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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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(1), 
særlig artikkel 17 nr. 2 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 92/65/EØF ble det fastsatt krav til dyrehelse 
ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og 
embryoer, og ved innførsel til Fellesskapet av dyr, sæd, 
egg og embryoer.

2) Ved 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), ble det fastsatt krav til dyrehelse som gjelder 
ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og de reglene 
som gjelder kontroll av slik forflytning. Ett av målene  
 
 
 
 
 

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 2003.

(2) EUT L 146 av 13.6.2003, s. 1. Forordningen endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 592/2004 (EUT L 94 av 31.3.2004, s. 7).

for nevnte forordning er å sikre at de reglene som 
gjelder handel og ikke-kommersiell forflytning av dyr, er 
ensartede, samt å unngå bedrageri.

3) Ved forordning (EF) nr. 998/2003 ble direktiv 92/65/EØF 
dessuten endret på en slik måte at hunder, katter og ildrer 
må oppfylle kravene fastsatt i nevnte forordning for å 
kunne gjøres til gjenstand for handel.

4) Det bør derfor vedtas regler for import til Fellesskapet av 
hunder, katter og ildrer beregnet på handel, som tilsvarer 
de reglene som gjelder for ikke-kommersiell import 
av disse dyrene, samtidig som kravet om en klinisk 
undersøkelse fastsatt i artikkel 16 i direktiv 92/65/EØF, 
beholdes.

5) Det bør sikres at de reglene og prinsippene som anvendes 
av sertifikatutstedere i tredjestater, gir tilstrekkelige 
garantier. Derfor bør import til Fellesskapet av hunder, 
katter og ildrer beregnet på handel, bare tillates fra 
stater som er oppført i vedlegget til rådsvedtak 79/542/
EØF av 21. desember 1976 om opprettelse av en liste 
over tredjestater eller deler av tredjestater og om krav til 
dyrehelse og hygiene samt utstedelse av veterinærattest 
ved import til Fellesskapet av visse levende dyr og ferskt 
kjøtt fra disse(3), eller i vedlegg II til forordning (EF)  
nr. 998/2003.

(3) EFT L 146 av 14.6.1979, s. 15. Vedtaket sist endret ved 
kommisjonsvedtak 2004/372/EF (EUT L 118 av 23.4.2004, s. 45).

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. juli 2004

om fastsettelse av en modell for et helsesertifikat for import til Fellesskapet av hunder, katter og ildrer  
beregnet på handel(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1947]

(2004/595/EF)

2008/EØS/27/17

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 266 av 13.8.2004, s. 11, 
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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6) En modell for et sertifikat for ikke-kommersiell forflytning 
fra tredjestater av hunder, katter og ildrer er blitt fastsatt 
ved vedtak 2004/203/EF(1) i samsvar med forordning 
(EF) nr. 998/2003. Det bør derfor fastsettes en modell for 
et sertifikat for import til Fellesskapet av hunder, katter 
og ildrer beregnet på handel.

7) Ved forordning (EF) nr. 998/2003 ble artikkel 10 
i direktiv 92/65/EØF endret for å bringe vilkårene 
som gjelder for handel med hunder, katter og ildrer i 
samsvar med vilkårene som gjelder ikke-kommersiell 
forflytning, og som følge av dette bør 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(2), oppheves.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Medlemsstatene skal tillate import av hunder, katter og 
ildrer beregnet på handel, som fastsatt i artikkel 16 i direktiv  
92/65/EØF, forutsatt at følgende krav er oppfylt:

a) de kommer fra tredjestater oppført i vedlegg II til vedtak 
79/542/EØF, eller i del B avsnitt 2 og i del C i vedlegg II 
til forordning (EF) nr. 998/2003,

 
 
 
 

(1) EUT L 65 av 3.3.2004, s. 13. Vedtaket endret ved vedtak 2004/301/EF (EUT 
L 98 av 2.4.2004, s. 55).

(2) EFT L 117 av 7.5.1994, s. 37. Vedtaket endret ved vedtak 2001/298/EF 
(EFT L 102 av 12.4.2001, s. 63).

b) de ledsages av et sertifikat som er i samsvar med modellen 
fastsatt i vedlegget til dette vedtak.

Dette sertifikatet kreves ved innførsel fra alle tredjestater nevnt 
i første ledd bokstav a), til en annen medlemsstat enn Irland, 
Sverige og Det forente kongerike, og ved innførsel til Irland, 
Sverige og Det forente kongerike fra alle tredjestater som er 
oppført i del B avsnitt 2 og i del C i vedlegg II til forordning 
(EF) nr. 998/2003.

Artikkel 2

Vedtak 94/273/EF oppheves.

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse fra 12. oktober 2004.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. juli 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Vedlegg nevnt i artikkel 1 i dette vedtak.

VETERINÆRATTEST

for hunder, katter og ildrer som holdes som husdyr, og som innføres til Det europeiske fellesskap i 
kommersiell hensikt

(forordning (EF) nr. 998/2003)

Attestens løpenummer:

I.  DYRETS AVSENDERSTED
Adresse:
Postnummer: Sted: Land(1):

II.  DYRETS BESTEMMELSESSTED
Transportmiddel(2):  jernbane/vei/fly/skip
Adresse:
Postnummer: Sted: Land(1):

III.  AVSENDER
Fornavn: Etternavn:
Adresse:
Postnummer: Sted:
Land(1): Telefon:

IV.  MOTTAKER
Fornavn: Etternavn:
Adresse:
Postnummer: Sted:
Land(1): Telefon:

V.  BESKRIVELSE AV DYRET
Art(2): hund/katt/ilder Rase: Kjønn(2): M    F
Fødselsdato(3): Pels (farge og type):

VI.  IDENTIFIKASJON AV DYRET
Databrikkens nummer:
Databrikkens plassering: Dato for implantering av databrikken(3):
Tatoveringens nummer:
Tatoveringens plassering: Dato for tatovering(3):

VII.  VAKSINASJON MOT RABIES
Vaksinens betegnelse og produsent:
Partinummer: Vaksinasjonsdato(3): Gyldig til(3):

VIII.  SEROLOGISK UNDERSØKELSE FOR PÅVISNING AV RABIES (dersom det kreves – stryk dersom det 
ikke bekreftes)
Jeg har sett det offisielle resultatet av en serologisk undersøkelse av dyret, som er utført på en prøve som er tatt den 
______________ (3), og undersøkt på et EU-godkjent laboratorium, som bekrefter at titreringen av nøytraliserende 
antistoffer mot rabies var minst 0,5 IE/ml.
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IX.  KLINISK UNDERSØKELSE
Jeg erklærer at dyret på det nåværende tidspunkt er fri for kliniske tegn på sykdom og kan transporteres.

X.  BEHANDLING MOT FLÅTT (dersom det kreves – stryk dersom det ikke bekreftes)
Produktets betegnelse og produsent:
Dato(3) og klokkeslett for behandling (tidsangivelse 00-24):

XI.  BEHANDLING MOT EKINOKOKKOSE (dersom det kreves – stryk dersom det ikke bekreftes)
Produktets betegnelse og produsent:
Dato(3) og klokkeslett for behandling (tidsangivelse 00-24):

UNDERTEGNEDES NAVN OG KVALIFIKASJON (godkjent veterinær/offentlig veterinær)
Fornavn: Etternavn:

Adresse: Underskrift, dato(3) og stempel:

Postnummer:
Sted:
Land(1):
Telefon:

RETTLEDNING
1. Identifikasjon av dyret (tatovering eller databrikke) må bekreftes før det føres inn opplysninger i attesten.

2. Rabiesvaksinen som brukes, skal være en inaktivert vaksine som er produsert i samsvar med OIE-standarder.

3. Attesten skal være gyldig i fire måneder fra datoen for underskrift av den godkjente eller offentlige 
veterinæren, eller fram til utløpet av vaksinens holdbarhet som angitt i del IV, etter hvilken dato som inntreffer 
først.

4. Dyr som kommer fra, eller er behandlet i, tredjestater som ikke er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 
998/2003, skal ikke innføres til Irland, Sverige eller Det forente kongerike, verken direkte eller gjennom en 
annen stat som er oppført i vedlegg II, med mindre de oppfyller de nasjonale reglene.

5. Den kliniske undersøkelsen (del IX) må utføres innen 24 timer før forflytningen.

6. Deler som ikke bekreftes, skal strykes.

GJELDENDE VILKÅR (forordning (EF) nr. 998/2003) 

A. INNFØRSEL TIL ANDRE MEDLEMSSTATER ENN IRLAND, SVERIGE OG DET FORENTE KONGERIKE

1. fra en tredjestat som er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003: Del I-VII og IX skal fylles ut 
(og XI for Finland). 

2. fra en tredjestat som ikke er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003: Del I-IX skal fylles ut (og 
XI for Finland). Prøven som er nevnt i del VIII, skal være tatt mer enn tre måneder før innførselsdatoen.

B. INNFØRSEL TIL IRLAND, SVERIGE OG DET FORENTE KONGERIKE

1. fra en tredjestat som er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003: Del I-IX skal fylles ut (del VI, 
VIII, X og XI i samsvar med nasjonale regler). 

2. fra en tredjestat som ikke er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003: Attesten er ikke gyldig – se 
merknad 4.

(1)  Sett inn ISO-kode (2)  Stryk det som ikke passer (3)  dd/mm/åååå


