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SUGGESTIES

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

1. betreurt de gebrekkige uitvoering van Verordening (EG) nr. 1/2005, waaruit 
aanhoudende en ernstige problemen op het gebied van dierenwelzijn tijdens het vervoer 
voortvloeien; is van mening dat op ontoereikende wijze is voldaan aan de vereisten van 
de verordening; vraagt de Commissie geregeld aan het Europees Parlement verslag uit 
te brengen van de uitvoering en handhaving van de huidige verordening aan de hand 
van concrete gegevens;

2. brengt in herinnering dat vervoer een van de meest kritieke momenten is in het leven 
van een dier en dat zelfs het best geplande vervoer stress opwekt bij dieren; is daarom 
van mening dat voor dieren die worden vervoerd de hoogste en strengste 
rechtsbescherming moet gelden;

3. pleit voor een verbod op alle reizen van meer dan acht uur, ongeacht de wijze van 
vervoer, en op een beperking tot vier uur voor transporten naar slachthuizen; is van 
mening dat niet gespeende dieren niet langer dan vier uur mogen worden vervoerd;

4. is voorstander van een efficiënter, economischer en ethischer vervoersysteem waarin 
prioriteit wordt gegeven aan het vervoer van vlees boven dieren in doorvoer naar het 
slachthuis;

5. geeft er de voorkeur aan dat het slachten van dieren en het verwerken van vlees zo dicht 
mogelijk gebeuren bij de plaats waar de dieren worden gekweekt, en dringt er derhalve 
bij de Commissie op aan de ontwikkeling van regionale en/of mobiele slachthuizen te 
bevorderen;

6. herinnert eraan dat ongeveer 70 à 80 % van de reizen betrekking heeft op slachtdieren, 
en dat de economische verliezen als gevolg van slecht uitgevoerd of al te langdurig 
vervoer erg hoog kunnen oplopen en dat het dierenwelzijn aanzienlijk kan dalen;

7. stelt vast dat vele problemen al vóór de aanvang van de reis kunnen worden opgespoord 
en opgelost, en dringt er daarom bij de lidstaten op aan alle partijen dieren die bestemd 
zijn voor derde landen en ten minste een minimumaantal voertuigen te inspecteren 
tijdens het laden, in verhouding tot het aantal door ngo's en inspecties van het Voedsel-
en Veterinair Bureau gemelde inbreuken; vraagt om passende voorzieningen voor het 
laden en lossen van dieren voor voertuigen en schepen, alsook om voldoende opgeleid 
personeel;

8. ziet in dat de markt momenteel wordt verstoord door de verschillen in de geldende 
tarieven voor levende dieren en voor vlees, waardoor de handel in levende dieren een 
sterke impuls krijgt; dringt er bij de Commissie en haar handelspartners op aan deze 
verstoring te evalueren met het oog op een beperking van de handel in levende dieren en 
deze, waar nodig, te vervangen door handel in vlees;

9. betreurt de omstandigheden aan de grenscontroles tussen de EU en derde landen, waar 
het ernstige gebrek aan voorzieningen voor lange wachttijden en oververhitting zorgt, 
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waardoor vele dieren sterven of gruwelijk lijden;

10. herinnert aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-424/13, 
waaruit blijkt dat de verordening door handelaren in de EU moet worden nageleefd tot 
bij de eindbestemming, ook al heeft de partij de Unie verlaten; is van mening dat 
dergelijk vervoer van levende dieren moet worden verboden tot de naleving kan worden 
gewaarborgd; verzoekt de Commissie internationaal te pleiten voor dierenwelzijn en 
initiatieven te nemen om het bewustzijn hierover in derde landen te vergroten;

11. benadrukt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat dierenvervoer op een deugdelijke 
manier wordt georganiseerd en dat rekening wordt gehouden met weersomstandigheden 
en het soort vervoer;

12. benadrukt dat de organisator bij een rusttijd van 24 uur in een derde land waarbij de 
dieren verplicht moeten worden gelost op zoek moet gaan naar een rustplaats met 
voorzieningen die gelijkwaardig zijn aan die van een EU-controlepost; verzoekt de 
bevoegde autoriteiten deze voorzieningen regelmatig te controleren en een journaal niet 
goed te keuren zonder de bevestiging te hebben ontvangen dat de voorgestelde 
rustplaats beschikt over voorzieningen die gelijkwaardig zijn aan die van een EU-
controlepost;

13. verzoekt officiële dierenartsen aan een plaats van uitgang uit de EU te controleren of de 
conditie van de dieren goed genoeg is om hun reis voort te zetten en na te gaan of 
voertuigen en/of schepen voldoen aan de vereisten van de verordening;

14. beklemtoont dat de omstandigheden tijdens het vervoer over zee, als vastgesteld in de 
huidige verordening, moeten worden verbeterd, en dringt erop aan dat:

 de lidstaten en de bevoegde autoriteiten de certificerings- en 
goedkeuringsprocedures voor schepen strikter zouden toepassen en de controles 
inzake de geschiktheid van de dieren om te reizen vóór elke lading zouden 
verbeteren;

 de lidstaten de Commissie gedetailleerde plattegronden van hun 
inspectievoorzieningen zouden verschaffen voordat een haven mag worden 
gebruikt als plaats van uitgang voor dieren, en dat de Commissie een lijst van 
havens met toereikende voorzieningen voor diereninspectie zou opstellen, op 
grond van informatie van de lidstaten;

 tijdens elke zeereis een dierenarts (of ten minste een diergezondheidsspecialist) 
aanwezig zou zijn;

15. beklemtoont voorts de slechte omstandigheden tijdens het vervoer over de weg en 
dringt erop aan dat:

– de lidstaten strenger zouden zijn met betrekking tot zowel de certificerings- en 
goedkeuringsprocedures voor voertuigen als de afgifte van getuigschriften van 
vakbekwaamheid aan bestuurders;

– de bevoegde autoriteiten zouden waarborgen dat er geen openingen zijn tussen de 
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bodem van het tussenschot en de voertuigbodem en evenmin tussen de buitenrand 
van het tussenschot en de wand van het voertuig, en dat er voldoende en schoon 
strooisel is tijdens de hele reis;

– de marktdeelnemers de grondige opleiding van bestuurders zouden waarborgen, 
die van essentieel belang is om ervoor te zorgen dat dieren behoorlijk worden 
behandeld overeenkomstig bijlage IV;

16. merkt op dat delen van de verordening, ondanks de duidelijke aanbevelingen van de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), niet zijn afgestemd op de huidige 
wetenschappelijke kennis; pleit er eens te meer voor dat de bestaande lacunes worden 
weggewerkt tussen de wetgeving en de laatste wetenschappelijke inzichten zoals die 
door de EFSA zijn vastgesteld; legt de nadruk met name op het volgende:

 voldoende ventilatie en toereikende temperatuurregeling in alle voertuigen;

 geschikte drinksystemen, met name voor niet gespeende dieren;

 voldoende specifieke minimumruimte om de kop op te richten;

 beperking van de bezettingsdichtheid;

17. dringt bij de lidstaten aan op een veel betere naleving van Verordening (EG) nr. 1/2005; 
dringt erop aan dat lidstaten, wanneer zij inbreuken op de correcte uitvoering van de 
verordening vaststellen, gebruikmaken van de krachtige handhavingsbevoegdheden 
waarover zij op grond van artikel 26 van de verordening beschikken om herhaling van 
dergelijke inbreuken te voorkomen; dringt er met name bij de lidstaten op aan 
corrigerende maatregelen te nemen en sancties op te leggen om dierenleed te 
voorkomen en oneerlijke concurrentie te vermijden, onder meer door schorsing of 
intrekking van de vergunning van vervoerders, en de Commissie daarvan op de hoogte 
te brengen;

18. verzoekt de Commissie als hoedster van de Verdragen op te treden tegen de lidstaten 
die stelselmatig nalaten de verordening toe te passen en te handhaven, en de 
sanctiesystemen te inventariseren om te waarborgen dat de sancties doeltreffend, 
evenredig en ontradend zijn;

19. verzoekt de Commissie na raadpleging van de nationale contactpunten een lijst op te 
stellen van marktdeelnemers van wie uit inspectie- en uitvoeringsverslagen blijkt dat zij 
schuldig zijn aan herhaaldelijke en zware inbreuken op de verordening; verzoekt de 
Commissie deze lijst regelmatig te publiceren en te actualiseren en ook voorbeelden van 
beste praktijken inzake zowel vervoer als bestuur te bevorderen;

20. verzoekt de Commissie te blijven samenwerken met de Wereldorganisatie voor 
diergezondheid (OIE), de EFSA en de lidstaten om de uitvoering en behoorlijke 
handhaving van Verordening (EG) nr. 1/2005 te ondersteunen teneinde aan te zetten tot 
een intensievere dialoog over problemen met dierenwelzijn tijdens het vervoer, met 
bijzondere aandacht voor het volgende:

 een betere toepassing van de EU-regels inzake dierenwelzijn tijdens het vervoer, 
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door de uitwisseling van informatie en beste praktijken en de rechtstreekse 
betrokkenheid van belanghebbende partijen;

 ondersteuning van opleidingsactiviteiten die gericht zijn op bestuurders en 
vervoersondernemingen;

 betere verspreiding van de richtsnoeren en factsheets inzake dierenvervoer, die 
vertaald zijn in alle EU-talen;

 de ontwikkeling en het gebruik van vrijwillige verbintenissen van ondernemingen 
om het dierenwelzijn tijdens het vervoer verder te verbeteren;

 intensievere uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de nationale 
autoriteiten om het aantal inbreuken door vervoersondernemingen en bestuurders 
terug te dringen;

21. betreurt het lage en ontoereikende aantal controles en officiële audits, en is van mening 
dat het aantal jaarlijkse inspecties door het Voedsel- en Veterinair Bureau moet worden 
verhoogd; pleit voor een doeltreffender en transparanter monitoringsysteem, onder meer 
door openbare toegang tot informatie die wordt verzameld met het geïntegreerd 
veterinair computersysteem (Traces); verzoekt de Commissie met klem onderzoek te 
ondersteunen naar de technische haalbaarheid en betaalbaarheid van geolocatiesystemen 
voor dieren, zodat het mogelijk is op elk moment hun locatie en de duur van hun 
verplaatsing in voertuigen vast te stellen en eventuele niet-naleving van de 
vervoerstijden te controleren;

22. verzoekt de Commissie een voorstel goed te keuren en in te dienen tot herziening van 
Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het 
vervoer en daarmee samenhangende activiteiten, teneinde de mechanismen met 
betrekking tot de naleving door de lidstaten van de vereisten inzake de bescherming van 
levende dieren tijdens het vervoer te versterken.
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