L 358/12

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

3.12.2004

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 1 december 2004
tot vaststelling van een modelcertificaat voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en
fretten uit derde landen naar de Gemeenschap
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4421)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/824/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Beschikking 2004/539/EG van de Commissie van 1 juli
2004 tot vaststelling van een overgangsmaatregel voor de
uitvoering van Verordening (EG) nr. 998/2003 inzake
veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren (4) maakt het mogelijk
dat tot 1 oktober 2004 naast elkaar certificaten worden
gebruikt, die zijn afgegeven overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 998/2003 respectievelijk de nationale voorschriften die vóór 3 juli 2004 van kracht waren.

(4)

Bij Beschikking 2004/650/EG van de Raad van
13 september 2004 tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad
inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het nietcommerciële verkeer van gezelschapsdieren in verband
met Malta (5) is Malta toegevoegd aan de lijst van landen
in deel A van bijlage II bij de verordening. Bijgevolg
moeten de specifieke bepalingen voor het binnenbrengen
van gezelschapsdieren in Ierland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk tot Malta worden uitgebreid.

(5)

Omwille van de duidelijkheid moet Beschikking
2004/203/EG worden ingetrokken en door deze beschikking worden vervangen.

(6)

Wegens de specifieke aard van de dieren en het verkeer is
het dienstig dat de opstelling en het gebruik van het
certificaat voor de betrokken dierenartsen en reizigers
worden vergemakkelijkt.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees
Parlement en de Raad van 26 mei 2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn 92/65/EEG
van de Raad (1), en met name op artikel 8, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

In Verordening (EG) nr. 998/2003 zijn de voorwaarden
vastgesteld voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten uit derde landen naar de Gemeenschap. Deze voorwaarden verschillen al naar gelang van
de gezondheidsstatus van het derde land van oorsprong
en van de lidstaat van bestemming.

In Beschikking 2004/203/EG van de Commissie van
18 februari 2004 tot vaststelling van een modelcertificaat
voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en
fretten uit derde landen (2) wordt het modelcertificaat
vastgesteld dat bedoelde dieren moet vergezellen wanneer
zij in de Gemeenschap worden binnengebracht; hiervoor
is een rectificatie (3) gepubliceerd.

(1) PB L 146 van 13.6.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 592/2004 van de Commissie (PB L 94 van
31.3.2004, blz. 7).
(2) PB L 65 van 3.3.2004, blz. 13. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2004/301/EG (PB L 98 van 2.4.2004, blz. 55).
(3) PB L 111 van 17.4.2004, blz. 83.

(4) PB L 237 van 8.7.2004, blz. 21.
(5) PB L 298 van 23.9.2004, blz. 22.
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(8)
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Aangezien Verordening (EG) nr. 998/2003 en Beschikking 2004/203/EG, als vervangen door deze beschikking,
met ingang van 3 juli 2004 van toepassing zijn, moet
ook deze beschikking onverwijld worden toegepast.

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

L 358/13

gesteld van hun voornemen om het paspoort in plaats van het
certificaat te gebruiken.

3.
Niettegenstaande de regels die van toepassing zijn op het
vervoer van dieren naar Malta, aanvaarden de lidstaten een
certificaat van het model in de bijlage bij Beschikking
2004/203/EG.

Artikel 3
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1.
Bij deze beschikking worden het in artikel 8, lid 4, van
Verordening (EG) nr. 998/2003 bedoelde modelcertificaat en de
voorwaarden voor het gebruik daarvan vastgesteld voor het
niet-commerciële verkeer van als gezelschapsdier gehouden
honden, katten en fretten uit derde landen.

1.
Het in artikel 1 bedoelde certificaat bestaat uit één blad en
is gesteld in ten minste de taal van de lidstaat van binnenkomst
en in het Engels. Het moet in blokletters worden ingevuld in de
taal van de lidstaat van binnenkomst of in het Engels.

2.
Het in artikel 1 bedoelde certificaat wordt als volgt afgegeven:

a) de delen I tot en met V van het certificaat worden:
2.
Het modelcertificaat wordt vastgesteld in de bijlage bij
deze beschikking.

Artikel 2
1.
Het in artikel 1, lid 2, bedoelde certificaat is vereist voor
het niet-commerciële verkeer van als gezelschapsdier gehouden
honden, katten en fretten („de gezelschapsdieren”) die afkomstig
zijn uit:

a) alle derde landen en worden binnengebracht in een andere
lidstaat dan Ierland, Malta, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, en

b) in bijlage II, deel B, afdeling 2, en deel C, van Verordening
(EG) nr. 998/2003 opgenomen derde landen en worden
binnengebracht in Ierland, Malta, Zweden en het Verenigd
Koninkrijk. Het certificaat mag niet worden gebruikt voor
dieren, afkomstig uit of voorbereid in derde landen die
niet voorkomen in bijlage II bij Verordening (EG)
nr. 998/2003, wanneer zij vervoerd worden naar Ierland,
Malta, Zweden of het Verenigd Koninkrijk, in welk geval
artikel 8, lid 1, onder b), ii), van de verordening van toepassing is.

2.
In afwijking van lid 1 staan de lidstaten het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten, vergezeld van een
paspoort overeenkomstig het bij Beschikking 2003/803/EG van
de Commissie (1) vastgestelde model, toe uit in bijlage II, deel B,
afdeling 2, van Verordening (EG) nr. 998/2003 opgenomen
derde landen die de Commissie en de lidstaten in kennis hebben
(1) PB L 312 van 27.11.2003, blz. 1.

i) hetzij ingevuld en ondertekend door een door de bevoegde autoriteit van het land van verzending aangewezen officiële dierenarts,

ii) hetzij ingevuld en ondertekend door een door de bevoegde autoriteit gemachtigde dierenarts en daarna door
de bevoegde autoriteit bekrachtigd;

b) de delen VI en VII worden, indien nodig, ingevuld en ondertekend door een dierenarts die in het land van verzending
bevoegd is tot de uitoefening van de diergeneeskunde.

3.
Het certificaat gaat vergezeld van bewijsstukken of een
gewaarmerkte kopie daarvan, met inbegrip van de identificatiegegevens van het betrokken dier, de vaccinatiegegevens en het
resultaat van de serologische test.

4.
Het certificaat is voor het intracommunautaire verkeer
geldig gedurende vier maanden, gerekend vanaf de datum van
afgifte, of tot de vervaldatum van de in deel IV vermelde vaccinatie, indien deze datum vroeger valt.

Artikel 4
De in deel IV voorgeschreven vaccinatie wordt uitgevoerd met
een geïnactiveerd vaccin dat ten minste volgens de in het Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals,
laatste editie, van het Internationaal Bureau voor besmettelijke
veeziekten (OIE) beschreven normen is geproduceerd.
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Artikel 5
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 8, lid 1, onder
a), van Verordening (EG) nr. 998/2003 bedoelde voorwaarden
alleen van toepassing zijn op gezelschapsdieren uit een derde
land dat is opgenomen in bijlage II, deel B, afdeling 2, of deel C,
van die verordening, wanneer de dieren:
— rechtstreeks naar de lidstaat van binnenkomst worden vervoerd, of
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Artikel 6
Beschikking 2004/203/EG wordt ingetrokken.
Artikel 7
Deze beschikking is van toepassing met ingang van 6 december
2004.
Artikel 8

— zich tussen het derde land van verzending en de lidstaat van
binnenkomst uitsluitend ophouden in een of meer van de in
bijlage II, deel B, afdeling 2, of deel C, van Verordening (EG)
nr. 998/2003 opgenomen landen.
2.
In afwijking van lid 1 mag rechtstreeks vervoer echter de
doorvoer door de lucht of over zee door een derde land omvatten dat niet in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 998/2003 is
opgenomen, op voorwaarde dat het gezelschapsdier het luchthaventerrein in dit derde land of het schip niet verlaat.

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 december 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
Modelcertificaat voor het niet-commerciële verkeer van als gezelschapsdier gehouden honden, katten en fretten uit derde
landen, als bedoeld in artikel 8, lid 4, van Verordening (EG) nr. 998/2003.
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