
2.3. De totale capaciteit van de watertanks op elk vervoermiddel moet ten minste gelijk zijn aan 1,5 % van het netto
laadvermogen. De watertanks moeten zodanig ontworpen zijn dat zij na elk transport kunnen worden geleegd
en gereinigd, en moeten voorzien zijn van een systeem voor de controle van het waterpeil. Zij moeten aange-
sloten zijn op de drinkautomaten in de compartimenten en in goede staat worden gehouden.

2.4. Van punt 2.3 mag worden afgeweken voor zeecontainers die uitsluitend gebruikt worden op schepen die het
water leveren uit eigen tanks.

3. Ventilatie bij wegvervoermiddelen en temperatuurbewaking

3.1. De ventilatiesystemen op wegvervoermiddelen moeten zodanig zijn ontworpen, geconstrueerd en onderhouden
dat zij op elk moment tijdens het transport, ongeacht of het vervoermiddel stilstaat of in beweging is, volstaan
om de temperatuur in het vervoermiddel voor alle dieren tussen 5 °C en 30 °C te handhaven met een tolerantie
van plus of min 5 °C, afhankelijk van de buitentemperatuur.

3.2. De ventilatiesystemen moeten een gelijkmatige verdeling van de lucht over het gehele voertuig kunnen garan-
deren, bij een minimumluchtstroom van nominaal 60 m3/uur/KN laadvermogen. Zij moeten gedurende ten
minste 4 uur onafhankelijk van de motor van het voertuig kunnen werken.

3.3. De vervoermiddelen moeten voorzien zijn van een systeem voor de bewaking van de temperatuur, en van een
systeem voor de registratie van die gegevens. Er moeten sensoren aangebracht zijn in de delen van de vracht-
wagen die, naargelang van het ontwerp, het meest onderhevig zijn aan slechte weersomstandigheden. De geregi-
streerde temperaturen worden gedagtekend en desgevraagd aan de bevoegde autoriteit voorgelegd.

3.4. De wegvervoermiddelen moeten voorzien zijn van een alarmsysteem dat de bestuurder waarschuwt wanneer de
temperatuur in de compartimenten waarin zich dieren bevinden, de minimum- of de maximumgrens bereikt.

3.5. De Commissie werkt vóór 31 juli 2005 een op het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
gebaseerd verslag uit met ontwerp-maatregelen voor de opstelling van een reeks maximum- en minimumtempe-
raturen voor vervoerde dieren. Die maatregelen moeten volgens de in artikel 31, lid 2, bedoelde procedure
worden aangenomen, rekening houdend met de gebruikelijke temperaturen in bepaalde regio's van de Gemeen-
schap met bijzondere klimatologische omstandigheden.

4. Navigatiesysteem

4.1. Wegvervoermiddelen die voor de eerste keer in gebruik worden genomen, moeten met ingang van 1 januari
2007, en alle vervoermiddelen moeten met ingang van 1 januari 2009 voorzien zijn van een passend navigatie-
systeem waarmee informatie kan worden geregistreerd en verschaft die gelijkwaardig is aan de informatie in het
journaal zoals bedoeld in bijlage II, afdeling 4, alsmede informatie over het openen en sluiten van de laadklep.

4.2. De Commissie legt de Raad vóór 1 januari 2008 de resultaten voor van een studie betreffende navigatiesystemen
en de toepassing van die technologie in het kader van deze verordening.

4.3. De Commissie legt de Raad vóór 1 januari 2010 een verslag voor over de ervaringen met het in punt 4.2
bedoelde navigatiesysteem, vergezeld van de voorstellen die zij nodig acht, met name om te bepalen welke
kenmerken van het navigatiesysteem voor alle vervoermiddelen gebruikt moeten worden. De Raad besluit daar-
over met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

HOOFDSTUK VII

RUIMTE VOOR DE DIEREN

De ruimte waarover de dieren beschikken voldoet ten minste aan de volgende minima:

A. Als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen

Vervoer per spoor

Volwassen paarden 1,75 m2 (0,7 ×2,5 m) (*)

Jonge paarden (6-24 maanden) (voor transporten tot 48 uur) 1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Jonge paarden (6-24 maanden) (voor transporten van meer dan
48 uur)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Pony's (kleiner dan 144 cm) 1 m2 (0,6 × 1,8 m)

Veulens (0-6 maanden) 1,4 m2 (1 × 1,4 m)

(*) De bruikbare standaardbreedte van wagons is 2,6 à 2,7 m.

NB: Tijdens lange transporten moeten veulens en jonge paarden kunnen gaan liggen.
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Deze getallen kunnen maximaal 10 % variëren voor volwassen paarden en pony's, en maximaal 20 % voor jonge
paarden en veulens, afhankelijk niet alleen van het gewicht en de grootte van de paarden, maar ook van hun fysieke
conditie, de weersomstandigheden en de vermoedelijke transporttijd.

Wegvervoer

Volwassen paarden 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)

Jonge paarden (6-24 maanden) (voor transporten tot 48 uur) 1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Jonge paarden (6-24 maanden) (voor transporten van meer dan
48 uur)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Pony's (kleiner dan 144 cm) 1 m2 (0,6 × 1,8 m)

Veulens (0-6 maanden) 1,4 m2 (1 × 1,4 m)

NB: Tijdens lange transporten moeten veulens en jonge paarden kunnen gaan liggen.

Deze getallen kunnen maximaal 10 % variëren voor volwassen paarden en pony's, en maximaal 20 % voor jonge
paarden en veulens, afhankelijk niet alleen van het gewicht en de grootte van de paarden, maar ook van hun fysieke
conditie, de weersomstandigheden en de vermoedelijke transporttijd.

Luchtvervoer

Beladingsdichtheid van de paarden in verhouding tot de grondoppervlakte

0-100 kg 0,42 m2

100-200 kg 0,66 m2

200-300 kg 0,87 m2

300-400 kg 1,04 m2

400-500 kg 1,19 m2

500-600 kg 1,34 m2

600-700 kg 1,51 m2

700-800 kg 1,73 m2

Zeevervoer

Levend gewicht in kg m2 per dier

200-300 0,90-1,175

300-400 1,175-1,45

400-500 1,45-1,725

500-600 1,725-2

600-700 2-2,25

B. Runderen

Vervoer per spoor

Categorie Gewicht bij benadering (in kg) Oppervlakte in m2 per dier

Fokkalveren 55 0,30 tot 0,40

Middelgrote kalveren 110 0,40 tot 0,70

Zware kalveren 200 0,70 tot 0,95

Middelgrote runderen 325 0,95 tot 1,30

Grote runderen 550 1,30 tot 1,60

Zeer grote runderen > 700 > 1,60
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Deze getallen kunnen variëren, afhankelijk niet alleen van het gewicht en de grootte van de dieren, maar ook van
hun fysieke conditie, de weersomstandigheden en de vermoedelijke transporttijd.

Wegvervoer

Categorie Gewicht bij benadering (in kg) Oppervlakte in m2 per dier

Fokkalveren 50 0,30 tot 0,40

Middelgrote kalveren 110 0,40 tot 0,70

Zware kalveren 200 0,70 tot 0,95

Middelgrote runderen 325 0,95 tot 1,30

Grote runderen 550 1,30 tot 1,60

Zeer grote runderen > 700 > 1,60

Deze getallen kunnen variëren, afhankelijk niet alleen van het gewicht en de grootte van de dieren, maar ook van
hun fysieke conditie, de weersomstandigheden en de vermoedelijke transporttijd.

Luchtvervoer

Categorie Gewicht bij benadering (in kg) Oppervlakte in m2 per dier

Kalveren 50
70

0,23
0,28

Runderen 300
500

0,84
1,27

Zeevervoer

Levend gewicht in kg m2 per dier

200-300 0,81-1,0575

300-400 1,0575-1,305

400-500 1,305-1,5525

500-600 1,5525-1,8

600-700 1,8-2,025

Drachtige dieren moeten over 10 % meer ruimte beschikken.

C. Schapen/geiten

Vervoer per spoor

Categorie Gewicht in kg Oppervlakte in m2 per dier

Geschoren schapen < 55 0,20 tot 0,30

> 55 > 0,30

Niet geschoren schapen < 55 0,30 tot 0,40

> 55 > 0,40

Hoogdrachtige ooien < 55 0,40 tot 0,50

> 55 > 0,50
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Categorie Gewicht in kg Oppervlakte in m2 per dier

Geiten < 35 0,20 tot 0,30

35 tot 55 0,30 tot 0,40

> 55 0,40 tot 0,75

Hoogdrachtige geiten < 55 0,40 tot 0,50

> 55 > 0,50

Bovenstaande grondoppervlakte kan variëren naar gelang van het ras, de grootte, fysieke conditie en vachtdikte van
de dieren, alsmede van de weersomstandigheden en de transporttijd.

Wegvervoer

Categorie Gewicht in kg Oppervlakte in m2 per dier

Geschoren schapen en lammeren van 26 kg en meer < 55 0,20 tot 0,30

> 55 > 0,30

Niet geschoren schapen < 55 0,30 tot 0,40

> 55 > 0,40

Hoogdrachtige ooien < 55 0,40 tot 0,50

> 55 > 0,50

Geiten < 35 0,20 tot 0,30

35 tot 55 0,30 tot 0,40

> 55 0,40 tot 0,75

Hoogdrachtige geiten < 55 0,40 tot 0,50

> 55 > 0,50

Bovenstaande grondoppervlakte kan variëren naar gelang van het ras, de grootte, fysieke conditie en vachtdikte van
de dieren, alsmede van de weersomstandigheden en de transporttijd. Voor kleine lammeren kan bijvoorbeeld worden
volstaan met minder dan 0,2 m2 per dier.

Luchtvervoer

Beladingsdichtheid van schapen en geiten in verhouding tot de grondoppervlakte

Gemiddeld gewicht (in kg) Grondoppervlakte per schaap/geit (in m2)

25 0,2

50 0,3

75 0,4

Zeevervoer

Levend gewicht in kg m2 per dier

20-30 0,24-0,265

30-40 0,265-0,290

40-50 0,290-0,315

50-60 0,315-0,34

60-70 0,34-0,39
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D. Varkens

Vervoer per spoor en over de weg

Alle varkens moeten ten minste gelijktijdig kunnen gaan liggen en in hun natuurlijke houding kunnen staan.

Om aan deze minimumeisen te voldoen mag de beladingsdichtheid voor varkens van ongeveer 100 kg tijdens het
vervoer niet hoger zijn dan 235 kg/m2.

Ras, grootte en fysieke conditie van de varkens kunnen een vergroting van deze vereiste minimumgrondoppervlakte
noodzakelijk maken; deze kan ook met maximaal 20 % worden vergroot in verband met de weersomstandigheden
en de transporttijd.

Luchtvervoer

De beladingsdichtheid moet voldoende hoog zijn om verwondingen bij opstijgen, turbulentie en landen te voor-
komen, maar moet elk dier de mogelijkheid bieden te gaan liggen. Bij de bepaling van de beladingsdichtheid moet
rekening gehouden worden met het klimaat, de totale transporttijd en het tijdstip van aankomst.

Gemiddeld gewicht Grondoppervlakte per varken

15 kg 0,13 m2

25 kg 0,15 m2

50 kg 0,35 m2

100 kg 0,51 m2

Zeevervoer

Levend gewicht in kg m2 per dier

10 of minder 0,20

20 0,28

45 0,37

70 0,60

100 0,85

140 0,95

180 1,10

270 1,50

E. Pluimvee

Beladingsdichtheid voor het vervoer van pluimvee in containers

De minimumvloeroppervlaktes worden als volgt vastgesteld:

Categorie Oppervlakte in cm2

Eendagskuikens 21-25 per kuiken

Pluimvee, behalve eendagskuikens: gewicht in kg Oppervlakte in cm2 per kg

< 1,6 180-200

1,6 tot < 3 160

3 tot < 5 115

> 5 105

Deze getallen kunnen variëren, afhankelijk niet alleen van het gewicht en de grootte van de dieren, maar ook van
hun fysieke conditie, de weersomstandigheden en de vermoedelijke transporttijd.
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