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BILAG I 

"DEL 1 

Liste over områder og tredjelande, jf. artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 576/2013 

" 

ISO-kode Område eller tredjeland

AD Andorra

CH Schweiz 

FO Færøerne

GI Gibraltar 

GL Grønland 

IS Island 

LI Lichtenstein

MC Monaco

SM San Marino 

VA Vatikanstaten 
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BILAG II 

"DEL 2 

Liste over områder og tredjelande, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 576/2013 

ISO-kode Område eller tredjeland Omfattede områder

AC Ascension 

AE De Forenede Arabiske Emirater 

AG Antigua og Barbuda 

AR Argentina

AU Australien

AW Aruba 

BA Bosnien-Hercegovina 

BB Barbados

BH Bahrain 

BM Bermuda

BQ Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-
øerne)

BY Hviderusland

CA Canada

CL Chile 

CW Curaçao

FJ Fidji 

FK Falklandsøerne 

HK Hongkong 

JM Jamaica 

JP Japan 

KN Saint Kitts og Nevis 

KY Caymanøerne 

LC Santa Lucia

MS Montserrat

MK Nordmakedonien

MU Mauritius

MX Mexico

MY Malaysia

NC Ny Kaledonien 
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" 

NZ New Zealand 

PF Fransk Polynesien 

PM Saint-Pierre og Miquelon 

RU Rusland 

SG Singapore

SH St. Helena 

SX Sint-Maarten

TT Trinidad og Tobago 

TW Taiwan 

US USA AS — Amerikansk Samoa 
GU ─ Guam 
MP — Nordmarianerne 
PR — Puerto Rico 
VI — Amerikanske Jomfruøer 

VC Saint Vincent og Grenadinerne 

VG De Britiske Jomfruøer 

VU Vanuatu 

WF Wallis og Futuna 
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BILAG III 

"DEL 1 

Standarddyresundhedscertifikat til brug ved ikke-kommerciel flytning til en 
medlemsstat fra et område eller et tredjeland af hunde, katte eller fritter, jf. artikel 5, 

stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 576/2013 

LAND: Veterinærcertifikat til brug ved import til 
EU

De
l 
I: 
N
ær
m
er
e 

op
lys
ni
ng
er 
o
m 
se
nd
in
ge
n

I.1. Afsender 

 Navn 

 Adresse 

 Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a.

I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

 Tlf.

I.6. Den person, der har ansvaret for sendingen i EU

I.7. 
Oprindelses
land 

ISO-kode I.8. 
Oprindelsesre
gion

Kode I.9. 
Bestemmelseslan
d

I S O -
kode

I.10. 
Bestemmelsesregi
on

Kode

I.11. Oprindelsessted I.12. Bestemmelsessted

I.13. Indladningssted I.14. Dato for afgang

I.15. Transportmiddel/-midler I.16. Indgangsgrænsekontrolsted i EU 

I.17. CITES-nr.

I.18. Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode) 
010619

I.20. Mængde

I.21. Produkternes temperatur I.22. Samlet antal kolli

I.23. Plombenr./containernr. I.24. Kollitype

I.25. Varer attesteret til: 

 Selskabsdyr ! 

DA    4

DA



I.26. Transit til tredjeland I.27. Import eller midlertidig indførsel til EU

I.28. Identifikation af varerne 

 Art Køn Farve Race Identifikationsnummer Identifikationssystem Fødselsdato 

(videnskabeligt navn)   [dd/mm/åååå] 
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LAND Ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et område 
eller et tredjeland af hunde, katte eller fritter, jf. artikel 5, 
stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 576/2013 

II. Sundhedsoplysninger II.a. Certifikatets referencenr. II.b.

Undertegnede embedsdyrlæge(1)/dyrlæge bemyndiget af den kompetente myndighed(1) 
i...................................................... (områdets eller tredjelandets navn) bekræfter hermed følgende: 

 Forsendelsens formål/art som attesteret af ejeren: 

II.1. Det fremgår af vedlagte erklæring(2) fra ejeren eller den fysiske person, 
der har skriftlig bemyndigelse fra ejeren til at foretage den ikke-
kommercielle flytning af dyrene på ejerens vegne, jf . 
dokumentationen(3), at de i rubrik I.28 beskrevne dyr vil ledsage ejeren 
eller den fysiske person, der har skriftlig bemyndigelse fra ejeren til at 
foretage den ikke-kommercielle flytning af dyrene på ejerens vegne, 
inden for fem dage før eller efter flytningen af ejeren eller den 
bemyndigede person, og formålet med flytningen af dyrene ikke er at 
sælge eller at overdrage ejendomsretten til dem, samt at dyrene under 
hele den ikke-kommercielle flytning forbliver under ansvar af 

(1)enten [ejeren] 

(1)eller [den fysiske person, der har skriftlig bemyndigelse fra ejeren til at foretage den ikke-

Del 
II: 
Att
est
eri
ng
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(1)enten [ejeren] 

(1)eller [den fysiske person, der har skriftlig bemyndigelse fra ejeren til at foretage den ikke-
kommercielle flytning af dyrene på ejerens vegne]  

(1)eller [den fysiske person, der af en transportvirksomhed, som ejeren har indgået kontrakt med, er 
udpeget til at foretage den ikke-kommercielle flytning af dyrene på ejerens vegne] 

(1)enten [II.2. De i rubrik I.28 beskrevne dyr flyttes i et antal på højst fem] 

(1)eller [II.2. De i rubrik I.28 beskrevne dyr flyttes i et antal på over fem, er over seks måneder gamle og 
skal deltage i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne 
arrangementer, og ejeren eller den fysiske person omhandlet i punkt II.1 har fremlagt 
dokumentation(3) for, at dyrene er registreret] 

(1)enten [til at deltage i et sådant arrangement] 

(1)eller [hos en forening, der afholder sådanne arrangementer]. 

 Attestering af rabiesvaccination og rabies-antistoftitreringstest: 

(1)enten [II.3. De i rubrik I.28 beskrevne dyr er under 12 uger gamle og har ikke fået foretaget en 
rabiesvaccination, eller de er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en 
rabiesvaccination, uden at der imidlertid er gået mindst 21 dage siden afslutningen af den 
primære vaccination mod rabies, som er givet i overensstemmelse med gyldighedskravene i 
bilag III til forordning (EU) nr. 576/2013(4), og 

II.3.1 området eller tredjelandet, som de i rubrik I.1 angivne dyr kommer fra, er opført i 
bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013, den i 
rubrik I.5 angivne bestemmelsesmedlemsstat har underrettet offentligheden om, at 
den tillader flytning af sådanne dyr til sit område, og dyrene ledsages af 

(1)enten [II.3.2 den vedlagte erklæring(5) fra ejeren eller den fysiske person omhandlet i punkt II.1 
om, at dyrene fra fødslen og frem til tidspunktet for den ikke-kommercielle flytning 
ikke har været i kontakt med vildtlevende dyr af arter, der er modtagelige for 
rabies] 

(1)eller [II.3.2 deres moder, som de stadig er afhængige af, idet det kan fastslås, at moderen inden 
deres fødsel har fået foretaget en rabiesvaccination, der opfyldte gyldighedskravene 
i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013] 

(1)og/eller [II.3. De i rubrik I.28 beskrevne dyr var mindst 12 uger gamle på tidspunktet for 
rabiesvaccinationen, og der er gået mindst 21 dage siden afslutningen af den primære 
rabiesvaccination(4), som er givet i overensstemmelse med gyldighedskravene i bilag III til 
forordning (EU) nr. 576/2013, og en eventuel efterfølgende revaccination er givet inden 
udløbet af gyldighedsperioden for den foregående vaccination(6), og 

(1)enten [II.3.1 de i rubrik I.28 beskrevne dyr kommer fra et område eller et tredjeland, der er 
opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013, enten direkte, via 
et område eller et tredjeland, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning 
(EU) nr. 577/2013 eller via andre områder eller tredjelande end dem, der er opført i 
bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 i henhold til artikel 12, stk. 
1, litra c), i forordning (EU) nr. 576/2013(7), og der er angivet nærmere oplysninger 
om den p.t. gyldige rabiesvaccination i skemaet nedenfor:] 

(1)eller [II.3.1 de i rubrik I.28 beskrevne dyr kommer fra eller er bestemt til transit gennem andre 
områder el ler tredjelande end dem, der er opført i bi lag II t i l 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013, og der er udført en rabies-
antistoftitreringstest(8), hvor der er påvist en antistoftiter på mindst 0,5 IU/ml(9), på 
en blodprøve, som er udtaget af den dyrlæge, der er bemyndiget af den kompetente 
myndighed, på den i skemaet nedenfor angivne dato mindst 30 dage efter den 
foregående vaccination og mindst tre måneder inden datoen for udstedelse af dette 
certifikat; en eventuel efterfølgende revaccination er givet inden udløbet af 
gyldighedsperioden for den foregående vaccination(6), og nærmere oplysninger om 
den p.t. gyldige rabiesvaccination samt datoen for udtagning af prøven til testning 
af immunresponset er angivet i skemaet nedenfor:  

LAND Ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et område 
eller et tredjeland af hunde, katte eller fritter, jf. artikel 5, 
stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 576/2013 

II. Sundhedsoplysninger II.a. Certifikatets referencenr. II.b.
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Transponder eller 
tatovering 

Vaccina
tionsdat
o [dd/
mm/
åååå]

Vaccinens 
navn og 

producent

Batchn
r.

Vaccinationens 
gyldighed

Dato for 
udtagning af 
blodprøven 
[dd/mm/åååå]

Dyrets 
alfanumeris

ke kode

Dato for 
anbringel

se og/
eller 

aflæsning
(10) 

[dd/mm/åååå]

Fra 
[dd/
mm/
åååå]

Til 
[dd/
mm/
åååå]

]] 

 Attestering af parasitbehandling: 

(1)enten [II.4. De i rubrik I.28 beskrevne hunde er bestemt til en medlemsstat, der er opført i bilaget til 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2018/878, og er behandlet mod 
Echinococcus multilocularis, og der er angivet nærmere oplysninger om den 
dyrlægebehandling, der er foretaget i henhold til artikel 6 i Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 2018/772(11)(12)(13), i skemaet nedenfor.] 

(1)eller [II.4. De i rubrik I.28 beskrevne hunde er ikke behandlet mod Echinococcus multilocularis(11).]

Hundens 
transponder- 

eller 
tatoveringsnr.

Echinokokbehandling Behandlende dyrlæge

Produktets 
navn og 

producent

Behandlingsdato [dd/
mm/åååå] og 

klokkeslæt [00:00]

Navn med blokbogstaver, stempel og 
underskrift

LAND Ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et område 
eller et tredjeland af hunde, katte eller fritter, jf. artikel 5, 
stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 576/2013 

II. Sundhedsoplysninger II.a. Certifikatets referencenr. II.b.
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]] 

Bemærkninger 

a) Dette certifikat anvendes for hunde (Canis lupus familiaris), katte (Felis silvestris catus) og fritter 
(Mustela putorius furo). 

b) Dette certifikat er gyldigt i 10 dage, efter at embedsdyrlægen har udstedt 
det, indtil datoen for dokument- og identitetskontrol på de udpegede EU-
indgangssteder for rejsende (en oversigt findes på http://ec.europa.eu/food/animal/

liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).  
 Ved søtransport forlænges nævnte periode på 10 dage med en yderligere periode svarende til 

sørejsens varighed.  
Med henblik på videreflytning til andre medlemsstater er dette certifikat gyldigt i i alt fire måneder 
fra datoen for dokument- og identitetskontrollen eller indtil udløbet af rabiesvaccinationens 
gyldighedsperiode, eller indtil betingelserne i punkt II.3 vedrørende dyr, der er under 16 uger gamle, 
ophører med at finde anvendelse, hvis dette sker først. Bemærk, at visse medlemsstater har meddelt, 
at flytning til deres område af dyr på under 16 uger som omhandlet i punkt II.3 ikke er tilladt. 
Oplysninger herom findes på adressen http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/

index_en.htm. 

Del I: 

Rubrik I.5: Modtager: Angiv den første bestemmelsesmedlemsstat. 

Rubrik I.28: Identifikationssystem: Vælg et af følgende: transponder eller tatovering.  

 Identifikationsnr.: Angiv transponderens eller tatoveringens alfanumeriske kode. 

 Fødselsdato/race: Som oplyst af ejeren. 
Del II: 
(1) Det ikke relevante overstreges.  

(2) Den i punkt II.1 nævnte erklæring skal være vedlagt certifikatet og skal være i overensstemmelse 
med modellen og de supplerende krav i del 3 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 
577/2013.  

(3) Den dokumentation, der er nævnt i punkt II.1 (f.eks. boardingpas/flybillet) og punkt II.2 (f.eks. 
kvittering for tilmelding til det relevante arrangement/medlemsbevis), skal fremvises efter 
anmodning fra de kompetente myndigheder med ansvar for den i bemærkningerne, litra b), nævnte 
kontrol. 

(4) En eventuel revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for 
gyldighedsperioden for en tidligere vaccination. 

(5) Den i punkt II.3.2 nævnte erklæring, som certifikatet skal være vedlagt, skal opfylde kravene 
vedrørende format, layout og sprog i del 1 og 3 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 
577/2013. 

(6) Certifikatet skal være vedlagt en bekræftet genpart af identifikationsdokumentet og 
vaccinationsoplysningerne for de pågældende dyr.  

(7) Den tredje valgmulighed er betinget af, at ejeren eller den fysiske person omhandlet i punkt II.1 efter 
anmodning fra de kompetente myndigheder med ansvar for den i litra b) nævnte kontrol fremlægger 
en erklæring om, at dyrene ikke har været i kontakt med dyr af arter, der er modtagelige for rabies, og 
at de holdes sikkert om bord på et transportmiddel eller forbliver på en international lufthavns 
område under transitten gennem andre områder eller tredjelande end dem, der er opført i bilag II til 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Denne erklæring skal opfylde kravene vedrørende 
format, layout og sprog i del 2 og 3 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. 

(8) Den i punkt II.3.1 nævnte rabies-antistoftitreringstest: 

LAND Ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et område 
eller et tredjeland af hunde, katte eller fritter, jf. artikel 5, 
stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 576/2013 

II. Sundhedsoplysninger II.a. Certifikatets referencenr. II.b.
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" 

Embedsdyrlæge/bemyndiget dyrlæge 

 Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel: 

 Adresse 

 Tlf.: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:

Den kompetente myndigheds påtegning (kræves ikke, hvis certifikatet er underskrevet af en embedsdyrlæge) 

 Navn (med blokbogstaver): Stilling og titel: 

 Adresse 

 Tlf.: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:

Embedsmand på indgangsstedet for rejsende (med henblik på videreflytning til andre medlemsstater)  

 Navn (med blokbogstaver): Titel: 

 Adresse 

 Tlf.: 

 E-mail: 

 Dato for afslutning af dokument- og identitetskontrollen: Underskrift: Stempel:

LAND Ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et område 
eller et tredjeland af hunde, katte eller fritter, jf. artikel 5, 
stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 576/2013 

II. Sundhedsoplysninger II.a. Certifikatets referencenr. II.b.
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