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BIJLAGE II
JOURNAAL
(als bedoeld in artikel 5, lid 4, artikel 8, lid 2, artikel 14, lid 1, onder a) en c), en artikel 21, lid 2)
1. Personen die voornemens zijn dieren te vervoeren, zijn verplicht een journaal bij te houden overeenkomstig het
bepaalde in deze bijlage, en alle bladzijden daarvan af te stempelen en te ondertekenen.
2. Het journaal dient de volgende afdelingen te omvatten:
Afdeling 1 — Planning
Afdeling 2 — Plaats van vertrek
Afdeling 3 — Plaats van bestemming
Afdeling 4 — Verklaring van de vervoerder
Afdeling 5 — Modelformulier voor het melden van onregelmatigheden.
De bladzijden van het journaal moeten aan elkaar worden gehecht.
Modellen van iedere afdeling staan in het aanhangsel.
3. De organisator dient:
a) elk journaal van een identificatienummer te voorzien;
b) ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteit van de plaats van vertrek, volgens een door die autoriteit te bepalen
procedure, ten minste twee werkdagen voor het vertrek een kopie van de naar behoren ingevulde — behalve wat
betreft de nummers van de veterinaire certificatie — en ondertekende afdeling 1 van het journaal krijgt;
c) alle instructies van de bevoegde autoriteit uit hoofde van artikel 14, lid 1, onder a), op te volgen;
d) ervoor te zorgen dat het journaal overeenkomstig artikel 14, lid 1, afgestempeld wordt;
e) ervoor te zorgen dat het journaal de dieren gedurende het transport begeleidt tot aan de plaats van bestemming
of, in geval van uitvoer naar een derde land, ten minste tot aan de plaats van uitgang.
4. De houders op de plaats van vertrek en, wanneer de plaats van bestemming op het grondgebied van de Gemeenschap
is gelegen, de houders op de plaats van bestemming moeten de desbetreffende afdelingen van het journaal invullen
en ondertekenen. Zij stellen de bevoegde autoriteit aan de hand van het model in afdeling 4 zo spoedig mogelijk in
kennis van een eventueel voorbehoud ten aanzien van de naleving van de bepalingen van deze verordening.
5. Wanneer de plaats van bestemming op het grondgebied van de Gemeenschap gelegen is, dienen de houders op de
plaats van bestemming gedurende ten minste drie jaar na de datum van aankomst op de plaats van bestemming het
journaal te bewaren, met uitzondering van afdeling 4.
Het journaal moet desgevraagd ter beschikking van de bevoegde autoriteit worden gesteld.
6. Voor reizen die op het grondgebied van de Gemeenschap eindigen, moet de vervoerder afdeling 4 van het journaal
invullen en ondertekenen.
7. Indien dieren naar een derde land worden uitgevoerd, moeten de vervoerders het journaal aan de officiële dierenarts
op de plaats van uitgang overhandigen.
Bij de uitvoer van levende runderen met uitvoerrestitutie, hoeft afdeling 3 van het journaal niet te worden ingevuld
als de landbouwwetgeving een verslag voorschrijft.
8. De vervoerder die vermeld wordt in afdeling 3 van het journaal dient:
a) een kopie van het journaal te bewaren;
b) het desbetreffende registratieblad of de desbetreffende bestuurderskaart als bedoeld in bijlage I of bijlage I B van
Verordening (EEG) nr. 3821/85 te bewaren, indien het voertuig onder die verordening valt.
De onder a) en b) bedoelde documenten moeten binnen één maand na invulling worden toegezonden aan de
bevoegde autoriteit die de vervoersvergunning heeft afgegeven, en degevraagd aan de bevoegde autoriteit van de
plaats van vertrek, en moeten door de vervoerder tot ten minste drie jaar na de controledatum worden bewaard.
Het onder a) bedoelde document wordt binnen een maand na het transport naar de bevoegde autoriteit van de plaats
van vertrek gezonden, tenzij er gebruik gemaakt is van de in artikel 6, lid 9, bedoelde systemen. Volgens de in
artikel 31, lid 2, bedoelde procedure worden een vereenvoudigde versie van het journaal en richtsnoeren voor de
presentatie van de in artikel 6, lid 9, bedoelde gegevens opgesteld voor voertuigen die zijn uitgerust met de in
artikel 6, lid 9, bedoelde systemen.
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Aanhangsel
AFDELING 1:
PLANNING
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AFDELING 2:
PLAATS VAN VERTREK
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AFDELING 3:
PLAATS VAN BESTEMMING
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VERKLARING VAN DE VERVOERDER

AFDELING 4:
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AFDELING 5:
MODELFORMULIER VOOR HET MELDEN VAN ONREGELMATIGHEDEN Nr. ......

Een kopie van dit formulier moet samen met een kopie van afdeling 1 van het journaal aan de bevoegde autoriteit
worden toegezonden.
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