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HOOFDSTUK II
VERVOERMIDDELEN

1. Bepalingen voor vervoermiddelen in het algemeen
1.1. De vervoermiddelen, containers en toebehoren moeten zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd, en op zodanige wijze worden onderhouden en gebruikt dat:
a) letsel en onnodig lijden van de dieren voorkomen wordt en hun veiligheid gegarandeerd is;
b) zij de dieren bescherming bieden tegen slechte weersomstandigheden, extreme temperaturen en klimaatveranderingen;
c) zij gemakkelijk gereinigd en ontsmet kunnen worden;
d) de dieren niet kunnen ontsnappen of eruit kunnen vallen, en zij de bewegingsbelasting kunnen weerstaan;
e) steeds een aan de vervoerde diersoort aangepaste luchtkwaliteit en -hoeveelheid gewaarborgd is;
f) de dieren toegankelijk zijn zodat ze gecontroleerd en verzorgd kunnen worden;
g) zij voorzien zijn van een antislipvloer;
h) het weglekken van urine en uitwerpselen tot een minimum beperkt is;
i) voldoende verlichting aanwezig is om te dieren tijdens het vervoer te kunnen controleren en verzorgen.
1.2. In het dierencompartiment en op de verschillende laadvloeren dient voldoende ruimte te zijn om voor adequate
ventilatie boven de dieren te zorgen wanneer deze in hun natuurlijke houding rechtop staan, zonder dat zij
gehinderd worden in hun natuurlijke bewegingen.
1.3. Bij wilde dieren en, waar nodig, bij andere diersoorten dan als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen,
runderen, schapen, geiten of varkens, vergezellen de volgende documenten de dieren:
a) een waarschuwing dat het om wilde, schuwe of gevaarlijke dieren gaat;
b) schriftelijke instructies betreffende het voederen, drenken en eventueel vereiste speciale verzorging.
1.4. Tussenschotten moeten sterk genoeg zijn om het gewicht van de dieren te weerstaan. De uitrusting moet zo
ontworpen zijn dat zij snel en gemakkelijk kan worden bediend.
1.5. Biggen lichter dan 10 kg, lammeren lichter dan 20 kg, kalveren jonger dan zes maanden en veulens jonger dan
vier maanden moeten de beschikking hebben over passend strooisel of gelijkwaardig materiaal dat comfortabel
is, en is afgestemd op de vervoerde diersoorten, het aantal vervoerde dieren, de transporttijd en de weersomstandigheden. Dat materiaal moet een adequate absorptie van de urine en de uitwerpselen garanderen.
1.6. Wanneer het vervoer per schip, vliegtuig of trein naar verwachting meer dan drie uur zal duren, moet de
verzorger of een persoon aan boord die de vereiste vaardigheid heeft om deze taak humaan en doeltreffend te
verrichten, de beschikking hebben over een voor de diersoort geschikt middel om het te doden, zulks onverminderd de communautaire en nationale wetgevingen betreffende de veiligheid van bemanningen en passagiers.

2. Aanvullende bepalingen voor weg- en spoorvervoer
2.1. Voertuigen waarin dieren worden vervoerd, moeten op duidelijk zichtbare wijze voorzien zijn van een merkteken waaruit de aanwezigheid van levende dieren blijkt, tenzij de dieren worden vervoerd in containers die
overeenkomstig punt 5.1 zijn gemerkt.
2.2. Wegvoertuigen moeten voorzien zijn van geschikte uitrusting voor het laden en lossen.
2.3. Bij het samenstellen van treinen en bij andere rangeermanoeuvres van wagons moeten de nodige voorzorgen
worden genomen om schoksgewijze verplaatsingen van wagons waarin zich dieren bevinden, te voorkomen.
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3. Aanvullende bepalingen voor het vervoer met roroschepen
3.1. Voordat de dieren aan boord gaan, controleert de kapitein:
a) wanneer de voertuigen op gesloten dekken worden geladen, of het vaartuig is uitgerust met een geschikt
systeem voor geforceerde ventilatie, een alarmsysteem en een adequaat noodaggregaat;
b) wanneer de voertuigen op open dekken worden geladen, of er voldoende bescherming tegen zeewater wordt
geboden.
3.2. Wegvoertuigen en spoorwagons moeten voorzien zijn van een toereikend aantal adequaat ontworpen, goed
geplaatste en goed onderhouden bevestigingspunten waarmee ze stevig aan het schip kunnen worden vastgesjord. Wegvoertuigen en spoorwagons moeten voor de afvaart aan het schip worden vastgesjord zodat zij niet de
door beweging van het schip kunnen gaan schuiven.

4. Aanvullende bepalingen voor luchtvervoer
4.1. De dieren moeten worden vervoerd in voor de soort geschikte containers, hokken of standen, die in overeenstemming zijn met de voorschriften voor levende dieren van de Internationale Luchtvaartorganisatie (IATA) in
de in bijlage VI bedoelde versie.
4.2. De dieren mogen slechts worden vervoerd onder omstandigheden waarin de luchtkwaliteit, -temperatuur en
-druk tijdens het hele transport binnen voor de diersoort passende waarden kunnen worden gehouden.

5. Aanvullende bepalingen voor het vervoer in containers
5.1. Containers waarin dieren worden vervoerd, moeten op duidelijk zichtbare wijze voorzien zijn van een merkteken waaruit de aanwezigheid van levende dieren blijkt, en van een teken ter aanduiding van de bovenkant van
de container.
5.2. Tijdens het vervoer en de hantering moeten de containers steeds rechtop blijven, en moeten schokken en heftige
stoten zo veel mogelijk worden vermeden. De containers moeten worden vastgezet om te voorkomen dat ze
door de bewegingen van het vervoermiddel gaan schuiven.
5.3. Containers van meer dan 50 kg moeten voorzien zijn van een toereikend aantal adequaat ontworpen, goed
geplaatste en goed onderhouden bevestigingspunten waarmee zij stevig aan het vervoermiddel waarop zij zullen
worden geladen, kunnen worden vastgesjord. Containers moeten voor de aanvang van het transport aan het
vervoermiddel worden vastgesjord zodat zij niet door de bewegingen van het vervoermiddel kunnen gaan
schuiven.

HOOFDSTUK III
VERVOERMETHODEN

1. Laden, lossen en behandeling van de dieren
1.1. Er moet passende aandacht worden besteed aan de behoeften van bepaalde categorieën dieren, zoals wilde
dieren, zodat zij vóór het voorgenomen transport aan de wijze van vervoer kunnen wennen.
1.2. Indien het laden of lossen meer dan vier uur duurt, behalve in het geval van pluimvee:
a) moeten er passende voorzieningen aanwezig zijn waar de dieren zich, niet aangebonden, buiten het vervoermiddel kunnen ophouden, en kunnen eten en drinken;
b) moeten de verrichtingen onder toezicht staan van een bevoegde dierenarts en moeten er bijzondere voorzorgen genomen worden om ervoor te zorgen dat het welzijn van de dieren tijdens deze verrichtingen op de
juiste wijze wordt gehandhaafd.

Voorzieningen en procedures
1.3. De voorzieningen voor het laden en lossen, met inbegrip van de vloeren, moeten zodanig zijn ontworpen en
geconstrueerd, en op zodanige wijze worden onderhouden en gebruikt dat:
a) tijdens de verplaatsing van de dieren letsel en lijden worden voorkomen en opwinding en stress tot een
minimum worden beperkt, en dat de veiligheid van de dieren wordt gewaarborgd; zo mogen met name de
vloeren niet glad zijn en moeten er beschuttende zijkanten aanwezig zijn om ontsnappen van de dieren te
voorkomen;
b) zij gemakkelijk gereinigd en ontsmet kunnen worden.
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