
VERORDENING (EU) Nr. 388/2010 VAN DE COMMISSIE 

van 6 mei 2010 

houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad 
wat betreft het maximumaantal gezelschapsdieren van bepaalde soorten die onder niet-commercieel 

verkeer kunnen vallen 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, 

Gelet op Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 mei 2003 inzake veterinairrech
telijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van ge
zelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn 92/65/EEG 
van de Raad ( 1 ), en met name op artikel 19, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Verordening (EG) nr. 998/2003 stelt de veterinairrechte
lijke voorschriften vast voor het niet-commerciële verkeer 
van gezelschapsdieren, evenals de regels betreffende de 
controle van dat verkeer. De verordening is van toepas
sing op het verkeer tussen lidstaten of uit derde landen 
van gezelschapsdieren van de op de lijst in bijlage I ge
noemde soorten. Honden, katten en fretten worden in de 
delen A en B van die bijlage vermeld. 

(2) De voorschriften van Verordening (EG) nr. 998/2003 
verschillen naargelang de gezelschapsdieren tussen lidsta
ten dan wel van derde landen naar lidstaten worden 
vervoerd. Bovendien wordt er bij de voorschriften voor 
dergelijk verkeer uit derde landen nog een verder onder
scheid gemaakt, namelijk tussen de in bijlage II, deel B, 
afdeling 2, bij die verordening genoemde derde landen en 
de in deel C van die bijlage vermelde derde landen. 

(3) Derde landen die op het niet-commerciële verkeer van 
gezelschapsdieren voorschriften toepassen die ten minste 
gelijkwaardig zijn aan de voorschriften van Verordening 
(EG) nr. 998/2003, zijn opgenomen in bijlage II, deel B, 
afdeling 2, bij die verordening. 

(4) Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot 
vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor 
het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van 
dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aan

zien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen spe
cifieke communautaire regelgeving als bedoeld in 
bijlage A, onder I, bij Richtlijn 90/425/EEG ( 2 ) geldt, is 
over het algemeen van toepassing op het handelsverkeer. 

(5) Om te voorkomen dat commercieel verkeer frauduleus 
wordt voorgesteld als niet-commercieel verkeer van ge
zelschapsdieren in de zin van Verordening (EG) 
nr. 998/2003 bepaalt artikel 12 van die verordening 
dat de eisen en de controles van Richtlijn 92/65/EEG 
gelden voor het verkeer van meer dan vijf gezelschaps
dieren die uit een niet in bijlage II, deel B, afdeling 2, 
genoemd derde land in de Gemeenschap binnenkomen. 

(6) Uit de ervaring bij de toepassing van Verordening (EG) 
nr. 998/2003 blijkt dat er een groot risico bestaat dat het 
commerciële verkeer van honden, katten en fretten frau
duleus als niet-commercieel verkeer wordt voorgesteld, 
wanneer die dieren naar een lidstaat worden vervoerd 
uit een andere lidstaat of uit een in bijlage II, deel B, 
afdeling 2, bij die verordening vermeld derde land. 

(7) Om dergelijke praktijken te voorkomen en een uniforme 
toepassing van Verordening (EG) nr. 998/2003 te waar
borgen moeten dezelfde regels worden vastgesteld voor 
honden, katten en fretten die naar een lidstaat worden 
vervoerd uit een andere lidstaat of uit een in bijlage II, 
deel B, afdeling 2, bij die verordening vermeld derde land. 

(8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité 
voor de voedselketen en de diergezondheid, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

De in artikel 12, eerste alinea, onder b), van Verordening (EG) 
nr. 998/2003 vermelde eisen en controles zijn van toepassing 
op het verkeer van gezelschapsdieren van de in bijlage I, 
delen A en B, bij die verordening vermelde soorten wanneer 
het totale aantal dieren dat naar een lidstaat wordt vervoerd uit 
een andere lidstaat of uit een in bijlage II, deel B, afdeling 2, bij 
die verordening vermeld derde land, groter is dan vijf.
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( 1 ) PB L 146 van 13.6.2003, blz. 1. ( 2 ) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.



Artikel 2 

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

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

Gedaan te Brussel, 6 mei 2010. 

Voor de Commissie 
De voorzitter 

José Manuel BARROSO
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