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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 656/2013 

av 10. juli 2013 

om fastsettelse av overgangsbestemmelser med hensyn til modellen til pass utstedt i Kroatia for 

hunder, katter og ildrer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig artikkel 

42, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  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) 

får anvendelse blant annet på forflytning til medlems-

stater fra tredjestater av kjæledyr av artene som er 

oppført i vedlegg I til nevnte forordning. Hunder og 

katter er oppført i del A og ildrer er oppført i del B i 

nevnte vedlegg. 

2)  Del B avsnitt 2 i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 998/2003 inneholder en liste over stater og 

territorier, herunder Kroatia, som anvender regler for 

ikke-kommersielle forflytninger av disse kjæledyrene 

som minst tilsvarer reglene fastsatt i nevnte forordning. 

3)  Som følge av dette kan hunder, katter og ildrer som 

forflyttes fra disse statene og territoriene til medlems-

stater, ledsages av et pass som er i samsvar med 

modellen i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2003/803/EF 

av 26. november 2003 om opprettelse av et standardpass 

for forflytning av hunder, katter og ildrer innenfor 

Fellesskapet(2) og tilleggskravene fastsatt i vedlegg II til 

nevnte vedtak, med visse nødvendige tilpasninger med 

hensyn til standardpassets omslag. 

4)  Fra tiltredelsesdatoen for Kroatia skal hunder, katter og 

ildrer ikke forflyttes fra Kroatia til en annen medlems-

stat med mindre de ledsages av et pass som er i samsvar 

med modellen i vedlegg I til vedtak 2003/803/EF og 

tilleggskravene fastsatt i vedlegg II til nevnte vedtak. 

5)  Blankopass trykt av vedkommende myndigheter i 

Kroatia samt blankopass distribuert til, men ennå ikke 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 11.7.2013,  

s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av  

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

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

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

utstedt av, godkjente veterinærer i Kroatia før tiltredel-

sesdatoen kan imidlertid fortsatt finnes på lager etter 

denne datoen. 

6)  Samtidig bør pass utstedt før tiltredelsesdatoen fortsatt 

godtas, på visse vilkår, i en overgangsperiode på tre år 

for å begrense den administrative og økonomiske 

byrden på eiere av kjæledyr. 

7)  For å lette overgangen fra den eksisterende ordningen til 

den som gjelder fra tiltredelsesdatoen for Kroatia, er det 

derfor hensiktsmessig å fastsette overgangstiltak for 

forflytning av kjæledyr fra Kroatia til andre medlems-

stater. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene skal tillate forflytning fra Kroatia til deres 

territorium av kjæledyr av artene oppført i del A og B i vedlegg 

I til forordning (EF) nr. 998/2003 som ledsages av et pass som 

er utstedt av en godkjent veterinær i Kroatia senest  

30. juni 2014 og som oppfyller følgende krav: 

a)  det er utarbeidet i samsvar med modellen i vedlegg I til 

vedtak 2003/803/EF og tilleggskravene fastsatt i del A, del 

B nr. 2 bokstav a) og c) og del C i vedlegg II til nevnte 

vedtak, 

b)  som unntak fra del B nr. 1 og del B nr. 2 bokstav b) i 

vedlegg II til vedtak 2003/803/EF er Kroatias emblem trykt 

på omslagets øverste firedel, over ordene «Republika 

Hrvatska», på en blå bakgrunn (PANTONE REFLEX 

BLUE). 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft med forbehold om at tiltredelses-

traktaten for Kroatia trer i kraft, og da på det samme tidspunkt. 

Den får anvendelse fram til 30. juni 2016. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


