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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/31/EU 

av 12. juni 2013 

om endring av rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til krav til dyrehelse ved handel innenfor og 

import til Unionen av hunder, katter og ildrer(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 43 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Krav til dyrehelse ved handel innenfor og import til 

Unionen av hunder, katter og ildrer er fastsatt i råds-

direktiv 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 felles-

skapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 

90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg 

og embryoer til Fellesskapet(3). 

2)  Nevnte krav viser til de relevante kravene til dyrehelse 

som gjelder ikke-kommersiell forflytning av hunder, 

katter og ildrer til en medlemsstat fra en annen med-

lemsstat eller tredjestater eller territorier fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 

av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får 

anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr(4). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 28.6.2013,  

s. 107, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2016 av 

29. april 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 1. 

(1) EUT C 229 av 31.7.2012, s. 119. 

(2) Europaparlamentets holdning av 23. mai 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 10. juni 2013. 

(3) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. 

(4) EUT L 146 av 13.6.2003, s. 1. 

3)  Opphevingen av forordning (EF) nr. 998/2003 ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 

av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr(5) gjør det nødvendig å endre direktiv 

92/65/EØF for å fjerne og erstatte henvisningene til 

forordning (EF) nr. 998/2003 med henvisninger til 

forordning (EU) nr. 576/2013. 

4)  Rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 

om vern av dyr under transport og tilknyttet virk-

somhet(6) får blant annet anvendelse på transport av 

hunder, katter og ildrer i Unionen. Det bør derfor settes 

inn en henvisning til nevnte forordning i direktiv 

92/65/EØF som fastsetter hvilke krav til dyrehelse som 

får anvendelse på handel med disse dyrene. 

5)  Videre har erfaring fra anvendelsen av direktiv 

92/65/EØF vist at det i de fleste tilfeller ikke er praktisk 

mulig å gjennomføre den kliniske undersøkelsen av et 

dyr innen 24 timer før avsendelse. Tidsfristen fastsatt i 

direktiv 92/65/EØF bør derfor utvides til 48 timer, som 

er anbefalt av Verdens dyrehelseorganisasjon. 

6)  Kommisjonen anser at det i dette tilfelle ikke er beret-

tiget å spørre medlemsstatene om å framlegge forklaren-

de dokumenter til Kommisjonen om sammenhengen 

mellom bestemmelsene i dette direktiv og de tilsvarende 

delene i nasjonale innarbeidingsdokumenter. Dette 

direktiv medfører et meget begrenset antall endringer til 

direktiv 92/65/EØF, noe som bør gjøre det mulig for 

Kommisjonen å innhente opplysninger om innarbeiding 

uten å avsette store ressurser til oppgaven. Medlems-

statene bør under alle omstendigheter oversende teksten 

til de innarbeidede tiltakene til Kommisjonen. 

7)  Direktiv 92/65/EØF bør derfor endres —  

  

(5) Se s. 1 i denne EUT. 

(6) EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1. 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer 

I direktiv 92/65/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  For å kunne gjøres til gjenstand for handel skal 

hunder, katter og ildrer: 

a)  overholde vilkårene fastsatt i artikkel 6 og 

eventuelt artikkel 7 i europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om 

ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr(*), 

b)  innen 48 timer før avsendelse gjennomgå en 

klinisk undersøkelse av en veterinær som er 

godkjent av vedkommende myndighet, og 

c)  under transport til bestemmelsesstedet ledsages av 

et helsesertifikat som: 

i) tilsvarer malen i del 1 i vedlegg E, og 

ii) er undertegnet av en offentlig veterinær som 

skal bekrefte at veterinæren som er godkjent av 

vedkommende myndighet, i relevant del av 

identifikasjonsdokumentet og i det format som 

er fastsatt i artikkel 21 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 576/2013, har dokumentert at den kliniske 

undersøkelsen som er utført i samsvar med 

bokstav b), viser at dyrene på undersøkelses-

tidspunktet var egnet til den planlagte avsendel-

sen i samsvar med rådsforordning (EF)  

nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om vern av 

dyr under transport og tilknyttet virk-

somhet(**). 

____________ 

(*) EUT L 178 av 28.6.2013, s. 1. 

(**) EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1.» 

b)  Nr. 3 oppheves. 

2)  I artikkel 16 skal annet og tredje ledd lyde: 

 «Når det gjelder katter, hunder og ildrer, må vilkårene for 

import minst tilsvare vilkårene fastsatt i bokstav a)–d) i 

artikkel 10 nr. 1 og artikkel 12 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 576/2013. 

 I tillegg til vilkårene nevnt i annet ledd skal hunder, katter 

og ildrer under transport til bestemmelsesstedet ledsages av 

et helsesertifikat som skal være utfylt og undertegnet av en 

offentlig veterinær som skal bekrefte at en klinisk under-

søkelse ble utført innen 48 timer før avsendelsen av dyrene 

av en veterinær som er godkjent av vedkommende 

myndighet, og som har bekreftet at dyrene på undersøkel-

sestidspunktet var egnet til den planlagte avsendelsen.» 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 28. desember 2014 vedta 

og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 29. desember 2014. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten 

til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på 

det området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 12. juni 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President  Formann 

 __________  


