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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de bevoegde Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat de Commissie verzoekschriften een zeer groot aantal verzoekschriften 
over het welzijn van dieren tijdens het vervoer ontvangt, waarin vaak systematische, 
aanhoudende en ernstige schendingen van de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 1/20051 van de Raad door lidstaten en vervoerders aan de kaak worden gesteld;

2. betreurt de uiterst gebrekkige aanpak van de Commissie met betrekking tot de 
vervolging van ernstige, systematische schendingen van de bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 1/2005, die haar onder de aandacht zijn gebracht in bijna 200 specifieke, 
gedetailleerde verslagen die sinds 2007 door ngo's uit de sector zijn ingediend;

3. wijst op het grote aantal parlementaire vragen en klachten dat de Commissie van leden 
van het Europees Parlement heeft ontvangen, waarin systematische schendingen van de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 1/2005 met als gevolg ernstig lijden en ongemak 
van dieren tijdens het vervoer aan de orde komen; is zeer kritisch over de door de 
Commissie verstrekte statistieken over de naleving van de bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 1/2005 inzake het vervoer van levende dieren naar derde landen, die zonder 
systematische controles op de vervoermiddelen waarin de dieren worden vervoerd, 
tot stand zijn gekomen;

4. veroordeelt deze situatie en acht het onaanvaardbaar dat er dertien jaar na de 
inwerkingtreding van de verordening nog altijd getuigenissen worden ontvangen over 
dieren die in strijd met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1/2005 onder slechte 
omstandigheden worden vervoerd in ongeschikte en overvolle vervoermiddelen, 
waardoor de dieren onnodig lijden en voor zowel dier als mens risico's ontstaan;

5. wijst erop dat de meest voorkomende schendingen van de bepalingen Verordening (EG) 
nr. 1/2005 betrekking hebben op de overvolle vervoermiddelen waarin dieren worden 
vervoerd en bijgevolg het gebrek aan ruimte waarmee ze tijdens het vervoer te maken 
hebben, waardoor de dieren voor lange tijd onnatuurlijke houdingen moeten aannemen, 
op het niet in acht nemen van de tussenpozen voor het drenken en het voederen van de 
dieren en van de reis- en rusttijden, alsook op slechte ventilatie- en drenkingssystemen, 
vervoer bij extreme temperaturen, het vervoer van ongeschikte dieren, en onvoldoende 
strooisel en voer;

6. stelt met grote bezorgdheid vast dat dieren tijdens lange reizen verontreinigd water te 
drinken krijgen dat niet geschikt is voor consumptie en vaak geen toegang hebben tot 
water als gevolg van defecten, onjuiste plaatsing van de drenkingssystemen of een 
ontoereikende watervoorraad (d.w.z. een voorraad die niet in verhouding staat tot de 
vervoerde diersoorten en de grootte van de dieren);

7. merkt op dat uit de meldingen met betrekking tot schendingen van de bepalingen 
van Verordening (EG) nr. 1/2005 in verband met slechte ventilatiesystemen in 
vervoermiddelen waarin dieren lange trajecten afleggen, blijkt dat in deze 
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vervoermiddelen vaak sprake is van extreme temperaturen die de wettelijk vastgestelde 
grenstemperaturen sterk overschrijden, waardoor de dieren vreselijk lijden; wijst erop 
dat in enkele gevallen is vastgesteld dat met de temperatuursensoren van de 
desbetreffende vervoermiddelen was geknoeid;

8. merkt op dat de Commissie ervan op de hoogte is dat bepaalde lidstaten geen melding 
maken van te hoge temperaturen (boven de 35 °C) in vervoermiddelen waarin dieren 
worden vervoerd, maar desalniettemin officieel heeft verklaard de binnentemperatuur 
in deze vervoermiddelen niet systematisch te controleren, waardoor het onmogelijk is
een nauwkeurig beeld te krijgen van de omstandigheden waaronder dieren worden 
vervoerd;

9. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat reizen van vertrek tot aankomst 
overeenkomstig de EU-voorschriften voor dierenwelzijn worden gepland en uitgevoerd 
en dat daarbij rekening wordt gehouden met de verschillende vervoermiddelen en de 
uiteenlopende geografische omstandigheden in de EU en in derde landen;

10. verzoekt de lidstaten alle langeafstandsvervoer van dieren te verbieden wanneer sprake 
is van extreme weersomstandigheden, en met name wanneer de temperatuur bij vertrek 
of aankomst of onderweg naar verwachting tot boven de 30 °C zal oplopen; benadrukt 
dat naast de reisduur ook andere aspecten van belang zijn voor het welzijn van de 
dieren, zoals correcte laad- en losmethoden, geschikte voeding, de manier waarop de 
vervoermiddelen zijn ingedeeld en uitgerust, en het aantal dieren dat in de containers 
wordt geladen;

11. onderstreept dat de bevoegde autoriteiten, alsook officiële dierenartsen aan een 
EU-plaats van uitgang, bij het laden moeten nagaan of aan de voorschriften van 
Verordening (EG) nr. 1/2005 op het gebied van diergezondheid, ruimte en ruimhoogte 
wordt voldaan, of de ventilatie- en drenkingssystemen naar behoren functioneren en 
geschikt zijn voor de vervoerde diersoorten en de grootte van de dieren, en of er 
voldoende voer en strooisel wordt meegenomen; is van mening dat, in gevallen waarin 
uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1/2005 wordt voorgeschreven dat de dieren op 
een controlepost moeten worden uitgeladen of in een derde land om 24 uur te rusten, 
de bevoegde autoriteiten enkel hun goedkeuring mogen hechten aan journalen indien de 
organisator kan bevestigen dat een controlepost is gereserveerd of een andere rustplaats 
met soortgelijke voorzieningen is gevonden waar het welzijn van de dieren volledig 
in acht zal worden genomen, en wanneer zij deze informatie hebben geverifieerd;

12. betreurt ten zeerste dat het laden van dieren op schepen vaak op een wrede manier 
gebeurt, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van (elektrische) prikstokken en de 
laadvoorzieningen niet geschikt zijn om het welzijn van de dieren volledig te 
waarborgen;

13. maakt zich zorgen over de niet-naleving van de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 1/2005 betreffende het vervoer van niet-gespeende dieren; acht het noodzakelijk dat 
er gedetailleerdere en ingrijpendere maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen 
dat aan alle specifieke behoeften in verband met dit soort vervoer wordt voldaan;

14. is bezorgd over het aantal meldingen met betrekking tot het gebruik van ongeschikte 
vervoermiddelen voor het vervoer van levende dieren, zowel over land als over zee, 
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en pleit ervoor de controles op dergelijke praktijken aan te scherpen; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken hoe nieuwe en bestaande technologieën in voor het vervoer 
van dieren bestemde vervoermiddelen gebruikt kunnen worden om de temperatuur en 
vochtigheid te regelen, te controleren en te registreren, aangezien dit essentieel is voor 
het bewaken en beschermen van het welzijn van bepaalde diersoorten tijdens het 
vervoer, overeenkomstig de aanbevelingen van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA);

15. betreurt het dat delen van de verordening, ondanks de duidelijke aanbevelingen van 
de EFSA, niet op de huidige wetenschappelijke kennis zijn afgestemd, en pleit voor 
geactualiseerde regels inzake: voldoende ventilatie en koeling in alle vervoermiddelen; 
gepaste drenkingssystemen die geschikt zijn voor verschillende diersoorten en dieren 
van verschillende leeftijden, en met name voor niet-gespeende dieren; specifieke eisen 
met betrekking tot de minimumruimte om de kop op te richten;

16. pleit ervoor dat minder dieren over lange afstanden worden vervoerd en dat de duur en 
frequentie van het vervoer van dieren tot een minimum worden beperkt; is van oordeel 
dat de ernstige problemen die verband houden met het vervoer van levende dieren, met 
name vanuit de EU naar derde landen, grotendeels kunnen worden opgelost door in 
plaats van levende dieren vlees of karkassen te vervoeren;

17. pleit voor een verbod op reizen van langer dan acht uur;

18. dringt erop aan om, waar mogelijk, middelen voor lokale verwerking in te zetten en 
kortere toeleveringsketens tot stand te brengen;

19. betreurt het ten zeerste dat de verordening in veel lidstaten onevenredig en slecht wordt 
gehandhaafd en dat de lidstaten aanhoudende schendingen van het EU-recht niet op 
doeltreffende en uniforme wijze monitoren noch bestraffen, wat bepaalde vervoerders 
de kans geeft om op illegale wijze te werk te gaan; maakt zich ernstige zorgen over het 
feit dat veel lidstaten verzuimen hun bevoegdheden uit hoofde van artikel 26 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005 naar behoren en op doeltreffende wijze uit te oefenen, 
waaronder de bevoegdheid om vervoerders te verzoeken maatregelen te treffen om te 
voorkomen dat vastgestelde onregelmatigheden zich opnieuw voordoen, de 
bevoegdheid om vervoerders te onderwerpen aan aanvullende inspecties en, in het 
bijzonder, te vereisen dat bij het laden van de dieren een dierenarts aanwezig is, alsook 
de bevoegdheid om vergunningen of typegoedkeuringscertificaten voor de gebruikte 
vervoermiddelen van vervoerders op te schorten of in te trekken; verzoekt de 
Commissie in het licht van het gebrek aan geharmoniseerde controles en sancties in de 
lidstaten te overwegen de huidige bepalingen die zijn neergelegd in Verordening (EG) 
nr. 1/2005, en met name in overweging 11 en artikel 30, lid 1, te herzien, zodat overal 
in de EU op uniforme wijze doeltreffende en afschrikkende sancties kunnen worden 
ingevoerd en opgelegd;

20. verzoekt de lidstaten de controles in de gehele productieketen aan te scherpen en 
partijen dieren met name voor het laden systematisch en op doeltreffende wijze te 
inspecteren om praktijken die in strijd zijn met de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 1/2005 een halt toe te roepen en ervoor te zorgen dat de omstandigheden waaronder 
dieren over land of over zee worden vervoerd, niet verslechteren, door bijvoorbeeld niet 
toe te staan dat vervoerders die te veel of ongeschikte dieren vervoeren, hun lange reis 
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voortzetten, en door ervoor te zorgen dat controleposten met ontoereikende rust-, 
voeder- en drenkingsvoorzieningen niet langer worden gebruikt;

21. verzoekt de lidstaten de handhaving van de bestaande regels te verbeteren door ervoor 
te zorgen dat de navigatiesystemen die gebruikt worden wanneer dieren langer dan 
acht uur moeten worden vervoerd, op doeltreffende wijze worden gebruikt, zodat de 
bevoegde autoriteiten tijdens dergelijk vervoer nauwlettender kunnen toezien op de reis 
en de rusttijden;

22. verzoekt de lidstaten de in artikel 26 bedoelde kennisgevingen systematisch en op 
gedetailleerde wijze te verstrekken wanneer zij schendingen van de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1/2005 vaststellen; verzoekt de lidstaten tijdig en op doeltreffende 
en consequente wijze te handelen wanneer zij dergelijke kennisgevingen ontvangen, 
om ervoor te zorgen dat de gemelde schendingen zich niet opnieuw voordoen; meent 
dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar mogelijk foto's van de vastgestelde 
schendingen bij de kennisgevingen moeten voegen;

23. benadrukt dat de ondoeltreffende samenwerking tussen de autoriteiten op de 
grensinspectieposten, in combinatie met de ontoereikende operationele structuren en 
werkwijzen, geleid heeft tot ongerechtvaardigde wachttijden voor vervoermiddelen 
waarmee dieren worden vervoerd, wat vanwege de extreme binnentemperaturen en 
slechte ventilatie verwoestende gevolgen heeft gehad voor het welzijn van de dieren 
en daarmee duidelijk in strijd is met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1/2005;

24. acht het cruciaal dat de nationale autoriteiten zich volledig en consequent aan de 
bepalingen van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1/2005 betreffende de afgifte van 
goedkeuringscertificaten voor veeschepen houden en hun goedkeuring niet hechten aan 
journalen waarin havens worden vermeld die niet over de nodige voorzieningen voor 
het systematisch inspecteren van dieren beschikken;

25. meent dat vervoerders verplicht moeten worden ervoor te zorgen dat tijdens het vervoer 
van dieren per schip gekwalificeerde, onafhankelijke dierenartsen aanwezig zijn en 
is eveneens van oordeel dat melding moet worden gemaakt van dieren die onderweg 
sterven en dat de sterfgevallen moeten worden geregistreerd, alsook dat specifieke en 
gedetailleerde actieplannen moeten worden vastgesteld om noodgevallen die negatieve 
gevolgen hebben voor het welzijn van de dieren aan te pakken;

26. verzoekt de Commissie maatregelen te nemen om de samenwerking en communicatie 
tussen de bevoegde autoriteiten in alle lidstaten te bevorderen, het bewustzijn te 
vergroten en ervoor te zorgen dat beste praktijken op het gebied van dierwelzijn worden 
uitgewisseld onder de verschillende belanghebbenden die bij het vervoer van levende 
dieren betrokken zijn;

27. betreurt het dat de verordening, wanneer dieren buiten de EU worden vervoerd, in de 
meeste gevallen nog altijd niet wordt nageleefd, ondanks het feit dat vervoerders zich 
bij reizen met een bestemming in een derde land krachtens uitspraken van het Hof van 
Justitie gedurende de hele reis verplicht aan de bepalingen van de verordening moeten 
houden; pleit voor de harmonisatie van dierpopulatieregisters voor het vervoer van 
dieren naar derde landen;
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28. dringt aan op de consequente en volledige naleving van de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie, met inbegrip van zaak C-424/13 van 23 april 20151, 
waarin het Hof heeft geoordeeld dat de vervoerder, om in de vertrekplaats toestemming 
te krijgen voor vervoer van dieren dat een lange reis omvat die begint op het 
grondgebied van de EU en gebieden buiten dit grondgebied bestrijkt, verplicht moet 
worden een naar waarheid opgemaakt, nauwkeurig journaal te overleggen, teneinde 
vast te stellen of Verordening (EG) nr. 1/2005 zowel in de EU als in de betrokken 
derde landen wordt nageleefd; merkt op dat de verantwoordelijke autoriteiten, indien 
dit niet het geval blijkt te zijn, de bevoegdheid moeten hebben om te eisen dat de 
vervoersregelingen worden aangepast om ervoor te zorgen dat de verordening 
gedurende de gehele reis wordt nageleefd;

29. pleit voor betere handhaving, niet alleen binnen de lidstaten, maar ook wanneer dieren 
buiten het grondgebied van de EU worden vervoerd, waar het vaak slechter met het 
dierwelzijn gesteld is dan in de EU;

30. betreurt het dat de normen die door de externe partners van de EU worden gehandhaafd, 
niet zo streng zijn als de normen die binnen de Unie worden gehandhaafd; verzoekt de 
Commissie met name op het gebied van de invoer van dieren uit derde landen de 
vereisten samen met de handelspartners van de Unie, en vooral met de internationale 
economische partners, aan te scherpen; is van mening dat de uitvoer van dieren naar 
de EU-markt door externe partners uit landen met minder strenge normen economische 
gevolgen moet hebben;

31. wijst op het besluit van de Raad (2004/544/EG)2 betreffende de ondertekening van 
de Europese Overeenkomst inzake de bescherming van dieren tijdens internationaal 
vervoer, in een van de volgende vormen: vervoer tussen twee lidstaten via het 
grondgebied van een derde land, vervoer tussen een lidstaat en een derde land of 
rechtstreeks vervoer tussen twee lidstaten;

32. betreurt het besluit van de Conferentie van voorzitters, dat zonder stemming in de 
plenaire vergadering van het Parlement is genomen, om ondanks de steun van een groot 
aantal leden van verschillende fracties geen parlementaire onderzoekscommissie in te 
stellen voor het welzijn van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU; beveelt 
daarom aan dat het Parlement vanaf het begin van de volgende zittingsperiode een 
onderzoekscommissie voor het welzijn van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten 
de EU instelt, om wreedheid tegen dieren tijdens dit vervoer naar behoren te 
onderzoeken en te monitoren;

33. vraagt de Commissie om met het oog op deze systematische handhavingsproblemen 
te zorgen voor doeltreffend toezicht op de naleving van de verordening op alle niveaus 
en in alle lidstaten, om onmiddellijk de nodige onderzoeken in te stellen naar mogelijke 
schendingen van de verordening, en om inbreukprocedures in te leiden tegen de 
verantwoordelijke lidstaten.

                                               
1 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 23 april 2015, Zuchtvieh-Export GmbH v Stadt Kempten, C-424/13, 
ECLI:EU:C:2015:259.
2 PB L 241 van 13.7.2004, blz. 21.
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