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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 577/2013 

av 28. juni 2013 

om modellen for identifikasjonsdokumentene for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og 

ildrer, om fastsettelse av lister over territorier og tredjestater og om krav til formatet til, 

utformingen av og språket i erklæringene som godtgjør samsvar med visse vilkår fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning 

av kjæledyr og om oppheving av forordning (EF)  

nr. 998/2003(1), særlig artikkel 7 nr. 3, artikkel 11 nr. 4, artikkel 

13 nr. 1 og 2, artikkel 21 nr. 2 og artikkel 25 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 576/2013 

fastsettes kravene til dyrehelse som får anvendelse på 

ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til en med-

lemsstat fra en annen medlemsstat eller fra et territorium 

eller en tredjestat samt reglene for kontroll av at disse 

kravene er oppfylt ved slik forflytning. Nevnte 

forordning opphevet og erstattet europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 998/2003 av 26. mai 2003 om 

kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-

kommersiell forflytning av kjæledyr, og om endring av 

rådsdirektiv 92/65/EØF(2). 

2) Hunder, katter og ildrer er oppført i del A i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 576/2013 som dyrearter som 

omfattes av nevnte forordning. 

3) I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det at hunder, 

katter og ildrer ikke skal forflyttes til en medlemsstat fra 

en annen medlemsstat eller fra territorier eller 

  

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

s. 109, 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 L 178 av 28.6.2013, s. 1. 

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

tredjestater med mindre de er vaksinert mot rabies i 

samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III til 

forordningen. Forflytning av unge hunder, katter og 

ildrer som ikke er vaksinert eller som ikke oppfyller 

gyldighetskravene i fastsatt i vedlegg III til forord-

ningen, kan imidlertid tillates fra medlemsstater eller fra 

territorier eller tredjestater oppført på en liste i henhold 

til artikkel 13 i forordning (EU) nr. 576/2013 når eieren 

eller personen med fullmakt blant annet framlegger en 

underskrevet erklæring om at kjæledyrene fra fødselen 

til tidspunktet for den ikke-kommersielle forflytningen 

ikke har vært i kontakt med ville dyr av arter som er 

mottakelige for rabies. Kravene til formatet til, 

utformingen av og språket i denne erklæringen bør 

derfor fastsettes i denne forordning. 

4) I forordning (EU) nr. 576/2013 er det dessuten fastsatt 

at Kommisjonen skal vedta to lister over territorier eller 

tredjestater fra hvilke hunder, katter eller ildrer kan 

forflyttes for ikke-kommersielle formål til en medlems-

stat uten at det kreves at de gjennomgår en test med 

rabies-antistofftitrering. En av disse listene bør omfatte 

de territorier eller tredjestater som har vist at de 

anvender regler med samme innhold og virkning som 

dem medlemsstatene anvender, og den andre listen bør 

omfatte de territorier eller tredjestater som har vist at de 

oppfyller minst de kriteriene som er fastsatt i artikkel 13 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 576/2013. Disse listene bør 

derfor fastsettes i et vedlegg til denne forordning. 

5) I tillegg bør det i disse listene tas hensyn til bestemmel-

sene i tiltredelsestraktaten for Kroatia, i henhold til 

hvilken Kroatia blir medlem av Den europeiske union  

1. juli 2013 og Det europeiske råds avgjerd 

2012/419/EU av 11. juli 2012 om endring av statusen til 

Mayotte overfor Den europeiske unionen(3), der det er 

fastsatt at Mayotte fra 1. januar 2014 opphører å være en 

  

(3) EUT L 204 av 31.7.2012, s. 131. 
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av de oversjøiske stater eller territorier som omfattes av 

bestemmelsene i fjerde del av traktaten om Den euro-

peiske unions virkemåte og blir en mest fjerntliggende 

region i Unionen i henhold til traktatens artikkel 349. 

6) I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det dessuten at 

hunder, katter og ildrer ikke skal forflyttes til en med-

lemsstat fra et annet territorium eller en annen tredjestat 

enn de som er oppført på en liste i et vedlegg til denne 

forordning, med mindre de har gjennomgått en test med 

rabies-antistofftitrering som oppfyller gyldighetskravene 

fastsatt i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 576/2013. 

Testen med titrering er imidlertid ikke påkrevd ved 

transitt gjennom et av disse territoriene eller en av disse 

tredjestatene dersom eieren eller personen med fullmakt 

framlegger en skriftlig erklæring om at dyrene ikke har 

vært i 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. Kravene til format, utforming og 

språk for disse erklæringene bør derfor fastsettes i denne 

forordning. 

7) Gyldighetskravene fastsatt i vedlegg IV til forordning 

(EU) nr. 576/2013 omfatter forpliktelsen til å foreta 

testen i et laboratorium som er 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(1), der 

det fastsettes at Agence française de sécurité sanitaire 

des aliments (AFSSA) i Nancy i Frankrike (fra  

1. juli 2010 innlemmet i Agence nationale de sécurité 

sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 

travail, ANSES) skal vurdere laboratoriene i medlems-

statene og tredjestater med sikte på deres godkjenning 

til å utføre serologiske tester for kontroll av rabies-

vaksiners virkning hos hunder, katter og ildrer. 

8) I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det dessuten at 

hunder, katter og ildrer som forflyttes til en medlemsstat 

fra en annen medlemsstat for ikke-kommersielle formål 

skal ledsages av et identifikasjonsdokument i pass-

format i samsvar med en modell som skal vedtas av 

Kommisjonen. Modellen skal inneholde rubrikker for 

angivelse av opplysningene fastsatt i forordning (EU) 

nr. 576/2013. Modellen og tilleggskravene til passet bør 

fastsettes i et vedlegg til denne forordning, og av klar-

hetshensyn og for å forenkle Unionens regelverk bør 

kommisjonsvedtak 2003/803/EF av 26. november 2003 

om opprettelse av et standardpass for forflytning av 

hunder, katter og ildrer innenfor Fellesskapet(2) 

oppheves. 

9) I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det dessuten at 

hunder, katter og ildrer som forflyttes til en medlemsstat 

  

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

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

fra et territorium eller en tredjestat for ikke-kommersi-

elle formål, skal ledsages av et identifikasjonsdokument 

i helsesertifikatformat i samsvar med en modell som 

skal vedtas av Kommisjonen. Modellen skal inneholde 

rubrikker for angivelse av opplysningene fastsatt i 

forordning (EU) nr. 576/2013. Denne modellen bør 

derfor fastsettes i et vedlegg til denne forordning. 

10) Som unntak fra helsesertifikatformatet som skal anven-

des ved forflytning til en medlemsstat fra et territorium 

eller en tredjestat, fastsettes det ved forordning (EU) 

nr. 576/2013 at medlemsstater skal tillate ikke-

kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer fra et 

territorium eller en tredjestat som har vist at det/den 

anvender regler med samme innhold og virkning som 

dem medlemsstatene anvender, når identifikasjons-

dokumentet som ledsager dem, er utstedt etter fram-

gangsmåten fastsatt for forflytning til en medlemsstat 

fra en annen medlemsstat. En rekke tekniske tilpas-

ninger av standardpasset som skal brukes i slike tilfeller 

er imidlertid nødvendig, særlig med hensyn til elemen-

ter på forsiden som ikke fullt ut oppfyller kravene til 

pass utstedt av en medlemsstat. Av klarhetshensyn bør 

det derfor fastsettes en modell for slike pass i denne 

forordning. 

11) I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det at når 

antallet hunder, katter og ildrer som i en enkelt forflyt-

ning for ikke-kommersielle formål, overstiger fem, får 

de relevante kravene til dyrehelse fastsatt i rådsdirektiv 

92/65/EØF(3) 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, anvendelse på disse dyrene, unntatt under 

særlige forhold og for visse kategorier av dyr. 

12) I tillegg ble kommisjonsvedtak 2004/839/EF av  

3. desember 2004 om fastsetjing av vilkår for ikkje-

kommersiell flytting av hundekvalpar og kattungar frå 

tredjestatar til Fellesskapet(4) og kommisjonsvedtak 

2005/91/EF av 2. februar 2005 om fastsetjing av ein 

frist for kor lang tid det skal ta før rabiesvaksinasjonen 

vert rekna som gyldig(5) vedtatt for å fastsette enhetlige 

regler for gjennomføringen av forordning (EF) 

nr. 998/2003. Reglene fastsatt i nevnte rettsakter er 

gjennomgått og er nå innarbeidet i bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 576/2013. Av klarhetshensyn og for 

å forenkle Unionens regelverk bør derfor vedtak 

2004/839/EF og 2005/91/EF oppheves.  

  

(3) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. 

(4) EUT L 361 av 8.12.2004, s. 40. 

(5) EUT L 31 av 4.2.2005, s. 61. 
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13) Ved rådsdirektiv 96/93/EF av 17. desember 1996 om 

utstedelse av sertifikater for dyr og animalske produk-

er(1) fastsettes reglene som skal følges ved utstedelse av 

sertifikater som kreves i henhold til veterinærreelverket 

for å hindre villedende eller falsk sertifisering. Det bør 

derfor sikres at regler og prinsipper som minst tilsvarer 

dem som er fastsatt i nevnte direktiv, anvendes av 

offentlige veterinærer i tredjestater. 

14) I 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), fastsettes 

det at fra 1. januar 2012 skal hunder som ankommer 

medlemsstater eller deler av medlemsstater oppført på 

listen i forordningens vedlegg I, behandles mot para-

sitten Echinococcus multilocularis i samsvar med 

kravene fastsatt i nevnte forordning. 

15) Denne forordning bør få anvendelse uten å berøre 

kommisjonsvedtak 2006/146/EF av 21. februar 2006 om 

visse vernetiltak med hensyn til visse flygende hunder, 

hunder og katter som kommer fra Malayahalvøya og 

Australia(3) som forbyr import av hunder og katter fra 

Malayahalvøya og katter fra Australia, med mindre 

visse vilkår er oppfylt med hensyn til henholdsvis Nipah 

disease og Hendra disease. 

16) Denne forordning bør få anvendelse fra den dag forord-

ning (EU) nr. 576/2013 får anvendelse. 

17) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kravene til formatet til, utformingen av og språket i 

erklæringene nevnt i artikkel 7, 11 og 12 i forordning (EU) 

nr. 576/2013 

1.  Erklæringene nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a) og artikkel 

11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 skal utarbeides i 

samsvar med formatet og utformingen angitt i del 1 i vedlegg I 

til denne forordning, og skal oppfylle språkkravene angitt i del 

3 i nevnte vedlegg. 

2.  Erklæringen nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 576/2013 skal utarbeides i samsvar med 

formatet og utformingen angitt i del 2 i vedlegg I til denne 

  

(1) EFT L 13 av 16.1.1997, s. 28. 

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

(3) EUT L 55 av 25.2.2006, s. 44. 

forordning, og skal oppfylle språkkravene angitt i del 3 i nevnte 

vedlegg. 

Artikkel 2 

Lister over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 i 

forordning (EU) nr. 576/2013 

1.  Listen over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 576/2013 er angitt i del 1 i vedlegg II 

til denne forordning. 

2.  Listen over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 er angitt i del 2 i vedlegg II 

til denne forordning. 

Artikkel 3 

Standardpass for ikke-kommersiell forflytning av hunder, 

katter eller ildrer 

1.  Passet nevnt i artikkel 21 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 576/2013 skal utarbeides i samsvar med modellen angitt i 

del 1 i vedlegg III til denne forordning, og skal oppfylle till-

ggskravene angitt i del 2 i nevnte vedlegg. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal pass som er utstedt i henhold til 

artikkel 27 bokstav a) i forordning (EU) nr. 576/2013 på et av 

territoriene eller i en av tredjestatene oppført i del 1 i vedlegg II 

til denne forordning, utarbeides i samsvar med modellen angitt i 

del 3 i vedlegg III til denne forordning, og skal oppfylle 

tilleggskravene angitt i del 4 i sistnevnte vedlegg. 

Artikkel 4 

Helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning til Unionen 

av hunder, katter eller ildrer 

Helsesertifikatet nevnt i artikkel 25 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 576/2013 skal 

a)  utarbeides i samsvar med modellen angitt i del 1 i vedlegg 

IV til denne forordning, 

b)  være korrekt utfylt og utstedt i samsvar med de forklarende 

merknadene angitt i del 2 i nevnte vedlegg, 

c)  suppleres med den skriftlige erklæringen nevnt i artikkel 25 

nr. 3 i forordning (EU) nr. 576/2013, som er utarbeidet i 

samsvar med modellen angitt i del 3 avsnitt A i nevnte 

vedlegg, og som oppfyller tilleggskravene angitt i del 3 

avsnitt B i nevnte vedlegg. 
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Artikkel 5 

Opphevinger 

Vedtak 2003/803/EF, 2004/839/EF og 2005/91/EF oppheves. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort 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 Brussel, 28. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

Krav til formatet til, utformingen av og språket i erklæringene 

nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a), artikkel 11 nr. 2 samt artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 576/2013 

DEL 1 

Formatet til og utformingen av erklæringen nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a) og artikkel 11 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 576/2013 

ERKLÆRING 

Undertegnede  

 ................................................................................................................................................................... (1) 

[eier eller fysisk person som har skriftlig tillatelse fra eieren til å foreta den ikke-kommersielle forflytningen av 

kjæledyrene på eierens vegne(2)] 

erklærer 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: 

Signalgiverens/tatoveringens alfanumeriske 

kode(2) 
Pass-/helsesertifikatnr.(2) 

  

  

  

  

  

  

Sted og dato: Underskrift: 

 ____________  

(1) Fylles ut med blokkskrift. 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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DEL 2 

Formatet til og utformingen av erklæringen nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 576/2013 

ERKLÆRING 

Undertegnede 

 ................................................................................................................................................................... (1) 

[eier eller fysisk person som har skriftlig tillatelse fra eieren til å foreta den ikke-kommersielle forflytningen av 

kjæledyrene på eierens vegne(2)] 

erklærer at følgende kjæledyr under transitten gjennom et annet territorium eller en annen tredjestat enn de 

som er oppført i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, ikke har hatt noen 

kontakt med dyr av arter som er mottakelige for rabies, og er holdt i sikker forvaring i et transportmiddel eller 

ikke har forlatt en internasjonal lufthavns område(2)]: 

Signalgiverens/tatoveringens alfanumeriske kode(2) Helsesertifikatnr. 

  

  

  

  

  

  

Sted og dato: Underskrift: 

 _____________  

(1) Fylles ut med blokkskrift. 

(2)  Stryk det som ikke passer. 

DEL 3 

Krav til språket i eklæringene nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a), artikkel 11 nr. 2 samt artikkel 12 nr. 1 bokstav 

c) i forordning (EU) nr. 576/2013 

Erklæringene skal være utarbeidet på minst ett av de offisielle språkene i bestemmelsesmedlemsstaten/medlemsstaten 

der innførselen finner sted, og på engelsk. 

 ______ 
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VEDLEGG II 

Lister over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 i forordning (EU) nr. 576/2013 

DEL 1 

Liste over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 576/2013 

ISO-kode Territorium eller tredjestat 

AD Andorra 

CH Sveits 

FO Færøyene 

GI Gibraltar 

GL Grønland 

HR(*) Kroatia 

IS Island 

LI Liechtenstein 

MC Monaco 

NO Norge 

SM San Marino 

VA Vatikanstaten 

(*) Gjelder bare dersom den tiltredende staten blir medlem av Unionen. 

DEL 2 

Liste over territorier og tredjestater nevnt i artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

ISO-kode Territorium eller tredjestat Omfattede territorier 

AC Ascension  

AE De forente arabiske emirater  

AG Antigua og Barbuda  

AR Argentina  

AU Australia  

AW Aruba  

BA Bosnia-Hercegovina  

BB Barbados  

BH Bahrain  

BM Bermuda  

BQ Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-øyene)  

BY Hviterussland  

CA Canada  

CL Chile  
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ISO-kode Territorium eller tredjestat Omfattede territorier 

CW Curaçao  

FJ Fiji  

FK Falklandsøyene  

HK Hongkong  

JM Jamaica  

JP Japan  

KN Saint Kitts og Nevis  

KY Caymanøyene  

LC Saint Lucia  

MS Montserrat  

MU Mauritius  

MX Mexico  

MY Malaysia  

NC Ny-Caledonia  

NZ New Zealand  

PF Fransk Polynesia  

PM Saint Pierre og Miquelon  

RU Russland  

SG Singapore  

SH St. Helena  

SX Sint Maarten  

TT Trinidad og Tobago  

TW Taiwan  

US De forente stater AS – Amerikansk Samoa 

GU – Guam 

MP – Nord-Marianene 

PR – Puerto Rico 

VI – De amerikanske jomfruøyene 

VC Saint Vincent og Grenadinene  

VG De britiske jomfruøyene  

VU Vanuatu  

WF Wallis- og Futunaøyene  

YT(*) Mayotte  

(*) Gjelder bare til dette territoriet blir en mest fjerntliggende region i Unionen i henhold til TEUV artikkel 349. 
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VEDLEGG III 

Standardpass for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer 

DEL 1 

Standardpass utstedt i en medlemsstat 

 

  

Den europeiske union 

[Medlemsstat] 

ISO-landkode + nummer 

 

KJÆLEDYR-

PASS 
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Den europeiske union 
[Medlemsstat] 

KJÆLEDYR-

PASS 

ISO-landkode + nummer 
Side 1  
av X 

Forklarende merknader til utfylling av passet 

 I hvert avsnitt i passet skal følgende format 

benyttes for å angi 

– en dato: dd/mm/åååå 

– et tidspunkt: 00:00 

 Avsnitt III nr. 5: Opplysninger som kreves når 

dyret bærer en lett leselig tatovering som er utført 

før 3. juli 2011 og ikke er merket ved implanta-

sjon av en signalgiver. 

 Avsnitt V: kreves bare 

– før forflytning til en annen medlemsstat i 

samsvar med EUs dyrehelseregelverk, eller 

–  når dyret kommer tilbake til Unionen etter en 

forflytning til territorier eller tredjestater i 

samsvar med EUs dyrehelseregelverk (skal 

utfylles før dyret forlater Unionen), eller 

– i samsvar med nasjonal lovgivning. 

 Avsnitt V, « GYLDIG FRA
2
»: Opplysninger kreves 

ikke for revaksinasjon. 

ISO-landkode + nummer 
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Forklarende merknader til utfylling av passet 

 Avsnitt VI: Kreves bare når dyret kommer tilbake til 

Unionen etter en forflytning til visse territorier eller 

tredjestater i samsvar med EUs dyrehelseregelverk 

(skal utfylles før dyret forlater Unionen). 

 Avsnitt VII: Kreves bare før forflytning til visse 

medlemsstater i samsvar med EUs dyrehelse-

regelverk. 

 Avsnitt VIII–XI: Kan kreves av bestemmelses-

territorier eller -tredjestater som godtar passet. 

 Avsnitt X: Kreves bare dersom dyret ledsages av et 

helsesertifikat i samsvar med EUs dyrehelse-

regelverk. 

 Avsnitt XII: Tilleggsopplysninger som kreves i 

henhold til nasjonal lovgivning. 

ISO-landkode + nummer 

I. OPPLYSNINGER OM EIEREN 

1. Navn:  ____________________________  

Etternavn:  _________________________  

Adresse:  __________________________  

 _________________________________  

Postnummer:  ______________________  

By:  ______________________________  

Stat:  _____________________________  

Telefonnummer*:  ___________________  

Underskrift: 

2. Navn:  ____________________________  

Etternavn:  _________________________  

Adresse:  __________________________  

 _________________________________  

Postnummer:  ______________________  

By:  ______________________________  

Stat:  _____________________________  

Telefonnummer*:  ___________________  

Underskrift: 

* valgfritt 

ISO-landkode + nummer 
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II. BESKRIVELSE AV DYRET 

BILDE AV DYRET 

(valgfritt) 

1.  Navn*:  ___________________________  

2.  Art:  ______________________________  

3.  Rase*:  ___________________________  

4.  Kjønn:  ____________________________  

5.  Fødselsdato*:  ______________________  

6.  Farge:  ____________________________  

7.  Eventuelle framtredende trekk eller 

kjennetegn:  _______________________  

 _________________________________  

*  som angitt av eier 

ISO-landkode + nummer 

III. MERKING AV DYRET 
 

1. Signalgiverens alfanumeriske kode 

 ________________________________________  

2. Dato for implantasjon eller avlesing* av signal-

giveren 

 ________________________________________  

3. Signalgiverens plassering 

 ________________________________________  

4. Tatoveringens alfanumeriske kode 

 ________________________________________  

5 Dato for tatovering/dato for avlesing av tatoveringen 

 ___________________ / ___________________  

6. Tatoveringens plassering 

 ________________________________________  

Merkingen skal kontrolleres før nye opplysninger 

registreres i dette passet. 

* Stryk det som ikke passer. 

ISO-landkode + nummer 
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IV. UTSTEDELSE AV PASSET 

ISO-landkode + nummer 

Navn på godkjent veterinær: 

 __________________________________________  

Adresse:  __________________________________  

 __________________________________________  

Postnummer:  _______________________________  

By:  _______________________________________  

Stat:  ______________________________________  

Telefonnummer:  ____________________________  

E-postadresse:  _____________________________  

Utstedelsesdato:  ____________________________  

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

V. VAKSINASJON MOT RABIES 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

PRODUSENT OG 

NAVN PÅ VAKSINEN 
PARTI-

NUMMER 

VAKSINA-
SJONSDATO

1
 

GYLDIG FRA
2
 

GYLDIG TIL
3
 

GODKJENT 

VETERINÆR 

Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift. 
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IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

Undertegnede bekrefter å ha sett de offisielle resultatene av en test med rabies-

antistofftitrering foretatt i et EU-godkjent laboratorium på en blodprøve tatt på datoen 

angitt nedenfor fra dyret beskrevet ovenfor, og som påviser minst 0,5 IU/ml rabiesvirus-

nøytraliserende antistoffer i serum. 

VI. TEST MED RABIES-ANTISTOFFTITRERING 

Prøve tatt den:  __________________________  

Navn på godkjent veterinær: 

 _______________________________________  

Adresse:  _______________________________  

 _______________________________________  

Telefonnummer:  _________________________  

Dato:  ____________  

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift. 
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IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

Undertegnede bekrefter å ha sett de offisielle resultatene av en test med rabies-

antistofftitrering foretatt i et EU-godkjent laboratorium på en blodprøve tatt på datoen 

angitt nedenfor fra dyret beskrevet ovenfor, og som påviser minst 0,5 IU/ml rabiesvirus-

nøytraliserende antistoffer i serum. 

VED YTTERLIGERE TEST 

Prøve tatt den:  ___________________________  

Navn på godkjent veterinær: 

 _______________________________________  

Adresse:  ________________________________  

 _______________________________________  

Telefonnummer:  __________________________  

Dato:  ____________  

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

VII. BEHANDLING MOT ECHINOCOCCUS 

PRODUSENT OG 

PRODUKTNAVN 

DATO
1
 

TIDSPUNKT
2
 

VETERINÆR 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 
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VIII. ANDRE PARASITTBEHANDLINGER 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

PRODUSENT OG 

PRODUKTNAVN 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

DATO
1
 

TIDSPUNKT
2
 

VETERINÆR 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 
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IX. ØVRIGE VAKSINASJONER 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

PRODUSENT OG 

NAVN PÅ VAKSINEN 

VAKSINASJONSDATO
1
 

GYLDIG TIL
2
 

VETERINÆR 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

PARTI-

NUMMER 
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Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan 

transporteres som planlagt 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

X. KLINISKE UNDERSØKELSER 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

ERKLÆRING GODKJENT 

VETERINÆR 
DATO 

Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift. 

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan 

transporteres som planlagt 

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan 

transporteres som planlagt 

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan 

transporteres som planlagt 
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XI. SERTIFISERING 

SERTIFISERINGSORGAN DATO 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

XII. ØVRIG 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

STEMPEL/ 

UNDERSKRIFT 
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DEL 2 

Tilleggskrav til pass utstedt i en medlemsstat 

1.  Passets format: 

 Passets størrelse skal være 100 × 152 mm. 

2.  Passets omslag: 

a)  Omslagets forside: 

i)  farge: blå (PANTONE® Reflex Blue) og gule stjerner (PANTONE® Yellow) i den øvre firedelen i samsvar 

med spesifikasjonene for EU-emblemet(1), 

ii)  ordene «Den europeiske union» og navnet på utstedelsesmedlemsstaten skal trykkes med samme skrifttype, 

iii)  utstedelsesmedlemsstatens ISO-landkode etterfulgt av en entydig alfanumerisk kode (angitt som «nummer» 

i standardpasset i del 1) skal være trykt nederst på siden. 

b)  Innsiden av omslagets forside og bakside: hvit farge. 

c)  Omslagets bakside: farge blå (PANTONE® Reflex Blue). 

3.  Overskriftenes rekkefølge og sidenummerering i passet: 

a)  Overskriftenes rekkefølge (angitt med romertall) skal overholdes nøye. 

b)  Passets sidetall skal være plassert nederst på hver side med følgende format: «x av n» der x er gjeldende side og 

n er det samlede antallet sider i passet. 

c)  Utstedelsesmedlemsstatens ISO-landkode etterfulgt av en entydig alfanumerisk kode skal være trykt på hver 

side i passet. 

d)  Sideantallet og størrelsen og formen på feltene i passet som er angitt i del 1, er veiledende. 

4.  Språk: 

All trykt tekst skal være på det offisielle språket eller de offisielle språkene i utstedelsesmedlemsstaten, og på 

engelsk. 

5.  Sikkerhetselementer: 

a)  Etter at de påkrevde opplysningene er innført i avsnitt III i passet, skal siden forsegles med gjennomsiktig, 

selvklebende film. 

b)  Når opplysningene på en av sidene i passet utgjøres av et klistremerke, skal klistremerket forsegles med 

gjennomsiktig, selvklebende film i de tilfeller klistremerket ikke automatisk ødelegges når det fjernes. 

  

(1) Grafisk veiledning til EU-emblemet: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm 
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DEL 3 

Standardpass utstedt på et av territoriene eller i en av tredjestatene som er oppført på en liste i del 1 i vedlegg II til 

denne forordning 

 

   

[Nasjonalt emblem] 

[territorium 
eller tredjestat] 

KJÆLEDYR-

PASS 

ISO-landkode + nummer 
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KJÆLEDYR-

PASS 

ISO-landkode + nummer 
Side 1  
av X 

[territorium eller 

tredjestat] 

[Den europeiske 

union] 

Forklarende merknader til utfylling av passet 

 I hvert avsnitt i passet skal følgende format 

benyttes for å angi 

– en dato: dd/mm/åååå 

– et tidspunkt: 00:00 

 Avsnitt III nr. 5: Opplysninger som kreves når 

dyret bærer en lett leselig tatovering som er utført 

før 3. juli 2011 og ikke er merket ved implanta-

sjon av en signalgiver. 

 Avsnitt V: kreves bare 

– før forflytning til en annen medlemsstat/... i 

samsvar med EUs dyrehelseregelverk, eller 

–  når dyret kommer tilbake til Unionen/... etter 

en forflytning til territorier eller tredjestater i 

samsvar med EUs dyrehelseregelverk (skal 

utfylles før dyret forlater Unionen/...), eller 

– i samsvar med nasjonal lovgivning. 

 Avsnitt V, « GYLDIG FRA
2
»: Opplysninger kreves 

ikke for revaksinasjon. 

ISO-landkode + nummer 
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Forklarende merknader til utfylling av passet 

 Avsnitt VI: Kreves bare når dyret kommer tilbake til 

Unionen/... etter en forflytning til territorier eller 

tredjestater i samsvar med EUs dyrehelseregelverk 

(skal utfylles før dyret forlater Unionen/...), eller 

 Avsnitt VII: Kreves bare før forflytning til visse 

medlemsstater/... i samsvar med EUs dyrehelse-

regelverk. 

 Avsnitt VIII–XI: Kan kreves av bestemmelses-

territorier eller -tredjestater som godtar passet. 

 Avsnitt X: Kreves bare dersom dyret ledsages av et 

helsesertifikat i samsvar med EUs dyrehelse-

regelverk. 

 Avsnitt XII: Tilleggsopplysninger som kreves i 

henhold til nasjonal lovgivning. 

ISO-landkode + nummer 

I. OPPLYSNINGER OM EIEREN 

1. Navn:  ____________________________  

Etternavn:  _________________________  

Adresse:  __________________________  

 _________________________________  

Postnummer:  ______________________  

By:  ______________________________  

Stat:  _____________________________  

Telefonnummer*:  ___________________  

Underskrift: 

2. Navn:  ____________________________  

Etternavn:  _________________________  

Adresse:  __________________________  

 _________________________________  

Postnummer:  ______________________  

By:  ______________________________  

Stat:  _____________________________  

Telefonnummer*:  ___________________  

Underskrift: 

* valgfritt 

ISO-landkode + nummer 
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II. BESKRIVELSE AV DYRET 

BILDE AV DYRET 

(valgfritt) 

1.  Navn*:  ___________________________  

2.  Art:  ______________________________  

3.  Rase*:  ___________________________  

4.  Kjønn: ____________________________  

5.  Fødselsdato*:  ______________________  

6.  Farge: ____________________________  

7.  Eventuelle framtredende trekk eller 

kjennetegn:  _______________________  

 _________________________________  

*  som angitt av eier 

ISO-landkode + nummer 

III. MERKING AV DYRET 
 

1. Signalgiverens alfanumeriske kode 

 ________________________________________  

2. Dato for implantasjon eller avlesing* av signal-

giveren 

 ________________________________________  

3. Signalgiverens plassering 

 ________________________________________  

4. Tatoveringens alfanumeriske kode 

 ________________________________________  

5 Dato for tatovering / dato for avlesing av tatove-

ringen 

 ___________________  /  __________________  

6. Tatoveringens plassering 

 ________________________________________  

Merkingen skal kontrolleres før nye opplysninger 

registreres i dette passet. 

* Stryk det som ikke passer. 

ISO-landkode + nummer 
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Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift. 

GODKJENT 

VETERINÆR 

ISO-landkode + nummer 

Navn på godkjent veterinær: 

 ___________________________________________  

Adresse:  ___________________________________  

 ___________________________________________  

Postnummer:  _______________________________  

By:  _______________________________________  

Stat:  ______________________________________  

Telefonnummer:  _____________________________  

E-postadresse:  ______________________________  

Utstedelsesdato:  _____________________________  

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

IV. UTSTEDELSE AV PASSET 

GODKJENT 

VETERINÆR 

V. VAKSINASJON MOT RABIES 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

PRODUSENT OG 

NAVN PÅ VAKSINEN 

PARTI-

NUMMER 

VAKSINA-
SJONSDATO

1
 

GYLDIG FRA
2
 

GYLDIG TIL
3
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IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift. 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

Undertegnede bekrefter å ha sett de offisielle resultatene av en test med rabies-

antistofftitrering foretatt i et EU-godkjent laboratorium på en blodprøve tatt på datoen 

angitt nedenfor fra dyret beskrevet ovenfor, og som påviser minst 0,5 IU/ml rabiesvirus-

nøytraliserende antistoffer i serum. 

VI. TEST MED RABIES-ANTISTOFFTITRERING 

Prøve tatt den:  __________________________  

Navn på godkjent veterinær: 

 _______________________________________  

Adresse:  _______________________________  

Telefonnummer:  _________________________  

Dato:  ____________  

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 
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IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

Undertegnede bekrefter å ha sett de offisielle resultatene av en test med rabies-

antistofftitrering foretatt i et EU-godkjent laboratorium på en blodprøve tatt på datoen 

angitt nedenfor fra dyret beskrevet ovenfor, og som påviser minst 0,5 IU/ml rabiesvirus-

nøytraliserende antistoffer i serum. 

VED YTTERLIGERE TEST 

Prøve tatt den:  __________________________  

Navn på godkjent veterinær: 

 _______________________________________  

Adresse:  _______________________________  

Telefonnummer:  _________________________  

Dato:  ____________  

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

VII. BEHANDLING MOT ECHINOCOCCUS 

PRODUSENT OG 

PRODUKTNAVN 
VETERINÆR 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

DATO
1
 

TIDSPUNKT
2
 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 
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VIII. ANDRE PARASITTBEHANDLINGER 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

DATO
1
 

TIDSPUNKT
2
 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

PRODUSENT OG 

PRODUKTNAVN 
VETERINÆR 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 
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VAKSINASJONSDATO
1
 

GYLDIG TIL
2
 

VETERINÆR 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

PARTI-

NUMMER 

PRODUSENT OG 

NAVN PÅ VAKSINEN 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

IX. ØVRIGE VAKSINASJONER 
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IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan 

transporteres som planlagt 

X. KLINISKE UNDERSØKELSER 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

ERKLÆRING GODKJENT 

VETERINÆR 
DATO 

Minst navn, adresse, telefonnummer og underskrift. 

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan 

transporteres som planlagt 

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan 

transporteres som planlagt 

Dyret viser ingen tegn på sykdom og kan 

transporteres som planlagt 
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XI. SERTIFISERING 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 

SERTIFISERINGS-

ORGAN 
DATO 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 
UNDERSKRIFT 

STEMPEL OG 

UNDERSKRIFT 

STEMPEL/ 

UNDERSKRIFT 

XII. ØVRIG 

IS
O

-la
n
d
k
o
d

e
 +

 n
u

m
m

e
r 
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DEL 4 

Tilleggskrav til passet utstedt på et av territoriene eller i en av tredjestatene som er oppført på en liste i del 1 i 

vedlegg II til denne forordning 

1.  Passets format: 

Passets størrelse skal være 100 × 152 mm. 

2.  Passets omslag: 

a)  Omslagets forside: 

i)  farge: PANTONE® monochrome og nasjonalt emblem i øverste firedel, 

ii)  ISO-landkoden til territoriet eller tredjestaten som utsteder passet, etterfulgt av en entydig alfanumerisk 

kode (angitt som «nummer» i standardpasset i del 3), skal være trykt nederst på siden. 

b)  Innsiden av omslagets forside og bakside: hvit farge. 

c)  Omslagets bakside: farge PANTONE® monochrome. 

3.  Overskriftenes rekkefølge og sidenummerering i passet: 

a)  Overskriftenes rekkefølge (angitt med romertall) skal overholdes nøye. 

b)  Passets sidetall skal være plassert nederst på hver side med følgende format: «x av n» der x er gjeldende side og 

n er det samlede antallet sider i passet. 

c)  ISO-landkoden til territoriet eller tredjestaten som utsteder passet, etterfulgt av en entydig alfanumerisk kode, 

skal være trykt på hver side i passet. 

d)  Sideantallet og størrelsen og formen på feltene i passet som er angitt i del 3, er veiledende. 

4.  Språk: 

All trykt tekst skal være på det offisielle språket eller de offisielle språkene på territoriet eller i tredjestaten som 

utsteder passet, og på engelsk. 

5.  Sikkerhetselementer: 

a)  Etter at de påkrevde opplysningene er innført i avsnitt III i passet, skal siden forsegles med gjennomsiktig, 

selvklebende film. 

b)  Når opplysningene på en av sidene i passet utgjøres av et klistremerke, skal klistremerket forsegles med 

gjennomsiktig, selvklebende film i de tilfeller klistremerket ikke automatisk ødelegges når det fjernes. 

 ______   
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VEDLEGG IV 

DEL 1 

Modell for helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium eller en 

tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

STAT Veterinærattest ved import til EU 

D
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l 

I:
 N

æ
rm
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p
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n
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g

e
r 
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m

 f
o

rs
e
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e
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

I.2.  Sertifikatets referanse-

nummer  

I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentralmyndighet 

I.4.  Vedkommende lokalmyndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

I.6.  

I.7. Opprinnel-
sesstat 

ISO-kode I.8.  I.9.   1.10.   

I.11.  I.12  

I.13.  I.14.  

 I.15.  I.16.  

I.17.  

I.18. Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode) 

 010619 

  I.20. Mengde  

I.21. I.22 

I.23.  I.24.  

I.25. Varer sertifisert til  

Kjæledyr  

I.26.  I.27.  

I.28. Identifikasjon av varene  

 Art 

(vitenskapelig 

navn) 

Kjønn Identifikasjons-

system 

Farge Rase Dato for implantasjon og/eller 

avlesing av signalgiveren 

[dd/mm/åååå] 

Identifikasjons-

nummer 

Fødselsdato 

(dd/mm/åååå) 
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STAT 

Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium 

eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med 

artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 
Undertegnede offentlig veterinær(1) / veterinær godkjent av vedkommende myndighet(1) i  ..................  (sett inn navn 

på territorium eller tredjestat) bekrefter følgende: 

Forsendelsens formål/art som attestert av eieren: 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
te

ri
n

g
 

 II.1.  Ifølge vedlagte erklæring(2) fra eieren eller den fysiske personen som har skriftlig tillatelse fra eieren til å 

foreta den ikke-kommersielle forflytningen av dyrene på eierens vegne, som er dokumentert(3), vil 

dyrene beskrevet i felt I.28 ledsage eieren eller den fysiske personen som har skriftlig tillatelse fra 

eieren til å foreta den ikke-kommersielle forflytningen av dyrene på eierens vegne innen høyst fem 

dager fra dennes forflytning, og de er ikke gjenstand for en forflytning med salg eller overdragelse av 

eiendomsretten som formål, og ansvaret for dyrene under den ikke-kommersielle forflytningen forblir 

under ansvar av 

 (1) enten [eieren] 

 (1) eller  [den fysiske personen som har skriftlig tillatelse fra eieren til å foreta den ikke-kommersielle forflytningen 

av dyrene på eierens vegne] 

 

 (1) eller [den fysiske personen utpekt av en transportør som eieren har inngått avtale med om å foreta den ikke-

kommersielle forflytningen av dyrene på eierens vegne] 

(1) enten [II.2. dyrene beskrevet i felt I.28 forflyttes i grupper på høyst fem] 

(1) eller [II.2. dyrene beskrevet i felt I.28 forflyttes i grupper på mer enn fem, er over seks måneder og skal delta i 

konkurranser, på utstillinger eller idrettsarrangementer eller trening til slike, og eieren eller den fysiske 

personen nevnt i nr. II.1 har framlagt bevis(3) på at dyrene er registrert 

 (1) enten [for å delta på et slikt arrangement] 

 (1) eller [i en forening som arrangerer slike arrangementer.] 

 Attestering av rabiesvaksinasjon og test med rabies-antistofftitrering: 

 (1) enten [II.3. dyrene beskrevet i felt I.28 er yngre enn 12 uker og er ikke vaksinert mot rabies, eller er mellom 12 og 

16 uker og er vaksinert mot rabies, uten at det er gått minst 21 dager siden fullføringen av grunn-

vaksinasjonen mot rabies utført i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III til forordning (EU) 

nr. 576/2013(4), og 

   II.3.1 dyrenes opprinnelsesterritorium eller -tredjestat som angitt i felt I.1 er oppført på en liste i 

vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, og bestemmelses-

medlemsstaten angitt i felt I.5 har underrettet offentligheten om at den tillater forflytning av 

disse dyrene til dens territorium og at dyrene ledsages av 

 (1) enten [II.3.2 den vedlagte erklæringen(5) fra eieren eller den fysiske personen nevnt i nr. II.1 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.]. 

 (1) eller [II.3.2 moren, som de fortsatt er avhengige av, og det kan fastslås at moren, før de ble født, ble 

vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013.]. 

 (1) eller/og [II.3. dyrene beskrevet i felt I.28 var minst 12 uker på tidspunktet for rabiesvaksinasjonen, og minst 21 dager 

har gått siden fullføringen av grunnvaksinasjonen mot rabies(4) utført i samsvar med gyldighetskravene 

fastsatt i vedlegg III til forordning (EU) nr. 576/2013, og eventuell revaksinasjon ble utført innenfor den 

forrige vaksinasjonens gyldighetstid(6), og 

  (1) enten [II.3.1 dyrene beskrevet i felt I.28 kommer fra et territorium eller en tredjestat oppført på en liste i 

vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, direkte, gjennom et territorium eller 

en tredjestat oppført på en liste i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 

eller gjennom et annet territorium eller en annen tredjestat enn dem oppført på en liste i 

vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 i samsvar med artikkel 12 nr. 1 

bokstav c) i forordning (EU) nr. 576/2013(7), og nærmere opplysninger om den nåværende 

rabiesvaksinasjonen er angitt i tabellen under.] 

  (1) eller [II.3.1 dyrene beskrevet i felt I.28 kommer fra eller er beregnet på transitt gjennom et annet 

territorium eller en annen tredjestat enn dem oppført på en liste i vedlegg II til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, og en test med rabies-antistofftitrering(8) som er 

utført på en blodprøve tatt av en veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet på 

datoen angitt i tabellen under, minst 30 dager etter den tidligere vaksinasjonen og minst tre 

måneder før utstedelsesdatoen for dette sertifikatet, viste en antistofftiter på minst  

0,5 IU/ml, og eventuell etterfølgende revaksinasjon ble utført innenfor gyldighetstiden for den 

tidligere vaksinasjonen(6); nærmere opplysninger om den gjeldende rabiesvaksinasjonen og 

tidspunktet for prøvetaking for testing av immunrespons angis i tabellen under: 
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STAT 

Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium 

eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med 

artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 

Signalgiverens 

alfanumeriske 

kode eller dyrets 

alfanumeriske 

tatovering 

Vaksinasjonsdato 

[dd/mm/åååå] 

Vaksinens navn 

og produsent 
Partinummer 

Vaksinasjonens gyldighet 
Dato for 

blodprøvetaking 

(dd/mm/åååå) 
Fra 

[dd/mm/åååå] 

til 

[dd/mm/åååå] 

       

       

       

       

       

 Attestering av parasittbehandling: 

 (1) enten [II.4. hundene beskrevet i felt I.28 er beregnet på å sendes til en medlemsstat som er oppført på en liste 

i vedlegg I til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011, og som er behandlet mot 

Echinococcus multilocularis; nærmere opplysninger om behandlingen som er foretatt, av 

veterinæren som har gitt behandlingen i samsvar med artikkel 7 i delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1152/2011(9)(10)(11) er angitt i tabellen under.] 

 (1) eller [II.4. hundene beskrevet i felt I.28 er ikke blitt behandlet mot Echinococcus multilocularis(11).] 

hundens signalgiver- eller 

tatoveringsnummer 

Behandling mot Echinococcus 
Veterinær som har gitt 

behandlingen 

Produktets navn og produsent 
Dato [dd/mm/yyyy] og klokkeslett 

for behandling [00:00] 

Navn med blokkskrift, stempel 

og underskrift 

    

    

    

    

   ]] 

Merknader 

(a) Dette sertifikatet er beregnet for hunder (Canis lupus familiaris), katter (Felis silvestris catus) og ildrer (Mustela putorius 

furo). 

(b) Dette sertifikatet er gyldig i ti dager fra datoen for den offentlige veterinærens utstedelse fram til datoen for dokument- og 

identitetskontrollene på de utpekte reisendes innreisesteder i Unionen (tilgjengelig på http://ec.europa.eu/food/animal/ 

liveanimals/pets/pointsentry_en.htm). 

Ved sjøtransport forlenges denne ti-dagersperioden med en tilleggsperiode som tilsvarer sjøreisens varighet. 

Med henblikk på ytterligere forflytning til andre medlemsstater er dette sertifikatet gyldig i til sammen fire måneder fra datoen 

for dokument- og identitetskontroller, eller fram til utløpsdatoen for rabiesvaksinasjonens gyldighet eller fram til vilkårene 

som gjelder dyr som er yngre enn 16 uker nevnt i nr. II.3 opphører å gjelde, etter hva som inntreffer først. Merk at visse 

medlemsstater har underrettet om at forflytning til deres territorium av dyr som er yngre enn 16 uker som nevnt i nr. II.3, ikke 

er tillatt. Ytterligere opplysninger fås på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm 

Del I 

Felt I.5. Mottaker: angi den første bestemmelsesmedlemsstaten. 

Felt I.28: Identifikasjonssystem: velg enten signalgiver eller tatovering. 

Ved signalgiver: velg dato for implantasjon eller avlesing. 

Ved tatovering: velg dato for tatovering og avlesing. Tatoveringen må være lett leselig og utført før 3. juli 2011. 

Identifikasjonsnummer: angi signalgiverens eller tatoveringens alfanumeriske kode. 

Fødselsdato/rase: som angitt av eieren. 
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STAT 

Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium 

eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med 

artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

Del II: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Erklæringen nevnt i nr. II.1 skal vedlegges sertifikatet og være i samsvar med modellen og tilleggskravene angitt i del 3 i 

vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. 

(3) Beviset nevnt i nr. II.1 (f. eks. ombordstigningskort, flybillett) og i nr. II.2 (f. eks. kvittering for inngangsbillett til arrangement, 

bevis på medlemskap) skal framvises på anmodning fra vedkommende myndighet med ansvar for kontrollene nevnt i 

bokstav b) i merknadene.  

(4) En revaksinasjon skal anses som en grunnvaksinasjon dersom den ikke ble foretatt innenfor gyldighetstiden for en tidligere 

vaksinasjon.  

(5) Erklæringen nevnt i nr. II.3.2 som skal vedlegges sertifikatet, oppfyller kravene til format, utforming og språk fastsatt i del 1 

og 3 i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013.  

(6) En bekreftet kopi av det berørte dyrets identifikasjons- og vaksinasjonsopplysninger skal være vedlagt sertifikatet.  

(7) Den tredje muligheten forutsetter at eieren eller den fysiske personen nevnt i nr. II.1, på anmodning fra vedkommende 

myndigheter med ansvar for kontrollene nevnt i bokstav b), framlegger en erklæring om at dyrene ikke har vært i 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 under transitt gjennom et annet territorium eller en annen tredjestat enn de som er oppført 

på en liste i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. Denne erklæringen skal oppfylle kravene til format, 

utforming og språk fastsatt i del 2 og 3 i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013.  

(8) Testen med rabies-antistofftitrering nevnt i nr. II.3.1  

 skal foretas på en prøve tatt av en veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet minst 30 dager etter 

vaksinasjonsdatoen og tre måneder før importdatoen, 

 skal påvise minst 0,5 IU/ml rabiesvirus-nøytraliserende antistoffer i serum, 

 skal foretas av et laboratorium som er godkjent i samsvar med artikkel 3 i rådsvedtak 2000/258/EF (liste over godkjente 

laboratorier er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm),  

 behøver ikke å gjentas på et dyr som etter nevnte test med tilfredsstillende resultater er blitt revaksinert mot rabies 

innenfor gyldighetstiden for en tidligere vaksinasjon.  

En bekreftet kopi av den offisielle rapporten fra det godkjente laboratoriet om resultatene av testen med rabies-

antistofftitrering nevnt i nr. II.3.1 skal være vedlagt sertifikatet.  

(9) Behandlingen mot Echinococcus multilocularis nevnt i nr. II.4 skal  

 foretas av en veterinær høyst 120 timer og minst 24 timer før tidspunktet for den planlagte innføringen av hundene til en 

medlemsstat eller deler av en medlemsstat oppført på listen i vedlegg I til delegert forordning (EU) nr. 1152/2011, 

 bestå av et godkjent legemiddel som inneholder en tilstrekkelig dose praziquantel eller farmakologisk aktive stoffer som 

alene eller i kombinasjon har vist seg å redusere angrepet av kjønnsmodne og ikke kjønnsmodne, tarmlevende former 

av Echinococcus multilocularis hos den berørte vertsarten.  

(10) Tabellen nevnt i nr. II.4 skal brukes for å dokumentere nærmere opplysninger om en ytterligere behandling, dersom en slik 

er foretatt etter den datoen sertifikatet ble underskrevet og før den planlagte innførselen til en medlemsstat eller deler av en 

medlemsstat oppført på listen i vedlegg I til delegert forordning (EU) nr. 1152/2011.  

(11) Tabellen nevnt i nr. II.4 skal brukes for å dokumentere nærmere opplysninger om behandlinger, dersom slike er foretatt 

etter den datoen sertifikatet ble underskrevet med henblikk på videre forflytning til andre medlemsstater beskrevet i 

bokstav b) i merknadene og sammenholdt med fotnote 9.  
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STAT 

Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium eller 

en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med artikkel 5  

nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

Offentlig veterinær / godkjent veterinær  

Navn (med blokkskrift): 

Adresse 

Telefon: 

Dato: 

Stempel: 

Stilling og tittel: 

Underskrift: 

Vedkommende myndighets påtegning (ikke nødvendig når sertifikatet er underskrevet av en offentlig veterinær) 

Navn (med blokkskrift): 

Adresse 

Telefon: 

Dato: 

Stempel: 

Stilling og tittel: 

Underskrift: 

Tjenestemann på reisendes innreisested (for videre forflytning til andre medlemsstater) 

Navn (med blokkskrift): 

Adresse 

Telefon: 

E-postadresse: 

Dato for gjennomføring av dokument- og 

identitetskontroller: 

Tittel: 

Underskrift: 

Stempel: 

DEL 2 

Forklarende merknader til utfylling av helsesertifikatene 

a) Dersom det i sertifikatet er angitt at ikke relevante erklæringer skal strykes, kan erklæringer som ikke er relevante, 

strykes, paraferes og stemples av den offentlige veterinæren, eller slettes helt fra sertifikatet. 

b) Originalen av hvert sertifikat skal bestå av ett enkelt ark, eller dersom det er behov for mer tekst, være utformet slik 

at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan deles opp. 

c) Erklæringene skal være utarbeidet på minst ett av de offisielle språkene i medlemsstaten der innførselen finner sted, 

og på engelsk. Den skal utfylles med blokkskrift på minst ett av de offisielle språkene i medlemsstaten der 

innførselen finner sted, og på engelsk. 

d) Dersom flere ark eller underlagsdokumenter er vedlagt sertifikatet, skal disse arkene eller dokumentene også anses 

som del av originalsertifikatet, ved at hver side påsettes den offentlige veterinærens underskrift og stempel. 

e) Dersom sertifikatet, herunder tilleggsark som nevnt i bokstav d), utgjør mer enn én side, skal hver side være 

nummerert (sidetall av samlet sideantall) nederst, og være merket øverst på siden med det referansenummeret som 

er vedkommende myndighet har tildelt sertifikatet. 

f) Originalen av sertifikatet skal utstedes av en offentlig veterinær på avsenderterritoriet eller i avsendertredjestaten 

eller av en godkjent veterinær, og deretter godkjennes av vedkommende myndighet i avsenderterritoriet eller 

avsendertredjestaten. Vedkommende myndighet i avsenderterritoriet eller avsendertredjestaten skal påse at reglene 

og prinsippene for attestering som følges, tilsvarer dem fastsatt i direktiv 96/93/EF. 

Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. Dette gjelder også for stempler, unntatt 

mønsterpregede stempler og vannmerker.  
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g) Sertifikatreferansenummeret nevnt i felt I.2 og II.a skal utstedes av vedkommende myndighet i avsenderterritoriet 

eller avsendertredjestaten. 

DEL 3 

Skriftlig erklæring nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) nr. 576/2013 

Avsnitt A 

Modell for erklæring 

Undertegnede 

 .......................................................................................................................................................................  

[eier eller fysisk person som har skriftlig tillatelse fra eieren til å foreta den ikke-kommersielle forflytningen 

på eierens vegne(1)] 

erklærer at følgende kjæledyr ikke er gjenstand for forflytning med salg eller overdragelse av 

eiendomsretten som formål, og vil ledsage eieren eller den fysiske personen som har skriftlig tillatelse fra 

eieren til å foreta den ikke-kommersielle forflytningen på eierens vegne(1) innen høyst fem dager fra dennes 

forflytning. 

Signalgiverens/tatoveringens alfanumeriske kode(1) Helsesertifikatnummer 

  

  

  

  

  

Under den ikke-kommersielle forflytningen vil ovennevnte dyr forbli under ansvar av 

(1) enten  [eieren] 

(1) eller [den fysiske personen som har skriftlig tillatelse fra eieren til å foreta den ikke-kommersielle 

forflytningen på eierens vegne] 

(1) eller [den fysiske personen utpekt av en transportør som har avtale om å foreta den ikke-kommersielle 

forflytningen på eierens vegne:  .................  (angi transportørens navn)] 

Sted og dato: 

Underskriften til eieren eller den fysiske personen som har skriftlig tillatelse fra eieren til å foreta den ikke-

kommersielle forflytningen på eierens vegne(1): 

________________ 

(1)  Stryk det som ikke passer. 

Avsnitt B 

Tilleggskrav til erklæringen 

Erklæringen skal utarbeides på minst ett av de offisielle språkene i medlemsstaten der innførselen finner sted, og på 

engelsk, og skal utfylles med blokkskrift. 

 ____________  


