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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 8 
nr. 4 og artikkel 21, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes krav til dyrehelse 
som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av 
hunder, katter og ildrer.

2) I kommisjonsvedtak 2003/803/EF(2) ble det opprettet et 
standardpass som skal anvendes ved ikke-kommersiell 
forflytning av dyr av nevnte arter mellom medlemsstater, 
og i kommisjonsvedtak 2004/203/EF(3) fastsettes modellen 
til sertifikatet som skal anvendes ved ikke-kommersiell 
forflytning fra tredjestater.

3) Fra 3. juli 2004 skal dokumenter som er i samsvar med 
disse modellene, framvises for myndighetene som har 
ansvar for kontrollene.

4) For å lette overgangen til ordningene i forordning 
(EF) nr. 998/2003, bør sertifikater for ikke-kommersiell 
innførsel til en medlemsstat som er utstedt før 
forordningen får anvendelse, anses som gyldige fram 
til utløpsdatoen dersom de oppfyller vilkårene fastsatt i 
nevnte forordning.

5) Med hensyn til den særlige situasjonen for de 
medlemsstater som er oppført i del A i vedlegg II, bør 
man imidlertid i denne overgangsperioden opprettholde 
de nasjonale bestemmelser som får anvendelse på 
godkjenning av rabiessertifikater.

6) Antistofftitrering utført på grunnlag av de nasjonale 
bestemmelsene som fikk anvendelse før kommisjonsvedtak 
2001/296/EF av 29. mars 2001 om godkjenning  
 
 
 

(1) EUT L 146 av 13.6.2003, s. 1.
(2) EUT L 312 av 27.11.2003, s. 1.
(3) EUT L 65 av 3.3.2004, s. 13.

av laboratorier som skal kontrollere virkningen av 
rabiesvaksinasjon av visse kjøttetende husdyr(4) fikk 
anvendelse, bør også anerkjennes som gyldig.

7) For å ta hensyn til anmodninger fra visse tredjestater, 
bør standardpasset opprettet i vedtak 2003/803/EF for 
ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer 
anerkjennes som gyldig for ikke-kommersiell forflytning 
av dyr av nevnte arter fra tredjestater oppført i avsnitt 2 
del B i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003, som 
et alternativ til gjeldende sertifikater for forflytninger fra 
tredjestater.

8) Da forordning (EF) nr. 998/2003 får anvendelse fra 
3. juli 2004, bør dette vedtak få anvendelse fra samme 
dato.

9) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Som unntak fra vedtak 2003/803/EF og 2004/203/EF, og 
med hensyn til rabiessertifikater, skal medlemsstatene tillate 
ikke-kommersiell forflytning mellom medlemsstater og fra 
tredjestater av hunder, katter og ildrer som ledsages av et 
sertifikat med et annet format enn de modeller som er fastsatt 
i de nevnte vedtak, forutsatt at sertifikatet oppfyller følgende 
krav:

a) det er utstedt før 3. juli 2004,

b) gyldighetsperioden har ikke utløpt, og

c) det bekrefter at vilkårene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 998/2003 er oppfylt.

Det forente kongerike, Irland og Sverige kan imidlertid 
opprettholde de nasjonale bestemmelser som før 3. juli 2004 
fikk anvendelse på godkjenning av rabiessertifikater.

(4) EFT L 102 av 12.4.2001, s. 58.

KOMMISJONSVEDTAK

av 30. mars 2004

om unntak fra vedtak 2003/803/EF og 2004/203/EF med hensyn til formatet på sertifikater og pass som  
skal anvendes ved ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer, og om endring  

av vedtak 2004/203/EF(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1068]

(2004/301/EF)

2008/EØS/27/14

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 98 av 2.4.2004, s. 55, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  nr. 60 av 24.11.2005,  
s. 5.
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Artikkel 2

Antistofftitreringer utført på grunnlag av nasjonale 
bestemmelser før ikrafttredelsen av vedtak 2001/296/EF, der 
det ble fastsatt hvilke laboratorier som er godkjent for å utføre 
denne prøvingen, skal anses som gyldige.

Artikkel 3

Artikkel 1 i vedtak 2004/203/EF skal lyde:

«Artikkel 1

1. I dette vedtak fastsettes modellen for sertifikatet for 
ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av artene hund, 
katt og ilder fra tredjestater, i samsvar med artikkel 8 nr. 4 
i forordning (EF) nr. 998/2003.

Sertifikatet kreves ved innførsel fra alle tredjestater til 
en annen medlemsstat enn Irland, Sverige og Det forente 
kongerike, samt ved innførsel til Irland, Sverige og Det 
forente kongerike fra tredjestater oppført i del B avsnitt 2 
og del C i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003.

2. Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene godkjenne 
ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer 
som ledsages av et pass som er i samsvar med modellen 
fastsatt ved vedtak 2003/803/EF, fra de tredjestater som 
er oppført i del B avsnitt 2 i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 998/2003, og som har underrettet Kommisjonen og 
medlemsstatene at de har til hensikt å bruke passet i stedet 
for sertifikatet.»

Artikkel 4

Dette vedtak får anvendelse fra 3. juli 2004.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen


