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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561
af 11. april 2016
om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår
standarddyresundhedscertifikatet til brug ved ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et
område eller et tredjeland af hunde, katte eller fritter
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel
flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (1), særlig artikel 25, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) nr. 576/2013 fastsættes det, at hunde, katte og fritter, der flyttes til en medlemsstat fra et
område eller et tredjeland i ikke-kommercielt øjemed, skal ledsages af et identifikationsdokument i form af et
dyresundhedscertifikat. Del 1 i bilag IV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 (2)
indeholder et standarddyresundhedscertifikat.

(2)

I standarddyresundhedscertifikatet henvises der til kravet om, at der i henhold til bilag IV til forordning (EU)
nr. 576/2013 skal foretages en vellykket test for immunrespons på rabiesvaccination på blodprøver taget fra
hunde, katte og fritter, der kommer fra — eller efter planen skal i transit gennem — et andet område eller
tredjeland end dem, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013.

(3)

Efter gentagne tilfælde af forfalskninger af laboratorierapporter med analyseresultater fra rabies-antistoftitre
ringstest er det på sin plads at minde de attesterende embedsmænd i områderne eller tredjelandene om, at tilfreds
stillende resultater af testen kun bør attesteres, såfremt laboratorierapportens ægthed er blevet verificeret. Der bør
medtages et specifikt vejledningsnotat herom i dyresundhedscertifikatet.

(4)

Desuden er oplysningen om datoen for mærkning af hunde, katte eller fritter, jf. del I i dyresundhedscertifikatet,
blevet misforstået af attesterende embedsmænd i tredjelande og har derfor forårsaget problemer i forbindelse med
kontroller ved EU's ydre grænser. For at undgå enhver misforståelse bør denne oplysning fjernes fra dyresund
hedscertifikatets del I, hvori dyrene beskrives, og indsættes i certifikatets del II, som vedrører attesteringen af
dyrene. Der bør ligeledes medtages en specifik vejledning om kontrol af mærkningen i del II.

(5)

Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

For at undgå enhver forstyrrelse af bevægeligheden bør anvendelsen af dyresundhedscertifikater, som inden denne
forordnings anvendelsesdato er udstedt i overensstemmelse med del 1 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU)
nr. 577/2013, tillades i en overgangsperiode.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter,
Dyr, Fødevarer og Foder —

(1) EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1.
(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikkekommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og
sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 576/2013 (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 109).
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VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende
forordning.
Artikel 2
I en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2016, kan medlemsstaterne tillade indførsel af hunde, katte og
fritter, der flyttes til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland i ikke-kommercielt øjemed, og som ledsages af et
dyresundhedscertifikat udstedt senest den 31. august 2016 i overensstemmelse med standardsundhedscertifikatet i del 1
i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013, i den udgave, der var gældende indtil de ændringer, der
indføres ved nærværende forordning.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. september 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2016.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
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