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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising 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), særleg artikkel 8 
nr. 3 bokstav c), og

ut frå desse synsmåtane:

1)  I forordning (EF) nr. 998/2003 er det fastsett vilkår 
for ikkje-kommersiell flytting av hundar og kattar frå 
tredjestatar til Fellesskapet. Desse vilkåra varierer alt etter 
kva status opphavstredjestaten og mottakarmedlemsstaten 
har.

2)  I artikkel 8 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) nr. 998/2003 
er det fastsett at det bør fastsetjast vilkår for innførsel 
av uvaksinerte hundar og kattar som er yngre enn tre 
månader, frå dei tredjestatane som er førde opp i høvesvis 
del B og del C i vedlegg II til forordninga.

3)  Desse vilkåra bør svare til dei vilkåra som gjeld for 
flytting av uvaksinerte kattungar og hundekvalpar mellom 
medlemsstatane.

4)  Ettersom forordning (EF) nr. 998/2003 alt vert nytta 
og av omsyn til europeiske kjæledyreigarar bør dette 
vedtaket ta til å gjelde straks.

5)  Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

(1)  TEU L 146 av 13.6.2003, s. 1. Forordninga sist endra ved kommisjonsfor-
ordning (EF) nr. 1994/2004 (TEU L 344 av 20.11.2004, s. 17).

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1.  Medlemsstatane kan gje løyve til at det på territoriet deira 
vert innført hundar og kattar som er yngre enn tre månader og 
ikkje er vaksinerte mot rabies, frå tredjestatar som er førde 
opp i høvesvis del B og del C i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 998/2003 på vilkår som minst svarar til dei vilkåra som er 
fastsette i artikkel 5 nr. 2 i den nemnde forordninga.

2.  Seinare flytting til andre medlemsstatar av dei dyra som 
vert innførde i samsvar med nr. 1, skal vere forbode, bortsett 
frå tilfelle der dyret i samsvar med dei vilkåra som er fastsette 
i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 988/2003, vert flytt til 
ein annan medlemsstat enn dei som er førde opp i del A i 
vedlegg II til den nemnde forordninga. 

Seinare flytting til andre medlemsstatar som er førde opp i 
del A i vedlegg II til den nemnde forordninga, av eit dyr som 
er innført i samsvar med nr. 1, skal gjerast i samsvar med dei 
vilkåra som er fastsette i artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 998/2003 straks det aktuelle dyret er vorte eldre enn tre 
månader.

Artikkel 2

Dette vedtaket skal nyttast frå 11. desember 2004.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 3. desember 2004.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 3. desember 2004

om fastsetjing av vilkår for ikkje-kommersiell flytting av hundekvalpar og kattungar  
frå tredjestatar til Fellesskapet(*)

[meldt under nummeret K(2004) 4546]
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(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 361 av 8.12.2004, s. 40, 
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.


