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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2013/EES/46/02 

nr. 1153/2011 

frá 30. ágúst 2011 

um breytingu á I. viðauka b við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 998/2003 að því er 
varðar tæknilegar kröfur varðandi bólusetningar gegn hundaæði (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 998/2003 frá 26. maí 2003 um kröfur um heilbrigði dýra 
sem gilda um gæludýraflutninga, sem ekki eru viðskiptalegs 
eðlis, og um breytingu á tilskipun ráðsins 92/65/EBE (1), 
einkum 2. mgr. 19. gr. a, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 998/2003 er mælt fyrir um
dýraheilbrigðiskröfur sem gilda um flutninga, sem ekki
eru viðskiptalegs eðlis, milli aðildarríkjanna á hundum,
köttum og frettum eins og skráð er í A- og B-hluta
I. viðauka við hana. Þar er kveðið á um að þessum
dýrum skuli fylgja vegabréf sem staðfestir að umrætt
dýr hafi fengið fullnægjandi bólusetningu gegn
hundaæði í samræmi við I. viðauka b. Í reglugerð (EB)
nr. 998/2003 er einnig kveðið á um að breyta megi
tæknilegu kröfunum sem varða bólusetningu gegn
hundaæði, sem mælt er fyrir um í I. viðauka b, með
framseldum gerðum.

2) Í I. viðauka b við reglugerð (EB) nr. 998/2003 er kveðið
á um að bólusetning gegn hundaæði teljist einungis
fullnægjandi ef, meðal annars, bólusetningin fór ekki
fram á undan örmerkingunni sem tilgreind er í
vegabréfinu eða meðfylgjandi dýraheilbrigðisvottorði.

Aftur á móti telst dýr, sem ber skýrt læsilegt húðflúr frá 
því fyrir 3. júlí 2011, einnig vera auðkennt í samræmi 
við þá reglugerð. Því er nauðsynlegt, til glöggvunar á 
löggjöf Sambandsins, að breyta I. viðauka b við 
reglugerð (EB) nr. 998/2003 til að kveða á um að 
bólusetning gegn hundaæði megi teljast gild ef, meðal 
annars, bólusetningin gegn hundaæði fór ekki fram á 
undan örmerkingunni eða húðflúruninni. 

3) Því ber að breyta I. viðauka b við reglugerð (EB)
nr. 998/2003 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr.

Í stað b-liðar 2. liðar í I. viðauka b við reglugerð (EB) 
nr. 998/2003 komi eftirfarandi: 

„b)  dagsetningin, sem um getur í a-lið, má ekki koma á undan 
dagsetningu örmerkingarinnar eða húðflúrunarinnar sem 
er tilgreind í: 

i. 2. lið III. hluta eða 5. lið III. hluta vegabréfsins eða 

ii. viðeigandi hluta dýraheilbrigðisvottorðsins sem fylgir
því,“

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 30. ágúst 2011. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 296, 15.11.2011, bls. 13. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 103/2012 frá 15. júní  
2012 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins  
nr. 56, 4.10.2012, bls. 1. 

(1) Stjtíð. ESB L 146, 13.6.2003, bls. 1. 


