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TOELICHTING 

1. In de context van een Europa van de burgers hecht de Commissie groot belang aan 
het vereenvoudigen en verduidelijken van het recht van de Unie om het duidelijker 
en toegankelijker te maken voor de gewone burger, zodat deze nieuwe 
mogelijkheden krijgt en in staat wordt gesteld gebruik te maken van de specifieke 
rechten die hij aan het recht van de Unie kan ontlenen. 

Dit doel kan niet worden verwezenlijkt zolang talloze bepalingen die meermaals en 
vaak ingrijpend zijn gewijzigd, gedeeltelijk in het oorspronkelijke besluit en 
gedeeltelijk in de latere wijzigingsbesluiten te vinden zijn. Om dan na te gaan wat de 
geldende regels zijn, is veel zoekwerk vereist, waarbij een groot aantal besluiten 
moet worden vergeleken. 

Codificatie van meermaals gewijzigde regels is dan ook van essentieel belang om het 
Gemeenschapsrecht duidelijk en doorzichtig te maken. 

2. Bij haar besluit van 1 april 19871 heeft de Commissie haar diensten opgedragen alle 
besluiten na maximaal tien wijzigingen te codificeren, waarbij zij erop wijst dat dit 
een minimumregel is en dat haar diensten ter wille van de duidelijkheid en het juiste 
begrip van de bepalingen ernaar zouden moeten streven de teksten waarvoor zij 
verantwoordelijkheid dragen, met nog kortere tussenpozen te codificeren. 

3. De conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Edinburgh 
(december 1992) hebben dit bevestigd2 en het belang van codificatie onderstreept, 
omdat daarmee rechtszekerheid wordt verschaft omtrent de vraag welke wet op een 
gegeven moment op een bepaald onderwerp van toepassing is. 

Bij codificatie moet de normale procedure voor de vaststelling van besluiten van de 
Unie volledig in acht worden genomen. 

Aangezien bij codificatie geen inhoudelijke wijzigingen in de betrokken wetteksten 
mogen worden aangebracht, zijn het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
bij Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 een versnelde werkmethode 
voor de codificatie van wetteksten overeengekomen. 

4. Dit voorstel beoogt de codificatie van Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad 
van 17 december 2003 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling 
voor schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en de 
Richtlijnen 92/102/EEG en 64/432/EEG3. De nieuwe verordening vervangt de 
verschillende besluiten die erin zijn verwerkt4; dit voorstel laat de inhoud van de 
besluiten die worden gecodificeerd onverlet en beperkt zich er derhalve toe deze 
samen te voegen en daarin slechts de formele wijzigingen aan te brengen die voor de 
codificatie zelf vereist zijn. 

                                                 
1 COM(87) 868 PV. 
2 Zie bijlage 3 bij deel A van die conclusies. 
3 Uitgevoerd overeenkomstig de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: 

Codificatie van het Acquis communautaire, COM (2001) 645 definitief. 
4 Zie bijlage II bij dit voorstel. 
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5. Dit voorstel voor een codificatie is opgesteld op basis van een voorafgaande 
consolidatie, in alle officiële talen, van Verordening (EG) nr. 21/2004 en de besluiten 
tot wijziging daarvan, met behulp van een gegevensverwerkingssysteem van het 
Bureau voor publicaties van de Europese Unie. Voor zover de artikelen zijn 
vernummerd, is het verband tussen de oude en de nieuwe nummering weergegeven 
in een concordantietabel die is opgenomen in bijlage III bij de gecodificeerde 
verordening. 
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 21/2004 (aangepast) 

Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten 

(Codificatie) 
(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name 
artikel ⌦ 43, lid 2 ⌫, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité5, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, 

Overwegende hetgeen volgt: 

 
  

(1) Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad van 17 december 2003 tot vaststelling van 
een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en de Richtlijnen 92/102/EEG en 64/432/EEG6 is 
herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd7. Ter wille van de duidelijkheid en een rationele 
ordening van de tekst dient tot codificatie van deze verordening te worden overgegaan. 

 
 21/2004 overweging 1 

(aangepast) 

(2) Krachtens artikel 3, lid 1, onder c), van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 
26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire 
handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de 
totstandbrenging van de interne markt8, moeten voor het handelsverkeer ⌦ binnen de 
Unie ⌫ bestemde dieren enerzijds overeenkomstig de vereisten van de 

                                                 
5 PB C […] van […], blz. […]. 
6 PB L 5 van 9.1.2004, blz. 8. 
7 Zie bijlage II. 
8 PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. 
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⌦ Unievoorschriften ⌫ zijn geïdentificeerd en anderzijds zijn geregistreerd zodat 
het bedrijf, het centrum of de instelling van oorsprong of van tijdelijk verblijf kan 
worden teruggevonden. Deze identificatie- en registratieregeling moest vóór 1 januari 
1993 ook van toepassing worden verklaard op het verkeer van dieren binnen het 
grondgebied van elke lidstaat. 

 
 21/2004 overweging 2 

(3) In [artikel 14] van Richtlijn [91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling 
van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit 
derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de 
Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG9], is bepaald dat de in artikel 3, 
lid 1, onder c), van Richtlijn 90/425/EEG bedoelde identificatie en registratie van 
andere dieren dan slachtdieren en geregistreerde paardachtigen, moeten worden 
uitgevoerd nadat de veterinaire controles zijn verricht. 

 
 21/2004 overweging 4 

(aangepast) 

(4) Uit de wetgeving ⌦ van de Unie ⌫, en in het bijzonder uit Verordening (EG) 
nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling 
van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van 
rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 
van de Raad10, blijkt dat de algemeen gehanteerde begrippen „houder” en „bedrijf” 
geen betrekking hebben op dierenartspraktijken of veterinaire klinieken. Omwille van 
de leesbaarheid van de wetgeving is het nuttig de draagwijdte van deze begrippen 
beter te expliciteren. 

 
 21/2004 overweging 8 

(aangepast) 

(5) De elektronische identificatie van schapen en geiten is nu zo ver ontwikkeld dat zij in 
de praktijk kan worden toegepast. De uitvoeringsbepalingen ⌦ waarin is voorzien ⌫ 
voor de behoorlijke ⌦ werking ⌫ van het systeem van elektronische identificatie op 
⌦ Uniebrede ⌫ schaal, moet het mogelijk maken om elk dier alsmede het 
geboortebedrijf van elk dier afzonderlijk te identificeren. 

 
 933/2008 overweging 7 

(aangepast) 

(6) Deze verordening bepaalt dat ⌦ met ingang van 31 december 2009 ⌫ elektronische 
identificatie voor alle na ⌦ die datum ⌫ geboren dieren verplicht ⌦ is ⌫ . 
Gedurende het eerste jaar na 31 december 2009 ⌦ moeten ⌫ de meeste dieren 
echter alleen met conventionele niet-elektronische identificatiemiddelen worden 
geïdentificeerd, aangezien zij voor die datum zijn geboren. In de loop van dat jaar 

                                                 
9 [PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56.] 
10 PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1. 
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⌦ moeten ⌫ dieren met elektronische en dieren met niet-elektronische 
identificatiemiddelen samen worden verplaatst en gehanteerd. 

 
 1560/2007 overweging 5 

(aangepast) 

(7) Een aantal lidstaten ⌦ had ⌫ de voor de invoering van de elektronische identificatie 
benodigde technologie ontwikkeld en ⌦ vóór 31 december 2009 ⌫ met de 
toepassing daarvan aanzienlijke ervaring opgedaan. ⌦ Die ⌫ ervaring op dit gebied 
⌦ heeft ⌫ de Commissie en de andere lidstaten nuttige informatie verschaft over de 
technische implicaties van de elektronische identificatie en over het effect daarvan. 

 
 21/2004 overweging 10 

(8) Ook is het nuttig dat de Commissie, met name in het licht van de bevindingen van haar 
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, gedetailleerde technische richtsnoeren, 
definities en procedures verschaft met betrekking tot de technische kenmerken van 
identificatiemiddelen en uitleesapparaten, de testprocedures, de aanvaardingscriteria 
en het certificeringsmodel voor erkende testlaboratoria, de aanschaf van adequate 
identificatiemiddelen en uitleesapparatuur, de toepassing van identificatiemiddelen, 
het uitlezen en recupereren ervan, de codering van identificatiemiddelen, het 
gemeenschappelijk glossarium, het gegevenswoordenboek en de 
communicatienormen. 

 
 21/2004 overweging 11 

(9) In lidstaten met een betrekkelijk geringe schapen- en geitenpopulatie kan het invoeren 
van een elektronisch identificatiesysteem niet worden gerechtvaardigd. Het is derhalve 
dienstig deze lidstaten toe te staan dit facultatief te stellen. Ook is het dienstig in een 
mogelijkheid te voorzien om volgens een snelle procedure aanpassingen aan te 
brengen in de populatiedrempels beneden welke elektronische identificatie facultatief 
gesteld mag worden. 

 
 21/2004 overweging 12 

(10) Om alle verplaatsingen van schapen en geiten traceerbaar te maken, moeten de dieren 
naar behoren geïdentificeerd worden en moet elke verplaatsing van die dieren kunnen 
worden nagegaan. 

 
 21/2004 overweging 13 

(aangepast) 

(11) De houders van dieren moeten de gegevens betreffende de dieren op hun bedrijf 
bijhouden. De minimaal vereiste informatie moet worden vastgesteld voor de gehele 
⌦ Unie ⌫ . 
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 21/2004 overweging 14 

(aangepast) 

(12) In elke lidstaat moet een centraal register worden ingesteld met een bijgewerkte lijst 
van alle houders van de onder deze verordening vallende dieren die hun bedrijf 
uitoefenen op het grondgebied van de betrokken lidstaat, met vermelding van de voor 
de gehele ⌦ Unie ⌫ minimaal vereiste informatie. 

 
 21/2004 overweging 15 

(13) Met het oog op een snelle en accurate tracering van dieren dient elke lidstaat een 
geautomatiseerd gegevensbestand op te zetten waarin alle bedrijven op het 
grondgebied van de lidstaat en alle verplaatsingen van de dieren worden opgenomen. 

 
 21/2004 overweging 16 

(aangepast) 

(14) De aard van de identificatiemiddelen moet worden vastgelegd voor de gehele 
⌦ Unie ⌫ . 

 
 21/2004 overweging 17 

(15) Al wie betrokken is bij de handel in dieren, dient de gegevens te registreren met 
betrekking tot alle transacties, en de bevoegde autoriteit dient op verzoek toegang te 
hebben tot deze gegevens. 

 
 21/2004 overweging 18 

(aangepast) 

(16) Met het oog op de correcte toepassing van deze verordening moet worden voorzien in 
een snelle en doeltreffende uitwisseling van informatie over de identificatiemiddelen 
en de daarop betrekking hebbende documenten tussen de lidstaten. Voorschriften 
⌦ van de Unie ⌫ ter zake zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 515/97 van de 
Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve 
autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de 
Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en 
landbouwvoorschriften11 en bij Richtlijn 89/608/EEG van de Raad van 
21 november 1989 betreffende wederzijdse bijstand tussen de administratieve 
autoriteiten van de lidstaten en samenwerking tussen deze autoriteiten en de 
Commissie, met het oog op de juiste toepassing van de veterinaire en zoötechnische 
wetgeving12. 

                                                 
11 PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1. 
12 PB L 351 van 2.12.1989, blz. 34. 



NL 8   NL 

 
 21/2004 overweging 19 

(17) Om de betrouwbaarheid van de in deze verordening vastgestelde maatregelen te 
garanderen, moeten de lidstaten adequate en doeltreffende controlemaatregelen 
treffen, onverminderd Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 
18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de 
Europese Gemeenschappen13. 

 
 21/2004 overweging 21 

(18) Het is noodzakelijk de vereiste maatregelen voor de uitvoering van deze verordening 
vast te stellen overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot 
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden14, 

 
 21/2004 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

1. Elke lidstaat stelt overeenkomstig deze verordening een identificatie- en registratieregeling 
voor schapen en geiten vast. 

 
 21/2004 (aangepast) 

2. Deze verordening geldt onverminderd communautaire voorschriften voor de bestrijding en 
de uitroeiing van dierziekten en onverminderd Richtlijn [91/496/EEG] en Verordening (EG) 
nr. 73/2009 van de Raad ⌦ 15 ⌫ . 

Artikel 2 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a) „dier”: schaap of geit; 

b) „bedrijf”: een inrichting, constructie of, in het geval van een openluchtfokkerij, 
omgeving, waar dieren permanent of tijdelijk worden gehouden, gefokt of 
gehanteerd, met uitzondering van dierenartspraktijken en veterinaire klinieken; 

c) „houder”: een natuurlijk of rechtspersoon die permanent of tijdelijk verantwoordelijk 
is voor dieren, met uitzondering van dierenartspraktijken en veterinaire klinieken; 

                                                 
13 PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1. 
14 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. 
15 PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16. 
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d) „bevoegde autoriteit”: de centrale autoriteit of autoriteiten van een lidstaat die 
verantwoordelijk is/zijn voor of belast is/zijn met de uitoefening van de veterinaire 
controles en de uitvoering van deze verordening of, met betrekking tot het toezicht 
op de premies, de autoriteit die belast is met uitvoering van Verordening (EG) 
nr. 73/2009. 

 
 21/2004 

Artikel 3 

1. De identificatie- en registratieregeling voor dieren omvat de volgende elementen: 

a) identificatiemiddelen om elk afzonderlijk dier te identificeren; 

b) bijgewerkte registers op elk bedrijf; 

c) verplaatsingsdocumenten; 

d) een centraal register en/of geautomatiseerd gegevensbestand. 

2. De Commissie en de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat hebben toegang tot alle 
informatie waarop deze verordening betrekking heeft. De lidstaten en de Commissie treffen 
de nodige maatregelen om erop toe te zien dat alle belanghebbende partijen, ook door de 
lidstaat erkende consumentenorganisaties, toegang hebben tot deze informatie, op voorwaarde 
dat de in de nationale wetgeving vastgelegde eisen inzake bescherming en vertrouwelijkheid 
van de gegevens in acht worden genomen. 

Artikel 4 

 
 21/2004 (aangepast) 
1 1791/2006 Art. 1, lid 1 en 

bijlage, deel 5, hoofdstuk B, 
afdeling I, lid 7, onder a) 

1. Alle dieren op een bedrijf die na 9 juli 2005 1 of, voor Bulgarije en Roemenië, ⌦ na ⌫ 
1 januari 2007  zijn geboren, worden overeenkomstig lid 2 geïdentificeerd binnen een door 
de lidstaat te bepalen termijn die ingaat bij de geboorte van het dier, en in elk geval vóórdat 
het dier het geboortebedrijf verlaat. De termijn mag niet meer dan zes maanden bedragen. 

In afwijking ⌦ van de eerste alinea, ⌫ mogen de lidstaten deze termijn verlengen tot ten 
hoogste negen maanden voor dieren die worden gehouden in extensieve houderijsystemen of 
in openluchtfokkerijen. De betrokken lidstaat stelt de Commissie in kennis van de toegestane 
afwijking. In voorkomend geval worden de uitvoeringsbepalingen vastgesteld volgens de in 
artikel 13, lid 2, bedoelde procedure. 

2. De dieren worden geïdentificeerd: 

a) door middel van een eerste identificatiemiddel dat voldoet aan de in bijlage I, deel A, 
punten 1, 2 en 3, vastgestelde voorschriften; en 
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b) door middel van een tweede identificatiemiddel dat door de bevoegde autoriteit is 
erkend en dat beantwoordt aan de in bijlage I, deel A, ⌦ punten 1, 2, en ⌫ 4, 
genoemde technische kenmerken. 

Tot aan de in artikel 9, lid 3, vermelde datum mag ⌦ het in de eerste alinea, onder b), van dit 
lid bedoelde ⌫ tweede identificatiemiddel evenwel worden vervangen door het in bijlage I, 
deel A, punt 5, beschreven systeem, behalve bij dieren die aan het handelsverkeer ⌦ binnen 
de Unie ⌫ onderworpen zijn. 

De lidstaten die het in de tweede alinea bedoelde systeem invoeren, verzoeken de Commissie 
het goed te keuren volgens de in artikel 13, lid 2, bedoelde procedure. Daartoe bestudeert de 
Commissie de door de lidstaten toegezonden documentatie, en voert zij de voor de evaluatie 
van het systeem vereiste controles uit. Na afloop van deze controles legt de Commissie 
binnen een termijn van 90 dagen vanaf de ontvangst van het verzoek tot goedkeuring aan het 
⌦ in artikel 13, lid 1, bedoelde ⌫ comité een verslag met voorstellen voor passende 
maatregelen voor. 

3. ⌦ In afwijking van lid 2, ⌫ mag de bevoegde autoriteit voor dieren die bestemd zijn om 
te worden geslacht voordat zij twaalf maanden oud zijn en die niet bestemd zijn voor het 
handelsverkeer ⌦ binnen de Unie ⌫ of voor uitvoer naar derde landen, de in bijlage I, 
deel A, punt 7, beschreven identificatiemethode toestaan als alternatief voor de in lid 2 
bedoelde identificatiemiddelen. 

4. Een uit een derde land ingevoerd dier dat na 9 juli 2005 1 of, voor Bulgarije en 
Roemenië, ⌦ na ⌫ 1 januari 2007  de bij Richtlijn [91/496/EEG] vastgestelde controles 
heeft ondergaan en dat op het grondgebied van de ⌦ Unie ⌫ blijft, wordt overeenkomstig 
lid 2 op het bedrijf van bestemming waar fokactiviteiten plaatsvinden, geïdentificeerd binnen 
een door de lidstaat te bepalen termijn van ten hoogste 14 dagen nadat het die controles heeft 
ondergaan en in elk geval voordat het dier het bedrijf weer verlaat. 

 
 21/2004 

De oorspronkelijke identificatie door het derde land wordt in het in artikel 5 bedoelde 
bedrijfsregister genoteerd, evenals de door de lidstaat van bestemming toegekende 
identificatiecode. 

De in lid 1 bedoelde identificatie is echter niet nodig voor een voor de slacht bestemd dier 
indien het van de veterinaire grensinspectiepost rechtstreeks wordt vervoerd naar een 
slachthuis in de lidstaat waar de in de eerste alinea bedoelde controles zijn verricht en het 
binnen vijf werkdagen na uitvoering van die controles wordt geslacht. 

5. Dieren uit een andere lidstaat behouden hun oorspronkelijke identificatie. 

6. Identificatiemiddelen mogen niet worden verwijderd of vervangen zonder de toestemming 
van de bevoegde autoriteit. Wanneer een identificatiemiddel onleesbaar is geworden of 
verloren is gegaan, dan wordt overeenkomstig dit artikel zo snel mogelijk een nieuw 
identificatiemiddel met dezelfde code aangebracht. Behalve de code kan op het nieuw 
aangebrachte identificatiemiddel, duidelijk gescheiden van de code, worden aangegeven om 
de hoeveelste vervanging het gaat. 
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De bevoegde autoriteit kan echter toestemming geven om het nieuw aangebrachte 
identificatiemiddel onder haar controle te voorzien van een andere code, op voorwaarde dat 
het doel van traceerbaarheid niet wordt ondermijnd, met name bij dieren die worden 
geïdentificeerd volgens de bepalingen van lid 3. 

7. De identificatiemiddelen worden aan de bedrijven toegekend, gedistribueerd en bij de 
dieren aangebracht op de door de bevoegde autoriteit vastgestelde wijze. 

8. De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van het op hun grondgebied 
gebruikte model van het identificatiemiddel en van de gebruikte identificatiemethode. 

 
 21/2004 (aangepast) 

9. Tot de in artikel 9, lid 3, genoemde datum zien de lidstaten die op vrijwillige basis, 
overeenkomstig de bepalingen van bijlage I, deel A, punten 4 en 6, elektronische identificatie 
hebben ingevoerd, erop toe dat het elektronisch identificatienummer en de kenmerken van het 
gebruikte identificatiemiddel worden vermeld in het desbetreffende certificaat van 
Richtlijn 91/68/EEG van de Raad ⌦ 16 ⌫waarvan de dieren vergezeld gaan, die aan het 
handelsverkeer ⌦ binnen de Unie ⌫ deelnemen. 

 
 21/2004 

Artikel 5 

1. Elke houder van dieren, behoudens de vervoerder, houdt een register bij waarin ten minste 
de in deel B van bijlage I bedoelde informatie staat. 

2. De lidstaten kunnen de houder verzoeken in het onder lid 1 bedoelde register, naast de in 
deel B van bijlage I bedoelde informatie, aanvullende informatie op te nemen. 

3. Het register wordt manueel of per computer bijgehouden in een door de bevoegde autoriteit 
goedgekeurde vorm, en wordt gedurende een door de bevoegde autoriteit vast te stellen 
periode van ten minste drie jaar permanent op het bedrijf ter beschikking gehouden van de 
bevoegde autoriteit, die op haar verzoek inzage krijgt. 

4. In afwijking van lid 1 is de vermelding van de in deel B van bijlage I bedoelde informatie 
in een register facultatief in elke lidstaat waar een gecentraliseerd en operationeel elektronisch 
gegevensbestand bestaat dat deze gegevens reeds bevat. 

5. Elke houder van dieren stelt de bevoegde autoriteit op haar verzoek in kennis van alle 
informatie betreffende oorsprong, identificatie en, in voorkomend geval, bestemming van de 
dieren waarvan hij eigenaar is geweest of die hij heeft gehouden, vervoerd, verhandeld of 
geslacht in de afgelopen drie jaar. 

6. De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van het op hun grondgebied 
gebruikte model van het bedrijfsregister, alsook van de eventueel toegestane afwijking van 
het bepaalde in lid 1. 

                                                 
16 PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19. 
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 21/2004 (aangepast) 
1 1791/2006 Art. 1, lid 1 en 

bijlage, deel 5, hoofdstuk B, 
afdeling I, lid 7, onder a) 

Artikel 6 

1. Met ingang van 9 juli 2005 1 of ⌦, voor Bulgarije en Roemenië, met ingang van ⌫ 
1 januari 2007  ⌦ gaat ⌫ elk dier dat op het nationale grondgebied wordt verplaatst van 
het ene bedrijf naar het andere, vergezeld van een verplaatsingsdocument gebaseerd op een 
door de bevoegde autoriteit vastgesteld model dat ten minste de in deel C van bijlage I 
vermelde gegevens bevat en door de houder wordt ingevuld indien de bevoegde autoriteit 
zulks niet heeft gedaan. 

 
 21/2004 

2. De lidstaten kunnen aan het in lid 1 bedoelde verplaatsingsdocument gegevens toevoegen 
of doen toevoegen ter aanvulling van de in deel C van bijlage I vermelde gegevens. 

3. De houder op het bedrijf van bestemming bewaart het verplaatsingsdocument gedurende 
een door de bevoegde autoriteit vast te stellen periode van ten minste drie jaar. Hij geeft de 
bevoegde autoriteit desgevraagd een afschrift ervan. 

4. In afwijking van lid 1 is het verplaatsingsdocument facultatief in elke lidstaat waar een 
gecentraliseerd elektronisch gegevensbestand operationeel is dat ten minste de in deel C van 
bijlage I vermelde gegevens bevat, met uitzondering van de handtekening van de houder. 

5. De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van het op hun grondgebied 
gebruikte model van het verplaatsingsdocument, alsook van de eventuele op grond van lid 4 
toegestane afwijking. 

Artikel 7 

1. De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde autoriteit een centraal register aanlegt van alle 
bedrijven van de houders die op hun grondgebied actief zijn; de vervoerders worden daarin 
niet vermeld. 

2. In dat register worden de identificatiecode van het bedrijf of, indien de bevoegde autoriteit 
daartoe toestemming verleent, van de houder, behoudens de vervoerder, de activiteit van de 
houder, het productietype (vlees of melk), alsook de gehouden diersoorten vermeld. Een 
houder die op permanente basis dieren houdt, telt de gehouden dieren met de door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat bepaalde frequentie en ten minste eenmaal per jaar. 
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 21/2004 (aangepast) 
1 1791/2006 Art. 1, lid 1 en 

bijlage, deel 5, hoofdstuk B, 
afdeling I, lid 7, onder a) 

3. Een bedrijf blijft in het centrale register tot drie jaar nadat het laatste dier van het bedrijf is 
afgevoerd. Met ingang van 9 juli 2005 1 of ⌦, voor Bulgarije en Roemenië, met ingang 
van ⌫ 1 januari 2007  wordt het register geïntegreerd in het in artikel 8, lid 1, bedoelde 
geautomatiseerde gegevensbestand. 

Artikel 8 

1. Vanaf 9 juli 2005 1 of ⌦, voor Bulgarije en Roemenië, vanaf ⌫ 1 januari 2007  zet 
de bevoegde autoriteit van elke lidstaat een geautomatiseerd gegevensbestand op 
overeenkomstig deel D, punt 1, van bijlage I. 

 
 21/2004 

2. Elke houder van dieren, behoudens de vervoerder, verstrekt aan de bevoegde autoriteit 
binnen een termijn van 30 dagen als het gegevens betreft over de houder of het bedrijf, en 
binnen een termijn van zeven dagen als het gegevens betreft over de verplaatsingen van 
dieren, de volgende gegevens: 

a) de gegevens voor opname in het centrale register en het resultaat van de telling, zoals 
bedoeld in artikel 7, lid 2, alsook de gegevens die nodig zijn om het in lid 1 van dit 
artikel bedoelde gegevensbestand op te zetten; 

b) in de lidstaten die gebruikmaken van de in artikel 6, lid 4, bedoelde afwijking, 
telkens als een dier verplaatst wordt, de gegevens betreffende die verplaatsing zoals 
die worden vermeld in het in artikel 6 bedoelde verplaatsingsdocument. 

 
 21/2004 (aangepast) 

3. De bevoegde autoriteit van elke lidstaat ⌦ beschikt over ⌫ een geautomatiseerd 
gegevensbestand, dat ten minste de in deel D, punt 2, van bijlage I bedoelde gegevens bevat. 

4. De lidstaten kunnen aan het in lid 1 en lid 3 bedoelde gegevensbestand gegevens toevoegen 
ter aanvulling van de in deel D, punten 1 en 2, van bijlage I bedoelde informatie. 

 
 21/2004 

Artikel 9 

1. Richtsnoeren en procedures voor de toepassing van elektronische identificatie worden 
vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 2, bedoelde procedure. 

2. De in lid 1 bedoelde besluiten worden vastgesteld om de toepassing van de algemene 
elektronische identificatie te verbeteren. 
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 1560/2007 Art. 1, punt 1 

(aangepast) 

3. Met ingang van 31 december 2009 is de elektronische identificatie volgens de in lid 1 
bedoelde richtsnoeren en overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van deel A van 
bijlage I verplicht voor alle ⌦ na die datum geboren ⌫ dieren. 

 
 21/2004 (aangepast) 

Lidstaten met niet meer dan 600 000 schapen en geiten kunnen deze elektronische 
identificatie echter facultatief stellen voor dieren die niet aan het handelsverkeer ⌦ binnen de 
Unie ⌫ deelnemen. 

Lidstaten met niet meer dan 160 000 geiten kunnen deze elektronische identificatie ook 
facultatief stellen voor geiten die niet aan het handelsverkeer ⌦ binnen de Unie ⌫ 
deelnemen. 

 
 1560/2007 Art. 1, punt 2 

4. De lidstaten kunnen het verplichte gebruik van de elektronische identificatie voor op hun 
grondgebied geboren dieren vóór 31 december 2009 invoeren. 

 
 21/2004 

Artikel 10 

1. Wijzigingen in de bijlagen en maatregelen ter uitvoering van de verordening worden 
vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 2, bedoelde procedure. 

Deze maatregelen betreffen met name: 

a) het minimumaantal uit te voeren controles; 

b) de toepassing van administratieve sancties; 

c) de overgangsbepalingen die nodig zijn voor de aanloopperiode van de regeling. 

2. Volgens de in artikel 13, lid 2, bedoelde procedure kunnen de volgende gegevens worden 
bijgewerkt: 

a) de termijnen voor de kennisgeving van de in artikel 8, lid 2, bedoelde gegevens; 

b) de in artikel 9, lid 3, tweede en derde alinea, bedoelde populatiedrempels. 

Artikel 11 

1. De lidstaten delen elkaar en de Commissie mee welke autoriteit belast is met het toezicht 
op de naleving van deze verordening. 
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2. De lidstaten zien erop toe dat al wie verantwoordelijk is voor de identificatie en registratie 
van dieren, de nodige instructies en richtsnoeren betreffende de relevante bepalingen van 
bijlage I heeft gekregen en dat de nodige opleidingscursussen beschikbaar zijn. 

Artikel 12 

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de naleving van deze verordening te 
garanderen. De vastgestelde controles staan los van de controles die de Commissie kan 
uitvoeren op grond van artikel 9 van Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95. 

2. De lidstaten stellen voorschriften vast inzake de sancties die van toepassing zijn wanneer 
deze verordening wordt overtreden, en zij treffen de nodige maatregelen om te garanderen dat 
de sancties worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. 

3. Deskundigen van de Commissie, in samenwerking met de bevoegde autoriteiten: 

a) gaan na of de lidstaten de voorschriften van deze verordening naleven; 

b) verrichten, indien nodig, controles ter plaatse om zich ervan te vergewissen dat de in 
lid 1 bedoelde controles worden verricht overeenkomstig deze verordening. 

4. De lidstaat op het grondgebied waarvan een controle ter plaatse wordt verricht, verleent de 
deskundigen van de Commissie alle medewerking die deze deskundigen bij het uitvoeren van 
hun taak nodig kunnen hebben. 

De resultaten van de controles worden met de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat 
besproken voordat een eindverslag wordt opgesteld en verspreid. 

 
 21/2004 (aangepast) 

5. Als de Commissie dat in het licht van de controleresultaten nodig acht, beziet zij de situatie 
opnieuw in het kader van het in artikel 13, lid 1, bedoelde comité. Zij kan de nodige besluiten 
vaststellen volgens de in artikel 13, lid 2, bedoelde procedure. 

 
 21/2004 

6. De Commissie volgt het verdere verloop van de situatie. Op grond daarvan kan zij volgens 
de in artikel 13, lid 2, bedoelde procedure de in lid 5 bedoelde besluiten wijzigen of intrekken. 

7. In voorkomend geval worden bepalingen ter uitvoering van dit artikel vastgesteld volgens 
de in artikel 13, lid 2, bedoelde procedure. 
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Artikel 13 

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad17 ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de 
diergezondheid. 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van 
toepassing. 

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie 
maanden. 

 
  

Artikel 14 

Verordening (EG) nr. 21/2004 wordt ingetrokken. 

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige 
verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III. 

 
 21/2004 (aangepast) 

Artikel 15 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie. 

 
 21/2004 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te […] 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 
De voorzitter De voorzitter 

                                                 
17 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1. 
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 933/2008 artikel 1 en bijlage  

BIJLAGE I 

A. IDENTIFICATIEMIDDELEN 

1. De bevoegde autoriteit keurt identificatiemiddelen overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
goed. Deze middelen zijn zodanig ontworpen dat: 

a) er sprake is van ten minste één zichtbaar en één elektronisch leesbaar 
merkteken; 

b) zij aan het dier bevestigd blijven zonder dat het daarvan enige hinder 
ondervindt; en 

c) zij gemakkelijk uit de voedselketen kunnen worden verwijderd. 

2. Het identificatiemiddel toont een code die de volgende informatie biedt in de 
aangegeven volgorde: 

a) hetzij de tweeletterige of de driecijferige code18 conform ISO 3166 voor de 
lidstaat waar het bedrijf zich bevindt waar het dier voor het eerst is 
geïdentificeerd („landencode”); 

b) een individuele code van ten hoogste 12 cijfers. 

                                                 
18 België BE 056 

Bulgarije BG 100 
Tsjechië CZ 203 
Denemarken DK 208 

 Duitsland DE 276 
Estland EE 233 

 Ierland IE 372 
 Griekenland EL 300 
 Spanje ES 724 

Frankrijk FR 250 
Italië IT 380 

 Cyprus CY 196 
Letland LV 428 
Litouwen LT 440 
Luxemburg LU 442  

 Hongarije HU 348 
Malta MT 470 
Nederland NL 528 

 Oostenrijk AT 040 
Polen PL 616 
Portugal PT 620 
Roemenië RO 642 

 Slovenië SI 705 
Slowakije SK 703 
Finland FI 246 
Zweden SE 752 
Verenigd Koninkrijk UK 826 
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De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan toestaan dat, naast de onder a) en b) 
bedoelde codes, ook een streepjescode wordt gebruikt en dat door de houder 
aanvullende gegevens worden geregistreerd, op voorwaarde dat daardoor de 
leesbaarheid van die codes niet in het gedrang komt. 

3. Het in artikel 4, lid 2, onder a), genoemde eerste identificatiemiddel beantwoordt aan 
de criteria onder a) en b): 

a) een elektronisch identificatiemiddel in de vorm van een bolustransponder of 
een elektronisch oormerk in overeenstemming met de in punt 6 vermelde 
technische kenmerken; of 

b) een oormerk van duurzaam materiaal, onvervalsbaar en tijdens de gehele 
levensduur van het dier gemakkelijk leesbaar; het mag niet opnieuw bruikbaar 
zijn en de in punt 2 genoemde codes zijn onuitwisbaar. 

4. Het tweede identificatiemiddel als bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b), beantwoordt 
aan de volgende criteria: 

a) voor overeenkomstig punt 3, onder a), geïdentificeerde dieren: 

i) een oormerk dat voldoet aan de criteria van punt 3, onder b), of 

ii) een merkteken op de poot dat voldoet aan de in punt 3, onder b), 
vermelde criteria voor oormerken, of 

 
 933/2008 artikel 1 en bijlage 

(aangepast) 

iii) een tatoeage, behalve voor dieren die aan het handelsverkeer ⌦ binnen 
de Unie ⌫ deelnemen, 

b) voor overeenkomstig punt 3, onder b), geïdentificeerde dieren: 

i) een elektronisch identificatiemiddel dat voldoet aan de criteria van 
punt 3, onder a), of 

ii) voor dieren die niet aan het handelsverkeer ⌦ binnen de Unie ⌫ 
deelnemen, een elektronisch identificatiemiddel in de vorm van een 
poottransponder of van een injecteerbare transponder in 
overeenstemming met de in punt 6 vermelde technische kenmerken, of 

 
 933/2008 artikel 1 en bijlage  

iii) als elektronische identificatie uit hoofde van artikel 9, lid 3, niet verplicht 
is: 

– een oormerk dat voldoet aan de criteria van punt 3, onder b), 
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– een merkteken op de poot dat voldoet aan de in punt 3, onder b), 
vermelde criteria voor oormerken, of 

– een tatoeage. 

 
 933/2008 artikel 1 en bijlage 

(aangepast) 

5. Het in artikel 4, lid 2, ⌦ tweede alinea ⌫ , bedoelde systeem vereist de 
identificatie van de dieren per bedrijf en individueel, omvat een procedure voor 
vervanging wanneer het identificatiemiddel onleesbaar is geworden of verloren is 
gegaan, zulks onder toezicht van de bevoegde autoriteit en zonder dat het doel van 
traceerbaarheid tussen bedrijven, met als doel het beheersen van besmettelijke 
dierenziekten, wordt ondermijnd, en maakt het mogelijk de verplaatsingen van de 
dieren op het nationale grondgebied na te gaan met hetzelfde doel. 

 
 933/2008 artikel 1 en bijlage 

6. De elektronische identificatiemiddelen moeten de onderstaande technische 
kenmerken hebben: 

a) zij zijn passieve transponders die alleen kunnen worden afgelezen („read-
only”) met behulp van HDX- of FDX-B-technologie conform ISO-norm 11784 
en ISO-norm 11785; 

b) zij moeten leesbaar zijn met behulp van uitleesapparatuur conform 
ISO-norm 11785 die geschikt is voor het uitlezen van HDX- en de 
FDX-B-transponders; 

c) de afleesafstand bedraagt: 

i) ten minste 12 cm voor oormerken en merktekens op de poot bij gebruik 
van een draagbaar uitleesapparaat; 

ii) ten minste 20 cm voor bolus- en injecteerbare transponders bij gebruik 
van een draagbaar uitleesapparaat; 

iii) ten minste 50 cm voor alle soorten identificatiemiddelen bij gebruik van 
een stationair uitleesapparaat. 

7. De in artikel 4, lid 3, bedoelde identificatiemethode is de volgende: 

a) de dieren worden geïdentificeerd met een door de bevoegde autoriteit erkend 
oormerk dat in één oor wordt aangebracht; 

b) het oormerk is van duurzaam materiaal, onvervalsbaar en gemakkelijk 
leesbaar; het is niet opnieuw bruikbaar en de erop aangebrachte codes zijn 
onuitwisbaar; 
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c) het oormerk bevat ten minste de volgende informatie: 

i) de uit twee letters bestaande landencode19; en 

ii) de identificatiecode van het geboortebedrijf van het dier of een 
individuele diercode aan de hand waarvan het geboortebedrijf kan 
worden vastgesteld. 

De lidstaten die gebruikmaken van die alternatieve methode stellen de Commissie en 
de andere lidstaten daarvan in kennis in het kader van het in artikel 13, lid 1, 
bedoelde comité. 

 
 759/2009 art. 1 en bijlage, 

punt 1 (aangepast) 

Overeenkomstig dit punt geïdentificeerde dieren die bestemd zijn om langer dan 
twaalf maanden te worden gehouden, dan wel bestemd zijn voor het handelsverkeer 
⌦ binnen de Unie ⌫ of voor uitvoer naar derde landen, worden overeenkomstig de 
punten 1 tot en met 4 geïdentificeerd om de volledige traceerbaarheid van elk dier tot 
het geboortebedrijf te garanderen. 

 
 506/2010 art. 1 en bijlage, 

punt 1 

8. In afwijking van het identificatievoorschrift van artikel 4, lid 1, kan de bevoegde 
autoriteit besluiten dat de bepalingen van deel A niet van toepassing zijn op schapen 
en geiten die worden gehouden in en verplaatst tussen dierentuinen die zijn erkend 
overeenkomstig artikel 13, lid 2, van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad20, mits de 
dieren individueel worden geïdentificeerd en traceerbaar zijn. 

 
 933/2008 artikel 1 en bijlage 

B. BEDRIJFSREGISTER 

1. Vanaf 9 juli 2005 bevat het bedrijfsregister ten minste de volgende gegevens: 

a) de identificatiecode van het bedrijf; 

b) het adres van het bedrijf en de geografische coördinaten of gelijkwaardige 
geografische gegevens ter aanduiding van het bedrijf; 

c) het productietype; 

d) het resultaat van de laatste telling zoals bedoeld in artikel 7 en de datum 
waarop deze heeft plaatsgevonden; 

e) de naam en het adres van de houder; 

                                                 
19 Zie voetnoot 18. 
20 PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54. 
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f) voor dieren die het bedrijf verlaten: 

i) de naam van de vervoerder; 

ii) het kenteken van het gedeelte van het voertuig waarin de dieren zich 
bevinden; 

iii) de identificatiecode of de naam en het adres van het bedrijf van 
bestemming van het dier of, voor de dieren die naar een slachthuis 
worden overgebracht, de identificatiecode of de aanduiding van het 
slachthuis, alsmede de datum van vertrek; 

 of een duplicaat of eensluidend afschrift van het in artikel 6 bedoelde 
verplaatsingsdocument; 

g) voor dieren die op het bedrijf aankomen, de identificatiecode van het bedrijf 
van herkomst van het dier, alsmede de datum van aankomst; 

h) informatie over de eventuele vervanging van identificatiemiddelen. 

2. Met ingang van 31 december 2009 bevat het bedrijfsregister ten minste voor elk dier 
dat na deze datum geboren is, bijgewerkte informatie over: 

a) de identificatiecode van het dier; 

b) in het geboortebedrijf, het jaar van geboorte en de identificatiedatum; 

c) de maand en het jaar waarin het dier op het bedrijf is gestorven; 

d) indien bekend het ras en het genotype. 

Voor overeenkomstig deel A, punt 7, geïdentificeerde dieren moet de in onder a) tot 
en met d) genoemde informatie echter worden verstrekt voor elke partij dieren met 
dezelfde identificatie en moet ook het aantal dieren worden vermeld. 

3. Het bedrijfsregister bevat de naam en de handtekening van de aangewezen of 
bevoegde ambtenaar van de bevoegde autoriteit die het register heeft gecontroleerd 
en de datum waarop de controle is uitgevoerd. 

C. VERPLAATSINGSDOCUMENT 

1. Het verplaatsingsdocument wordt door de houder ingevuld op basis van een door de 
bevoegde autoriteit vastgesteld model en vermeldt ten minste de volgende gegevens: 

a) de identificatiecode van het bedrijf; 

b) de naam en het adres van de houder; 

c) het totale aantal verplaatste dieren; 

d) de identificatiecode of de naam en het adres van het bedrijf van bestemming of 
van de volgende houder van de dieren of, indien de dieren naar een slachthuis 
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worden overgebracht, de identificatiecode of de naam en locatie van het 
slachthuis, of, bij een verweiding, de plaats van bestemming; 

e) de gegevens betreffende het vervoermiddel en de vervoerder, met inbegrip van 
diens vergunningsnummer; 

f) de datum van vertrek; 

g) de handtekening van de houder. 

 
 759/2009 art. 1 en bijlage, 

punt 2 

2. Met ingang van 1 januari 2011 vermeldt de houder van het bedrijf van vertrek 
alvorens de dieren worden verplaatst de individuele identificatiecode van elk 
overeenkomstig deel A, punten 1 tot en met 6, geïdentificeerd dier in het 
verplaatsingsdocument. 

 
 759/2009 art. 1 en bijlage, 

punt 2 (aangepast) 

 In afwijking van de eerste alinea kan de bevoegde autoriteit voor verplaatsingen die 
geen handelsverkeer ⌦ binnen de Unie ⌫ inhouden onder de volgende 
voorwaarden toestaan dat de individuele identificatiecode van elk dier namens de 
houder van het bedrijf van vertrek op de bestemming wordt geregistreerd: 

 
 759/2009 art. 1 en bijlage, 

punt 2 

a) de dieren worden niet met hetzelfde vervoermiddel vervoerd als dieren van 
andere bedrijven, tenzij de partijen dieren fysiek van elkaar zijn gescheiden; 

b) het bedrijf van bestemming is door de bevoegde autoriteit erkend om namens 
de houder van het bedrijf van vertrek individuele dierencodes te registreren; 

c) er bestaan procedures om te garanderen dat uiterlijk 48 uur na vertrek: 

i) de individuele identificatiecode van elk dier overeenkomstig deel B, 
punt 2, onder a), in het bedrijfsregister van het bedrijf van vertrek wordt 
geregistreerd; 

ii) de informatie betreffende de verplaatsing aan de bevoegde autoriteit 
wordt verstrekt met het oog op de bijwerking van het geautomatiseerde 
gegevensbestand overeenkomstig deel D, punt 2. 
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 933/2008 art. 1 en bijlage 

3. De in punt 2 bedoelde gegevens zijn echter niet verplicht voor dieren die tot en met 
31 december 2009 zijn geboren: 

a) bij hun vervoer naar een slachthuis, rechtstreeks of via een 
kanalisatieprocedure, zonder dat zij later naar een ander bedrijf worden 
verplaatst; 

b) tot en met 31 december 2011 voor alle andere verplaatsingen. 

D. GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND 

1. Het geautomatiseerde gegevensbestand bevat voor elk bedrijf ten minste de volgende 
gegevens: 

a) de identificatiecode van het bedrijf; 

b) het adres van het bedrijf en de geografische coördinaten of gelijkwaardige 
geografische gegevens ter aanduiding van het bedrijf; 

c) de naam en het adres, alsook de activiteit van de houder; 

d) de diersoorten; 

e) het productietype; 

 
 759/2009 art. 1 en bijlage, 

punt 3 

f) het resultaat van de telling van de dieren als bedoeld in artikel 7, lid 2, en de 
datum waarop die telling heeft plaatsgevonden, behalve in lidstaten waar het 
gecentraliseerde geautomatiseerde gegevensbestand de individuele 
identificatiecode van elk in een bedrijf gehouden dier bevat; 

 
 933/2008 art. 1 en bijlage 

(aangepast) 

g) een aan de bevoegde autoriteit voorbehouden gegevensveld met het oog op de 
opneming van gezondheidsinformatie, zoals beperkingen op verplaatsingen, de 
status of andere relevante informatie in het kader van ⌦ Unie- ⌫ of nationale 
programma’s. 

 
 933/2008 art. 1 en bijlage 

2. Conform artikel 8 wordt voor alle bedrijven elke verplaatsing van dieren in het 
gegevensbestand geregistreerd. 
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Daarbij worden ten minste de volgende gegevens geregistreerd: 

a) het aantal verplaatste dieren; 

b) de identificatiecode van het bedrijf van vertrek; 

c) de datum van vertrek; 

d) de identificatiecode van het bedrijf van bestemming; 

e) de datum van aankomst. 

_____________ 
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BIJLAGE II 

Ingetrokken verordening met lijst van de achtereenvolgende wijzigingen 

Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad 
(PB L 5 van 9.1.2004, blz. 8) 

 

Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad 
(PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1) 

Uitsluitend wat de verwijzing 
naar Verordening (EG) 
nr. 21/2004 in artikel 1, lid 1, 
vijfde streepje, en de bijlage, 
deel 5, hoofdstuk B, 
afdeling I, punt 7 betreft 

Verordening (EG) nr. 1560/2007 van de Raad 
(PB L 340 van 22.12.2007, blz. 25) 

 

Verordening (EG) nr. 933/2008 van de Commissie 
(PB L 256 van 24.9.2008, blz. 5) 

 

Verordening (EG) nr. 759/2009 van de Commissie 
(PB L 215 van 28.8.2009, blz. 3) 

 

Verordening (EU) nr. 506/2010 van de Commissie 
(PB L 149 van 15.6.2010, blz. 3) 

 

_____________ 
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CONCORDANTIETABEL 

Verordening (EG) nr. 21/2004 De onderhavige verordening 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2, aanhef, onder a) tot en met d) Artikel 2, aanhef, onder a) tot en met d) 

Artikel 2, onder e) - 

Artikel 3 Artikel 3 

Artikel 4, lid 1 Artikel 4, lid 1 

Artikel 4, lid 2, aanhef Artikel 4, lid 2, eerste alinea, aanhef 

Artikel 4, lid 2, onder a) Artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder a) 

Artikel 4, lid 2, onder b) Artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder b) 

Artikel 4, lid 2, onder c) Artikel 4, lid 2, tweede alinea 

Artikel 4, lid 2, onder d) Artikel 4, lid 2, derde alinea 

Artikel 4, leden 3 tot en met 9 Artikel 4, leden 3 tot en met 9 

Artikelen 5, 6 en 7 Artikelen 5, 6 en 7 

Artikel 8, leden 1 tot en met 4 Artikel 8, leden 1 tot en met 4 

Artikel 8, lid 5 - 

Artikelen 9 tot en met 12 Artikelen 9 tot en met 12 

Artikel 13, leden 1 en 2 Artikel 13, leden 1 en 2 

Artikel 13, lid 3 - 

Artikel 14 - 

Artikel 15 - 

Artikel 16 - 

- Artikel 14 

Artikel 17, eerste alinea Artikel 15 

Artikel 17, tweede alinea - 
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- Bijlage III 
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