Неофициален превод!

Пътуване с кучета, котки и порове от държави членки на ЕС
до Норвегия
Настоящите изисквания се отнасят само за нетърговско движение на кучета, котки или
порове от държави членки на ЕС до Норвегия, с изключение на Свалбард.
Какво означава нетърговско придвижване?
Движението на кучета, котки или порове се счита за нетърговско, ако животните
придружават техните собственици или физическо лице, което отговаря за тях от името
на собственика, и ако животните не са предназначени да бъдат продадени или
прехвърлени на друг собственик. Движението на животните трябва да бъде поради
необходимостта собствениците да се преместят и може да се извърши до пет дни преди
или след преместването на собственика.
Ако придвижването на животните не може да се извърши едновременно с пътуването
на собственика, то трябва да се извърши в посочените по-горе срокове под
отговорността на физическо лице, упълномощено от собственика да придвижи
животното от негово име. Разрешението трябва да бъде в писмена форма и да
придружава животните по време на тяхното пътуване. Също така, животните трябва да
бъдат придружени от писмена декларация от собственика, в която се посочва
нетърговския характер на придвижването и името на упълномощеното лице.
Собствениците на домашни любимци могат да използват модела за разрешение и
декларация, които да изтеглят от сайта.
При поискване от компетентните власти, собственикът трябва да удостовери, че
пътуването на животните е част от неговото/нейното пътуване. Подходящи документи
могат да бъдат хотелски резервации или фактури, бордни карти, самолетни билети или
билети за влак и т.н., които ясно показват, че пътуването на животните е по повод
пътуване на техния собственик.
Чек-лист
1. Идентификационна маркировка
Животното трябва да бъде идентифицирано чрез микрочип или ясна, четлива
татуировка. Микрочипът трябва да съответства на стандарт ISO 11784 и да се използва
HDX или FDX-B технология. Микрочипът да може да се чете с четец, отговарящ на ISO
11785. Ако микрочипът не отговаря на стандартните изисквания, собственикът трябва
да предостави четец, с който да се чете микрочипа. От 3 юли 2011 г. за идентификация
се приема само микрочип. Татуировката се приема като метод за идентификация, ако е
направена преди 3 юли 2011 г. Животното трябва да бъде маркирано преди
ваксинацията срещу бяс.
2. Ваксина срещу бяс
Ваксината трябва да бъде или инактивирана ваксина от поне една антигенна единица за
доза (препоръка от Световната здравна организация), или рекомбинантна ваксина,
експресираща имунизиращия гликопротеин на вируса на бяс в жив вирусен вектор. Ако
се прилага в държава от ЕС или в Норвегия, ваксината трябва да е получила
разрешение за употреба.
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Ваксината трябва да бъде поставена от упълномощен ветеринарен лекар.
Животното трябва да е на поне 12 седмици, когато се постави ваксината. Датата на
поставяне се посочва в съответния раздел на паспорта на домашния любимец.
Животното трябва да бъде маркирано преди ваксинацията срещу бяс.
Срокът на валидност започва не по-малко от 21 дни от изпълнението на
ваксинационната схема, изисквана за първоначална ваксинация. Реваксинацията няма
21-дневен период на изчакване, ако се извърши в рамките на срока на валидност на
предходната ваксинация.
Срокът на валидност трябва да бъде посочен от упълномощен ветеринарен лекар в
съответния раздел на паспорта за домашни любимци. Реваксинацията се счита за
първоначална ваксинация, ако не е извършена в рамките на срока на валидност на
предходната ваксинация.
Повече за изискванията за валидност на ваксинациите против бяс може да прочетете в
Приложение III към Регламент (ЕС) № 576/2013: anti-rabies vaccinations in Annex III to
Regulation (EU) No 576/2013.
Не се изисква ваксинация срещу бяс за животни, които пътуват между Норвегия и
Швеция.
3. Третиране против кучешка тения (ехинококоза)
Необходимо е третиране срещу кучешка тения за кучета, включително и малки
кученца. Котките или поровете не е необходимо да се третират.
Третиранията се прилагат от ветеринарен лекар и се състоят от лекарство, съдържащо
празиквантел или фармакологично активни вещества, за които е доказано, че
самостоятелно или в комбинация намаляват активността на зрелите и незрели чревни
форми на паразита Echinococcus multilocularis при въпросния вид гостоприемник.
Като основно правило, третирането трябва да се приложи 24 - 12 часа преди влизането
в Норвегия.
Като алтернатива може да се приложи 28-дневното правило. Тогава кучето трябва да
бъде третирано най-малко два пъти преди да пътува на максимален интервал от 28 дни
и след това редовно на максимални интервали от 28 дни, докато домашното животно
продължава да пътува до и от Норвегия. Ако кучето остане в Норвегия, последното
третиране трябва да се приложи след приключване на пътуването. Ако 28-дневният
интервал е превишен, лечебното третиране трябва да започне с две третирания, за да се
задейства отново 28-дневното правило.
Третирането следва да се удостовери от ветеринарен лекар, който го прилага в
съответния раздел от паспорта на домашния любимец.
Не се изисква третиране срещу ехинококи за кучета, пътуващи до Норвегия директно
от Обединеното кралство, Финландия, Ирландия или Малта.
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Повече за третирането срещу ехинококи за кучета, внесени в Норвегия, може да бъде
намерена на следния линк: More about anti-echinococcosis treatment of dogs imported to
Norway.
4. Паспорт на домашни любимци
Животното трябва да бъде придружено от паспорт за домашен любимец, съдържащ
данни за собствеността, описанието и идентификационната маркировка. Паспортът
също така съдържа данни за издаващия го ветеринарен лекар, ваксинация срещу бяс, и
когато е необходимо за третиране срещу ехинококи.
Паспортите за домашни любимци се издават от оторизирани ветеринарни лекари. В
страните от ЕС и Норвегия се прилага единен модел на паспорта за домашни любимци.
Никоя друга ваксинационна карта не може да замени паспорта на домашния любимец.
От 29 декември 2014 г. паспортите за домашни любимци, издадени в държава от ЕС,
трябва да съответстват на модела, определен в Част I от Приложение III към Регламент
(ЕС) № 577/2013 ( Part 1 of Annex III to Regulation (EU) No 577/2013 ). От 1 юни 2016 г.
паспортите за домашни любимци, издадени в Норвегия, трябва да отговарят на същия
образец (с някои национални адаптации на корицата). Паспортите за домашни
любимци, издадени в държава от ЕС преди 29 декември 2014 г. или в Норвегия преди 1
юни 2016 г., трябва да отговарят на установения в Решение 2003/803 / ЕО образец:
( model laid down in Decision 2003/803/EC ).
Повече за издаването на паспорти за домашни любимци в съответствие с Решение
2003/803 / ЕО в Норвегия: More about the issuing of pet passports in accordance with
Decision 2003/803/EC in Norway.
5. Пътуане с повече от пет животни
Максималният брой кучета, котки или порове, които могат да придружават
собственика или упълномощено лице по време на нетърговско движение, не трябва да
надвишава пет. В противен случай пътуването се счита за търговско.
Максималният брой животни може да надвишава пет, само ако целта на пътуването е
участие на състезание, шоу, спортно събитие или тренировки, свързани с тези видове
събития. Собственикът или упълномощеното лице трябва да представи писмено
доказателство, че животните са регистрирани за участие в такова събитие, или са
свързани с асоциация, организираща подобни събития и животните трябва да са на
възраст над шест месеца.
Декларацията е достъпна на следния линк:
https://www.mattilsynet.no/language/english/animals/travelling_with_pets/travelling_with_do
gs_cats_and_ferrets_from_eucountries_to_norway__owners_authorisation_and_declaration.2
3685/binary/Travelling%20with%20dogs,%20cats%20and%20ferrets%20from%20EUcountries%20to%20Norway%20-%20Owners%20authorisation%20and%20declaration
Източник:
https://www.mattilsynet.no/language/english/animals/travelling_with_pets/travelling_with_do
gs_cats_and_ferrets_from_eucountries_to_norway.23686
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