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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 656/2013

frá 10. júlí 2013

um umbreytingarráðstafanir að því er varðar fyrirmynd að vegabréfi sem er gefið út í 
Króatíu fyrir hunda, ketti og frettur (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af aðildarsáttmála Króatíu, einkum 4. mgr. 3. gr.,

með hliðsjón af lögum um aðild Króatíu, einkum 42. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Ákvæði reglugerðar 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) gilda m.a. um tilflutning inn í aðildarríki
frá þriðju löndum á gæludýrum af þeim tegundum sem
skráðar eru í I. viðauka við hana. Hundar og kettir eru
skráð í A-hluta og frettur eru skráðar í B-hluta þess
viðauka.

2) Í 2. lið B-hluta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 998/2003 
eru skráð lönd og yfirráðasvæði, þ.m.t. Króatía, þar sem
reglum er beitt um tilflutning á þessum gæludýrum, sem
er ekki viðskiptalegs eðlis, sem eru a.m.k. jafngildar
reglunum sem kveðið er á um í þeirri reglugerð.

3) Af þessum sökum er heimilt að hundum, köttum
og frettum, sem eru flutt frá þessum löndum og
yfirráðasvæðum inn í aðildarríki, fylgi vegabréf sem
er í samræmi við fyrirmyndina, sem sett er fram í
I. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá
26. nóvember 2003 um fyrirmynd að vegabréfi vegna
flutninga innan Bandalagsins á hundum, köttum og
frettum(2), og viðbótarkröfurnar, sem settar eru fram í II.
viðauka við þá ákvörðun, með tilteknum nauðsynlegum
breytingum að því er varðar kápu fyrirmyndarinnar að
vegabréfinu.

4) Frá gildistökudegi aðildar Króatíu má ekki flytja hunda,
ketti og frettur frá Króatíu inn í annað aðildarríki nema
þeim fylgi vegabréf sem er í samræmi við fyrirmyndina,
sem sett er fram í I. viðauka við ákvörðun 20037803/EB,
og viðbótarkröfurnar sem settar eru fram í II. viðauka við
þá ákvörðun.

5) Þó geta enn verið til óútfyllt vegabréf eftir þá dagsetningu, 
sem lögbær yfirvöld Króatíu prentuðu, sem og þau

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 190, 11.7.2013, bls. 35. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2014 frá  
9. júlí 2014 um ýmsum viðaukum og bókunum við EES-samninginn, bíður 
birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 146, 13.6.2003, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 312, 27.11.2003, bls. 1.

eintök, sem viðurkenndir dýralæknar í Króatíu fengu 
úthlutað fyrir gildistökudag aðildar en hafa ekki enn gefið 
út.

6) Jafnframt ætti, með fyrirvara um tiltekin skilyrði, að halda 
áfram að samþykkja vegabréf, sem voru gefin út fyrir
gildistökudag aðildar, á þriggja ára umbreytingartímabili
til að halda stjórnsýslulegu og fjárhagslegu álagi á
eigendur gæludýra í lágmarki.

7) Til að auðvelda umbreytinguna frá því fyrirkomulagi
sem fyrir er yfir í það sem er í gildi frá gildistökudegi
aðildar Króatíu er því rétt að mæla fyrir um
umbreytingarráðstafanir vegna tilflutnings á gæludýrum
frá Króatíu til annarra aðildarríkja.

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur
andmælt þeim.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Aðildarríkin skulu heimila tilflutning frá Króatíu inn á 
yfirráðasvæði sín á gæludýrum þeirra tegunda, sem eru skráðar 
í A- og B-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 998/2003, 
sem hafa meðfylgjandi vegabréf sem viðurkenndur dýralæknir 
í Króatíu gefur út eigi síðar en 30. júní 2014 og uppfyllir 
eftirfarandi kröfur:

a) það er sett saman í samræmi við fyrirmyndina, sem
sett er fram í I. viðauka við ákvörðun 2003/803/EB, og
viðbótarkröfurnar, sem settar eru fram í A lið, a-lið 2. liðar
í B-lið, c-lið 2. liðar í B-lið og C-lið II. viðauka við þá
ákvörðun,

b) táknmynd Króatíu er, með fyrirvara um 1. lið B-liðar og
b-lið 2. liðar í B-lið II. viðauka við ákvörðun 2003/803/
EB, prentað á efri fjórðung kápunnar, fyrir ofan orðin
„Republika Hrvatska“, á bláum grunni (PANTONE
REFLEX BLUE).

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi með fyrirvara um aðildarsáttmála 
Króatíu og á gildistökudegi hans.

Hún gildir til 30. júní 2016.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 10. júlí 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO

___________


