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AANBEVELINGEN

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

1. is verheugd over het verslag van de Commissie over de gevolgen van Verordening (EG) 
nr. 1/2005, dat tot de conclusie komt dat de verordening gunstige gevolgen heeft gehad 
voor het welzijn van dieren tijdens het vervoer, maar dat er ernstige problemen op het 
gebied van dierenwelzijn blijven bestaan1; betreurt dat dit verslag geen rekening houdt 
met overweging 5 van de verordening, die stelt dat ‘met het oog op het dierenwelzijn het 
langdurig vervoeren van dieren zoveel mogelijk beperkt moet worden’;

2. betreurt dat dit verslag geen aandacht besteedt aan de EFSA-aanbeveling over de 
ontwikkeling van strategieën om het transportvolume en het langeafstandsvervoer van 
slachtdieren te verminderen en de transporttijden in te korten, teneinde het risico op 
vervoergerelateerde ziekte-uitbraken te verkleinen2;

3. is van oordeel dat de vermindering van het transportvolume door karkassen te vervoeren 
in plaats van levende dieren positieve gevolgen zou hebben voor het milieu, aangezien de 
vervuiling verminderd wordt, de CO2-voetafdruk van de transportsector verbeterd wordt 
en de ontwikkeling van lokale productie en consumptie aangemoedigd wordt;

4. merkt op dat de bepalingen in de verordening over reis- en rusttijden en de hoeveelheid 
ruimte waarover de dieren beschikken niet gebaseerd zijn op een wetenschappelijk advies 
van het SCAHAW of de EFSA, maar overgenomen zijn van de vorige richtlijn3; merkt 
met spijt op dat, ondanks duidelijke conclusies van de EFSA, delen van de verordening 
niet stroken met de huidige wetenschappelijke kennis, vooral met betrekking tot het 
vervoer van paarden, de hoeveelheid ruimte waarover de dieren beschikken en de 
binnenhoogte van de compartimenten, en dat het verslag niet gepaard gaat met een 
voorstel;

5. herinnert eraan dat artikel 32 van de verordening bepaalt dat het verslag van de 
Commissie rekening zal houden met ‘wetenschappelijk bewijs met betrekking tot de 
welzijnsnoden van dieren’, en indien nodig vergezeld gaat van passende voorstellen 
betreffende lange transporten; roept de Commissie en de Raad dan ook op Verordening 
1/2005 te herzien om een maximale reisduur van 8 uur vast te leggen voor het vervoer van 
slachtdieren;

 6. is van oordeel dat de verslagen die jaarlijks ingediend worden door de lidstaten essentieel 
zijn om inzicht te krijgen in de gevolgen van de wetgeving en de gepaste corrigerende 
maatregelen te nemen; roept de Commissie op om tegen 1 januari 2013 maatregelen vast 

                                               
1 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de gevolgen van Verordening 
(EG) nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer, COM(2011) 700, blz. 9
2 EFSA Scientific Opinion Concerning the Welfare of Animals during Transport, EFSA Journal 2011, 
9(1), 1966, blz. 86
3 Richtlijn 91/628/EEG van de Raad van 19 november 1991 inzake de bescherming van dieren tijdens het 
vervoer en tot wijziging van de Richtlijnen 90/425/EEG en 91/496/EEG; PB L 340 van 11.12.1991, blz. 17.
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te stellen in verband met controles en een meer geharmoniseerde rapporteringsstructuur;

7. dringt er bij de Commissie op aan maatregelen te nemen om de samenwerking en 
communicatie tussen de bevoegde autoriteiten van de verschillende lidstaten te 
bevorderen; roept de Commissie op om het aantal VVB-inspecties in verband met 
dierenwelzijn en het vervoer van dieren te verhogen;

8. roept de Commissie op om te onderzoeken hoe nieuwe en bestaande technologieën 
gebruikt kunnen worden in voertuigen voor dieren om de temperatuur en vochtigheid te 
regelen, te bewaken en te registreren, aangezien dit essentiële elementen zijn om het 
welzijn van specifieke categorieën dieren tijdens het vervoer te beheersen en te 
beschermen, overeenkomstig de EFSA-aanbevelingen;


