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Subiect: Incălcări grave ale normelor cu ocazia transportării animalelor în țări terțe 

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului stabilește dispozițiile privind protecția animalelor în timpul 
transportului pe teritoriul Uniunii Europene. În 2015, Curtea Europeană de Justiție a hotărât că 
dispozițiile acestui regulament ar trebui să se aplice, de asemenea, transportului de animale vii din UE 
către o țară terță, incluzând astfel partea călătoriei care are loc în afara UE1. 

În ultimii ani, ONG-urile au strâns multe dovezi ale unor încălcări structurale grave și recurente în 
cursul transportului de animale vii în interiorul și în afara UE. Aceste investigații au demonstrat în mod 
constant că se încalcă în mod grosolan Regulamentul nr. 1/2005. Cele mai recente cazuri au arătat 
animale transportate pe temperaturi exterioare de peste 30 de grade, înghesuite în camioane 
supraaglomerate, fără hrană și apă și suferind de stres și de epuizare din cauza căldurii. În timpul 
încărcării unei nave cu animale vii în Raša, Croația, un taur a fost scos din apă, legat de picior și forțat 
să urce la bordul navei, deși era clar că era inapt pentru transport2. 

1. Poate Comisia să sprijine cu dovezi afirmația pe care a făcut-o într-o scrisoare din 31 mai 2018 
că „nivelul de conformitate cu Regulamentul privind transporturile a crescut în ultimii doi ani și 
rata de conformitate atunci când animalele trec frontiera UE este foarte aproape de 100%” și cum 
poate explica discrepanțele dintre cele afirmate și cazurile îngrozitoare înregistrate de ONG-uri? 

2. Este Comisia de acord cu ideea că, dacă statele membre nu pot garanta că transportul 
animalelor vii din UE către țări terțe respectă dispozițiile Regulamentului nr. 1/2005, exportul de 
animale vii către țări terțe ar trebui interzis? 

3. Este Comisia de acord cu faptul că porturile în care au fost observate încălcări grave în timpul 
exportului de animale vii nu ar trebui în niciun caz să primească finanțare din partea UE pentru a-
și continua sau extinde activitățile? 
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1  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-424/13# 
2  https://www.zdf.de/politik/frontal-21/qualvolle-tiertransporte-100.html 


