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EUROPAPARLAMENTET	 OG	 RÅDET	 FOR	 DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	Den	europeiske	unions	virkemåte,	
særlig	artikkel	43	nr.	2	og	artikkel	168	nr.	4	bokstav	b),

under	henvisning	til	forslag	fra	Europakommisjonen,

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Den	europeiske	økonomiske	
og	sosiale	komité(1),

etter	samråd	med	Regionkomiteen,

etter	ordinær	regelverksprosess(2)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	
nr.	 998/2003(3)	 fastsettes	 kravene	 til	 dyrehelse	 som	 får	
anvendelse	på	ikke-kommersiell	forflytning	av	kjæledyr	
samt	 de	 regler	 som	 skal	 gjelde	 for	 kontroll	 av	 slike	
forflytninger.

2)	 I	 artikkel	 5	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 998/2003	 fastsettes	
bestemmelser	som	får	anvendelse	på	forflytning	mellom	
medlemsstater	av	hunder,	katter	og	ildere	som	er	oppført	
i	del	A	og	B	av	vedlegg	I	til	nevnte	forordning.	I	henhold	
til	 artikkel	 5	 nr.	 1	 bokstav	 a)	 i	 nevnte	 forordning	 skal	
disse	kjæledyrene	identifiseres	ved	hjelp	av	et	elektronisk	
identifikasjonssystem	(signalgiver).	I	en	overgangsperiode	
på	åtte	år	fra	ikrafttredelsesdatoen	for	nevnte	forordning	
skal	disse	kjæledyrene	anses	som	identifisert	også	dersom	
de	bærer	en	lett	leselig	tatovering.

3)	 I	henhold	til	artikkel	4	nr.	1	og	artikkel	14	i	forordning	
(EF)	nr.	998/2003	skal	eieren,	eller	den	fysiske	personen	
som	har	ansvaret	for	kjæledyret	på	eierens	vegne,	dersom	
signalgiveren	 ikke	 oppfyller	 ISO-standard	 11784	 eller	
vedlegg	A	 til	 ISO-standard	 11785,	 ved	 enhver	 kontroll	
kunne	 sørge	 for	 å	 stille	 til	 rådighet	 det	 utstyret	 som	 er	
nødvendig	for	å	avlese	signalgiveren.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	132	av	29.5.2010,	s.	3,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	60/2011	av	1.	juli	2011	om	en-
dring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	se	
EØS-tillegget	til	Den europeiske unions tidende	nr.	54	av	6.10.2011,	s.	8.

(1)	 EUT	C	318	av	23.12.2009,	s.	121.
(2)	 Europaparlamentets	 holdning	 av	 9.	mars	 2010	 (ennå	 ikke	 offentliggjort	 i	

EUT)	og	rådsbeslutning	av	26.	april	2010.
(3)	 EUT	L	146	av	13.6.2003,	s.	1.

4)	 For	 å	 unngå	 unødvendige	 forstyrrelser,	 særlig	 med	
hensyn	 til	 forflytning	 av	 kjæledyr	 fra	 tredjestater,	 bør	
henvisningene	 til	 nevnte	 ISO-standarder	 gjøres	 mer	
nøyaktige,	før	bruken	av	signalgivere	blir	obligatorisk.	På	
grunn	av	henvisningenes	tekniske	karakter	bør	de	angis	i	
et	vedlegg	til	forordning	(EF)	nr.	998/2003,	og	artikkel	4	
og	14	i	nevnte	forordning	bør	derfor	endres.

5)	 I	 henhold	 til	 artikkel	 5	 nr.	 1	 bokstav	 b)	 i	 forordning	
(EF)	nr.	998/2003	skal	hunder,	katter	og	ildere	dessuten	
ledsages	av	et	pass	som	er	utstedt	av	en	veterinær	godkjent	
av	 vedkommende	 myndighet	 som	 bekrefter	 at	 gyldig	
vaksinasjon	mot	 rabies	med	en	 inaktivert	 rabiesvaksine	
med	minst	én	antigen	enhet	per	dose	(WHO-standard)	er	
foretatt	av	det	berørte	dyret	i	samsvar	med	anbefalinger	
fra	 det	 laboratoriet	 som	 har	 produsert	 vaksinen.	 Siden	
forordning	 (EF)	 nr.	 998/2003	 ble	 vedtatt,	 er	 dessuten	
rekombinante	 vaksiner	 for	 vaksinasjon	mot	 rabies	 blitt	
tilgjengelig.

6)	 For	å	tillate	forflytning,	særlig	fra	tredjestater,	av	hunder,	
katter	og	ildere	vaksinert	med	rekombinante	vaksiner,	bør	
det	 fastsettes	 at	 det	 ved	 anvendelse	 av	 forordning	 (EF)	
nr.	998/2003	bør	gis	tillatelse	til	bruk	av	disse	vaksinene	
i	samsvar	med	visse	tekniske	krav	fastsatt	i	vedlegget	til	
nevnte	forordning.

7)	 Dersom	 vaksinene	 gis	 i	 en	 medlemsstat,	 bør	 det	 være	
utstedt	 en	 markedsføringstillatelse	 for	 dem	 i	 samsvar	
med	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2001/82/EF	 av	
6.	november	2001	om	innføring	av	et	fellesskapsregelverk	
for	 veterinærpreparater(4)	 eller	 europaparlaments-	 og	
rådsforordning	 (EF)	 nr.	 726/2004	 av	 31.	 mars	 2004	
om	 fastsettelse	 av	 framgangsmåter	 i	 Fellesskapet	 for	
godkjenning	og	overvåking	av	legemidler	for	mennesker	
og	veterinærpreparater	og	om	opprettelse	av	et	europeisk	
legemiddelkontor(5).

8)	 Dersom	 vaksinene	 gis	 i	 en	 tredjestat,	 bør	 de	 oppfylle	
minstestandardene	 til	 sikkerhet	 fastsatt	 i	 det	 berørte	
kapittelet	i	Verdens	dyrehelseorganisasjons	håndbok	om	
landdyr.

(4)	 EFT	L	311	av	28.11.2001,	s.	1.
(5)	 EUT	L	136	av	30.4.2004,	s.	1.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSFORORDNING	(EU)	nr.	438/2010

av	19.	mai	2010

om	endring	av	forordning	(EF)	nr.	998/2003	om	kravene	til	dyrehelse	som	får	anvendelse	på	ikke-
kommersiell	forflytning	av	kjæledyr(*)

2015/EØS/76/42



Nr.	76/326 17.12.2015EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

9)	 I	tillegg	bør	det	vedtas	lignende	vitenskapelig	begrunnede	
regler	som	dem	som	er	fastsatt	for	rabies.	Disse	reglene	
bør	 ta	 høyde	 for	 forbyggende	helsetiltak	 for	 forflytning	
av	kjæledyr	med	hensyn	 til	 andre	 sykdommer	 som	kan	
ramme	disse	dyrene,	dersom	disse	tiltakene	står	i	forhold	
til	 risikoen	 for	 at	 disse	 sykdommene	 spres	på	grunn	av	
slik	forflytning.

10)	 I	 henhold	 til	 artikkel	 6	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 998/2003	
bør	 innførselen	 av	 hunder	 og	 katter	 til	 Irland,	 Malta,	
Sverige	 og	 Det	 forente	 kongerike	 omfattes	 av	
tilleggskrav	 på	 bakgrunn	 av	 den	 særlige	 situasjonen	
i	 disse	 medlemsstatene	 med	 hensyn	 til	 rabies.	 Denne	
bestemmelsen	gjelder	som	et	overgangstiltak	fram	til	30.	
juni	2010.

11)	 I	 samsvar	 med	 disse	 tilleggskravene	 skal	 hunder	 og	
katter	som	innføres	til	disse	medlemsstatenes	territorium	
identifiseres	 ved	 hjelp	 av	 en	 signalgiver,	 med	 mindre	
mottakermedlemsstaten	 også	 tillater	 identifikasjon	 av	
dyret	 ved	 en	 lett	 leselig	 tatovering.	 Kravene	 omfatter	
dessuten	 obligatorisk	 antistofftitrering	 før	 kjæledyrene	
innføres	 til	 disse	 medlemsstatenes	 territorium,	 for	 å	
bekrefte	 at	 vernenivået	 for	 antistoffer	 mot	 rabies	 er	
tilstrekkelig.

12)	 Kommisjonen	 bør	 gis	 myndighet	 til	 å	 vedta	 delegerte	
rettsakter	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 290	 i	 traktaten	 om	
Den	 europeiske	 unions	 virkemåte	 med	 hensyn	 til	
forebyggende	helsetiltak	 som	gjelder	 andre	 sykdommer	
enn	rabies,	og	endringer	av	tekniske	krav	til	identifikasjon	
av	dyr	og	til	rabiesvaksine	som	fastsatt	i	vedleggene	som	
i	 samsvar	med	denne	 forordning	er	 innført	 i	 forordning	
(EF)	nr.	998/2003.	Det	er	særlig	viktig	at	Kommisjonen	
holder	 hensiktsmessige	 samråd	 under	 sitt	 forberedende	
arbeid,	herunder	på	ekspertnivå.

13)	 I	 artikkel	 8	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 998/2003	 fastsettes	
vilkårene	 for	 forflytning	 av	 hunder,	 katter	 og	 ildere	 fra	
tredjestater	avhengig	av	den	gjeldende	rabiessituasjonen	i	
opprinnelsestredjestaten	og	i	mottakermedlemsstaten.

14)	 I	 henhold	 til	 artikkel	8	nr.	 1	bokstav	 a)	 ii)	 i	 forordning	
(EF)	 nr.	 998/2003	 får	 tilleggskravene	 fastsatt	 i	 artikkel	
6	i	nevnte	forordning	anvendelse	i	 tilfeller	der	kjæledyr	
forflyttes	fra	visse	tredjestater	til	Irland,	Malta,	Sverige	og	
Det	forente	kongerike.	Disse	tredjestatene	er	oppført	i	del	
B	avsnitt	2	og	i	del	C	i	vedlegg	II	til	nevnte	forordning.

15)	 I	henhold	til	artikkel	8	nr.	1	bokstav	b)	ii)	i	forordning	(EF)	
nr.	998/2003	skal	kjæledyr	som	kommer	fra	tredjestater,	
settes	i	karantene,	med	mindre	det	etter	deres	innførsel	til	
Unionen	er	sikret	at	de	oppfyller	kravene	i	forordningens	
artikkel	6.

16)	 I	henhold	til	artikkel	16	i	forordning	(EF)	nr.	998/2003	kan	
Finland,	Irland,	Malta,	Sverige	og	Det	forente	kongerike,	
når	 det	 gjelder	 ekinokokkose,	 og	 Irland,	Malta	 og	 Det	
forente	kongerike	når	det	gjelder	flått,	anvende	de	særlige	
regler	for	innførsel	av	kjæledyr	til	deres	territorium	som	
gjelder	den	datoen	nevnte	forordning	trådte	i	kraft.	Denne	
bestemmelsen	gjelder	som	et	overgangstiltak	fram	til	30.	
juni	2010.

17)	 I	henhold	 til	 artikkel	23	 i	 forordning	 (EF)	nr.	998/2003	
skal	 Kommisjonen,	 etter	 uttalelse	 fra	 Den	 europeiske	
myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	 (EFSA)	 om	
behovet	 for	 å	 opprettholde	 den	 serologiske	 prøven,	
framlegge	 en	 rapport	 for	 Europaparlamentet	 og	 Rådet	
som	 bygger	 på	 den	 erfaringen	 som	 er	 oppnådd	 og	 en	
risikovurdering,	 ledsaget	 av	 hensiktsmessige	 forslag	 til	
fastsettelse	 av	den	ordningen	 som	 får	 anvendelse	 fra	1.	
juli	2010	for	artikkel	6,	8	og	16	i	nevnte	forordning.

18)	 For	å	fastsette	denne	ordningen	foretok	Kommisjonen	en	
konsekvensanalyse	 på	 grunnlag	 av	 flere	 nylig	 avholdte	
samråd	 og	 Kommisjonens	 rapport	 som	 ble	 vedtatt	
8.	oktober	2007	i	forbindelse	med	artikkel	23	i	forordning	
(EF)	nr.	998/2003,	og	tok	hensyn	til	EFSAs	anbefalinger.

19)	 EFSA	 vedtok	 11.	 desember	 2006	 en	 uttalelse	 med	
tittelen	 «Assessment	 of	 the	 risk	 of	 rabies	 introduction	
into	 the	UK,	 Ireland,	Sweden,	Malta,	 as	 a	 consequence	
of	 abandoning	 the	 serological	 test	measuring	protective	
antibodies	to	rabies»(1).

20)	 På	 grunnlag	 av	 opplysninger	 fra	 2005	 fastslo	 EFSA	 at	
visse	 medlemsstater	 har	 en	 ikke	 ubetydelig	 forekomst	
av	 rabies	 hos	 kjæledyr.	 EFSA	 anbefalte	 i	 tillegg	 at	
risikoreduserende	tiltak	bør	anvendes	ved	forflytning	av	
kjæledyr	 fra	 stater	 med	 ikke	 ubetydelig	 forekomst	 av	
rabies	hos	kjæledyr.

21)	 Rabies	 er	 i	 disse	 medlemsstatene	 forekommer	
hovedsakelig	hos	viltlevende	dyr.	Feltundersøkelser	har	
vist	at	dersom	rabies	hos	viltlevende	dyr	utryddes	gjennom	
intensive	programmer	for	oral	vaksinasjon	av	viltlevende	
dyr,	 reduseres	 også	 forekomsten	 av	 sykdommen	 hos	
husdyr.

22)	 Fellesskapet	 har	 godkjent	 en	 rekke	 programmer	
for	 å	 utrydde,	 bekjempe	 og	 overvåke	 rabies	 i	 disse	
medlemsstatene,	 i	 henhold	 til	 artikkel	 24	 nr.	 5	 i	
rådsvedtak	 90/424/EØF	 av	 26.	 juni	 1990	 om	kostnader	
på	 det	 veterinære	 område(2).	 Kommisjonen	 vurderer	
å	 stanse	 EU-støtten	 til	 nasjonale	 programmer	 på	 disse	
medlemsstatenes	territorium	innen	utgangen	av	2011.

(1)	 The EFSA Journal	(2006)	436,	s.	1.
(2)	 EFT	L	224	av	18.8.1990,	s.	19.
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23)	 På	bakgrunn	av	EFSAs	uttalelse	av	11.	desember	2006	og	
de	fellesskapsstøttede	programmene	for	å	utrydde	rabies	
i	 visse	 medlemsstater,	 bør	 overgangstiltaket	 fastsatt	 i	
artikkel	 6	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 998/2003	 forlenges	 til	
31.	desember	2011.

24)	 EFSA	 vedtok	 18.	 januar	 2007	 en	 uttalelse	med	 tittelen	
«Assessment	 of	 the	 risk	 of	 echinococcosis	 introduction	
into	 the	 UK,	 Ireland,	 Sweden,	Malta	 and	 Finland	 as	 a	
consequence	of	abandoning	the	national	rules»(1).

25)	 EFSA	 vedtok	 8.	 mars	 2007	 en	 uttalelse	 med	 tittelen	
«Assessment	of	the	risk	of	tick	introduction	into	the	UK,	
Ireland	 and	Malta	 as	 a	 consequence	 of	 abandoning	 the	
national	rules»(2).

26)	 Disse	uttalelsene	viser	at	de	tilgjengelige	opplysningene	
ikke	gjorde	EFSA	i	stand	til	å	avdekke	en	særlig	status	for	
de	medlemsstater	som	anvender	overgangstiltakene	med	
hensyn	 til	 visse	 flåtter	 og	 bendelormen	 Echinococcus	
multilocularis	eller	til	å	kvantifisere	risikoen	for	innførsel	
av	 patogener	 gjennom	 ikke-kommersiell	 forflytning	 av	
kjæledyr.

27)	 For	å	sikre	konsekvens	med	hensyn	til	overgangstiltakene	
bør	 overgangstiltaket	 fastsatt	 i	 artikkel	 16	 i	 forordning	
(EF)	nr.	998/2003	forlenges	til	31.	desember	2011.

28)	 Forordning	(EF)	nr.	998/2003	bør	derfor	endres	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

I	forordning	(EF)	nr.	998/2003	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	artikkel	4	nr.	1	skal	annet	ledd	lyde:

	 «I	 tilfellet	 nevnt	 i	 første	 ledd	 bokstav	 b),	 dersom	
signalgiveren	ikke	oppfyller	kravene	fastsatt	i	vedlegg	Ia,	
skal	 eieren	 eller	 den	 fysiske	 personen	 som	 er	 ansvarlig	
for	kjæledyret	på	vegne	av	eieren,	i	forbindelse	med	hver	
kontroll	stille	til	rådighet	det	utstyret	som	er	nødvendig	for	
å	avlese	signalgiveren.»

2.		 I	artikkel	5	nr.	1	gjøres	følgende	endringer:
(1)	 The EFSA Journal	(2006)	441,	s.	1.
(2)	 The EFSA Journal	(2007)	469,	s.	1.

a)		 Bokstav	b)	skal	lyde:

«b)	ledsages	 av	 et	 pass	 utstedt	 av	 en	 veterinær	 som	
er	 godkjent	 av	 vedkommende	 myndighet	 som	
bekrefter	at

i)		 det	 er	 foretatt	 en	 gyldig	 rabiesvaksinasjon	 av	
det	berørte	dyret	i	samsvar	med	vedlegg	Ib,

ii)		 det	 ved	 behov	 er	 truffet	 forebyggende	
helsetiltak	 med	 hensyn	 til	 andre	 sykdommer	
for	det	berørte	dyret.»

b)		 Følgende	ledd	innsettes:

	 «For	 å	 bekjempe	 andre	 sykdommer	 enn	 rabies	 som	
kan	 spres	 på	 grunn	 av	 forflytning	 av	 kjæledyr,	 kan	
Kommisjonen	gjennom	delegerte	 rettsakter	 i	 samsvar	
med	artikkel	19b	og	på	vilkårene	i	artikkel	19c	og	19d,	
vedta	de	forebyggende	helsetiltakene	nevnt	i	første	ledd	
bokstav	b)	ii).	Disse	tiltakene	skal	være	vitenskapelig	
begrunnet	og	stå	i	forhold	til	hvor	stor	risikoen	er	for	at	
sykdommene	spres	på	grunn	av	slike	forflytninger.»

3.	 I	 artikkel	 6	 nr.	 1	 første	 ledd	 skal	 innledningen	 og	 første	
strekpunkt	lyde:

«1.	 Til	 og	 med	 31.	 desember	 2011	 skal	 innførsel	 av	
kjæledyrene	oppført	i	del	A	i	vedlegg	I	til	Irlands,	Maltas,	
Sveriges	 og	 Det	 forente	 kongerikes	 territorium	 være	
underlagt	følgende	krav:

–	 de	skal	identifiseres	i	samsvar	med	artikkel	4	nr.	1	første	
ledd	 bokstav	 b),	med	mindre	mottakermedlemsstaten	
innen	 utgangen	 av	 den	 åtte	 måneder	 lange	
overgangsperioden	 fastsatt	 i	 artikkel	 4	 nr.	 1,	 også	
tillater	 identifikasjon	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 4	 nr.	 1	
første	ledd	bokstav	a),	og»

4.		 I	artikkel	8	nr.	1	gjøres	følgende	endringer:

a)		 Bokstav	a)	ii)	skal	lyde:

«ii)		fram	til	31.	desember	2011,	én	av	medlemsstatene	
oppført	i	del	A	i	vedlegg	II,	enten	direkte	eller	etter	
transitt	gjennom	et	av	territoriene	oppført	i	del	B	i	
vedlegg	II,	oppfylle	kravene	i	artikkel	6.»
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b)		 Bokstav	b)	ii)	skal	lyde:

«ii)		fram	til	31.	desember	2011,	én	av	medlemsstatene	
oppført	i	del	A	i	vedlegg	II,	enten	direkte	eller	etter	
transitt	gjennom	ett	av	territoriene	oppført	i	del	B	i	
vedlegg	II,	settes	i	karantene,	med	mindre	det	etter	
deres	innførsel	til	Unionen	er	sikret	at	de	oppfyller	
kravene	i	artikkel	6.»

5.		 I	artikkel	14	skal	annet	ledd	lyde:

	 «I	 tilfellet	nevnt	 i	 artikkel	4	nr.	1	 første	 ledd	bokstav	b),	
dersom	 signalgiveren	 ikke	 oppfyller	 kravene	 fastsatt	 i	
vedlegg	Ia,	skal	eieren	eller	den	fysiske	personen	som	er	
ansvarlig	for	kjæledyret	på	vegne	av	eieren,	 i	forbindelse	
med	 hver	 kontroll	 stille	 til	 rådighet	 det	 utstyret	 som	 er	
nødvendig	for	å	avlese	signalgiveren.»

6.	 Artikkel	16	skal	lyde:

«Artikkel 16

Til	 og	 med	 31.	 desember	 2011	 kan	 Finland,	 Irland,	
Malta,	 Sverige	 og	Det	 forente	 kongerike,	 når	 det	 gjelder	
ekinokokkose,	og	Irland,	Malta	og	Det	 forente	kongerike	
når	det	gjelder	flått,	anvende	de	særlige	regler	for	innførsel	
av	 kjæledyr	 til	 deres	 territorium	 som	 gjelder	 den	 datoen	
denne	forordning	trer	i	kraft.»

7.	 Følgende	artikler	tilføyes:

«Artikkel 19a

1.	 For	 å	 ta	 hensyn	 til	 den	 tekniske	 utvikling	 kan	
Kommisjonen	gjennom	delegerte	rettsakter	i	samsvar	med	
artikkel	19b	og	på	vilkårene	 i	 artikkel	19c	og	19d,	vedta	
endringer	i	de	tekniske	kravene	til	identifikasjon	som	angis	
i	vedlegg	Ia.

2.	 For	 å	 ta	 hensyn	 til	 den	 tekniske	 og	 vitenskapelige	
utvikling	 når	 det	 gjelder	 rabiesvaksinasjon,	 kan	
Kommisjonen	gjennom	delegerte	rettsakter	i	samsvar	med	
artikkel	19b	og	på	vilkårene	 i	 artikkel	19c	og	19d,	vedta	
endringer	i	de	tekniske	kravene	til	rabiesvaksinasjon	som	
angis	i	vedlegg	Ib.

3.	 Når	Kommisjonen	 vedtar	 slike	 delegerte	 rettsakter,	
skal	 den	 handle	 i	 samsvar	 med	 bestemmelsene	 i	 denne	
forordning.

Artikkel 19b

1.	 Myndigheten	 til	 å	 vedta	 de	 delegerte	 rettsaktene	
nevnt	 i	 artikkel	 5	 nr.	 1	 og	 artikkel	 19a	 skal	 tillegges	
Kommisjonen	for	en	periode	på	fem	år	fra	18.	juni	2010.	
Kommisjonen	skal	utarbeide	en	rapport	om	den	delegerte	
myndigheten	 senest	 seks	 måneder	 før	 utgangen	 av	
femårsperioden.	Den	delegerte	myndighet	skal	automatisk	
forlenges	med	perioder	av	tilsvarende	varighet,	med	mindre	
Europaparlamentet	eller	Rådet	tilbakekaller	den	i	samsvar	
med	artikkel	19c.

2.	 Så	 snart	 Kommisjonen	 vedtar	 en	 delegert	 rettsakt,	
skal	den	samtidig	underrette	Europaparlamentet	og	Rådet	
om	dette.

3.	 Myndigheten	til	å	vedta	delegerte	rettsakter	tillegges	
Kommisjonen	på	vilkårene	fastsatt	i	artikkel	19c	og	19d.

Artikkel 19c

1.	 Den	 delegerte	 myndighet	 nevnt	 i	 artikkel	 5	 nr.	 1	
og	 i	 artikkel	 19a	 kan	 når	 som	 helst	 tilbakekalles	 av	
Europaparlamentet	eller	av	Rådet.

2.	 Det	 organet	 som	 har	 innledet	 en	 intern	
framgangsmåte	for	å	avgjøre	om	den	delegerte	myndighet	
skal	 tilbakekalles,	 skal	 etterstrebe	 å	 underrette	 det	 andre	
organet	 og	 Kommisjonen	 innen	 rimelig	 tid	 før	 endelig	
beslutning	tas,	og	angi	hvilke	delegerte	myndigheter	som	
kan	bli	tilbakekalt	og	mulige	årsaker	til	tilbakekallingen.

3.	 Beslutningen	 om	 tilbakekalling	 innebærer	 at	 den	
delegerte	 myndigheten	 angitt	 i	 beslutningen	 opphører	
å	 gjelde.	 Den	 får	 anvendelse	 umiddelbart	 eller	 på	 et	
senere	 tidspunkt	 angitt	 i	 beslutningen.	 Den	 berører	 ikke	
gyldigheten	 av	 de	 delegerte	 rettsakter	 som	 allerede	 har	
trådt	i	kraft.	Den	skal	kunngjøres	i	Den europeiske unions 
tidende.

Artikkel 19d

1.	 Europaparlamentet	 og	 Rådet	 kan	 gjøre	 innsigelse	
mot	 en	 delegert	 rettsakt	 innen	 to	måneder	 etter	 den	 dato	
underretningen	ble	gitt.

Denne	fristen	kan	forlenges	med	to	måneder	på	anmodning	
fra	Europaparlamentet	eller	Rådet.

2.	 Dersom	 verken	 Europaparlamentet	 eller	 Rådet	 har	
gjort	innsigelse	mot	den	delegerte	rettsakten	innen	fristen,	
skal	den	kunngjøres	i	Den europeiske unions tidende	og	tre	
i	kraft	den	dato	som	er	fastsatt	der.
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Den	delegerte	rettsakten	kan	kunngjøres	i	Den europeiske 
unions tidende	og	tre	i	kraft	før	fristen	utløper	dersom	både	
Europaparlamentet	og	Rådet	har	underrettet	Kommisjonen	
om	at	de	ikke	vil	gjøre	innsigelse.

3.	 Dersom	 Europaparlamentet	 eller	 Rådet	 gjør	
innsigelse	 mot	 en	 delegert	 rettsakt,	 skal	 den	 ikke	 tre	 i	
kraft.	Det	 organet	 som	gjør	 innsigelse	mot	 den	delegerte	
rettsakten,	skal	grunngi	dette.»

8.	 Vedlegg	 Ia	 og	 Ib,	 som	 finnes	 i	 vedlegget	 til	 denne	
forordning,	tilføyes.

Artikkel 2

Denne	 forordning	 trer	 i	 kraft	 den	 20.	 dag	 etter	 at	 den	 er	
kunngjort	i	Den europeiske unions tidende.

Denne	forordning	er	bindende	i	alle	deler	og	kommer	direkte	til	anvendelse	i	alle	medlemsstater.

Utferdiget	i	Strasbourg,	19.	mai	2010.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J.	BUZEK D.	LÓPEZ	GARRIDO

	 Formann	 Formann

______
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VEDLEGG

«VEDLEGG Ia

Tekniske	krav	til	identifikasjon

Ved	 anvendelse	 av	 artikkel	 4	 nr.	 1	 skal	 standardsystemet	 for	 elektronisk	 identifikasjon	 være	 et	 passivt	
radiofrekvensidentifikasjonsutstyr	som	bare	kan	avleses	(«signalgiver»)

1.	 som	er	i	samsvar	med	ISO-standard	11784	og	benytter	HDX-	eller	FDX-B-teknologi,	og

2.	 som	kan	avleses	med	en	leser	som	er	i	samsvar	med	ISO-standard	11785.

______

VEDLEGG Ib

Tekniske	krav	til	rabiesvaksinasjon	(nevnt	i	artikkel	5	nr.	1	bokstav	b)	i))

Ved	anvendelse	av	artikkel	5	nr.	1	skal	en	rabiesvaksinasjon	anses	som	gyldig	dersom	følgende	krav	er	oppfylt:

1.	 Rabiesvaksinen	skal

a)	 være	en	annen	vaksine	enn	en	levende,	modifisert	vaksine,	og	høre	inn	under	en	av	følgende	kategorier:

i)	 en	inaktivert	vaksine	med	minst	én	antigen	enhet	per	dose	(WHO-standard),	eller

ii)	 en	 rekombinant	vaksine	som	uttrykker	det	 immuniserende	glykoproteinet	av	 rabiesviruset	 i	en	 levende	
virusvektor,

b)	 dersom	den	gis	i	en	medlemsstat,	ha	fått	markedsføringstillatelse	i	samsvar	med

i)	 europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2001/82/EF	av	6.	november	2001	om	innføring	av	et	fellesskapsregelverk	
for	veterinærpreparater(1),	eller

ii)	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 726/2004	 av	 31.	 mars	 2004	 om	 fastsettelse	 av	
fellesskapsframgangsmåter	 for	 godkjenning	 og	 overvåking	 av	 legemidler	 for	 mennesker	 og	
veterinærpreparater	og	om	opprettelse	av	et	europeisk	legemiddelkontor(2),

c)	 dersom	den	gis	i	en	tredjestat,	oppfylle	minst	kravene	fastsatt	i	kapittel	2.1.13	del	C	i	2008-utgaven	av	Verdens	
dyrehelseorganisasjons	håndbok	om	landdyr.

2.	 En	rabiesvaksine	kan	anses	som	gyldig	bare	dersom	den	oppfyller	følgende	vilkår:

a)	 Vaksinen	ble	gitt	den	dato	som	er	angitt	i

i)	 avsnitt	IV	i	passet	eller

ii)	 i	det	relevante	avsnittet	i	det	ledsagende	helsesertifikatet.

b)	 Datoen	nevnt	i	bokstav	a)	kan	ikke	være	tidligere	enn	datoen	for	merking	med	mikrobrikke	angitt	i

i)	 avsnitt	III	nr.	2	i	passet	eller

ii)	 i	det	relevante	avsnittet	i	det	ledsagende	helsesertifikatet.

(1)	 EFT	L	311	av	28.11.2001,	s.	1.
(2)	 EUT	L	136	av	30.4.2004,	s.	1.
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c)	 Det	skal	ha	gått	minst	21	dager	siden	den	vaksineprotokollen	som	produsenten	av	grunnvaksinasjonen	krever,	
er	fullført,	i	samsvar	med	den	tekniske	spesifikasjonen	i	markedsføringstillatelsen	nevnt	i	nr.	1	bokstav	b)	for	
rabiesvaksinen	i	den	medlemsstaten	eller	tredjestaten	der	vaksinen	gis.

d)	 Vaksinasjonens	 gyldighetstid	 i	 henhold	 til	 den	 tekniske	 spesifikasjonen	 i	 markedsføringstillatelsen	 for	
rabiesvaksinen	i	den	medlemsstaten	eller	tredjestaten	der	rabiesvaksinen	gis,	skal	være	angitt	av	den	godkjente	
veterinæren	i

i)	 avsnitt	IV	i	passet	eller

ii)	 i	det	relevante	avsnittet	i	det	ledsagende	helsesertifikatet.

e)	 en	 revaksinasjon	 (booster)	 skal	 anses	 som	 en	 grunnvaksinasjon	 dersom	 den	 ikke	 ble	 utført	 innenfor	
gyldighetstiden	nevnt	i	bokstav	d)	for	en	tidligere	vaksinasjon.»

_________
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Europaparlamentets,	Rådets	og	Kommisjonens	uttalelse	om	artikkel	290	i	traktaten	om	Den	europeiske	unions	
virkemåte	(TEUV)

Europaparlamentet,	Rådet	og	Kommisjonen	erklærer	at	bestemmelsene	i	denne	forordning	ikke	skal	berøre	organenes	
framtidige	holdninger	med	hensyn	til	gjennomføringen	av	artikkel	290	i	TEUV	eller	regelverksakter	som	inneholder	
slike	bestemmelser.

_________

Uttalelse	fra	Kommisjonen

Kommisjonen	har	til	hensikt	å	foreslå	en	gjennomgåelse	av	forordning	(EF)	nr.	998/2003	i	sin	helhet	før	30.	juni	2011,	
særlig	når	det	gjelder	delegerte	rettsakter	og	gjennomføringsrettsakter.

_________

Uttalelse	fra	Kommisjonen	om	underretning	om	delegerte	rettsakter

Europakommisjonen	merker	seg	at	Europaparlamentet	og	Rådet	mener	at	det	ved	underretning	om	delegerte	rettsakter	
skal	tas	hensyn	til	organenes	ferieperioder	(vinter,	sommer	og	valg	til	Europaparlamentet)	unntatt	når	det	i	regelverksakten	
angis	at	framgangsmåte	for	hastebehandling	skal	anvendes,	for	å	sikre	at	Europaparlamentet	og	Rådet	kan	utøve	sine	
rettigheter	innenfor	fristene	fastsatt	i	de	berørte	regelverksaktene,	og	Kommisjonen	vil	handle	i	samsvar	med	dette.

_________


