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SUGESTÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Destaca que a Comissão das Petições recebe um número muito elevado de petições 
sobre o bem-estar dos animais durante o transporte, nas quais se denunciam com 
frequência violações sistemáticas, contínuas e graves do Regulamento (CE) n.º 1/20051

do Conselho, tanto por parte dos Estados-Membros como dos transportadores; 

2. Lamenta a grande falta de rigor revelada pela Comissão na resposta às infrações graves 
e sistemáticas ao Regulamento (CE) n.º 1/2005, que lhe foram diretamente comunicadas 
em quase 200 relatórios específicos e pormenorizados transmitidos por várias ONG 
desde 2007;

3. Chama a atenção para a multiplicidade de perguntas parlamentares e cartas de 
reclamação, apresentadas por vários deputados ao Parlamento Europeu, dirigidas à 
Comissão, destacando as infrações sistemáticas ao Regulamento (CE) n.º 1/2005, que se 
traduzem num grande sofrimento para os animais durante o transporte; critica 
firmemente as estatísticas fornecidas pela Comissão sobre a observância do 
Regulamento (CE) n.º 1/2005, no que se refere ao transporte de animais vivos para 
países terceiros, que foram elaboradas sem que tenham sido efetuados controlos 
sistemáticos dos veículos utilizados no transporte de animais;

4. Condena esta situação e considera inaceitável que, 13 anos após a entrada em vigor do 
regulamento, continuem a surgir diversos relatos que dão conta de violações do disposto 
no Regulamento (CE) n.º 1/2005 relacionadas com o transporte de animais em más 
condições, em meios de transporte inadequados e sobrelotados, o que provoca 
sofrimento desnecessário aos animais e coloca graves riscos não só para a saúde animal, 
mas também para a saúde humana;

5. Salienta que as infrações mais frequentes ao Regulamento (CE) n.º 1/2005 dizem 
respeito à sobrelotação e ao espaço insuficiente dado aos animais nos veículos de 
transporte, o que os obriga a permanecerem em posições pouco naturais durante longos 
períodos de tempo, ao não respeito dos intervalos de alimentação e abeberamento, da 
duração da viagem e dos períodos de repouso dos animais, à inadequação dos 
dispositivos de ventilação e de abeberamento, ao transporte em temperaturas extremas, 
ao transporte de animais inadequados e à insuficiência de material de cama e de 
alimentos para animais;

6. Observa com grande preocupação que, durante viagens de longo curso, os animais são 
abeberados com água contaminada que é imprópria para consumo e que, muitas vezes, 
ou não têm acesso a água devido a mau funcionamento ou a dispositivos de 
abeberamento mal localizados, ou apenas tem acesso a água insuficiente que não é 
proporcional à espécie e tamanho dos animais transportados;

7. Faz notar que as infrações comunicadas ao Regulamento (CE) n.º 1/2005, que dizem 

                                               
1 JO L 3 de 5.1.2005, p. 1.
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respeito à inadequação dos sistemas de ventilação em veículos destinados ao transporte 
de animais em viagens de longo curso, comprovam a presença de temperaturas extremas 
no interior dos veículos, muito superiores aos limites legais, que causam um sofrimento 
terrível aos animais; salienta que, em alguns casos, se detetou que os sensores de 
monitorização da temperatura no interior dos veículos utilizados no transporte de 
animais foram objeto de manipulação ilícita;

8. Assinala que a Comissão, embora ciente de que determinados Estados-Membros não 
estão a comunicar os casos em que se verificou que as temperaturas internas dos 
veículos utilizados no transporte de animais excediam os 35 ºC, declarou oficialmente 
que não efetua controlos sistemáticos da temperatura interna dos veículos, o que 
impossibilita a obtenção de uma imagem clara das condições de transporte dos animais;

9. Insta todos os Estados-Membros a assegurarem que as viagens sejam planeadas e 
realizadas, desde o ponto de partida até ao destino, em conformidade com os requisitos
da UE em matéria de bem-estar dos animais, tendo em conta os diferentes meios de 
transporte e as diversas condições geográficas da UE e dos países terceiros;

10. Exorta todos os Estados-Membros a proibirem o transporte de animais em viagens de 
longo curso, em condições meteorológicas extremas, especialmente quando se prevê 
que as temperaturas nos locais de partida ou de destino, ou ao longo do trajeto, excedam 
os 30 ºC; realça que outros aspetos entram em jogo no bem-estar dos animais, para além 
da duração da viagem, como a carga e descarga adequadas, a nutrição adequada, a 
conceção e o equipamento dos veículos, assim como o número de animais carregados 
em unidades de contentores;

11. Salienta que, no momento do carregamento, as autoridades competentes, incluindo os 
veterinários oficiais presentes nos pontos de saída da UE, devem verificar se os 
requisitos do Regulamento (CE) n.º 1/2005, no que respeita às condições de saúde dos 
animais, ao espaço e à altura do compartimento, foram cumpridos, se os sistemas de 
ventilação e de água funcionam devidamente e são adequados ao tamanho e às espécies 
de animais transportados, e se os alimentos para animais e o material de cama 
disponíveis são suficientes; considera que, nos casos em que o Regulamento (CE) 
n.º 1/2005 exige que os animais sejam descarregados num posto de controlo ou durante 
um período de repouso de 24 horas num país terceiro, as autoridades competentes só 
devem aprovar os diários de viagem após verificarem e receberem a confirmação de que 
o organizador fez uma reserva num posto de controlo ou num local de repouso que 
proporciona instalações equivalentes às de um posto de controlo e que, em todo o caso, 
é capaz de respeitar plenamente o bem-estar dos animais;

12. Lamenta profundamente que o carregamento de animais em navios implique 
frequentemente uma grande crueldade, nomeadamente através da utilização de 
aguilhões elétricos, bem como de instalações de carregamento que não oferecem todas 
as garantias em matéria de bem-estar dos animais;

13. Manifesta preocupação com a inobservância do Regulamento (CE) n.º 1/2005 no que 
respeita ao transporte de animais não desmamados; considera necessário adotar medidas 
mais pormenorizadas e incisivas para garantir que todas as necessidades específicas 
relativas a este tipo de transporte sejam satisfeitas;
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14. Manifesta preocupação com o número de relatos sobre a utilização de veículos 
inadequados para o transporte de animais vivos, tanto por via terrestre como marítima, e 
apela a que o controlo dessas práticas seja intensificado; insta a Comissão a investigar 
de que forma as tecnologias existentes e as novas tecnologias podem ser aplicadas aos 
veículos destinados ao transporte de animais para regular, monitorizar e registar a 
temperatura e a humidade, que constituem aspetos essenciais para o controlo e a 
proteção de determinadas categorias de animais durante o transporte, em conformidade 
com as recomendações da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 
(EFSA);

15. Lamenta que, apesar das recomendações claras da EFSA, certas partes do regulamento 
não estejam em conformidade com os conhecimentos científicos atuais, e solicita regras 
atualizadas no que se refere à ventilação e ao arrefecimento suficientes em todos os 
veículos; a sistemas adequados de abeberamento para as diferentes espécies e idades, 
nomeadamente para os animais não desmamados; e aos requisitos mínimos específicos 
para a altura livre;

16. Solicita que seja transportado um menor número de animais em viagens de longo curso 
e que a duração e a frequência do transporte de animais sejam reduzidas ao mínimo; 
considera que muitos dos graves problemas relacionados com o longo tempo de 
transporte de animais vivos, em particular da UE para países terceiros, seriam 
resolvidos se se optasse por transportar carne ou carcaças, em vez de animais vivos;

17. Solicita a proibição das viagens que excedam oito horas;

18. Apela à mobilização de recursos para o tratamento local, sempre que possível, e à 
criação de cadeias de abastecimento mais curtas;

19. Lamenta profundamente a aplicação desigual e deficiente do regulamento em muitos 
Estados-Membros, que não controlam o cumprimento e não aplicam sanções, de forma 
eficaz e uniforme, em resposta às persistentes violações da legislação da UE, 
permitindo, assim, que alguns transportadores operem ilegalmente; manifesta profunda 
preocupação com o facto de muitos Estados-Membros não utilizarem de forma 
adequada e eficaz os poderes que lhes são conferidos pelo artigo 26.º do 
Regulamento (CE) n.º 1/2005, incluindo o poder de instar o transportador em causa a 
introduzir disposições destinadas a evitar a repetição de irregularidades detetadas, a 
efetuar inspeções suplementares e, nomeadamente, a exigir a presença de um veterinário 
quando os animais estão a ser carregados e a suspender ou revogar as autorizações ou os 
certificados de aprovação dos transportadores no que se refere ao meio de transporte 
utilizado; exorta a Comissão, atendendo à falta de harmonização dos controlos e das 
sanções nos Estados-Membros, a considerar a possibilidade de rever as atuais 
disposições, tal como previstas no Regulamento (CE) n.º 1/2005, em particular o 
considerando 11 e o artigo 30.º, n.º 1, a fim de assegurar o estabelecimento e a 
imposição uniformes de mecanismos de sanção eficazes e dissuasivos em toda a UE;

20. Exorta os Estados-Membros a aumentarem os controlos em toda a cadeia de produção e, 
em particular, a efetuarem inspeções eficientes e sistemáticas das remessas de animais 
antes do carregamento, a fim de pôr termo a práticas que violam o Regulamento (CE) 
n.º 1/2005 e agravam as condições de transporte de animais por via terrestre ou 
marítima, nomeadamente a prática de permitir a continuação da viagem quando se 
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verifique que o meio de transporte está sobrelotado ou que os animais não estão em 
condições de prosseguir uma viagem de longo curso, ou de permitir a continuação da 
utilização de postos de controlo com instalações inadequadas para o repouso, a 
alimentação e o abeberamento dos animais transportados;

21. Insta os Estados-Membros a melhorarem a aplicação das regras em vigor, garantindo 
uma utilização eficaz dos sistemas de navegação disponíveis quando os animais devem 
ser transportados por um período superior a oito horas, permitindo, assim, que as 
autoridades competentes controlem melhor a viagem e os períodos de repouso desses 
transportes;

22. Exorta os Estados-Membros, quando detetam infrações às disposições do 
Regulamento (CE) n.º 1/2005, a apresentarem, de forma pormenorizada e sistemática, 
as notificações previstas no artigo 26.º; insta os Estados-Membros que recebem essas 
notificações a agirem de forma eficaz, coerente e atempada, a fim de evitar a repetição 
de tais infrações; considera que, sempre que possível, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem anexar às notificações fotografias das infrações em causa;

23. Salienta que a coordenação ineficaz entre as autoridades nos postos de inspeção 
fronteiriços, associada à inadequação das estruturas operacionais e dos procedimentos, 
conduziu a tempos de espera injustificados para os veículos destinados ao transporte de 
animais que, tendo em conta as temperaturas internas extremas e a falta de ventilação, 
tiveram um impacto devastador no bem-estar dos animais, em clara violação das 
disposições do Regulamento (CE) n.º 1/2005;

24. Considera da maior importância que as autoridades nacionais apliquem, de forma 
coerente e integral, o artigo 19.º do Regulamento (CE) n.º 1/2005, no que respeita à 
emissão de certificados de aprovação para os navios de transporte de animais, e que se 
recusem a aprovar os diários de viagem, se estes indicarem a utilização de portos que 
não disponham das instalações necessárias para a inspeção sistemática dos animais;

25. Entende que a presença de veterinários qualificados e independentes deve ser 
obrigatória durante o transporte de animais por navio, que as mortes de quaisquer 
animais durante o percurso devem ser comunicadas e registadas e que devem ser 
elaborados planos de ação específicos e pormenorizados para lidar com eventuais 
emergências que afetem negativamente o bem-estar dos animais;

26. Exorta a Comissão a tomar medidas para aumentar a cooperação e a comunicação entre 
as autoridades competentes de todos os Estados-Membros, a fim de melhorar a 
sensibilização e de promover a partilha das melhores práticas em matéria de bem-estar 
dos animais entre as diferentes partes interessadas envolvidas no transporte de animais 
vivos;

27. Lamenta que, na grande maioria dos casos, o cumprimento do regulamento continue a 
ser totalmente nulo no que concerne ao transporte fora da UE, apesar de os acórdãos do 
Tribunal de Justiça obrigarem os transportadores a cumprir as suas disposições durante 
todo o tempo de transporte com destino a países terceiros; apela à harmonização dos 
registos das populações de animais para o transporte para países terceiros;

28. Apela ao pleno cumprimento coerente da jurisprudência estabelecida pelo Tribunal de 
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Justiça da UE, designadamente o processo C-424/13, de 23 de abril de 20151, em que o 
Tribunal de Justiça decidiu que, para que, no local de partida, seja autorizado o 
transporte de animais que implique uma viagem de longo curso com início no território 
da UE e que continue fora do seu território, o transportador deve apresentar um diário 
de viagem verdadeiro e exato para efeitos de verificação da conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1/2005 no território da UE e dos países terceiros em questão; 
observa que, se tal não for o caso, as autoridades competentes devem dispor de poderes 
para exigir a alteração das disposições relativas ao transporte, a fim de assegurar o 
cumprimento do regulamento durante a viagem;

29. Apela a uma melhor execução nos Estados-Membros, bem como por parte dos 
operadores que transportam animais fora do território da UE, em que a situação do 
bem-estar dos animais é geralmente muito pior do que no interior da UE;

30. Lamenta o facto de as normas alcançadas pelos parceiros externos da UE não serem tão 
elevadas como as normas da União; insta a Comissão a reforçar os requisitos com os 
parceiros comerciais da União, nomeadamente os parceiros económicos internacionais, 
especialmente no que diz respeito à importação de animais provenientes de 
países terceiros; considera que deve existir um impacto económico quando os parceiros 
externos com normas menos elevadas exportam para o mercado da UE;

31. Destaca a Decisão 2004/544/CE do Conselho2 relativa à assinatura da Convenção 
Europeia sobre a proteção dos animais durante o transporte internacional, na qual o 
transporte pode ser um dos seguintes: entre dois Estados-Membros, atravessando o 
território de um país terceiro; entre um Estado-Membro e um país terceiro; ou 
diretamente entre dois Estados-Membros;

32. Lamenta a decisão tomada pela Conferência dos Presidentes, sem votação em sessão 
plenária, de não criar uma comissão de inquérito parlamentar sobre o bem-estar dos 
animais durante o transporte dentro e fora da UE, apesar do apoio de um grande número 
de deputados de diferentes grupos políticos; recomenda, por conseguinte, que o 
Parlamento crie uma comissão de inquérito sobre o transporte de animais dentro e fora 
da UE, a partir do início da próxima legislatura, a fim de investigar e monitorizar 
adequadamente a crueldade no transporte de animais;

33. Solicita urgentemente à Comissão que, à luz dos sistemáticos problemas de aplicação, 
estabeleça um controlo efetivo do cumprimento do regulamento a todos os níveis em 
todos os Estados-Membros, realize de imediato as investigações necessárias sobre as 
eventuais violações do regulamento e abra processos por infração contra os 
Estados-Membros responsáveis.

                                               
1 Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção), de 23 de abril de 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt 
Kempten, processo C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
2 JO L 241 de 13.7.2004, p. 21.
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