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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt vast dat elk jaar miljoenen dieren binnen de EU, en van de EU naar derde landen, 
worden vervoerd om te worden geslacht of voor fokdoeleinden; is van oordeel dat 
Verordening (EG) nr. 1/20051, mits correct toegepast en gehandhaafd, positief uitwerkt op 
het welzijn van dieren tijdens het vervoer; verwelkomt het dat de Commissie voor dit 
onderwerp richtsnoeren heeft geformuleerd, maar betreurt dat deze richtsnoeren en 
sommige van de door de Commissie geplande acties tot vijf jaar vertraging hebben 
opgelopen2; merkt op dat er nog altijd grote problemen met het vervoer bestaan en 
constateert dat handhaving van de verordening naar verluidt de grootste zorg is van 
degenen die met de uitvoering ervan belast zijn;

2. betreurt het dat een aantal kwesties in verband met Verordening (EG) nr. 1/2005 nog niet 
is opgelost, waaronder overlading, onvoldoende hoofdruimte, onvoldoende stops om te 
rusten, te weinig voedsel en water, onvoldoende ventilatie en drenkvoorzieningen, vervoer 
bij extreme hitte, vervoer van niet-fitte dieren, vervoer van niet gespeende kalveren, de 
noodzaak de zwangerschapsstatus van levende dieren vast te stellen, de controles van de 
vervoersjournaals, de verhouding tussen inbreuken, handhaving en sancties, de 'gemengde' 
impact van cursussen, kennis en certificering, en onvoldoende strooisel, zoals ook 
aangegeven door de Europese Rekenkamer in Speciaal verslag nr. 31/20183 en door niet-
gouvernementele organisaties in bij de Commissie ingediende klachten; dringt aan op 
verbeteringen op de hierboven genoemde gebieden;

3. verzoekt de lidstaten en de vervoerders de handhaving en de naleving van Verordening 
(EG) nr. 1/2005 significant te verbeteren, en spoort de Commissie aan inbreukprocedures 
te starten tegen die lidstaten die zich niet aan de verordening houden, teneinde het 
dierenwelzijn te garanderen en voor eerlijke concurrentie te zorgen;

4. is het met de Commissie eens dat het aanbeveling verdient dat de bevoegde autoriteiten 
alle transporten naar niet-EU-landen bij het laden inspecteren4; is van mening dat een deel 
van de intracommunautaire transporten ook moet worden geïnspecteerd bij het laden; 
merkt op dat de bevoegde autoriteiten bij het laden moeten controleren of de bepalingen 
van de verordening betreffende vloeroppervlakte en vrije ruimte boven de dieren worden 
nageleefd, dat de ventilatiesystemen en watervoorzieningen goed werken, dat de 
drinkautomaten goed werken en geschikt zijn voor de vervoerde diersoort, dat er geen 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het 
vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG 
en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1).
2 Speciaal verslag nr. 31/2018 van de Europese Rekenkamer van 14 november 2018 getiteld "Animal welfare in 
the EU: Closing the gap between ambitious goals and practical implementation".
3 Speciaal verslag nr. 31/2018 van de Europese Rekenkamer van 14 november 2018 getiteld "Animal welfare in 
the EU: Closing the gap between ambitious goals and practical implementation".
4 Eindverslag van een audit in Nederland van 20 februari 2017 tot en met 24 februari 2017 om het dierenwelzijn 
tijdens transporten naar niet-EU-landen te beoordelen, Europese Commissie, directoraat-generaal Gezondheid en 
Voedselveiligheid, 2017.
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ongeschikte dieren worden geladen, en dat er voldoende voeder en strooisel worden 
meegenomen;

5. maakt zich zorgen over het feit dat het laden van dieren in vrachtwagens vaak ruw 
gebeurt; verzoekt de bevoegde autoriteiten de dieren voor het laden grondig te inspecteren 
om na te gaan of hun conditie goed genoeg is om de reis voort te zetten, en erop toe te 
zien dat het laden in overeenstemming met artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1/2005 
verloopt, zonder dat de dieren ruw worden behandeld en zonder dat geregeld gebruik 
wordt gemaakt van stokken en elektrische prikstokken; verzoekt de bevoegde autoriteiten 
geen journaals goed te keuren waarin de geplande reis via havens verloopt waar geen 
voorzieningen aanwezig zijn om de dieren voor het laden grondig te inspecteren;

6. benadrukt dat het lijden van dieren tijdens transport tot grote maatschappelijke onrust en 
verontwaardiging leidt; stelt vast dat de Commissie op 21 september 2017 meer dan 1 
miljoen handtekeningen in ontvangst heeft genomen voor de campagne #StopTheTrucks, 
waarin Europese burgers vragen om een einde te maken aan langeafstandstransporten;

7. is van mening dat de gebrekkige tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1/2005 
duidelijk maakt dat er meer inspanningen moeten worden geleverd om ernstige incidenten 
met een grote nadelige impact op het welzijn van de dieren te voorkomen, en om de 
daders te vervolgen;

8. verzoekt de Commissie Verordening (EG) nr. 1/2005 bij te werken overeenkomstig het 
bepaalde in overweging 11 daarvan, teneinde de tekst aan te passen aan de huidige stand 
van de wetenschappelijke kennis;

9. herinnert aan de vele parlementaire vragen, brieven en klachten van Europese 
parlementsleden aan de Commissie, waarin zij de systematische inbreuken op de 
verordening onder de aandacht hebben gebracht en de ontoelaatbare stress, pijn en angst, 
en het lijden van levende dieren tijdens hun vervoer binnen de Unie en naar derde landen 
hebben veroordeeld;

10. betreurt de inbreuken op de verordening, die betrekking hebben op de verkeerde 
toepassing van de normen voor niet gespeende dieren, zoals kalveren, lammeren, jonge 
geiten, biggen en veulens op melkvoeding, en pleit voor de invoering van meer 
gedetailleerde maatregelen om het welzijn van deze dieren tijdens hun vervoer volledig te 
beschermen;

11. herhaalt haar verzoek tot beperking van de reistijd van dieren tot acht uur, inclusief de 
laadtijd en met inachtneming van diergeneeskundig advies voor de soort in kwestie, 
ongeacht of het vervoer over land, door de lucht of over zee plaatsvindt; is van mening dat 
het vervoer van niet gespeende dieren niet langer dan vier uur mag duren;

12. betreurt dat, ondanks duidelijke aanbevelingen van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA), delen van de verordening niet in overeenstemming zijn met de 
huidige wetenschappelijke kennis inzake dierenwelzijn, zoals de verordening vereist; 
vraagt daarom bijgewerkte en verbeterde regels inzake:

– ventilatie en koeling in alle voertuigen/schepen,
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– geschikte drinksystemen, met name voor niet gespeende dieren,

– het vervoer van ongeschikte dieren,

– meer minimale vrije ruimte boven de dieren,

– beperking van de bezettingsdichtheid;

13. benadrukt dat volgens Verordening (EG) Nr. 1/2005 de dieren op langere diertransporten 
met passende tussenpozen gedrenkt en gevoederd moeten worden en de gelegenheid 
moeten krijgen om te rusten, op een wijze die bij hun soort en leeftijd past; verzoekt de 
Commissie met klem beter toezicht te houden op een volledige en geharmoniseerde 
tenuitvoerlegging van deze wettelijke vereisten door alle lidstaten;

14. betreurt de vaak lange wachttijden aan de grenzen, waar het gebrek aan rustplaatsen, water 
en voorzieningen voor veterinaire zorg bij de dieren tot extra gezondheids- en 
welzijnsproblemen kan leiden, inclusief ongemak en sterfgevallen; verzoekt de lidstaten 
erop toe te zien dat de vervoerders hun transporten beter plannen, en beklemtoont het 
belang van betere communicatie tussen de nationale autoriteiten van de verschillende 
lidstaten, teneinde een concentratie van diertransporten aan de grenzen te vermijden;

15. wijst erop dat handhaving in het bijzonder moeilijk is wanneer het transport door 
verschillende lidstaten plaatsvindt en wanneer meerdere lidstaten verantwoordelijk zijn 
voor het goedkeuren van het journaal, het verlenen van een vergunning aan de vervoerder 
en een getuigschrift van vakbekwaamheid aan de bestuurder; verzoekt alle lidstaten die 
inbreuken vaststellen de andere betrokken lidstaten daarvan zo snel mogelijk op de hoogte 
te stellen; merkt op dat artikel 26 van Verordening (EG) nr. 1/2005 de lidstaten krachtige 
handhavingsbevoegdheden verleent, waaronder de bevoegdheid om de vergunning van de 
vervoerder in te trekken in het geval van ernstige inbreuken, de bevoegdheid de betrokken 
vervoerder te verplichten voorzieningen te treffen om herhaling van de inbreuk te 
voorkomen, en de bevoegdheid hem aan aanvullende controles te onderwerpen, 
waaronder de verplichte aanwezigheid van een dierenarts bij het laden van de dieren; 
vindt het zorgwekkend dat deze bevoegdheden in veel lidstaten niet goed worden gebruikt 
en dat er op het gebruik ervan geen toezicht wordt uitgeoefend; verzoekt de lidstaten die 
dergelijke kennisgevingen ontvangen tijdig en op passende wijze op te treden om 
herhaling van de inbreuken te voorkomen;

16. betreurt dat het totale aantal controles dat door de nationale bevoegde autoriteiten uit 
hoofde van Verordening (EG) nr. 1/2005 is verricht is gedaald, ondanks de toename van 
het aantal transporten met levende dieren in de EU1; verzoekt de lidstaten het aantal 
controles van transporten van levende dieren aanzienlijk te vergroten om het dierenwelzijn 
te waarborgen;

17. maakt zich zorgen over de vervoersomstandigheden in derde landen; verzoekt de lidstaten 
en de vervoerders zich nauwgezet te houden aan de uitspraak van het Hof van Justitie, dat 
heeft geconcludeerd dat Verordening (EG) nr. 1/2005 ook van toepassing is op exporten 

                                               
1 Studie getiteld "Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport and related 
operations – European Implementation Assessment", European parlementaire studiedienst (EPRS), 2018, blz. 31.
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naar niet-EU-landen1 tot op de eindbestemming ervan; verzoekt de lidstaten nadere 
controles op de plaatsen van uitgang uit de EU te verrichten om na te gaan of de conditie 
van elk dier goed genoeg is om de reis voort te zetten buiten de EU;

18. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de lidstaten meer en strengere officiële 
controles uitvoeren op transporten van levende dieren en hun bevindingen op een 
gedetailleerde en transparante manier rapporteren; verzoekt de Commissie met klem 
hiertoe TRACES algemeen toegankelijk te maken;

19. wijst op het belang van certificering van opleiding, kennis en bekwaamheden van 
bestuurders met het oog op het verbeteren van het dierenwelzijn tijdens het vervoer;; 
verzoekt de lidstaten samen met de Commissie voor passende en geharmoniseerde 
opleiding voor de betrokken exploitanten te zorgen;

20. vraagt de bevoegde autoriteiten van de lidstaten ervoor te zorgen dat er officiële 
dierenartsen aanwezig zijn op de plaatsen van uitgang uit de Unie om te controleren dat in 
de voertuigen voor het vervoer van dieren voldoende ruime compartimenten aanwezig zijn 
om overbezetting te voorkomen, dat er strooisel, voeder en water aanwezig is in 
hoeveelheden die zijn afgestemd op de diersoort en het aantal dieren dat wordt vervoerd, 
en dat de ventilatiesystemen en watervoorzieningen voor de dieren goed werken;

21. verzoekt de Commissie met klem te bekijken hoe landbouwers, slachthuizen en de 
vleesverwerkingssector gestimuleerd kunnen worden om dieren in het dichtstbij gelegen 
slachthuis te laten slachten, teneinde langdurig vervoer van levende dieren te vermijden en 
de emissies terug te dringen; verzoekt de Commissie in dit verband de weg vrij te maken 
voor innovatieve oplossingen, zoals mobiele slachtfaciliteiten, met inachtneming van hoge 
normen inzake dierenwelzijn;

22. verkiest het vervoer van vlees boven het vervoer van levende dieren, wat het 
dierenwelzijn sterk ten goede kan komen en het transportvolume kan verkleinen, wat op 
zijn beurt een positief effect heeft op het milieu; verzoekt de lidstaten en de vervoerders 
strategieën te ontwikkelen om het vervoer van levende dieren te vervangen door het 
vervoer van vleesproducten en karkassen;

23. verzoekt de Commissie voorschriften vast te stellen voor de locaties en de voorzieningen
van rustplaatsen;

24. betreurt het dat er voertuigen voor veevervoer en veeschepen zijn waaraan geen 
vergunning had moeten worden verleend, aangezien zij niet geschikt zijn voor veevervoer; 
erkent dat de voorschriften van de artikelen 20 en 21 van Verordening (EG) nr. 1/2005 
betreffende transporten op veeschepen vaak niet worden nageleefd; verzoekt de lidstaten 
geen vergunning te verlenen aan vrachtwagens en/of veeschepen die niet aan de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 1/2005 voldoen, en reeds afgegeven vergunningen 
in het geval van niet-conformiteit niet te verlengen, en grondige controles bij het laden uit 
te voeren;

25. stelt vast dat landbouwers, vervoerders en bevoegde autoriteiten in verschillende lidstaten 

                                               
1 Arrest van het Hof van Justitie van 23 april 2015, Zuchtvieh-Export GmbH v Stadt Kempten, C-424/13, 
ECLI:EU:C:2015:259.
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Verordening (EG) nr. 1/2005 mogelijkerwijs verschillend interpreteren, in het bijzonder 
voor wat betreft de geschiktheid van de dieren om te worden vervoerd; verzoekt de 
Commissie de verordening te herzien en de eisen voor vervoer waar nodig nader te 
verduidelijken;

26. beklemtoont het belang van de verplichting dat er dierenartsen aan boord moeten zijn van 
schepen tijdens het vervoer van levende dieren, dat het aantal op zee gestorven dieren 
moet worden geteld en gerapporteerd, en dat er plannen voor noodgevallen moeten zijn 
voor alle situaties op zee die een negatieve invloed kunnen hebben op het welzijn van de 
vervoerde dieren;

27. betreurt dat volgens de Commissie de gegevens die de lidstaten rapporteren niet altijd 
volledig, consistent, betrouwbaar of voldoende gedetailleerd zijn om conclusies te trekken 
over naleving op EU-niveau; verzoekt de Commissie en de lidstaten betrouwbare 
indicatoren en publieke gegevens te ontwikkelen voor het meten van het dierenwelzijn 
tijdens het vervoer van levende dieren;

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten de sanctieniveaus voor inbreuken meer gelijk te 
trekken, in de wetenschap dat in sommige lidstaten de straffen tien keer hoger liggen dan 
in andere; herinnert eraan dat sancties doeltreffend, evenredig en ontmoedigend moeten 
zijn; verzoekt de Commissie een draaiboek te ontwikkelen voor het gelijktrekken van de 
sancties in alle lidstaten;

29 beveelt aan dat de EU meer investeert in kleinschaligere, lokale veeteelt en in het 
promoten van gezonde plantaardige voeding ter vervanging van de huidige hoge 
consumptie van dierlijke producten;

30. verzoekt de Commissie een zwarte lijst op te stellen van exploitanten van wie uit 
inspectie- en uitvoeringsverslagen blijkt dat zij schuldig zijn aan herhaaldelijke en zware 
inbreuken op de verordening; verzoekt de Commissie deze zwarte lijsten geregeld bij te 
werken en openbaar te maken, en de uitwisseling van goede praktijken, zowel op het 
gebied van vervoer als van bestuur, tussen de lidstaten te bevorderen;

31. stelt vast dat kalfjes al vanaf 14 dagen op transport mogen worden gezet; is van mening 
dat het onmogelijk is om te voldoen aan de behoeftes van zeer jonge dieren tijdens 
transport, zoals de natuurlijke zuigbehoefte van kalfjes om de speen van hun moeder te 
zoeken, en verzoekt de Commissie daarom om hier een einde aan te maken;

32. verzoekt de Commissie toekomstige herzieningen van de wetgeving inzake het welzijn 
van dieren tijdens het vervoer te baseren op objectieve en wetenschappelijk onderbouwde 
indicatoren, teneinde willekeurige besluiten die ongerechtvaardigde economische 
repercussies kunnen hebben voor de veeteeltsector, te voorkomen.

33. verzoekt de Commissie eventuele inbreuken op het Internationaal Verdrag ter voorkoming 
van verontreiniging door schepen (MARPOL 73/78) te evalueren;

34. verzoekt de Commissie eventuele inbreuken op het Internationaal Verdrag voor de 
beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), op de bepalingen van Richtlijn 
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2009/16/EG betreffende havenstaatcontrole1, en op artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
1/2005 te evalueren;

35. betreurt dat de autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor 
vervoersinspecties zelden informatie uit TRACES gebruiken om inspecties doelgericht in 
te zetten, om verplaatsingen binnen de EU van dieren over lange afstanden en over de 
grens te monitoren, ten dele vanwege bepaalde beperkingen van toegangsrechten voor 
gebruikers2; verzoekt de Commissie en de lidstaten het gebruik van de interactieve 
zoekmachine te bevorderen en te vereenvoudigen;

36. pleit voor het gebruik van een GPS-volgsysteem, ongeacht de lengte van het transport;

37. stelt vast dat de autoriteiten van de lidstaten de verantwoordelijkheid voor het verrichten 
van de risicoanalyse bij vervoersinspecties doorgaans aan lokale autoriteiten delegeren3; 
dringt er bij de lidstaten op aan systemen in te voeren om het bestaan, de kwaliteit en de 
uitvoering van de lokale risicoanalyses te controleren;

38. verzoekt de Commissie om jaarlijks haar acties betreffende de bescherming van dieren 
tijdens het transport aan het Parlement te rapporteren;

39. verzoekt de Commissie met klem eventuele inbreuken op de wetgeving tijdens het vervoer 
over zee van dieren van de EU naar derde landen te beoordelen, zoals het dumpen van 
dode dieren in de Middellandse Zee (waarbij de oormerken vaak worden afgesneden), 
hoewel dit verboden is, omdat er in de havens van bestemming vaak geen voorzieningen 
aanwezig zijn om kadavers achter te laten.

                                               
1 PB L 131 van 28.5.2009, blz. 57.
2 Speciaal verslag nr. 31/2018 van de Europese Rekenkamer van 14 november 2018 getiteld "Animal welfare in 
the EU: Closing the gap between ambitious goals and practical implementation". 
3 Speciaal verslag nr. 31/2018 van de Europese Rekenkamer van 14 november 2018 getiteld "Animal welfare in 
the EU: Closing the gap between ambitious goals and practical implementation".



AD\1170740NL.docx 9/10 PE628.594v02-00

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING
IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 6.12.2018

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

40
4
3

Bij de eindstemming aanwezige leden Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, 
Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Angélique Delahaye, Stefan 
Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta 
Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, 
Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek 
Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, 
Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique 
Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, 
Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, 
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike 
Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Keith 
Taylor



PE628.594v02-00 10/10 AD\1170740NL.docx

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING
IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

40 +

ALDE Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EFDD Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI Zoltán Balczó

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Julie 
Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, 
Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Jytte 
Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Gabriele Preuß, 
Damiano Zoffoli

Verts/ALE Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith 
Taylor

4 -

PPE Albert Deß, Elisabetta Gardini, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik

3 0

ALDE Jan Huitema

ECR James Nicholson

EFDD Julia Reid

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding


	1170740NL.docx

