tvingende hasteårsaker, får framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 40 anvendelse på delegerte rettsakter vedtatt i 

henhold til dette nummer. 

2.  De artsspesifikke forebyggende helsetiltakene som 

godkjennes ved en delegert rettsakt vedtatt i henhold til nr. 1, 

skal bygge på tilstrekkelige, pålitelige og validerte 

vitenskapelige opplysninger og anvendes ut fra risikoen for 

folkehelsen og dyrs helse forbundet med ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr som kan bli berørt av andre sykdommer 

og infeksjoner enn rabies. 

3.  De delegerte rettsaktene omhandlet i nr. 1 kan også 

omfatte 

a)  regler for kategorisering av medlemsstater eller deler av 

medlemsstater etter deres dyrehelsetilstand og deres 

overvåkings- og meldingssystemer med hensyn til visse 

andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies, 

b)  de vilkårene som medlemsstatene må oppfylle for fortsatt å 

kunne anvende de forebyggende helsetiltakene nevnt i nr. 2, 

c)  vilkårene for anvendelsen av og dokumentasjon av de 

forebyggende helsetiltakene nevnt i nr. 2 før den ikke-

kommersielle forflytningen av kjæledyr, 

d)  vilkårene for under visse særlige omstendigheter å gi 

unntak fra anvendelsen av de forebyggende helsetiltakene 

nevnt i nr. 2. 

Artikkel 20 

Liste over medlemsstater eller deler av medlemsstater nevnt 

i artikkel 19 nr. 3 bokstav a) 

Kommisjonen kan ved en gjennomføringsrettsakt vedta lister 

over medlemsstater eller deler av medlemsstatenes territorium 

som følger reglene for kategorisering av medlemsstater eller 

deler av medlemsstater nevnt i artikkel 19 nr. 3 bokstav a). 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter framgangsmå-

ten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

KAPITTEL V 

IDENTIFIKASJONSDOKUMENTER 

AVSNITT 1 

Identifikasjonsdokumenter for ikke-kommersiell forflytning 

til en medlemsstat fra en annen medlemsstat av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A 

Artikkel 21 

Formatet til og innholdet i identifikasjonsdokumentet nevnt 

i artikkel 6 bokstav d) 

1.  Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 6 bokstav d) 

skal ha passformat i samsvar med modellen som skal vedtas i 

henhold til nr. 2 i denne artikkel, og skal inneholde rubrikker 

for angivelse av følgende opplysninger: 

a)  Signalgiverens eller tatoveringens plassering og enten 

datoen for implantasjonen av signalgiveren eller utførelsen 

av tatoveringen eller datoen for avlesing av signalgiveren 

eller tatoveringen samt signalgiverens eller tatoveringens 

alfanumeriske kode. 

b)  Navn, art, rase, kjønn, farge, fødselsdato som angitt av 

eieren og alle viktige eller framtredende trekk ved eller 

egenskaper hos kjæledyret.  
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c)  Eierens navn og kontaktopplysninger. 

d)  Navnet på og kontaktopplysningene og underskriften til den 

godkjente veterinæren som utsteder eller fyller ut identifi-

kasjonsdokumentet. 

e)  Eierens underskrift. 

f)  Nærmere opplysninger om rabiesvaksinasjonen. 

g)  Datoen for blodprøvetaking med henblikk på testen med 

rabies-antistofftitrering. 

h)  Samsvar med eventuelle forebyggende helsetiltak mot 

andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies. 

i)  Andre relevante opplysninger om kjæledyrets helsetilstand. 

2.  Kommisjonen skal vedta en gjennomføringsrettsakt om 

fastsettelse av modellen nevnt i nr. 1 i denne artikkel samt krav 

til språkene i, utformingen av og sikkerhetselementer for passet 

omhandlet i nevnte nummer samt de reglene som er nødvendige 

for overgangen til denne passmodellen. Nevnte gjennomfø-

ringsrettsakt skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkel-

seskomité nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

3.  Passet omhandlet i nr. 1 skal ha et nummer som består av 

utstedelsesstatens ISO-kode etterfulgt av en entydig alfanu-

merisk kode. 

Artikkel 22 

Utstedelse og utfylling av identifikasjonsdokumentet nevnt i 

artikkel 6 bokstav d) 

1.  Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 6 bokstav d) 

skal utstedes av en godkjent veterinær etter at 

a)  vedkommende har kontrollert at kjæledyret er merket i 

samsvar med artikkel 17 nr. 1, 

b)  vedkommende har behørig utfylt de relevante rubrikkene i 

identifikasjonsdokumentet med opplysningene angitt i 

artikkel 21 nr. 1 bokstav a)–d), og 

c)  eieren har underskrevet identifikasjonsdokumentet. 

2.  Etter å ha kontrollert at kjæledyret er merket i samsvar 

med artikkel 17 nr. 1, skal en godkjent veterinær fylle ut de 

relevante rubrikkene i identifikasjonsdokumentet med opplys-

ningene angitt i artikkel 21 nr. 1 bokstav d)–h), og slik bekrefte 

at vilkårene angitt i artikkel 6 bokstav b) og c) og eventuelt i 

artikkel 27 bokstav b) ii) er oppfylt. 

Uten hensyn til første ledd kan rubrikken om opplysningene 

nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav h) fylles ut av en annen 

veterinær enn en godkjent veterinær, dersom dette er tillatt ved 

den delegerte rettsakten vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 1. 

3.  Den godkjente veterinæren som utsteder identifikasjons-

dokumentet skal arkivere opplysningene nevnt i artikkel 21  

nr. 1 bokstav a)–c) og i artikkel 21 nr. 3 i en minsteperiode som 

skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal være 

minst tre år. 

4.  Dersom det er nødvendig kan samsvar med vilkårene 

nevnt i nr. 2 i denne artikkel dokumenteres i flere enn ett 

identifikasjonsdokument i formatet som angis i artikkel 21  

nr. 1. 

Artikkel 23 

Distribusjon av ikke utfylte identifikasjonsdokumenter 

1.  Vedkommende myndigheter skal påse at ikke utfylte 

identifikasjonsdokumenter distribueres bare til godkjente 

veterinærer og at deres navn og kontaktopplysninger registreres 

med henvisning til nummeret angitt i artikkel 21 nr. 3. 

2.  Opplysningene i nr. 1 skal oppbevares i en minsteperiode 

som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal 

være minst tre år. 

Artikkel 24 

Unntak fra formatet for identifikasjonsdokumentet fastsatt 

i artikkel 21 nr. 1. 

1.  Som unntak fra artikkel 21 nr. 1 skal medlemsstatene 

tillate ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra en 

annen medlemsstat av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del 

A som ledsages av identifikasjonsdokumentet utstedt i samsvar 

med artikkel 26. 

2.  Dersom det er nødvendig skal samsvar med kravene nevnt 

i artikkel 6 bokstav c) dokumenteres i identifikasjons-

dokumentet nevnt i nr. 1, etter at kontrollene som er fastsatt i 

artikkel 34 nr. 1, er fullført.  
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AVSNITT 2 

Identifikasjonsdokumenter for ikke-kommersiell forflytning 

til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat av 

kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A 

Artikkel 25 

Formatet til og innholdet i identifikasjonsdokumentet nevnt 

i artikkel 10 nr. 1 bokstav e) 

1.  Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 

bokstav e) skal ha form av et helsesertifikat i samsvar med 

modellen som skal vedtas i henhold til nr. 2 i denne artikkel, og 

skal inneholde rubrikker for angivelse av følgende opplys-

ninger: 

a)  Signalgiverens eller tatoveringens plassering og enten 

datoen for implantasjonen av signalgiveren eller utførelsen 

av tatoveringen eller datoen for avlesing av signalgiveren 

eller tatoveringen samt signalgiverens eller tatoveringens 

alfanumeriske kode. 

b)  Kjæledyrets art, rase, fødselsdato som angitt av eieren, 

kjønn og farge. 

c)  Et entydig referansenummer for sertifikatet. 

d)  Kontaktopplysningene til eieren eller personen med 

fullmakt. 

e)  Navnet på og kontaktopplysningene og underskriften til den 

offentlige eller godkjente veterinæren som utsteder identifi-

kasjonsdokumentet. 

f)  Nærmere opplysninger om rabiesvaksinasjonen. 

g)  Datoen for blodprøvetaking med henblikk på testen med 

rabies-antistofftitrering. 

h)  Samsvar med eventuelle forebyggende helsetiltak mot 

andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies. 

i)  Navnet på og underskriften til representanten for 

vedkommende myndighet som skal gi sin godkjenning. 

j)  Navnet på og underskriften og kontaktopplysningene til 

representanten for vedkommende myndighet som utfører 

kontrollene omhandlet i artikkel 34 samt datoen for disse 

kontrollene. 

k)  Andre relevante opplysninger om kjæledyrets helsetilstand. 

2.  Kommisjonen skal vedta en gjennomføringsrettsakt om 

fastsettelse av modellen nevnt i nr. 1 i denne artikkel samt krav 

til språket i, utformingen av og gyldigheten for helsesertifikatet 

omhandlet i nevnte nummer. Nevnte gjennomføringsrettsakt 

skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

3.  En skriftlig erklæring underskrevet av eieren eller 

personen med fullmakt som bekrefter at forflytningen av 

kjæledyret til Unionen er en ikke-kommersiell forflytning, skal 

inngå i identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 

bokstav e). 

Artikkel 26 

Utstedelse og utfylling av identifikasjonsdokumentet nevnt i 

artikkel 10 nr. 1 bokstav e) 

Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav e) 

skal utstedes enten av en offentlig veterinær på avsender-

territoriet eller i avsendertredjestaten på grunnlag av underlags-

dokumenter eller av en godkjent veterinær, og deretter 

godkjennes av vedkommende myndighet i avsenderterritoriet 

eller avsendertredjestaten etter at utstedende veterinær 

a)  har kontrollert at kjæledyret er merket i samsvar med 

artikkel 17 nr. 1, og 

b)  korrekt har utfylt de relevante rubrikkene i identifikasjons-

dokumentet med de opplysningene som angis i artikkel 25 

nr. 1 bokstav a)–h), og slik bekreftet at vilkårene fastsatt i 

artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og eventuelt bokstav b)–d) er 

oppfylt. 

Artikkel 27 

Unntak fra formatet for identifikasjonsdokumentet fastsatt 

i artikkel 25 nr. 1. 

Som unntak fra artikkel 25 nr. 1 skal medlemsstatene tillate 

ikke-kommersiell forflytning til sitt territorium av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del A som ledsages av identifika-

sjonsdokumentet utstedt i samsvar med artikkel 22, dersom 

a)  identifikasjonsdokumentet er utstedt på et av territoriene 

eller i en av tredjestatene som er oppført i henhold til 

artikkel 13 nr. 1, eller 

b)  disse kjæledyrene ankommer en medlemsstat etter forflyt-

ning til eller transitt gjennom et territorium eller en 

tredjestat fra en medlemsstat, og identifikasjonsdokumentet 

ble utfylt og utstedt av en godkjent veterinær som bekrefter 

at kjæledyrene, før de forlot Unionen, 

i)  ble vaksinert mot rabies som angitt i artikkel 10 nr. 1 

bokstav b), og 

ii)  gjennomgikk testen med rabies-antistofftitrering som 

fastsatt i artikkel 10 nr. 1 bokstav c), med mindre det er 

gitt unntak i henhold til artikkel 12.  
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AVSNITT 3 

Identifikasjonsdokumenter for ikke-kommersiell forflytning 

til en medlemsstat fra en annen medlemsstat av kjæledyr av 

artene oppført i vedlegg I del B 

Artikkel 28 

Formatet til og innholdet i identifikasjonsdokumentet nevnt 

i artikkel 9 nr. 2 bokstav c) 

1.  Kommisjonen kan ved en gjennomføringsrettsakt vedta en 

modell for identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 2 

bokstav c) som skal inneholde rubrikker for angivelse av 

følgende opplysninger: 

a)  Merkingens kjennetegn eller en beskrivelse av kjæledyret 

som fastsatt i artikkel 17 nr. 2. 

b)  Kjæledyrets art og eventuelt rase, fødselsdato som angitt av 

eieren, kjønn og farge. 

c)  Eierens navn og kontaktopplysninger. 

d)  Navnet på og kontaktopplysningene og underskriften til den 

godkjente veterinæren som utsteder eller fyller ut identifi-

kasjonsdokumentet. 

e)  Eierens underskrift. 

f)  Nærmere opplysninger om eventuelle forebyggende helse-

tiltak mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies. 

g)  Andre relevante opplysninger om kjæledyrets helsetilstand. 

2.  Ved gjennomføringsrettsakten nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel skal det også fastsettes krav til språkene i, utformingen 

av og gyldigheten av eller sikkerhetskjennetegn for identifika-

sjonsdokumentet omhandlet i nevnte nummer. Nevnte 

gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

Artikkel 29 

Utstedelse og utfylling av identifikasjonsdokumentet nevnt i 

artikkel 9 nr. 2 bokstav c) 

1.  Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 2 bokstav 

c) skal utstedes av en godkjent veterinær etter at 

a)  vedkommende har kontrollert at kjæledyret er merket eller 

beskrevet i samsvar med artikkel 17 nr. 2, 

b)  vedkommende har korrekt utfylt de relevante rubrikkene 

med opplysningene angitt i artikkel 28 nr. 1 bokstav a)–d), 

og 

c)  eieren har underskrevet identifikasjonsdokumentet. 

2.  Etter å ha kontrollert at kjæledyret er merket eller 

beskrevet i samsvar med artikkel 17 nr. 2, skal en godkjent 

veterinær fylle ut de relevante rubrikkene i identifikasjons-

dokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 2 bokstav c) med opplys-

ningene omhandlet i artikkel 28 nr. 1 bokstav d) og f), og slik 

bekrefte at vilkårene fastsatt i artikkel 9 nr. 2 bokstav b) er 

oppfylt, dersom det er relevant. 

AVSNITT 4 

Identifikasjonsdokumenter for ikke-kommersiell forflytning 

til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat av 

kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del B 

Artikkel 30 

Formatet til og innholdet i identifikasjonsdokumentet nevnt 

i artikkel 14 nr. 2 bokstav c) 

1.  Kommisjonen kan ved en gjennomføringsrettsakt vedta en 

modell for identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 14 nr. 2 

bokstav c) som skal inneholde rubrikker for angivelse av 

følgende opplysninger: 

a)  Merkingens kjennetegn eller en beskrivelse av kjæledyret 

som fastsatt i artikkel 17 nr. 2. 

b)  Kjæledyrets art og eventuelt rase, fødselsdato som angitt av 

eieren, kjønn og farge. 

c)  Kontaktopplysningene til eieren eller personen med 

fullmakt. 

d)  Navnet på og kontaktopplysningene og underskriften til 

utstedende offentlige eller godkjente veterinær. 

e)  Et entydig referansenummer for sertifikatet. 

f)  Nærmere opplysninger om eventuelle forebyggende helse-

tiltak mot andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies. 

g)  Navnet på og underskriften til representanten for ved-

kommende myndighet som skal gi sin godkjenning. 

h)  Navnet på og underskriften og kontaktopplysningene til 

representanten for vedkommende myndighet som utfører 

kontrollene omhandlet i artikkel 34 samt datoen for disse 

kontrollene. 

i)  Andre relevante opplysninger om kjæledyrets helsetilstand.  
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2.  Ved gjennomføringsrettsakten nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel skal det også fastsettes krav til språket i, utformingen 

av og gyldigheten for identifikasjonsdokumentet omhandlet i 

nevnte nummer. Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 

41 nr. 2. 

3.  En skriftlig erklæring underskrevet av eieren eller 

personen med fullmakt som bekrefter at forflytningen av 

kjæledyret til Unionen er en ikke-kommersiell forflytning, skal 

inngå i identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 14 nr. 2 

bokstav c). 

Artikkel 31 

Utstedelse og utfylling av identifikasjonsdokumentet nevnt i 

artikkel 14 nr. 2 bokstav c) 

Identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 14 nr. 2 bokstav c) 

skal utstedes enten av en offentlig veterinær fra avsender-

territoriet eller avsendertredjestaten på grunnlag av underlags-

dokumenter, eller av en godkjent veterinær, og deretter 

godkjennes av vedkommende myndighet i avsenderterritoriet 

eller avsendertredjestaten etter at utstedende veterinær 

a)  har kontrollert at kjæledyret er merket eller beskrevet i 

samsvar med artikkel 17 nr. 2, og 

b)  korrekt har utfylt de relevante rubrikkene i identifika-

sjonsdokumentet med de opplysningene som angis i 

artikkel 30 nr. 1 bokstav a)–f), og slik bekreftet at vilkårene 

fastsatt i artikkel 14 nr. 2 bokstav a) og bokstav b) er 

oppfylt, dersom det er relevant. 

KAPITTEL VI 

FELLES BESTEMMELSER 

AVSNITT 1 

Unntak for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til 

medlemsstater 

Artikkel 32 

Unntak fra vilkårene i artikkel 6, 9, 10 og 14 

1.  Som unntak fra vilkårene fastsatt i artikkel 6, 9, 10 og 14 

kan medlemsstatene i unntakstilfeller tillate ikke-kommersiell 

forflytning til sitt territorium av kjæledyr som ikke oppfyller 

vilkårene i nevnte artikler, forutsatt at 

a)  eieren har søkt om tillatelse på forhånd og bestemmel-

sesstaten har gitt en slik tillatelse, 

b)  kjæledyrene holdes isolert under offentlig tilsyn så lenge 

som er nødvendig for å oppfylle disse vilkårene, men ikke 

lenger enn seks måneder, 

i)  på et sted som er godkjent av vedkommende myndighet 

og 

ii)  i samsvar med det som er angitt i tillatelsen. 

2.  Tillatelsen nevnt i nr. 1 bokstav a) kan omfatte en 

tillatelse til transitt gjennom en annen medlemsstat, forutsatt at 

transittmedlemsstaten gitt bestemmelsesstaten sitt forhånds-

samtykke. 

AVSNITT 2 

Alminnelige vilkår for overholdelse av samsvar 

Artikkel 33 

Dokument- og identitetskontroll som skal foretas ved ikke-

kommersiell forflytning av kjæledyr til en medlemsstat fra 

en annen medlemsstat eller et territorium eller en tredjestat 

oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1 og artikkel 15 

1.  Uten at artikkel 16 berøres, og for å kontrollere samsvar 

med kapittel II, skal medlemsstatene foreta dokument- og 

identitetskontroll på en ikke-diskriminerende måte av kjæledyr 

som omfattes av ikke-kommersiell forflytning til deres 

territorium fra en annen medlemsstat eller fra et territorium 

eller en tredjestat oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1, og 

eventuelt artikkel 15. 

2.  Ved enhver ikke-kommersiell forflytning til en 

medlemsstat fra en annen medlemsstat eller et territorium eller 

en tredjestat oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1, og eventuelt 

artikkel 15, skal eieren eller personen med fullmakt på 

anmodning fra vedkommende myndighet med ansvar for 

kontrollene fastsatt i nr. 1 i denne artikkel 

a)  framvise identifikasjonsdokumentet for kjæledyret som 

kreves i henhold til denne forordning, der samsvar med 

kravene til slik forflytning bekreftes, og 

b)  stille kjæledyret til rådighet for disse kontrollene. 

Artikkel 34 

Dokument- og identitetskontroller som skal foretas ved 

ikke-kommersiell forflytning fra et annet territorium eller 

en annen tredjestat enn de som er oppført i henhold til 

artikkel 13 nr. 1 eller artikkel 15 

1.  For å kontrollere samsvar med kapittel III skal ved-

kommende myndighet i en medlemsstat foreta dokument- og 

identitetskontroller på reisendes innreisested for kjæledyr som 

omfattes av ikke-kommersiell forflytning til nevnte med-

lemsstat fra et annet territorium eller en annen tredjestat enn de 

som er oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1, og eventuelt 

artikkel 15.  
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2.  Eieren eller personen med fullmakt skal ved innreise til en 

medlemsstat fra et annet territorium eller en annen tredjestat 

enn de som er oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1, og 

eventuelt artikkel 15, kontakte vedkommende myndighet som 

er til stede på innreisestedet med henblikk på kontrollene nevnt 

i nr. 1, og skal 

a)  framvise identifikasjonsdokumentet for kjæledyret som 

kreves i henhold til denne forordning, der samsvar med 

kravene til slik forflytning bekreftes, og 

b)  stille kjæledyret til rådighet for disse kontrollene. 

3.  Medlemsstatene skal utarbeide og ajourføre en liste over 

reisendes innreisesteder. 

4.  Medlemsstatene skal påse at vedkommende myndighet 

som de har utpekt til å foreta kontrollene fastsatt i nr. 1, 

a)  har full kjennskap til reglene fastsatt i kapittel III, og at 

vedkommende myndighets tjenestemenn har fått den 

nødvendige opplæring i å gjennomføre dem, 

b)  føre register over det samlede antall kontroller som er 

foretatt og av forekomster av manglende samsvar som er 

konstatert ved disse kontrollene, og 

c)  dokumentere kontrollene som er foretatt i den relevante 

rubrikken i identifikasjonsdokumentet når slik dokumenta-

sjon er nødvendig med henblikk på ikke-kommersiell 

forflytning til andre medlemsstater som fastsatt i artikkel 24 

nr. 1. 

Artikkel 35 

Tiltak ved manglende samsvar konstatert ved kontrollene 

fastsatt i artikkel 33 og 34 

1.  Når det ved kontrollene fastsatt i artikkel 33 og 34 

konstateres at et kjæledyr ikke oppfyller vilkårene fastsatt i 

kapittel II eller III, skal vedkommende myndighet, etter samråd 

med den offentlige veterinæren og eventuelt med eieren eller 

personen med fullmakt, beslutte å 

a)  sende kjæledyret tilbake til avsenderstaten eller -territoriet, 

b)  holde kjæledyret isolert under offentlig kontroll fram til det 

oppfyller vilkårene fastsatt i kapittel II eller III, eller 

c)  som en siste utvei, når det ikke er mulig å sende det tilbake 

eller praktisk mulig å isolere det, avlive kjæledyret etter 

gjeldende nasjonale regler for vern av kjæledyr på avli-

vingstidspunktet. 

2.  Når ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til Unionen 

avvises av vedkommende myndighet, skal kjæledyrene isoleres 

under offentlig kontroll til 

a)  de enten sendes tilbake til avsenderstaten eller -territoriet, 

eller 

b)  det gjøres et annet forvaltningsvedtak om disse kjæle-

dyrene. 

3.  Tiltakene nevnt i nr. 1 og 2 får anvendelse for eierens 

regning, uten noen mulighet for økonomisk godtgjøring for 

eieren eller personen med fullmakt. 

Artikkel 36 

Beskyttelsestiltak 

1.  Ved utbrudd eller spredning av rabies eller en annen 

sykdom eller infeksjon i en medlemsstat, på et territorium eller i 

en tredjestat, som kan utgjøre en alvorlig trussel mot 

menneskers eller dyrs helse, kan Kommisjonen på eget initiativ 

eller på anmodning fra en medlemsstat uten opphold og 

avhengig av situasjonens alvor, vedta følgende tiltak ved en 

gjennomføringsrettsakt: 

a)  Midlertidig stoppe ikke-kommersiell forflytning eller 

transitt av kjæledyr fra hele eller deler av den berørte 

medlemsstaten eller det berørte territoriet eller den berørte 

tredjestaten. 

b)  Fastsette særlige vilkår for ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr fra hele eller deler av den berørte medlemsstaten, 

territoriet eller tredjestaten. 

Nevnte gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

2.  Når det foreligger behørig begrunnede, tvingende hasteår-

saker som gjelder begrensning eller håndtering av en alvorlig 

risiko for folkehelsen eller dyrs helse, skal Kommisjonen vedta 

gjennomføringsrettsakter etter framgangsmåten nevnt i artikkel 

41 nr. 3 som får anvendelse umiddelbart. 

Artikkel 37 

Opplysningsplikt 

1.  Medlemsstatene skal gi allmennheten klare og lett 

tilgjengelige opplysninger om kravene til dyrehelse som får 

anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr og 

reglene som er fastsatt i denne forordning for kontroll av at 

kravene til slik forflytning er oppfylt.  
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2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal særlig omfatte følgende: 

a)  Kvalifikasjonene som kreves av personer som implanterer 

signalgivere i henhold til artikkel 18. 

b)  Tillatelsen til å gjøre unntak fra vilkåret om rabies-

vaksinasjon for unge kjæledyr av artene oppført i vedlegg I 

del A i henhold til artikkel 7 og 11. 

c)  Vilkårene for ikke-kommersiell forflytning til medlems-

statenes territorium av kjæledyr 

i)  som ikke oppfyller vilkårene i artikkel 6, 9, 10 eller 14, 

ii)  som kommer fra visse stater og territorier på vilkår 

fastsatt i deres nasjonale regler, i henhold til  

artikkel 16. 

d)  Listen over reisendes innreisesteder utarbeidet i henhold til 

artikkel 34 nr. 3, herunder vedkommende myndighet som er 

utpekt til å foreta kontroller i henhold til artikkel 34 nr. 4. 

e)  Vilkårene for ikke-kommersiell forflytning til medlems-

statenes territorium av kjæledyr av artene oppført i 

vedlegg I del B, fastsatt ved deres nasjonale regler i 

henhold til artikkel 9 nr. 3 og artikkel 14 nr. 3. 

f)  Opplysninger om rabiesvaksiner som vedkommende 

myndighet har gitt en markedsføringstillatelse for i henhold 

til vedlegg III nr. 1 bokstav b), særlig om den tilhørende 

vaksinasjonsprotokollen. 

3.  Medlemsstatene skal opprette nettsteder med opplys-

ningene nevnt i nr. 1, og gi Kommisjonen adressen til disse 

nettstedene. 

4.  Kommisjonen skal bistå medlemsstatene ved å gjøre disse 

opplysningene tilgjengelige for allmennheten ved å legge ut på 

sitt eget nettsted 

a)  lenkene til medlemsstatenes internettbaserte informasjons-

sider og 

b)  opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav b) – e) i denne artikkel, 

og opplysningene som er gjort tilgjengelige for all-

mennheten som nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b), eventuelt 

på flere språk. 

AVSNITT 3 

Bestemmelser om framgangsmåte 

Artikkel 38 

Endringer av vedlegg 

For å ta hensyn til den tekniske og vitenskapelig utvikling og 

vern av folkehelsen og dyrs helse skal Kommisjonen gis 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 

39 for å endre vedlegg II til IV. 

Artikkel 39 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommi-

sjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i 

artikkel 5 nr. 5, artikkel 17 nr. 2 annet ledd, artikkel 19 nr. 1 

første ledd og artikkel 38 skal gis Kommisjonen for en periode 

på fem år fra 28. juni 2013. Kommisjonen skal utarbeide en 

rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før 

utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal 

forlenges automatisk med perioder av samme varighet med 

mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik 

forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 5 nr. 5, 

artikkel 17 nr. 2 annet ledd, artikkel 19 nr. 1 første ledd  

og artikkel 38 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling 

innebærer at den delegerte myndigheten som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter 

at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et 

senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke 

gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 5 nr. 5, 

artikkel 17 nr. 2 annet ledd, artikkel 19 nr. 1 første ledd og 

artikkel 38 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet 

eller Rådet gjør innsigelser innen en frist på to måneder fra den 

dagen Europaparlamentet og Rådet er underrettet om rettsakten, 

eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av 

denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til 

hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets 

initiativ forlenges denne fristen med to måneder.  
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Artikkel 40 

Framgangsmåte for behandling av hastesaker 

1.  Delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne artikkel 

trer i kraft umiddelbart og får anvendelse så lenge det ikke er 

gjort innsigelse i samsvar med nr. 2. I underretningen til 

Europaparlamentet og Rådet om en delegert rettsakt skal 

bruken av framgangsmåten for behandling av hastesaker 

grunngis. 

2.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en 

delegert rettsakt etter framgangsmåten nevnt i artikkel 39 nr. 5. 

I slike tilfeller skal Kommisjonen omgående oppheve rettsakten 

etter Europaparlamentet eller Rådets underretning om 

beslutningen om å gjøre innsigelse. 

Artikkel 41 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved artikkel 58 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av  

28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av 

framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet(1). 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning 

(EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom komiteens uttalelse skal 

innhentes ved skriftlig framgangsmåte, skal framgangsmåten 

avsluttes uten resultat dersom komitélederen beslutter det eller 

et simpelt flertall av komitémedlemmene anmoder om det innen 

fristen for å avgi uttalelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 sammenholdt 

med artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 42 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner mot 

overtredelser av denne forordning og treffe alle de tiltakene 

som er nødvendige for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte 

sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. 

Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen om 

disse bestemmelsene og om enhver endring av dem. 

  

(1) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 

KAPITTEL VII 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 43 

Oppheving 

1.  Forordning (EF) nr. 998/2003 oppheves, med unntak av 

vedlegg II del B avsnitt 2 og del C, som skal fortsette å gjelde 

til gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til henholdsvis 

artikkel 13 nr. 1 og 2 i denne forordning trer i kraft. 

Henvisninger i denne forordning til listen i gjennomfø-

ringsrettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 1 eller 2 skal 

forstås som henvisninger til listen over tredjestater og territorier 

fastsatt i henholdsvis del B avsnitt 2 og del C i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 998/2003 inntil disse gjennomfø-

ringsrettsaktene trer i kraft. 

2.  Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås 

som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg V. 

3.  Opphevingen av forordning (EF) nr. 998/2003 berører 

ikke videreføringen av delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1152/2011 av 14. juli 2011 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 med 

hensyn til forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon 

med Echinococcus multilocularis hos hunder(2), som ble vedtatt 

i henhold til artikkel 5 nr. 1 annet ledd i nevnte forordning. 

Artikkel 44 

Overgangstiltak for identifikasjonsdokumenter 

1.  Som unntak fra artikkel 21 nr. 1 skal identifikasjons-

dokumentet nevnt i artikkel 6 bokstav d) anses å være i samsvar 

med denne forordning dersom det er 

a)  utarbeidet i samsvar med standardpasset fastsatt ved vedtak 

2003/803/EF og 

b)  utstedt før 29. desember 2014. 

2.  Som unntak fra artikkel 25 nr. 1 og artikkel 27 bokstav a) 

skal identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav 

e) anses å være i samsvar med denne forordning dersom det er 

a)  utarbeidet i samsvar med standardsertifikatet fastsatt i 

vedlegg II til beslutning 2011/874/EU, eller eventuelt 

standardpasset fastsatt ved vedtak 2003/803/EF, og 

b)  utstedt før 29. desember 2014. 

  

(2) EUT L 296 av 15.11.2011, s. 6. 
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Artikkel 45 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 29. desember 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 12. juni 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Arter av kjæledyr 

DEL A 

Hund (Canis lupus familiaris) 

Katt (Felis silvestris catus) 

Ilder (Mustela putorius furo) 

DEL B 

Virvelløse dyr (unntatt bier og humler, som omfattes av artikkel 8 i direktiv 92/65/EØF og bløtdyr og krepsdyr nevnt i 

henholdsvis artikkel 3 nr. 1 bokstav e) punkt ii) og punkt iii) i direktiv 2006/88/EF). 

Akvariedyr som definert i artikkel 3 bokstav k) i direktiv 2006/88/EF og unntatt fra virkeområdet for nevnte direktiv 

ved direktivets artikkel 2 nr. 1 bokstav a). 

Amfibier 

Reptiler 

Fugler: fugler av andre arter enn dem nevnt i artikkel 2 i direktiv 2009/158/EØF. 

Pattedyr: andre gnagere og kaniner enn de som er beregnet på næringsmiddelproduksjon og definert under «haredyr» i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004. 

 ______  

VEDLEGG II 

Tekniske krav til signalgivere 

Signalgiverne skal 

a)  være i samsvar med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi, og 

b)  kunne avleses med en leserenhet som er kompatibel med ISO-standard 11785. 

 ______   
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VEDLEGG III 

Gyldighetskrav til rabiesvaksinasjoner 

1.  Rabiesvaksinen skal 

a)  være en annen vaksine enn en levende, modifisert vaksine, og høre inn under en av følgende kategorier: 

i)  en inaktivert vaksine med minst én antigen enhet per dose (anbefaling fra Verdens helseorganisasjon), eller 

ii)  en rekombinant vaksine som uttrykker det immuniserende glykoproteinet av rabiesviruset i en levende 

virusvektor, 

b)  dersom den gis i en medlemsstat, ha fått markedsføringstillatelse i samsvar med 

i)  artikkel 5 i direktiv 2001/82/EF eller 

ii)  artikkel 3 i forordning (EF) nr. 726/2004, 

c)  dersom den gis på et territorium eller i en tredjestat, ha fått en godkjenning eller en lisens av vedkommende 

myndighet og oppfylle minst kravene fastsatt i den relevante delen av kapittelet om rabies i Verdens dyrehelse-

organisasjons landdyrhåndbok. 

2.  En rabiesvaksinasjon skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  Vaksinen ble gitt av en godkjent veterinær. 

b)  Kjæledyret var minst 12 uker da vaksinen ble gitt. 

c)  Datoen da vaksinen ble gitt er angitt av en godkjent veterinær eller en offentlig veterinær i det relevante 

avsnittet i identifikasjonsdokumentet. 

d)  Vaksinasjonsdatoen angitt i bokstav c) kan ikke være tidligere enn datoen for implantasjon av signalgiveren 

eller for tatoveringen eller datoen for avlesing av signalgiveren eller tatoveringen angitt i det relevante avsnittet 

i identifikasjonsdokumentet. 

e)  Vaksinens gyldighetstid begynner ved det tidspunktet beskyttende immunitet fastslås, som skal være minst  

21 dager fra fullføringen av vaksinasjonsprotokollen som produsenten krever for grunnvaksinasjonen, og løper 

til utgangen av perioden for beskyttende immunitet i samsvar med den tekniske spesifikasjonen i markeds-

føringstillatelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) eller godkjenningen eller lisensen nevnt i nr. 1 bokstav c) for 

rabiesvaksinen i den medlemsstaten, på det territoriet eller i den tredjestaten vaksinen gis. 

Vaksinasjonens gyldighetstid er angitt av en godkjent veterinær eller en offentlig veterinær i det relevant 

avsnittet i identifikasjonsdokumentet. 

f)  En revaksinasjon skal anses som en grunnvaksinasjon dersom den ikke ble utført innenfor gyldighetstiden nevnt 

i bokstav e) for en tidligere vaksinasjon. 

 ______   
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VEDLEGG IV 

Gyldighetskrav til testen med rabies-antistofftitrering 

1.  Tappingen av blodprøven som kreves for testen med rabies-antistofftitrering skal foretas og dokumenteres i det 

relevante avsnittet i identifikasjonsdokumentet av en godkjent veterinær. 

2.  Testen med rabies-antistofftitrering 

a)  skal foretas på en prøve som er tatt minst 30 dager etter vaksinasjonsdatoen og 

i)  minst tre måneder før datoen for 

– den ikke-kommersielle forflytningen fra et annet territorium eller en annen tredjestat enn de som er 

oppført i gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 1 eller 2, eller 

– transitt gjennom et slikt territorium eller tredjestat, dersom vilkårene i artikkel 12 bokstav c) ikke er 

oppfylt, eller 

ii)  før kjæledyret forlot Unionen for forflytning til eller transitt gjennom et annet territorium eller en annen 

tredjestat enn de som er oppført i henhold til artikkel 13 nr. 1 eller 2; i identifikasjonsdokumentet i det 

formatet som er angitt i artikkel 21 nr. 1, skal det bekreftes at det er foretatt en test med rabies-antistoff-

titrering med vellykket resultat før datoen for forflytning, 

b)  skal påvise minst 0,5 IU/ml rabiesvirus-nøytraliserende antistoffer i serum og foretas etter en metode som er 

fastsatt i den relevante delen av kapittelet om rabies i Verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok, 

c)  skal foretas i et laboratorium som er godkjent i samsvar med artikkel 3 i vedtak 2000/258/EF, 

d)  behøver ikke å gjentas etter et vellykket resultat som beskrevet i bokstav b), forutsatt at kjæledyret revaksineres 

innenfor gyldighetstiden for den tidligere vaksinasjonen, som angitt i vedlegg III nr. 2 bokstav e). 

 ______   
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VEDLEGG V 

Sammenligningstabellen nevnt i artikkel 43 nr. 2 

Forordning (EF) nr. 998/2003 Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 første ledd Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 2 annet ledd Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 2 tredje ledd Artikkel 2 nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 3 bokstav a) Artikkel 3 bokstav a) og b) 

Artikkel 3 bokstav b) Artikkel 3 bokstav f) 

Artikkel 3 bokstav c) Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 1 første ledd  

 Artikkel 17 nr. 1 første ledd 

Artikkel 4 nr. 1 annet ledd Artikkel 17 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 4 nr. 2 — 

Artikkel 4 nr. 3 — 

Artikkel 4 nr. 4 — 

Artikkel 5 nr. 1 bokstav a) Artikkel 6 bokstav a) 

Artikkel 5 nr. 1 bokstav b) Artikkel 6 bokstav d) 

Artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i) Artikkel 6 bokstav b) 

Artikkel 5 nr. 1 bokstav b) ii) Artikkel 6 bokstav c) 

Artikkel 5 nr. 1 annet ledd Artikkel 19 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 7 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 Artikkel 5 nr. 5, artikkel 9, 14 og 28 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 10 og 12 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 10 nr. 1 bokstav e) og artikkel 27 

Artikkel 8 nr. 3 bokstav a) Artikkel 13 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 3 bokstav b) Artikkel 16 

Artikkel 8 nr. 3 bokstav c) Artikkel 11 

Artikkel 8 nr. 4 Artikkel 25 nr. 1 og 2 

Artikkel 9 Artikkel 14 og artikkel 30 nr. 1 og 2 

Artikkel 10 første ledd Artikkel 13 nr. 2 

Artikkel 10 annet ledd Artikkel 13 nr. 3 

Artikkel 11 første punktum Artikkel 37 nr. 1 

Artikkel 11 annet punktum Artikkel 34 nr. 4 bokstav a) 

Artikkel 12 første ledd innledende punktum og bokstav a) Artikkel 10 nr. 2 og artikkel 34 nr. 1 
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Forordning (EF) nr. 998/2003 Denne forordning 

Artikkel 12 første ledd innledende punktum og bokstav b) Artikkel 5 nr. 4 

Artikkel 12 annet ledd Artikkel 34 nr. 3 og artikkel 37 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 13 Artikkel 34 nr. 3 og artikkel 37 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 14 første ledd Artikkel 34 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 14 annet ledd Artikkel 17 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 14 tredje ledd Artikkel 35 nr. 1 og 3 

Artikkel 14 fjerde ledd Artikkel 35 nr. 2 

Artikkel 15 Vedlegg IV nr. 1 og nr. 2 bokstav c) 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 første ledd — 

Artikkel 17 annet ledd Artikkel 21 nr. 1 

Artikkel 18 første ledd — 

Artikkel 18 annet ledd Artikkel 36 

Artikkel 19 Artikkel 13 nr. 3 og artikkel 5 nr. 5 

Artikkel 19a nr. 1 og 2 Artikkel 38 

Artikkel 19a nr. 3 — 

Artikkel 19b nr. 1 Artikkel 39 nr. 2 

Artikkel 19b nr. 2 Artikkel 39 nr. 4 

Artikkel 19b nr. 3 Artikkel 39 nr. 1 

Artikkel 19c nr. 1 og 3 Artikkel 39 nr. 3 

Artikkel 19c nr. 2 — 

Artikkel 19d nr. 1 og artikkel 19d nr. 2 Artikkel 39 nr. 5 

Artikkel 19d nr. 3 — 

Artikkel 20–23 — 

Artikkel 24 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 41 nr. 1, 2 og 3 

Artikkel 24 nr. 4 og 5 — 

Artikkel 25 Artikkel 45 

Vedlegg I Vedlegg I 

Vedlegg Ia Vedlegg II 

Vedlegg Ib Vedlegg III 

Vedlegg II del A og del B avsnitt 1 — 

Vedlegg II del B avsnitt 2 Artikkel 13 nr. 1 

Vedlegg II del C Artikkel 13 nr. 2 
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UTTALELSE FRA KOMMISJONEN 

Innenfor rammen av Den europeiske unions strategi for dyrevern og dyrs velferd(1) skal Kommisjonen undersøke 

hunders og katters velferd når de er gjenstand for handel. 

Dersom resultatene av undersøkelsen viser at denne handelspraksisen medfører helserisikoer, vil Kommisjonen vurdere 

hensiktsmessige alternativer for å beskytte menneskers og dyrs helse, herunder å foreslå for Europaparlamentet og 

Rådet hensiktsmessige tilpasninger av gjeldende EU-regelverk for handel med hunder og katter, herunder innføring av 

kompatible systemer for registering av hunder og katter som er tilgjengelig på tvers av medlemsstatene. 

På bakgrunn av dette vil Kommisjonen vurdere om det er gjennomførbart og hensiktsmessig å utvide slike 

registreringssystemer til hunder og katter som er merket og identifisert i samsvar med Unionens regelverk for ikke-

kommersiell forflytning av kjæledyr. 

 ____________  

  

(1) KOM(2012) 6 endelig/2 Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og 

sosiale komité om Den europeiske unions strategi for dyrevern og dyrs velferd 2012–2015. 


