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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003423/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Thomas Waitz (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE), Martin Häusling (Verts/ALE), Francisco 
Guerreiro (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Petra De Sutter 
(Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), 
Yannick Jadot (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Heidi Hautala 
(Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), 
Jakop G. Dalunde (Verts/ALE)

Betreft: Controle 2019-6898, uitgevoerd door DG SANTE in Roemenië, ter beoordeling van het 
dierenwelzijn tijdens het veevervoer per schip naar niet-EU-landen

Uit deze controle blijkt dat de kwaliteit van de verrichte tests en de bewaarde gegevens te wensen 
overlaat. In het controleverslag staat dat de bevoegde centrale instantie onvoldoende informatie, 
instructies en toegang tot naar behoren gekwalificeerd personeel heeft verschaft om de officiële 
dierenartsen te ondersteunen bij het controleren van de technische vereisten. Tevens is sprake van 
een algeheel tekort aan gegevens in het controlesysteem om het dierenwelzijn bij vervoer over zee 
naar niet-EU-landen te waarborgen. In het verslag wordt tevens opgemerkt dat geen bewijzen 
voorhanden zijn dat wordt gecontroleerd of de dieren in goede conditie zijn om de reis voort te zetten 
of dat de veeschepen geschikt zijn voor veevervoer. Meer dan 50 % van de in de EU opererende 
veeschepen zijn Roemeens. In het licht van deze situatie doen zich aan boord van deze schepen 
problemen in verband met het dierenwelzijn voor, en lopen de dieren tijdens het zeevervoer naar niet-
EU-landen waarschijnlijk letsel op of lijden onnodig. In haar antwoord op schriftelijke vraag E-
004206/2019 verklaart de Commissie dat zij wegen zoekt om de naleving van de desbetreffende EU-
regels te verbeteren in het licht van het resultaat van bovengenoemde controle, en dat 
inbreukprocedures maatregelen van de laatste instantie blijven.

Aangezien de onwilligheid van Roemenië heeft geleid tot een gebrekkige uitvoering en handhaving 
van Verordening (EG) nr. 1/2005, welke maatregelen neemt de Commissie om ervoor te zorgen dat 
het land Verordening nr. 1/2005 daadwerkelijk naleeft?


