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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

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 998/2003 er det fastsatt vilkår 
for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og 
ildrer fra tredjestater til Fellesskapet. Disse vilkårene 
varierer avhengig av opprinnelsestredjestatens og 
bestemmelsesmedlemsstatens status.

2) Ved kommisjonsvedtak 2004/203/EF av 18. februar 2004 
om fastsettelse av en modell for helsesertifikat for ikke-
kommersiell forflytning fra tredjestater av hunder, katter 
og ildrer(2), er modellen for et sertifikat som skal ledsage 
slike dyr når de innføres til Fellesskapet, fastsatt. Det er 
offentliggjort en rettelse(3) til denne modellen.

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

(2) 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).

(3) EUT L 111 av 17.4.2004, s. 83.

3) Kommisjonsvedtak 2004/539/EF av 1. juli 2004 om 
innføring av eit overgangstiltak for gjennomføring av 
forordning (EF) nr. 998/2003 om krava til dyrehelse som 
skal nyttast på ikkje-kommersiell flytting av kjæledyr(4), 
tillater at sertifikater som er utstedt i samsvar med 
forordning (EF) nr. 998/2003 eller med nasjonale regler 
som var gjeldende før 3. juli 2004, fortsatt kan anvendes 
inntil 1. oktober 2004.

4) Ved rådsvedtak 2004/650/EF av 13. september 2004 om 
endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 998/2003 om krava til dyrehelse som skal nyttast på 
ikkje-kommersiell flytting av kjæledyr, for å ta omsyn til 
tilmeldinga av Malta(5), ble Malta tilføyd til listen over 
stater i del A i vedlegg II til forordningen. De særlige 
bestemmelsene som gjelder innførsel av kjæledyr til 
Irland, Sverige og Det forente kongerike, bør derfor 
utvides til å omfatte Malta.

5) Av klarhetshensyn bør vedtak 2004/203/EF oppheves og 
erstattes med dette vedtak.

6) Ettersom det dreier seg om en svært spesifikk type dyr og 
forflytninger, er det hensiktsmessig å gjøre det lettere å 
utarbeide og bruke sertifikatet for de berørte veterinærene 
og reisende.

(4) EUT L 237 av 8.7.2004, s. 21.
(5) EUT L 298 av 23.9.2004, s. 22.

KOMMISJONSVEDTAK

av 1. desember 2004

om fastsettelse av en modell for helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og  
ildrer fra tredjestater til Fellesskapet

[meddelt under nummer K(2004) 4421]

(2004/824/EF)

2008/EØS/27/19

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 358 av 3.12.2004, s. 12, 
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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7) Siden forordning (EF) nr. 998/2003 og vedtak  
2004/203/EF, som erstattes av dette vedtak, skal få 
anvendelse fra 3. juli 2004, bør dette vedtak også få 
anvendelse omgående.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Ved dette vedtak fastsettes modellen for sertifikatet som 
skal brukes ved ikke-kommersiell forflytning fra tredjestater 
av kjæledyr av artene hund, katt og ilder som fastsatt i artikkel 
8 nr. 4 i forordning (EF) nr. 998/2003, og vilkårene for bruken 
av det.

2. Modellen for sertifikatet finnes i vedlegget til dette 
vedtak.

Artikkel 2

1. Sertifikatet nevnt i artikkel 1 nr. 2, kreves ved ikke-
kommersiell forflytning av kjæledyr av artene hund, katt og 
ilder («kjæledyr») som kommer fra:

a) alle tredjestater, og som innføres til andre medlemsstater 
enn Irland, Malta, Sverige og Det forente kongerike, og

b) tredjestater som er oppført i del B avsnitt 2 og i del C 
i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003, og som 
innføres til Irland, Malta, Sverige og Det forente kongerike. 
Sertifikatet skal ikke brukes for dyr som kommer fra eller 
er behandlet i tredjestater som ikke er oppført i vedlegg II 
til forordning (EF) nr. 998/2003, når de innføres til Irland, 
Malta, Sverige eller Det forente kongerike; i dette tilfellet 
får artikkel 8 nr. 1 bokstav b) punkt ii) i forordningen 
anvendelse.

2. Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene tillate ikke-
kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer som 
ledsages av et pass i samsvar med den modellen som er 
fastsatt ved kommisjonsvedtak 2003/803/EF(1), fra 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 om at de har til hensikt å bruke passet i stedet 
for sertifikatet.

(1) EUT L 312 av 27.11.2003, s. 1.

3. Uten at det berører reglene som får anvendelse på 
forflytning til Malta, skal medlemsstatene godta sertifikater 
som er i samsvar med modellen i vedlegget til vedtak 
2004/203/EF.

Artikkel 3

1. Sertifikatet nevnt i artikkel 1, skal bestå av ett enkelt 
ark avfattet på minst bestemmelsesmedlemsstatens språk 
samt engelsk. Det skal utfylles med store bokstaver på 
bestemmelsesmedlemsstatens språk eller på engelsk.

2. Sertifikatet nevnt i artikkel 1, skal utstedes som følger:

a) Del I-V av sertifikatet skal:

i) enten fylles ut og undertegnes av en offentlig veterinær 
utpekt av vedkommende myndighet i avsenderstaten, 
eller

ii) utfylles og undertegnes av en veterinær som er godkjent 
av vedkommende myndighet, og deretter påtegnes av 
vedkommende myndighet.

b) Del VI og VII skal, når det er relevant, fylles ut og 
undertegnes av en veterinær som er godkjent til å praktisere 
veterinærmedisin i avsenderstaten.

3. Sertifikatet skal ledsages av underlagsdokumenter, eller 
bekreftede kopier av disse, herunder nærmere opplysninger om 
identifikasjon av det berørte dyret, vaksinasjonsopplysninger 
og resultatene av den serologiske undersøkelsen.

4. Sertifikatet er gyldig for forflytninger innenfor 
Fellesskapet i et tidsrom på fire måneder fra utstedelsesdatoen 
eller fram til utløpet av vaksinens holdbarhet som angitt i del 
IV, etter hvilken dato som inntreffer først.

Artikkel 4

Vaksinasjonen fastsatt i del IV, skal utføres ved hjelp 
av en inaktivert vaksine produsert minst i samsvar med 
standardene beskrevet i siste utgave av Manual of Diagnostic 
Tests and Vaccines for Terrestrial Animals fra Verdens 
dyrehelseorganisasjon.
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Artikkel 5

1. Medlemsstatene skal sikre at vilkårene fastsatt i artikkel 
8 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 998/2003 bare får 
anvendelse på kjæledyr fra en tredjestat oppført i del B avsnitt 
2 eller i del C i vedlegg II til nevnte forordning, og som:

transporteres direkte til bestemmelsesmedlemsstaten, eller– 

transporteres mellom avsendertredjestaten og bestemmel-– 
sesmedlemsstaten, med et opphold utelukkende i én eller 
flere stater oppført i del B avsnitt 2 eller i del C i vedlegg 
II til forordning (EF) nr. 998/2003.

2. Som unntak fra nr. 1 kan transporten også omfatte transitt 
via fly eller fartøy gjennom en tredjestat som ikke er oppført i 
vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003, dersom kjæledyret 
holdes innenfor området til en internasjonal lufthavn i denne 
staten, eller holdes i sikker forvaring i fartøyet.

Artikkel 6

Vedtak 2004/203/EF oppheves.

Artikkel 7

Dette vedtak får anvendelse fra 6. desember 2004.

Artikkel 8

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. desember 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Modell for helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning fra tredjestater av hunder, katter og ildrer som holdes 
som husdyr, som fastsatt i artikkel 8 nr. 4 i forordning (EF) nr. 998/2003.

VETERINÆRATTEST

for hunder, katter og ildrer som holdes som husdyr, og som innføres til Det europeiske fellesskap i forbindelse med ikke-
kommersiell forflytning (forordning (EF) nr. 998/2003)

VETERINARY CERTIFICATE for domestic dogs, cats and ferrets entering the European Community for non-commercial movements 
(Regulation (EC) No 998/2003)

Dyrets avsenderstat/Country of dispatch of the animal: ____________________________________________________________________

Attestens løpenummer/Serial Number of the Certificate:

I.  Eier/ansvarlig person som ledsager dyret/Owner/responsible person accompanying the animal 

Fornavn/First name: Etternavn/Surname:

Adresse/Address:

Postnummer/Postcode: Sted/City:

Land/Country: Telefon/Telephone:

II.  Beskrivelse av dyret/Description of the animal

Art/Species: Rase/Breed: Kjønn/Sex:

Fødselsdato/Date of birth: Pels (farge og type)/Coat (colour and type):

III.  Identifikasjon av dyret/Identification of the animal

Databrikkens nummer/Microchip number:

Databrikkens plassering/Location of microchip: Dato for implantering av databrikken/Date of microchipping:

Tatoveringens nummer/Tattoo number: Dato for tatovering/Date of tattooing:

IV.  Vaksinasjon mot rabies/Vaccination against rabies

Vaksinens betegnelse og produsent/Manufacturer and name of vaccine:

Partinummer/Batch number: Vaksinasjonsdato/Vaccination date: Gyldig til/Valid until:

V.  Serologisk undersøkelse for påvisning av rabies (dersom det kreves)/Rabies serological test (when required)

Jeg har sett det offisielle resultatet av en serologisk undersøkelse av dyret, som er utført på en prøve som er tatt den 

(dd/mm/åååå)______________, og undersøkt på et EU-godkjent laboratorium, som bekrefter at titreringen av nøytraliserende antistoffer mot 
rabies var minst 0,5 IE/ml.
I have seen an official record of the result of a serological test for the animal, carried out on a sample taken on (dd/mm/yyyy) _____________, 
and tested in an EU-approved laboratory, which states that the rabies neutralising antibody titre was equal to or greater than 0,5 IU/ml.
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Offentlig veterinær eller veterinær godkjent av vedkommende myndighet(*) (i sistnevnte tilfelle må vedkommende myndighet påtegne 
attesten)

Official veterinarian or veterinarian authorised by the competent authority(*) (in the latter case, the competent authority must endorse the 
certificate)

Fornavn/First name: Etternavn/Surname:

Adresse/Address: Underskrift, dato og stempel/Signature, date and stamp:

Postnummer/Postcode:

Sted/City:

Land/Country:

Telefon/Telephone:

(*)  Stryk det som ikke passer/Delete as applicable

Påtegning av vedkommende myndighet (ikke nødvendig når attesten er undertegnet av en offentlig veterinær)/Endorsement by the 
competent authority (not necessary when the certificate is signed by an official veterinarian)

Dato og stempel/Date and stamp:

VI.  Behandling mot flått (dersom det kreves)/Tick treatment (when required)

Produktets betegnelse og produsent/Manufacturer and name of product:

Dato og klokkeslett for behandling (dd/mm/åååå + tidsangivelse 00-24)/Date and time of treatment (dd/mm/yyyy + 24-hour clock):

Veterinærens navn/Name of veterinarian:

Adresse/Address: Underskrift, dato og stempel/Signature, date and stamp:

Postnummer/Postcode:

Sted/City:

Land/Country:

Telefon/Telephone:

VII.  Behandling mot ekinokokkose (dersom det kreves)/Echinococcus treatment (when required)

Produktets betegnelse og produsent/Manufacturer and name of product:

Dato og klokkeslett for behandling (dd/mm/åååå + tidsangivelse 0-24)/Date and time of treatment (dd/mm/yyyy + 24-hour clock):

Veterinærens navn/Name of veterinarian:
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Adresse/Address: Underskrift, dato og stempel/Signature, date and stamp:

Postnummer/Postcode:

Sted/City:

Land/Country:

Telefon/Telephone:

Rettledning/Notes for guidance

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

 Identification of the animal (tattoo or microchip) must have been verified before any entries are made on the certificate.

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

 The rabies vaccine used must be an inactivated vaccine produced in accordance with OIE standards.

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

 The certificate is valid for four months after signature by the official veterinarian or endorsement by the competent authority, or until 
the date of expiry of the vaccination shown in Part IV, whichever is earlier.

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, Malta, 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.

 Animals from, or prepared in, third countries not listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003, may not enter Ireland, Malta, 
Sweden or the United Kingdom, either directly or via another country listed in Annex II unless brought into conformity with national 
rules.

5. Attesten skal ledsages av underlagsdokumenter, eller bekreftede kopier av disse, herunder nærmere opplysninger om identifikasjon av 
det berørte dyret, vaksinasjonsopplysninger og resultatene av den serologiske undersøkelsen.

 This certificate must be accompanied by supporting documentation, or a certified copy thereof, including the identification details of the 
animal concerned, vaccination details and the result of the serological test.

Gjeldende vilkår (forordning (EF) nr. 998/2003)/Conditions applying (Regulation (EC) No 998/2003) 

a) Innførsel  t i l  andre medlemsstater  enn Ir land,  Malta ,  Sverige og Det  forente  kongerike
 Entry in  a  Member State  other  than Ireland,  Malta,  Sweden and the United Kingdom

1. fra en tredjestat som er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003/from a third country listed in Annex II to Regulation (EC) No 
998/2003:

 Del I, II, III og IV skal fylles ut (og VII for Finland)./ Parts I, II, III, and IV must be completed (and VII for Finland) 
 Ved videre forflytning til Finland, skal del VII fylles ut, og ved videre forflytning til Irland, Malta, Sverige eller Det forente kongerike, skal 

del V, VI og VII fylles ut i samsvar med nasjonale regler. Disse delene kan fylles ut i en av statene som er oppført i vedlegg II til forordning 
(EF) nr. 998/2003.

 In case of a subsequent movement to Finland, Part VII and to Ireland, Malta, Sweden or the United Kingdom, Parts V, VI and VII must be 
completed in compliance with national rules, and may be completed in a country listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003.

2. fra en tredjestat som ikke er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003:/from a third country not listed in Annex II to Regulation 
(EC) No 998/2003:

 Del I, II, III, IV og V skal fylles ut (og VII for Finland). Prøven som er nevnt i del V, skal være tatt mer enn tre måneder før innførselsdatoen. 
Ved videre forflytning til Irland, Malta, Sverige eller Det forente kongerike – se merknad 4. Ved videre forflytning til Finland, skal del VII 
fylles ut (se bokstav a) nr. 1 over).

 Parts I, II, III, IV and V must be completed (and VII for Finland). The sample referred to in part V must have been taken more than three 
months before the entry. For subsequent movement to Ireland, Malta, Sweden or the United Kingdom - see note 4. In case of a subsequent 
movement to Finland, Part VII must be completed (see A(1) above).

b) Innførsel  t i l  I r land,  Malta ,  Sverige og Det  forente  kongerike
 Entry in  Ireland,  Malta,  Sweden and the United Kingdom

1. fra en tredjestat som er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003/from a third country listed in Annex II to Regulation (EC) No 
998/2003: 

 Del I, II, III, IV, V, VI og VII skal fylles ut (del III, V, VI og VII i samsvar med nasjonale regler). 
 Parts I, II, III, IV, V, VI and VII must be completed (parts III, V, VI and VII complying with national rules).

2. fra en tredjestat som ikke er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003: Sertifikatet er ikke gyldig – se merknad 4.
 from a third country not listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003: The certificate is not valid - see note 4.


