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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. regretă punerea în aplicare necorespunzătoare a Regulamentului nr. 1/2005, care a 
condus la probleme grave persistente legate de bunăstarea animalelor în timpul 
transportului; consideră că cerințele regulamentului nu au fost îndeplinite în mod 
suficient; invită Comisia să prezinte periodic Parlamentului rapoarte referitoare la 
punerea în aplicare și asigurarea respectării regulamentului actual, pe baza unor 
informații concrete;

2. reiterează faptul că transportul este unul dintre cele mai sensibile momente din viața 
unui animal și că până și un transport planificat optim provoacă stres în rândul 
animalelor; consideră, prin urmare, că animalele transportate trebuie să beneficieze de 
cea mai înaltă și mai strictă protecție juridică;

3. solicită interzicerea tuturor deplasărilor care durează peste opt ore, indiferent de modul 
de transport, și limitarea la patru ore a deplasărilor în vederea sacrificării; consideră că 
animalele neînțărcate nu ar trebui transportate pe durate mai mari de patru ore;

4. este în favoarea unui sistem de transport mai eficient, mai economic și mai etic, care să 
acorde prioritate transportului de carne față de transportul animalelor către locul de 
sacrificare;

5. este în favoarea sacrificării animalelor și a prelucrării cărnii cât mai aproape posibil de 
locul de creștere a animalelor și invită Comisia să promoveze dezvoltarea abatoarelor 
regionale și/sau mobile;

6. subliniază că aproximativ 70-80 % dintre deplasări implică animale destinate sacrificării 
și că pierderile economice rezultate din transportul necorespunzător sau excesiv de lung 
pot fi foarte mari și pot reduce semnificativ bunăstarea animalelor;

7. recunoaște că în faza de încărcare se pot detecta și rezolva multe probleme înainte de 
începerea deplasării; prin urmare, solicită statelor membre să efectueze inspecții ale 
tuturor transporturilor destinate țărilor terțe, proporțional cu numărul de încălcări 
raportate de ONG-uri, de inspecțiile OAV și de rapoartele oficiale; solicită să se dispună 
de instalații adecvate de încărcare și descărcare a animalelor în și din camioane și nave 
și de personal instruit în mod corespunzător;

8. recunoaște actuala denaturare a pieței cauzată de tarifele diferite aplicate animalelor vii 
și cărnii, care stimulează puternic comerțul cu animale vii; îndeamnă Comisia ca, alături 
de partenerii săi comerciali, să revizuiască această denaturare în vederea reducerii 
comerțului cu animale vii și, acolo unde este cazul, să înlocuiască aceste vânzări de 
animale cu vânzări de carne;

9. deplânge condițiile în care se desfășoară controalele la frontierele țărilor terțe, unde 
lipsa acută a instalațiilor duce la cozi lungi și la supraîncălzire, numeroase animale 
suferind crunt și murind;
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10. susține hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-424/13 potrivit căreia 
comercianții din UE trebuie să respecte dispozițiile regulamentului până la destinația 
finală, chiar și în cazul în care o încărcătură de animale a părăsit teritoriul Uniunii; 
consideră că, în cazul în care nu se poate garanta conformitatea cu regulamentul, ar 
trebui să se interzică aceste transporturi de animale vii; invită Comisia să promoveze la 
nivel internațional bunăstarea animalelor și să adopte inițiative pentru a sensibiliza în 
mai mare măsură țările terțe ;

11. subliniază că statele membre trebuie să se asigure că transportul de animale a este bine 
organizat și că se ține cont de condițiile meteorologice, precum și de tipul de transport;

12. subliniază că, atunci când animalele trebuie descărcate pentru o perioadă de repaos de 
24 de ore în țări terțe, organizatorul trebuie să identifice un loc de odihnă cu instalații 
echivalente cu cele ale unui punct de control al UE; invită autoritățile competente să 
inspecteze în mod regulat aceste instalații și să nu aprobe jurnalele de călătorie dacă nu 
s-a confirmat că locul propus pentru odihnă dispune de instalații echivalente cu cele ale 
unui punct de control al UE;

13. invită medicii veterinari oficiali de la punctele de ieșire din UE să verifice dacă 
animalele sunt apte să își continue călătoria și dacă vehiculele și/sau navele îndeplinesc 
cerințele regulamentului;

14. evidențiază necesitatea de a îmbunătăți condițiile ce caracterizează transportul maritim 
în conformitate cu regulamentul actual, și solicită:

 statelor membre și autorităților competente să fie mai riguroase cu privire la 
procedurile de certificare și de aprobare a navelor și să îmbunătățească controalele 
efectuate înaintea fiecărei încărcări pentru a stabili dacă animalele sunt apte să fie 
transportate;

 statelor membre să furnizeze Comisiei planuri detaliate ale instalațiilor de 
inspecție de care dispun înainte de a folosi un port ca punct de ieșire pentru 
animale; invită Comisia să elaboreze o listă a porturilor care dispun de instalații 
adecvate de inspecție a animalelor, pe baza informațiilor transmise de statele 
membre;

 prezența unui medic veterinar (sau cel puțin a unui tehnician în domeniul sănătății 
animalelor) pe întreaga durată a călătoriilor pe mare;

15. evidențiază, de asemenea, condițiile precare ce caracterizează transportul rutier și 
solicită:

– statelor membre să fie mai riguroase atât cu privire la procedurile de certificare, 
cât și la cele de aprobare a vehiculelor și cu privire la acordarea certificatelor de 
competență pentru conducătorii auto și să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor pentru a stabili dacă acestea sunt apte să fie 
transportate;

– autorităților competente să se asigure că nu există spații libere între partea de jos a 
peretelui de compartimentare și podeaua vehiculului sau între marginea exterioară 



AD\1168527RO.docx 5/8 PE626.972v02-00

RO

a peretelui de compartimentare și peretele vehiculului, precum și că există 
suficiente așternuturi curate pe întreg parcursul călătoriei;

– operatorilor să asigure formarea profesională temeinică a conducătorilor auto, care 
este vitală pentru a asigura tratamentul corect al animalelor în conformitate cu 
anexa IV;

16. constată că, în ciuda recomandărilor clare făcute de Autoritatea Europeană pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA), anumite părți ale regulamentului nu sunt în conformitate 
cu cunoștințele științifice actuale; își repetă solicitarea ca normele să fie actualizate în 
funcție de lacunele existente între legislație și cele mai recente date științifice 
identificate de EFSA; pune accentul mai ales pe următoarele aspecte:

 existența unor instalații suficiente de ventilație și reglare a temperaturii în toate 
vehiculele;

 existența unor sisteme de adăpat corespunzătoare, în special pentru animalele 
neînțărcate;

 existența unui spațiu minim pe verticală suficient și specific;

 reducerea densității efectivelor de animale;

17. invită statele membre să îmbunătățească în mod substanțial respectarea Regulamentului 
nr. 1/2005; insistă ca statele membre care au constatat încălcări privind aplicarea corectă 
a regulamentului să facă uz de competențele lor avansate în materie de asigurare a 
respectării legislației prevăzute la articolul 26 din regulament pentru a preveni repetarea 
oricărei astfel de încălcări; invită statele membre mai ales să adopte măsuri corective și 
să aplice sancțiuni pentru a evita suferința animalelor și concurența neloială, inclusiv 
suspendarea sau retragerea certificatului de autorizare al transportatorului, și să 
informeze Comisia cu privire la aceasta;

18. invită Comisia ca, în calitate de gardian al tratatelor, să ia măsuri împotriva statelor 
membre care în mod sistematic nu pun în aplicare și în execuție regulamentul și să 
întreprindă un exercițiu de cartografiere a sistemelor de sancțiuni, pentru a se asigura că 
sancțiunile sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare;

19. invită Comisia să întocmească, după consultarea punctelor de contact naționale, pe baza 
rapoartelor de inspecție și de punere în aplicare, o listă cu operatorii care se fac vinovați 
de încălcări grave și repetate ale regulamentului; invită Comisia să publice și să 
actualizeze în mod frecvent lista și, de asemenea, să promoveze exemple de bune 
practici, atât în domeniul transporturilor, cât și în cel al guvernanței.

20. invită Comisia să coopereze în continuare cu Organizația Mondială pentru Sănătatea 
Animalelor (OIE), EFSA și statele membre pentru a sprijini punerea în aplicare și în 
execuție corespunzătoare a Regulamentului nr. 1/2005, cu scopul de a promova un 
dialog consolidat pe marginea problemelor legate de bunăstarea animalelor în timpul 
transportului, cu un accent deosebit pe:

 o mai bună aplicare a normelor UE privind bunăstarea animalelor în timpul 
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transportului, prin schimburi de informații și de bune practici și prin implicarea 
directă a părților interesate;

 sprijinirea activităților de formare destinate conducătorilor auto și societăților de 
transport;

 o mai bună difuzare a ghidurilor și a fișelor informative referitoare la 
transportarea animalelor, care să fie traduse în toate limbile UE;

 dezvoltarea și aplicarea unor angajamente voluntare de către întreprinderi pentru a 
îmbunătăți în continuare bunăstarea animalelor în timpul transportului;

 intensificarea schimburilor de informații și de bune practici între autoritățile 
naționale în vederea reducerii numărului de încălcări cauzate de companiile de 
transport și de conducătorii auto;

21. regretă numărul scăzut și insuficient de controale și audituri oficiale și consideră că ar 
trebui să crească numărul de inspecții anuale efectuate de Oficiul Alimentar și 
Veterinar; solicită un sistem de monitorizare mai eficient și mai transparent, care să 
prevadă accesul public la informațiile colectate prin intermediul Sistemului de control al 
comerțului și de expertiză (TRACES); solicită insistent Comisiei să sprijine studiile 
privind fezabilitatea tehnică și sustenabilitatea financiară a sistemelor de geolocalizare a 
animalelor, pentru a permite localizarea acestora și urmărirea duratei deplasărilor 
efectuate cu vehicule de transport, precum și detectarea oricărei neconformități cu 
programele de transport;

22. îndeamnă Comisia să aprobe și să prezinte o propunere de revizuire a Regulamentului 
(CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului și al 
operațiunilor conexe în vederea instituirii unor mecanisme consolidate pentru a asigura 
respectarea de către statele membre a normelor de protecție a animalelor vii în timpul 
transportului.
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