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KOMMISJONSVEDTAK

av 30. mars 2001

om endring av vedleggene til rådsdirektiv 64/432/EØF, 90/426/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF og til kommisjonsvedtak 
94/273/EF med hensyn til vern av dyr under transport(*)

(meddelt under nummer K(2001) 965)

(2001/298/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/628/EØF av 19. november 
1991 om vern av dyr under transport og om endring av 
direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF(1), endret ved direktiv 
95/29/EF(2), særlig artikkel 6 nr. 2,

under henvisning til 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(3), sist endret ved kommisjonsvedtak 
95/176/EF(4), særlig artikkel 10 nr. 3 bokstav a) punkt vii), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 13 nr. 3 i direktiv 91/628/EØF har 
Kommisjonen 6. desember 2000 vedtatt en rapport(5) 
om erfaringene medlemsstatene har gjort etter 
gjennomføringen av rådsdirektiv 95/29/EF av 29. juni 
1995 om endring av direktiv 91/628/EØF om vern av dyr 
under transport.

2) På grunnlag av konklusjonene i denne rapporten og 
særlig for å gjøre veterinærene som er ansvarlige for 
sertifikatene, oppmerksomme på deres ansvar for vern av 
dyr under transport, bør helsesertifikatene som er fastsatt 
for disse dyrene, få tilføyelser.

3) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(6), sist endret ved kommisjonsvedtak 
2000/504/EF(7), rådsdirektiv 90/426/EØF av 26. juni 
1990 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av 
hestefamilien og innførsel av slike dyr fra tredjestater(8), 
sist endret ved tiltredelsesakten(9), rådsdirektiv 
91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved 
handel med sau og geit innenfor Fellesskapet(10), sist 
endret ved kommisjonsvedtak 94/953/EF(11), direktiv 
92/65/EØF og kommisjonsvedtak 94/273/EF av 18. april 
1994 om utstedelse av veterinærattest for markedsføring 
i Det forente kongerike og Irland av hunder og katter som 
ikke har opprinnelse i disse statene(12), bør derfor endres 
tilsvarende.

4) Tilleggserklæringen som er innført ved dette vedtak, 
fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold 
til gjeldende fellesskapsbestemmelser, særlig med hensyn 
til om dyr er skikket til transport.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Vedleggene til direktiv 64/432/EØF, 90/426/EØF og 
91/68/EØF endres i samsvar med vedlegg I til dette vedtak.

2. Vedlegg E til direktiv 92/65/EØF erstattes med vedlegg II 
til dette vedtak.

3. Vedlegget til vedtak 94/273/EF erstattes med vedlegg III 
til dette vedtak.

2003/EØS/23/17

(1)    EFT L 340 av 11.12.1991, s. 17. 
(2)    EFT L 148 av 30.6.1995, s. 52.
(3)    EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
(4)    EFT L 117 av 24.5.1995, s. 23.
(5)    KOM(2000) 809.

(6)    EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(7)    EFT L 201 av 9.8.2000, s. 6.
(8)    EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42.
(9)    Akt om tiltredelsesvilkårene for Kongeriket Norge, Republikken Østerrike, 

Republikken Finland og Kongeriket Sverige og tilpasningen av de traktater 
som er Den europeiske unions grunnlag, vedlegg I – Liste omhandlet i 
artikkel 29 i tiltredelsesakten – V. Landbruk – E. Veterinær- og avlsregelverk 
(EFT C 241 av 29.8.1994, s. 132).

(10)   EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19.
(11)   EFT L 371 av 31.12.1994, s. 14.
(12)   EFT L 117 av 7.5.1994, s. 37.

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 102 av 12.4.2001, s. 63, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 74/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå EØS-
tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, s. 8.
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Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse på dyr det er utstedt helsesertifikat for, fra 31. juli 2001.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. mars 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

1. I direktiv 64/432/EØF gjøres følgende endringer:

 I vedlegg F gjøres følgende endringer:

 a) i del C i modell 1 av helsesertifikatet skal nytt nr. 6 i den nummererte listen over krav som skal attesteres, 
lyde:

 «6. på tidspunktet for undersøkelsen var de ovennevnte dyrene skikket til å bli transportert på den fastsatte 
strekningen i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/628/EØF(12).

 –––––––––––––
 (12) Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold til gjeldende 

fellesskapsbestemmelser, særlig med hensyn til om dyr er skikket til transport.»

  I tilfeller der bestemmelsene i vedtak 2000/504/EF(1) får anvendelse, blir ovennevnte nummer nr. 7.

 b) i del C i modell 2 av helsesertifikatet skal nytt nr. 6 i den nummererte listen over krav som skal attesteres, 
lyde:

 «6. på tidspunktet for undersøkelsen var de ovennevnte dyrene skikket til å bli transportert på den fastsatte 
strekningen i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/628/EØF(8).

 –––––––––––––
 (8) Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold til gjeldende 

fellesskapsbestemmelser, særlig med hensyn til om dyr er skikket til transport.»

2. I direktiv 90/426/EØF gjøres følgende endringer:

 a) i vedlegg B skal ny bokstav f) i attesteringen lyde:

 «f) på tidspunktet for undersøkelsen var det skikket til å bli transportert på den fastsatte strekningen i samsvar 
med bestemmelsene i direktiv 91/628/EØF(e).

 –––––––––––––
 (e) Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold til gjeldende 

fellesskapsbestemmelser, særlig med hensyn til om dyr er skikket til transport.»

 b) i vedlegg C del IV i sertifikatmodellen skal nytt nr. 6) lyde:

 «6) på tidspunktet for undersøkelsen var det/de skikket til å bli transportert på den fastsatte strekningen i 
samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/628/EØF(d).

 –––––––––––––
 (d) Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold til gjeldende 

fellesskapsbestemmelser, særlig med hensyn til om dyr er skikket til transport.»

3. I direktiv 91/68/EØF gjøres følgende endringer:

 I vedlegg E gjøres følgende endringer:

 Følgende tilføyes som:

 — bokstav G) i del V i sertifikatmodell I,

 — bokstav H) i del V i sertifikatmodell II,

 — bokstav K) i del V i sertifikatmodell III,

  «på tidspunktet for undersøkelsen var de skikket til å bli transportert på den fastsatte strekningen i samsvar 
med bestemmelsene i direktiv 91/628/EØF(5).

 –––––––––––––
 (5) Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold til gjeldende 

fellesskapsbestemmelser, særlig med hensyn til om dyr er skikket til transport.»

(1)    EFT L 201 av 9.8.2000, s. 6.



8.5.2003 Nr. 23/51EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

VEDLEGG II

Vedlegg E til direktiv 92/65/EØF skal lyde:

«VEDLEGG E

SERTIFIKAT

1.    Avsender (navn og fullstendig adresse): HELSESERTIFIKAT

Nr.    Original(a)

2. Avsendermedlemsstat:

3. Mottaker (navn og fullstendig adresse): 4. VEDKOMMENDE MYNDIGHET:

5. Adresse:

– til opprinnelsesenhet eller til offentlig godkjent 
opprinnelsesorgan, -institutt eller -stasjon(b)

– til mottakerenhet eller forhandler eller offentlig 
godkjent opprinnelsesorgan, -institutt eller -
stasjon(b)

6. Lastested:

7. Transportmiddel:

8. Art:

9. Antall dyr/bikuber/eller dronninger (med følgebier)(b):

10. Identifikasjon av partiet:

11. ATTESTERING(c)

 Undertegnede attesterer at på tidspunktet for undersøkelsen var de ovennevnte dyrene skikket til å bli 
transportert på den fastsatte strekningen i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/628/EØF(d)(e).

 

Utstedt i ..........................................................................., den ...................................................................................

       Underskrift:

Navn med blokkbokstaver:

Tittel og stilling:

(a)    Det må framlegges et eget sertifikat for hvert parti, og originalen må følge med forsendelsen til det endelige bestemmelsesstedet. 
Sertifikatet er gyldig i 10 dager.

(b)    Stryk det som ikke passer.
(c)    Fylles ut i samsvar med artikkel 5–11 i direktiv 92/65/EØF i løpet av de siste 24 timer før dyrene lastes.
(d)    Denne erklæringen gjelder for følgende arter: aper (simiae og prosimiae), hovdyr av andre arter enn dem som er nevnt i direktiv 

64/432/EØF, 90/426/EØF og 91/68/EØF, haredyr, hunder og katter.
(e)    Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold til gjeldende fellesskapsbestemmelser, særlig med 

hensyn til om dyr er skikket til transport.»
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VEDLEGG III

Vedlegget til vedtak 94/273/EF skal lyde:
«VEDLEGG

MODELL

HELSESERTIFIKAT(1)

for markedsføring i Det forente kongerike og Irland av hunder og katter som ikke har opprinnelse 
i disse statene

HUNDER/KATTER(2)(3)

Avsendermedlemsstat:

I. Antall dyr:

II. Identifikasjon av dyrene:

Antall dyr Art/rase Alder eller 
fødselsdato

Kjønn Farge Type eller 
mønster på 

pels

Nummer i 
implantert 

transponder

III. Dyrenes opprinnelse

 Den registrerte driftsenhetens adresse: ........................................................................................................................ 

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

IV. Dyrenes bestemmelsessted

 Dyrenes skal sendes

 fra: .................................................................................................................................................................................

(sted)

 til: ..................................................................................................................................................................................

(bestemmelsessted)

 med(4) jernbane, på vei, med fly, med skip(2):.............................................................................................................

 Avsenders navn og adresse: ..........................................................................................................................................

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

 Mottakers navn og adresse: .........................................................................................................................................

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

(1)    Helsesertifikatene kan bare utstedes for dyr som transporteres med samme transportmiddel, kommer fra samme driftsenhet og sendes 
til samme mottaker.

(2)    Stryk det som ikke passer.
(3)    Sertifikatet er gyldig bare for én art om gangen.
(4)    Oppgi registreringsnummer for lastebil, varebil eller personbil, rutenummer for fly, navn for skip og antatt ankomstdato og -tid for 

jernbane.
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V. Helseopplysninger

 Undertegnede bekrefter at dyrene omhandlet ovenfor, oppfyller følgende krav:

 a) de er blitt undersøkt i dag og viser ingen kliniske tegn til sykdom,

 b) de er blitt vaksinert mot rabies for minst seks måneder siden og, for hunder, mot valpesyken,

 c) de har mellom første og tredje måned etter primærvaksinasjon eller revaksinasjon mot rabies gjennomgått en 
serologisk prøve som viser en beskyttende antistofftiter på minst 0,5 internasjonale enheter. Denne serologiske 
prøven ble utført i samsvar med WHOs spesifikasjoner,

 d) eieren eller den ansvarlige for den registrerte driftsenheten har gitt meg skriftlig erklæring på at

  «dyret/dyrene(2) er født ved den registrerte driftsenheten og har oppholdt seg der siden fødselen, uten å komme 
i kontakt med ville dyr som er mottakelige for rabies»,

 e) på tidspunktet for undersøkelsen var de skikket til å bli transportert på den fastsatte strekningen i samsvar med 
bestemmelsene i direktiv 91/628/EØF(5).

VI. Dette sertifikatet er gyldig i ti dager fra datoen for undersøkelsen.

Utstedt i ............................................................................ , den ....................................................................................... 

                                                                                                                         (undersøkelsesdato)

                      Stempel

 ....................................................................................................
            (underskriften til den offentlige veterinæren eller veterinæren ansvarlig for 
                 opprinnelsesenheten og med fullmakt fra vedkommende myndighet)

(5)    Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold til gjeldende fellesskapsbestemmelser, særlig med 
hensyn til om dyr er skikket til transport.»


