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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/561 

av 11. april 2016 

om endring av vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 med hensyn til 

modellen for helsesertifikat for hunder, katter og ildrer som forflyttes til en medlemsstat fra 

et territorium eller en tredjestat for ikke-kommersielle formål(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning 

av kjæledyr og om oppheving av forordning (EF) nr. 998/2003(1), særlig artikkel 25 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsettes det at hunder, katter og ildrer som forflyttes til en medlemsstat fra et 

territorium eller en tredjestat for ikke-kommersielle formål, skal ledsages av et identifikasjonsdokument i 

helsesertifikatformat. Del 1 i vedlegg IV til kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013(2) inneholder 

modellen for helsesertifikatet. 

2) I modellen for helsesertifikatet vises det til kravet om at det i henhold til vedlegg IV til forordning (EU) nr. 576/2013 

skal utføres en vellykket test av immunrespons på rabiesvaksinasjon på blodprøver som er tatt fra hunder, katter og 

ildrer som kommer fra eller er beregnet på transitt gjennom et annet territorium eller en annen tredjestat enn dem som er 

oppført på en liste i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. 

3) Etter gjentatte tilfeller av forfalskning av laboratorierapporter med resultater av tester med rabies-antistofftitrering bør 

sertifikatutstedere i territorier eller tredjestater påminnes om at testresultater bør sertifiseres som tilfredsstillende bare 

dersom det er kontrollert at laboratorierapporten er ekte. En særlig rettledning om dette bør inngå i helsesertifikatet. 

4) Videre har posten om merking av hunder, katter eller ildrer i del I i helsesertifikatet blitt misforstått av sertifikatutsteder 

i tredjestater, noe som har medført problemer under samsvarskontroller ved Unionens ytre grenser. For å unngå 

misforståelser bør posten fjernes fra del I i helsesertifikatet som beskriver dyrene, og heller innføres i del II av nevnte 

sertifikat, som omhandler sertifisering av dyrene. En særlig rettledning om kontroll av merking bør også innføres i 

del II. 

5) Vedlegg IV til forordning (EU) nr. 577/2013 bør derfor endres. 

6) For å unngå eventuelle forstyrrelser i forflytninger bør det i en overgangsperiode være tillatt å bruke helsesertifikater 

som før denne forordnings anvendelsesdato er utstedt i samsvar med del 1 i vedlegg IV til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 577/2013. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 12.4.2016, s.26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 164/2016 av 23. 

september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 av 28. juni 2013 om modellen for identifikasjonsdokumentene for ikke-

kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer, om fastsettelse av lister over territorier og tredjestater og om krav til formatet til, 

utformingen av og språket i erklæringene som godtgjør samsvar med visse vilkår fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

576/2013 (EUT L 178 av 28.6.2013, s. 109). 

2017/EØS/36/01 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

I en overgangsperiode fram til 31. desember 2016 kan medlemsstatene tillate innførsel av hunder, katter og ildrer som forflyttes 

til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat for ikke-kommersielle formål, som ledsages av et helsesertifikat som er 

utstedt senest 31. august 2016 i samsvar med modellen angitt i del 1 i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 577/2013 i den utgaven som gjaldt før endringene som innføres ved denne forordning. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. september 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 11. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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VEDLEGG 

Del 1 i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 skal lyde: 

«DEL 1 

Modell for helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium 

eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning 

(EU) nr. 576/2013 

STAT: Veterinærattest ved import til EU 
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I.1.  Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Tlf. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Tlf. 

I.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

I.7. Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode  I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9.  Bestemmelsesstat ISO-

kode 

I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted I.12.  Bestemmelsessted  

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel I.16.  Grensekontrollstasjon ved import til EU 

I.17.  CITES-nr. 

I.18.  Varebeskrivelse  I.19.  Varekode (HS-kode) 

 010619 

 I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur I.22.  Samlet antall 

kolli 

I.23.  Forseglings-/containernummer I.24.  Type kolli 
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I.25.  Varer sertifisert til  

 Kjæledyr    

I.26.  For transitt til tredjestat  I.27.  For import eller innførsel til EU 

I.28.  Identifikasjon av varene 

 Art  Kjønn Farge  Rase Identifikasjons- Identifikasjons- Fødselsdato  

(vitenskapelig navn) nummer  system [dd/mm/åååå] 
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STAT Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium eller en 

tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 2 i 

forordning (EU) nr. 576/2013 

 II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer II.b. 

 D
e
l 
II

: 
A

tt
e
s
te

ri
n

g
  

 Undertegnede offentlig veterinær(
1
) / veterinær godkjent av vedkommende myndighet(

1
) i  ...................... 

(sett inn navn på territorium eller tredjestat) bekrefter følgende: 

 Forsendelsens formål/art som attestert av eieren 

II.1.  Ifølge vedlagte erklæring(
2
) fra eieren eller den fysiske personen som har skriftlig tillatelse 

fra eieren til å foreta den ikke-kommersielle forflytningen av dyrene på eierens vegne, som 

er dokumentert(
3
), vil dyrene beskrevet i felt I.28 ledsage eieren eller den fysiske personen 

som har skriftlig tillatelse fra eieren til å foreta den ikke-kommersielle forflytningen av dyrene 

på eierens vegne innen høyst fem dager fra dennes forflytning, og de er ikke gjenstand for 

en forflytning med salg eller overdragelse av eiendomsretten som formål, og ansvaret for 

dyrene under den ikke-kommersielle forflytningen forblir under ansvar av 

(
1
) enten  [eieren] 

 (
1
) eller  [den fysiske personen som har skriftlig tillatelse fra eierejn til å foreta den ikke-kommersielle 

forflytningen av dyrene på eierens vegne] 

(
1
) eller  [den fysiske personen utpekt av en transportør som eieren har inngått avtale med om å 

foreta den ikke-kommersielle forflytningen av dyrene på eierens vegne] 

 (
1
) enten [II.2.  dyrene beskrevet i felt I.28 forflyttes i grupper på høyst fem] 

 (
1
) eller [II.2.  dyrene beskrevet i felt I.28 forflyttes i grupper på mer enn fem, er over seks måneder og 

skal delta i konkurranser, på utstillinger eller idrettsarrangementer eller trening til slike, og 

eieren eller den fysiske personen nevnt i nr. II.1 har framlagt bevis(
3
) på at dyrene er 

registrert 

  (
1
) enten  [for å delta på et slikt arrangement] 

(
1
) eller  [i en forening som arrangerer slike arrangementer.]] 

Attestering av rabiesvaksinasjon og test med rabies-antistofftitrering 

 (
1
) enten [II.3.  dyrene beskrevet i felt I.28 er yngre enn 12 uker og er ikke vaksinert mot rabies, eller er 

mellom 12 og 16 uker og er vaksinert mot rabies, uten at det er gått minst 21 dager siden 

fullføringen av grunnvaksinasjonen mot rabies utført i samsvar med gyldighetskravene 

fastsatt i vedlegg III til forordning (EU) nr. 576/2013(
4
), og 

  II.3.1.  dyrenes opprinnelsesterritorium eller -tredjestat som angitt i felt I.1 er oppført på 

en liste i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, og 

bestemmelsesmedlemsstaten angitt i felt I.5 har underrettet offentligheten om at 

den tillater forflytning av disse dyrene til dens territorium og at dyrene ledsages av 

(
1
) enten  [II.3.2.  den vedlagte erklæringen(

5
) fra eieren eller den fysiske personen nevnt i nr. II.1 

om at dyrene fra fødselen fram til tidspunktet for den ikke-kommersielle 

forflytningen ikke har hatt noen kontakt med ville dyr av arter som er mottakelige 

for rabies] 

(
1
) eller  [II.3.2.  moren, som de fortsatt er avhengige av, og det kan fastslås at moren, før de ble 

født, ble vaksinert mot rabies i samsvar med gyldighetskravene fastsatt i vedlegg 

III til forordning (EU) nr. 576/2013.] 
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 STAT Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra 

et territorium eller en tredjestat av hunder, katter 

eller ildrer i samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 2 i 

forordning (EU) nr. 576/2013 

 II.  Helseopplysninger  II.a.  Sertifikatets referansenummer II.b. 

 (
1
) og/eller  [II.3.  dyrene beskrevet i felt I.28 var minst 12 uker på tidspunktet for 

rabiesvaksinasjonen, og minst 21 dager har gått siden fullføringen av 

grunnvaksinasjonen mot rabies(
4
) utført i samsvar med 

gyldighetskravene fastsatt i vedlegg III til forordning (EU) nr. 576/2013, 

og eventuell revaksinasjon ble utført innenfor den forrige 

vaksinasjonens gyldighetstid(
6
), og 

(
1
) enten  [II.3.1  dyrene beskrevet i felt I.28 kommer fra et territorium eller en 

tredjestat oppført på en liste i vedlegg II til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, direkte, 

gjennom et territorium eller en tredjestat oppført på en liste i 

vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 

eller gjennom et annet territorium eller en annen tredjestat 

enn dem oppført på en liste i vedlegg II til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 576/2013(
7
), 

og nærmere opplysninger om den nåværende 

rabiesvaksinasjonen er angitt i tabellen under] 

(
1
) eller  [II.3.1  dyrene beskrevet i felt I.28 kommer fra eller er beregnet på 

transitt gjennom et annet territorium eller en annen 

tredjestat enn dem oppført på en liste i vedlegg II til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013, og en test 

med rabies-antistofftitrering(
8
) som er utført på en 

blodprøve tatt på datoen angitt i tabellen under av en 

veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet, 

minst 30 dager etter den forutgående vaksinasjonen og 

minst tre måneder før utstedelsesdatoen for dette 

sertifikatet, viste et antistofftiter på minst 0,5 IU/ml(
9
), og 

eventuell etterfølgende revaksinasjon ble utført innenfor 

den forrige vaksinasjonens gyldighetstid(
6
), og nærmere 

opplysninger om den gjeldende rabiesvaksinasjonen og 

tidspunktet for prøvetaking for testing av immunrespons er 

angitt i tabellen under: 

Signalgiver eller tatovering  

Vaksinens 

navn og 

produsent 

Partinummer 

Vaksinasjonens 

gyldighet 

Dato for 

blodprøve-

taking 

[dd/mm/åååå] 

Dyrets 

alfanumeriske 

kode 

Dato for implantasjon 

og/eller avlesing(
10

) 

[dd/mm/åååå] 

Vaksinasjons-

dato 

[dd/mm/åååå] 

F
ra

 

[d
d

/m
m

/å
å
å

å
] 

T
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d
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m

/å
å
å

å
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]] 
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STAT Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium 

eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med 

artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

II.  Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer II.b. 

Attestering av parasittbehandling 

(
1
) enten  [II.4.  hundene beskrevet i felt I.28 er beregnet på å sendes til en medlemsstat som er oppført på 

en liste i vedlegg I til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011, og er behandlet mot 

Echinococcus multilocularis, og nærmere opplysninger om behandlingen som er gitt av 

veterinæren i samsvar med artikkel 7 i delegert forordning (EU) nr. 1152/2011(
11

)(
12

)(
13

), er 

angitt i tabellen under] 

(
1
) eller  [II.4.  hundene beskrevet i felt I.28 er ikke blitt behandlet mot Echinococcus multilocularis(

11
).] 

Hundens signalgiver- 

eller tatoveringsnummer 

Behandling mot Echinococcus Veterinær som har gitt behandlingen 

Produktets navn 

og produsent 

Dato [dd/mm/åååå] og 

klokkeslett for 

behandling [00:00] 

Navn med blokkbokstaver, stempel og underskrift 

    

    

    

    

    

]] 

Merknader 

(a)  Dette sertifikatet er beregnet for hunder (Canis lupus familiaris), katter (Felis silvestris catus) og ildrer (Mustela 

putorius furo). 

(b)  Dette sertifikatet er gyldig i ti dager fra datoen for den offentlige veterinærens utstedelse fram til datoen for 

dokument- og identitetskontrollene på de utpekte reisendes innreisesteder i Unionen (tilgjengelig på 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm). 

Ved sjøtransport forlenges denne ti-dagersperioden med en tilleggsperiode som tilsvarer sjøreisens varighet. 

Med henblikk på ytterligere forflytning til andre medlemsstater er dette sertifikatet gyldig i til sammen fire måneder 

fra datoen for dokument- og identitetskontroller, eller fram til utløpsdatoen for rabiesvaksinasjonens gyldighet 

eller fram til vilkårene som gjelder dyr som er yngre enn 16 uker nevnt i nr. II.3 opphører å gjelde, etter hva som 

inntreffer først. Merk at visse medlemsstater har underrettet om at forflytning til deres territorium av dyr som er 

yngre enn 16 uker som nevnt i nr. II.3, ikke er tillatt. Ytterligere opplysninger fås på 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm. 

Del I: 

Felt I.5:  Mottaker: angi den første bestemmelsesmedlemsstaten. 

Felt I.28:  Identifikasjonssystem: velg enten signalgiver eller tatovering. 

 Identifikasjonsnummer: angi signalgiverens eller tatoveringens alfanumeriske kode. 

 Fødselsdato/rase: som angitt av eieren. 

  

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm
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STAT Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium 

eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med 

artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

II.  Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer II.b. 

Del II: 

(
1
) Stryk det som ikke passer. 

(
2
)  Erklæringen nevnt i nr. II.1 skal vedlegges sertifikatet og være i samsvar med modellen og tilleggskravene 

fastsatt i del 3 i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. 

(
3
)  Beviset nevnt i nr. II.1 (f.eks. ombordstigningskort, flybillett) og i nr. II.2 (f.eks. kvittering for inngangsbillett til 

arrangement, bevis på medlemskap) skal framvises på anmodning fra vedkommende myndighet med ansvar for 

kontrollene nevnt i bokstav b) i merknadene. 

(
4
)  En revaksinasjon skal anses som en grunnvaksinasjon dersom den ikke ble foretatt innenfor gyldighetstiden for 

en tidligere vaksinasjon. 

(
5
)  Erklæringen nevnt i nr. II.3.2 som skal vedlegges sertifikatet, oppfyller kravene til format, utforming og språk 

fastsatt i del 1 og 3 i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. 

(
6
)  En bekreftet kopi av det berørte dyrets identifikasjons- og vaksinasjonsopplysninger skal være vedlagt 

sertifikatet. 

(
7
)  Den tredje muligheten forutsetter at eieren eller den fysiske personen nevnt i nr. II.1, på anmodning fra 

vedkommende myndigheter med ansvar for kontrollene nevnt i bokstav b), framlegger en erklæring om at dyrene 

ikke har vært i kontakt med dyr av arter som er mottakelige for rabies, og at de er holdt i sikker forvaring i et 

transportmiddel eller ikke har forlatt en internasjonal lufthavns område under transitt gjennom et annet territorium 

eller en annen tredjestat enn de som er oppført på en liste i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 577/2013. Denne erklæringen skal oppfylle kravene til format, utforming og språk fastsatt i del 2 og 3 i 

vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013. 

(
8
)  Testen med rabies-antistofftitrering nevnt i nr. II.3.1 

— skal foretas på en prøve tatt av en veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet, minst 30 dager 

etter vaksinasjonsdatoen og tre måneder før importdatoen, 

— skal påvise minst 0,5 IU/ml rabiesvirus-nøytraliserende antistoffer i serum, 

— skal foretas i et laboratorium som er godkjent i samsvar med artikkel 3 i rådsvedtak 2000/258/EF (liste over 

godkjente laboratorier er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm), 

— behøver ikke å gjentas på et dyr som etter nevnte test med tilfredsstillende resultater er blitt revaksinert mot 

rabies innenfor gyldighetstiden for en tidligere vaksinasjon. 

En bekreftet kopi av den offisielle rapporten fra det godkjente laboratoriet om resultatene av testen med rabies-

antistofftitrering nevnt i nr. II.3.1 skal være vedlagt sertifikatet. 

(
9
)  Ved å bekrefte dette resultatet bekrefter den offentlige veterinæren at han/hun etter beste evne og om nødvendig 

etter kontakt med laboratoriet angitt i rapporten, har kontrollert ektheten av laboratorierapporten om resultatene 

av testen med rabies-antistofftitrering nevnt i nr. II.3.1. 

(
10

)  Sammenholdt med fotnote (
6
) skal merkingen av de berørte dyrene ved implantasjon av en signalgiver eller med 

en lett leselig tatovering som er utført før 3. juli 2011, kontrolleres før noen opplysninger registreres i dette 

sertifikat, og denne kontrollen skal alltid skje før eventuelle vaksiner eller, dersom det er aktuelt, tester som 

utføres på dyrene. 

  

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
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STAT Ikke-kommersiell forflytning til en medlemsstat fra et territorium 

eller en tredjestat av hunder, katter eller ildrer i samsvar med 

artikkel 5 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 576/2013 

II.  Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer II.b. 

(
11

)  Behandlingen mot Echinococcus multilocularis nevnt i nr. II.4 skal 

— foretas av en veterinær høyst 120 timer og minst 24 timer før tidspunktet for den planlagte innføringen av 

hundene til en medlemsstat eller deler av en medlemsstat oppført på listen i vedlegg I til delegert forordning 

(EU) nr. 1152/2011, 

— bestå av et godkjent legemiddel som inneholder en tilstrekkelig dose praziquantel eller farmakologisk aktivt 

stoff som alene eller i kombinasjon har vist seg å redusere angrepet av kjønnsmodne og ikke kjønnsmodne, 

tarmlevende former av Echinococcus multilocularis hos den berørte vertsarten. 

(
12

)  Tabellen nevnt i nr. II.4 skal brukes for å dokumentere nærmere opplysninger om en ytterligere behandling, 

dersom en slik er foretatt etter den datoen sertifikatet ble underskrevet og før den planlagte innførselen til en 

medlemsstat eller deler av en medlemsstat oppført på listen i vedlegg I til delegert forordning (EU) nr. 1152/2011. 

(
13

)  Tabellen nevnt i nr. II.4 skal brukes for å dokumentere nærmere opplysninger om behandlinger, dersom slike er 

foretatt etter den datoen sertifikatet ble underskrevet med henblikk på videre forflytning til andre medlemsstater 

beskrevet i bokstav b) i merknadene og sammenholdt med fotnote (
11

). 

Offentlig veterinær / godkjent veterinær 

Navn (med blokkbokstaver):  Stilling og tittel: 

Adresse: 

Telefon: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel: 

Vedkommende myndighets påtegning (ikke nødvendig når sertifikatet er underskrevet av en offentlig veterinær) 

Navn (med blokkbokstaver):  Stilling og tittel: 

Adresse: 

Telefon: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel: 

Tjenestemann på reisendes innreisested (for videre forflytning til andre medlemsstater) 

Navn (med blokkbokstaver):  Tittel: 

Adresse: 

Telefon: 

E-postadresse: 

Dato for gjennomføring av dokument- og identitetskontroller:  Underskrift:  Stempel:» 

 


