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Amendamentul 1
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută raportul Comisiei referitor la 
impactul Regulamentului (CE) nr. 1/2005 
al Consiliului care concluzionează că 
regulamentul a avut efecte benefice în ceea 
ce privește bunăstarea animalelor în timpul 
transportului, dar că încă persistă probleme 
grave privind bunăstarea animalelor*; 
regretă faptul că acest raport ignoră 
preambulul 5 din regulament, care prevede 
că „din considerente de bunăstare a 
animalelor, transportul animalelor în 
călătorii de lungă durată ar trebui limitat în 
cea mai mare măsură posibilă”;

1. salută raportul Comisiei referitor la 
impactul Regulamentului (CE) nr. 1/2005 
al Consiliului care concluzionează că 
regulamentul a avut efecte benefice în ceea 
ce privește bunăstarea animalelor în timpul 
transportului, dar că încă persistă probleme 
grave privind bunăstarea animalelor1; 
regretă faptul că Comisia nu intenționează 
să propună nicio modificare privind 
legislația UE referitoare la transportul 
animalelor; regretă faptul că acest raport 
ignoră preambulul 5 din regulament, care 
prevede că „din considerente de bunăstare 
a animalelor, transportul animalelor în 
călătorii de lungă durată ar trebui limitat în 
cea mai mare măsură posibilă”;

Or. en

Amendamentul 2
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută raportul Comisiei referitor la 
impactul Regulamentului (CE) nr. 1/2005 
al Consiliului care concluzionează că 
regulamentul a avut efecte benefice în ceea 
ce privește bunăstarea animalelor în timpul 
transportului, dar că încă persistă probleme 
grave privind bunăstarea animalelor*; 
regretă faptul că acest raport ignoră
preambulul 5 din regulament, care prevede 
că „din considerente de bunăstare a 

1. salută raportul Comisiei referitor la 
impactul Regulamentului (CE) nr. 1/2005 
al Consiliului care concluzionează că 
regulamentul a avut efecte benefice în ceea 
ce privește bunăstarea animalelor în timpul 
transportului, dar că încă persistă unele 
probleme privind bunăstarea animalelor1, 
care, după cum s-a constatat, sunt cauzate 
de aplicarea defectuoasă a 
regulamentului ca urmare a interpretării 
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animalelor, transportul animalelor în 
călătorii de lungă durată ar trebui limitat în 
cea mai mare măsură posibilă”;

neunitare a acestuia; reamintește
preambulul 5 din regulament, care prevede 
că „din considerente de bunăstare a 
animalelor, transportul animalelor în 
călătorii de lungă durată ar trebui limitat în 
cea mai mare măsură posibilă”;

Or. es

Amendamentul 3
Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă faptul că punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005 prezintă 
deficiențe în unele state membre; invită 
Comisia să adopte rapid măsuri în 
vederea unei puneri în aplicare complete 
a regulamentului în toate statele membre;

Or. de

Amendamentul 4
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. regretă faptul că raportul ignoră 
recomandarea Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA) referitoare la 
elaborarea de strategii în vederea reducerii 
volumului de transporturi și transporturi pe 
distanțe lungi ale animalelor pentru 
sacrificare și a reducerii duratei călătoriei, 
pentru a diminua riscul aparițiilor de 
epidemii asociate transportului*;

2. regretă faptul că raportul ignoră 
recomandarea Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA) referitoare la 
elaborarea de strategii în vederea reducerii 
volumului de transporturi și transporturi pe 
distanțe lungi ale animalelor pentru ucidere 
sau sacrificare și a reducerii duratei 
călătoriei, pentru a diminua riscul 
aparițiilor de epidemii asociate 
transportului2;
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Or. en

Amendamentul 5
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. regretă faptul că raportul ignoră
recomandarea Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA) referitoare la 
elaborarea de strategii în vederea reducerii 
volumului de transporturi și transporturi pe 
distanțe lungi ale animalelor pentru 
sacrificare și a reducerii duratei călătoriei, 
pentru a diminua riscul aparițiilor de 
epidemii asociate transportului*;

2. ia act de recomandarea Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară 
(EFSA) referitoare la elaborarea, în 
măsura posibilului, de strategii în vederea 
reducerii volumului de transporturi și 
transporturi pe distanțe lungi ale animalelor 
pentru sacrificare și a reducerii duratei 
călătoriei, pentru a diminua riscul 
aparițiilor de epidemii asociate 
transportului2;

Or. es

Amendamentul 6
Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. regretă faptul că în raportul Comisiei 
nu se menționează una dintre 
recomandările avizului științific al EFSA 
care prevede că trebuie acordată prioritate 
transportului direct, fără opriri (de 
exemplu piețele de șepteluri) care prezintă 
riscul de a duce la contactul direct sau 
indirect cu animale din alte ferme1;
__________________
1Avizul științific al EFSA referitor la 
bunăstarea animalelor în timpul 
transportului, Jurnalul EFSA 2011, 9(1), 
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1966, p. 86.

Or. en

Amendamentul 7
Julie Girling, Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de părere că reducerea volumului de 
transporturi prin transportul de carcase în 
loc de animale vii ar avea un impact pozitiv 
asupra mediului, reducând poluarea, 
îmbunătățind amprenta de carbon a 
sectorului transporturilor și încurajând
dezvoltarea producției și consumului 
locale;

3. este de părere că reducerea volumului de 
transporturi prin reducerea și/sau 
limitarea duratei călătoriei și reînființarea 
abatoarelor locale pentru a reduce 
distanța până la locul unde sunt 
sacrificate multe animale transportate ar 
avea un impact pozitiv asupra mediului, 
bunăstării animalelor și controlului 
bolilor, care ar putea încuraja în schimb 
dezvoltarea producției și consumului 
locale;

Or. en

Amendamentul 8
Karl-Heinz Florenz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de părere că reducerea volumului de 
transporturi prin transportul de carcase în 
loc de animale vii ar avea un impact 
pozitiv asupra mediului, reducând 
poluarea, îmbunătățind amprenta de carbon 
a sectorului transporturilor și încurajând 
dezvoltarea producției și consumului 
locale;

3. este de părere că reducerea volumului de 
transporturi prin transportul de carcase și 
de carne în loc de animale vii ar avea un 
impact pozitiv asupra mediului, reducând 
poluarea, îmbunătățind amprenta de carbon 
a sectorului transporturilor și încurajând 
dezvoltarea producției și consumului 
locale; constată, în plus, că transportul de 
carcase sau de carne este mai durabil 
decât transportul de animale vii; 
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consideră că, în principiu, pe distanțe 
foarte lungi ar trebui să fie transportate 
doar carcase sau carne;

Or. de

Amendamentul 9
Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de părere că reducerea volumului 
de transporturi prin transportul de carcase 
în loc de animale vii ar avea un impact 
pozitiv asupra mediului, reducând 
poluarea, îmbunătățind amprenta de carbon 
a sectorului transporturilor și încurajând 
dezvoltarea producției și consumului 
locale;

3. invită Comisia să verifice în ce condiții
reducerea volumului de transporturi prin 
transportul de carcase în loc de animale vii 
ar avea un impact pozitiv asupra mediului, 
reducând poluarea, îmbunătățind amprenta 
de carbon a sectorului transporturilor și 
încurajând dezvoltarea producției și 
consumului locale;

Or. de

Amendamentul 10
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de părere că reducerea volumului 
de transporturi prin transportul de carcase 
în loc de animale vii ar avea un impact 
pozitiv asupra mediului, reducând
poluarea, îmbunătățind amprenta de 
carbon a sectorului transporturilor și 
încurajând dezvoltarea producției și 
consumului locale;

3. este de părere că trebuie analizate 
avantajele transportului de carcase în loc 
de animale vii pentru a se stabili care 
dintre cele două tipuri de transport este 
mai ecologic, astfel încât să se poată 
reduce poluarea și îmbunătăți amprenta de 
carbon a sectorului transporturilor;
subliniază în continuare necesitatea 
evaluării avantajelor și dezavantajelor
producției și consumului locale;
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Or. es

Amendamentul 11
Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. este de părere că și în ceea ce privește 
diminuarea riscului aparițiilor de 
epidemii asociate transportului ar fi bine 
să se creeze stimulente pentru creșterea 
regională, comercializarea și sacrificarea 
animalelor, în vederea reducerii duratelor 
lungi inutile de transport al animalelor;

Or. en

Amendamentul 12
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Consiliul și Comisia să 
elaboreze o strategie în vederea apropierii 
de un model mai regional de producție de 
șepteluri, conform căruia, ori de câte ori 
este aplicabil, animalele se nasc, sunt 
îngrășate și sacrificate în aceeași regiune 
în loc să fie transportate pe distanțe 
extrem de lungi;

Or. en

Amendamentul 13
Kartika Tamara Liotard
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Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită Comisia să anuleze restituirile 
la export pentru șepteluri în vederea 
prevenirii și reducerii duratelor lungi 
inutile de transport al animalelor;

Or. en

Amendamentul 14
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că dispozițiile regulamentului 
privind durata transportului, perioada de 
repaus și spațiile disponibile nu se bazează 
pe avizul științific al Comitetului științific 
pentru sănătatea și bunăstarea animalelor 
(SCAHAW) sau al EFSA, ci au fost 
preluate din directiva anterioară*; constată 
cu regret că, în ciuda unor concluzii clare 
ale EFSA, unele părți din regulament nu 
respectă cunoștințele științifice actuale, în 
special în ceea ce privește transportul 
cailor, spațiile disponibile și înălțimea 
internă a compartimentelor, și că raportul 
nu este însoțit de nicio propunere;

4. constată că dispozițiile regulamentului 
privind durata transportului, perioada de 
repaus și spațiile disponibile nu se bazează 
pe avizul științific al Comitetului științific 
pentru sănătatea și bunăstarea animalelor 
(SCAHAW) sau al EFSA, ci au fost 
preluate din directiva anterioară3; constată 
cu regret că, în ciuda unor concluzii clare 
ale EFSA, unele părți din regulament nu 
respectă cunoștințele științifice actuale, în 
special în ceea ce privește transportul 
cailor, transportul păsărilor domestice și 
al iepurilor, spațiile disponibile și 
înălțimea internă a compartimentelor, și că 
raportul nu este însoțit de nicio propunere;

Or. en

Amendamentul 15
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că dispozițiile regulamentului 
privind durata transportului, perioada de 
repaus și spațiile disponibile nu se bazează 
pe avizul științific al Comitetului științific 
pentru sănătatea și bunăstarea animalelor 
(SCAHAW) sau al EFSA, ci au fost 
preluate din directiva anterioară*; constată 
cu regret că, în ciuda unor concluzii clare 
ale EFSA, unele părți din regulament nu 
respectă cunoștințele științifice actuale, în 
special în ceea ce privește transportul 
cailor, spațiile disponibile și înălțimea 
internă a compartimentelor, și că raportul 
nu este însoțit de nicio propunere;

4. constată că dispozițiile regulamentului 
privind durata transportului, perioada de 
repaus și spațiile disponibile nu se bazează 
pe avizul științific al Comitetului științific 
pentru sănătatea și bunăstarea animalelor 
(SCAHAW) sau al EFSA, ci au fost 
preluate din directiva anterioară3; constată 
cu regret că, în ciuda unor concluzii clare 
ale EFSA, unele părți din regulament nu 
respectă cunoștințele științifice actuale, în 
special în ceea ce privește transportul 
cailor, spațiile disponibile, cerințele cu 
privire la temperatură și înălțimea internă 
a compartimentelor, și că raportul nu este 
însoțit de nicio propunere;

Or. en

Amendamentul 16
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că dispozițiile regulamentului 
privind durata transportului, perioada de 
repaus și spațiile disponibile nu se 
bazează pe avizul științific al Comitetului 
științific pentru sănătatea și bunăstarea
animalelor (SCAHAW) sau al EFSA, ci 
au fost preluate din directiva anterioară3; 
constată cu regret că, în ciuda unor 
concluzii clare ale EFSA, unele părți din 
regulament nu respectă cunoștințele 
științifice actuale, în special în ceea ce 
privește transportul cailor, spațiile 
disponibile și înălțimea internă a 
compartimentelor, și că raportul nu este 
însoțit de nicio propunere;

4. consideră că dispozițiile regulamentului 
ar trebui să se bazeze pe cele mai avansate 
cunoștințe științifice disponibile; constată 
că unele părți din regulament nu respectă 
concluziile ultimului raport al EFSA, și 
anume în ceea ce privește transportul 
cailor, spațiile disponibile și înălțimea 
internă a compartimentelor, și că raportul 
nu este însoțit de nicio propunere;
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Or. es

Amendamentul 17
Karl-Heinz Florenz

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată că considerentul (9) al 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005 prevede 
prezentarea unor propuneri de dispoziții 
speciale privind păsările de curte, imediat 
ce avizele relevante ale AESA vor fi 
disponibile; regretă de aceea faptul că, în 
pofida noilor dovezi și recomandări 
științifice ale AESA[1], la raportul 
Comisiei nu au fost adăugate propuneri 
legislative privind transportul păsărilor de 
curte, cu toate că păsările de curte 
reprezintă specia de animale cel mai des 
transportată în Europa;
[1] Jurnalul AESA 2011, 9(1), 1966.

Or. de

Amendamentul 18
Julie Girling, Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită o reclasificare separată a 
cailor de alte animale, care să reflecte 
caracteristicile fizice, fiziologice și 
comportamentale specifice cailor conform 
celor stabilite în raportul EFSA1; solicită 
intrarea imediată în vigoare a unei limite 
specifice pentru călătoria cailor 
(transportați în vederea sacrificării);
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__________________
1Raportul EFSA referitor la bunăstarea 
animalelor în timpul transportului (2011) 
p. 86

Or. en

Amendamentul 19
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că unele dispoziții ale 
regulamentului privind transportul 
conferă autorităților competente ale 
statelor membre o marjă prea mare de 
interpretare, creând incoerențe în 
asigurarea aplicării;

Or. en

Amendamentul 20
Karl-Heinz Florenz

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită Comisiei să verifice înălțimea 
maximă de 4 metri stabilită pentru 
vehiculele utilitare și, dacă este cazul, să o 
mărească pentru vehiculele care 
transportă animale pentru a preîntâmpina 
problemele în legătură cu animalele, care 
intervin atunci când înălțimea internă a 
spațiului disponibil pentru încărcare este 
prea mică;

Or. de
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Amendamentul 21
Elisabetta Gardini

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește faptul că articolul 32 din 
regulament prevede că raportul Comisiei 
ia în considerare „dovezile științifice 
privind necesitățile de bunăstare a 
animalelor” și poate fi însoțit de 
propuneri legislative corespunzătoare 
privind călătoriile de lungă durată; invită 
Comisia și Consiliul să revizuiască, prin 
urmare, Regulamentul nr. 1/2005 în 
vederea stabilirii unei limite maxime de 8 
ore pentru călătoria animalelor 
transportate în vederea sacrificării;

eliminat

Or. it

Amendamentul 22
Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește faptul că articolul 32 din 
regulament prevede că raportul Comisiei ia 
în considerare „dovezile științifice privind 
necesitățile de bunăstare a animalelor” și 
poate fi însoțit de propuneri legislative 
corespunzătoare privind călătoriile de 
lungă durată; invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască, prin urmare, Regulamentul 
nr. 1/2005 în vederea stabilirii unei limite 
maxime de 8 ore pentru călătoria 
animalelor transportate în vederea 
sacrificării;

5. reamintește faptul că articolul 32 din 
regulament prevede că raportul Comisiei ia 
în considerare „dovezile științifice privind 
necesitățile de bunăstare a animalelor” și 
poate fi însoțit de propuneri legislative 
corespunzătoare privind călătoriile de 
lungă durată; invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască, prin urmare, Regulamentul 
nr. 1/2005 în vederea stabilirii unei limite 
maxime de 8 ore pentru călătoria 
animalelor transportate în vederea 
sacrificării; în plus, consideră că pentru 
transporturile de animale care depășesc 6 
ore ar trebui solicitată o justificare care să 
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fie înregistrată de operator(i) în jurnalele 
de transport și în care să se menționeze că 
nu este posibilă o durată mai redusă a 
transportului;

Or. en

Amendamentul 23
Karl-Heinz Florenz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește faptul că articolul 32 din 
regulament prevede că raportul Comisiei ia 
în considerare „dovezile științifice privind 
necesitățile de bunăstare a animalelor” și 
poate fi însoțit de propuneri legislative 
corespunzătoare privind călătoriile de 
lungă durată; invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască, prin urmare, Regulamentul 
nr. 1/2005 în vederea stabilirii unei limite 
maxime de 8 ore pentru călătoria 
animalelor transportate în vederea 
sacrificării;

5. reamintește faptul că articolul 32 din 
regulament prevede că raportul Comisiei ia 
în considerare „dovezile științifice privind 
necesitățile de bunăstare a animalelor” și 
poate fi însoțit de propuneri legislative 
corespunzătoare privind călătoriile de 
lungă durată; reamintește, în plus, 
declarația scrisă 49/2011 semnată de 
majoritatea deputaților în Parlamentul 
European, care solicită limitarea 
transporturilor de animale în vederea 
sacrificării la o durată maximă de 8 ore, 
precum și inițiativa privind cele 8 ore care 
este susținută de peste 1 milion de cetățeni 
europeni; invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască, prin urmare, Regulamentul 
nr. 1/2005 în vederea stabilirii unei durate
de sub 8 ore pentru călătoria animalelor 
transportate în vederea sacrificării; 

Or. de

Amendamentul 24
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește faptul că articolul 32 din 
regulament prevede că raportul Comisiei ia 
în considerare „dovezile științifice privind 
necesitățile de bunăstare a animalelor” și 
poate fi însoțit de propuneri legislative 
corespunzătoare privind călătoriile de 
lungă durată; invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască, prin urmare, Regulamentul 
nr. 1/2005 în vederea stabilirii unei limite 
maxime de 8 ore pentru călătoria 
animalelor transportate în vederea 
sacrificării;

5. reamintește faptul că articolul 32 din 
regulament prevede că raportul Comisiei ia 
în considerare „dovezile științifice privind 
necesitățile de bunăstare a animalelor” și 
poate fi însoțit de propuneri legislative 
corespunzătoare privind călătoriile de 
lungă durată; invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască, prin urmare, Regulamentul 
nr. 1/2005 în vederea stabilirii unei limite 
maxime de 8 ore pentru călătoria 
animalelor transportate în vederea 
sacrificării, astfel cum solicită majoritatea 
deputaților în Parlamentul European în 
declarația scrisă 49/2011, adoptată la 15 
martie 2012;

Or. en

Amendamentul 25
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește faptul că articolul 32 din 
regulament prevede că raportul Comisiei ia 
în considerare „dovezile științifice privind 
necesitățile de bunăstare a animalelor” și 
poate fi însoțit de propuneri legislative 
corespunzătoare privind călătoriile de 
lungă durată; invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască, prin urmare, Regulamentul 
nr. 1/2005 în vederea stabilirii unei limite 
maxime de 8 ore pentru călătoria 
animalelor transportate în vederea 
sacrificării;

5. reamintește faptul că articolul 32 din 
regulament prevede că raportul Comisiei ia 
în considerare „dovezile științifice privind 
necesitățile de bunăstare a animalelor” și 
poate fi însoțit de propuneri legislative 
corespunzătoare privind călătoriile de 
lungă durată; invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască, prin urmare, Regulamentul 
nr. 1/2005 în vederea stabilirii unei limite 
maxime de 8 ore pentru călătoria 
animalelor transportate în vederea 
sacrificării, cu câteva excepții bazate pe 
condițiile geografice, densitatea mică a 
populației, infrastructura fragmentată și 
opțiunea unei durate mai lungi de 
transport, confirmată de rezultatele unor 
cercetări științifice, pentru unele specii de 
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animale, cu condiția ca normele 
referitoare la bunăstarea animalelor să fie 
respectate;

Or. en

Amendamentul 26
Julie Girling, Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește faptul că articolul 32 din 
regulament prevede că raportul Comisiei ia 
în considerare „dovezile științifice privind 
necesitățile de bunăstare a animalelor” și 
poate fi însoțit de propuneri legislative 
corespunzătoare privind călătoriile de 
lungă durată; invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască, prin urmare, Regulamentul 
nr. 1/2005 în vederea stabilirii unei limite 
maxime de 8 ore pentru călătoria 
animalelor transportate în vederea 
sacrificării;

5. reamintește faptul că articolul 32 din 
regulament prevede că raportul Comisiei ia 
în considerare „dovezile științifice privind 
necesitățile de bunăstare a animalelor” și 
poate fi însoțit de propuneri legislative 
corespunzătoare privind călătoriile de 
lungă durată; invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască, prin urmare, Regulamentul 
nr. 1/2005 în vederea stabilirii unei limite 
maxime de 8 ore pentru călătoria 
animalelor transportate în vederea 
sacrificării și să îmbunătățească 
următoarele:
- specificațiile vehiculului;
- formarea șoferilor pentru ca aceștia să 
poată face față animalelor pe care le 
transportă, mai ales în situații de urgență;
- reînființarea abatoarelor locale pentru a 
încuraja sacrificarea aproape de locul de 
producție;
- încurajarea abatoarelor mobile;

Or. en

Amendamentul 27
Carl Schlyter
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește faptul că articolul 32 din 
regulament prevede că raportul Comisiei ia 
în considerare „dovezile științifice privind 
necesitățile de bunăstare a animalelor” și 
poate fi însoțit de propuneri legislative 
corespunzătoare privind călătoriile de 
lungă durată; invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască, prin urmare, Regulamentul 
nr. 1/2005 în vederea stabilirii unei limite 
maxime de 8 ore pentru călătoria 
animalelor transportate în vederea 
sacrificării;

5. reamintește faptul că articolul 32 din 
regulament prevede că raportul Comisiei ia 
în considerare „dovezile științifice privind 
necesitățile de bunăstare a animalelor” și 
poate fi însoțit de propuneri legislative 
corespunzătoare privind călătoriile de 
lungă durată; invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască, prin urmare, Regulamentul 
nr. 1/2005 în vederea, inter alia, stabilirii 
unei limite maxime de 8 ore pentru 
călătoria animalelor transportate în vederea 
sacrificării, măririi spațiilor care trebuie 
puse la dispoziție și înăspririi normelor 
privind transportul animalelor gestante 
și/sau rănite;

Or. en

Amendamentul 28
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește faptul că articolul 32 din 
regulament prevede că raportul Comisiei ia 
în considerare „dovezile științifice privind 
necesitățile de bunăstare a animalelor” și 
poate fi însoțit de propuneri legislative 
corespunzătoare privind călătoriile de 
lungă durată; invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască, prin urmare, Regulamentul 
nr. 1/2005 în vederea stabilirii unei limite 
maxime de 8 ore pentru călătoria 
animalelor transportate în vederea 
sacrificării;

5. reamintește faptul că articolul 32 din 
regulament prevede că raportul Comisiei ia 
în considerare „dovezile științifice privind 
necesitățile de bunăstare a animalelor” și 
poate fi însoțit de propuneri legislative 
corespunzătoare privind călătoriile de 
lungă durată; invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască, prin urmare, Regulamentul 
nr. 1/2005 în vederea stabilirii unei limite 
maxime de în total 8 ore pentru călătoria 
animalelor transportate în vederea 
sacrificării;

Or. de
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Amendamentul 29
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește faptul că articolul 32 din 
regulament prevede că raportul Comisiei ia 
în considerare „dovezile științifice privind 
necesitățile de bunăstare a animalelor” și 
poate fi însoțit de propuneri legislative 
corespunzătoare privind călătoriile de 
lungă durată; invită Comisia și Consiliul să 
revizuiască, prin urmare, Regulamentul 
nr. 1/2005 în vederea stabilirii unei limite 
maxime de 8 ore pentru călătoria 
animalelor transportate în vederea 
sacrificării;

5. reamintește faptul că articolul 32 din 
regulament prevede că raportul Comisiei ia 
în considerare „dovezile științifice privind 
necesitățile de bunăstare a animalelor” și 
poate fi însoțit de propuneri legislative 
corespunzătoare privind călătoriile de 
lungă durată; invită Comisia și Consiliul să 
efectueze cercetări mai aprofundate 
privind protecția animalelor pentru 
fiecare specie de animale în parte în 
vederea obținerii cunoștințelor științifice 
necesare în ceea ce privește o eventuală 
modificare viitoare a regulamentului în 
cadrul următoarei strategii de protecție a 
animalelor, care va debuta în 2016;

Or. es

Amendamentul 30
Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că și alți factori sunt 
responsabili în mod decisiv pentru 
bunăstarea animalelor în timpul 
transportului, mai ales viteza de condus, 
precum și încărcatul și descărcatul 
diligent; invită Comisia să asigure că 
introducerea unei limite de 8 ore pentru 
transporturile de animale în vederea 
sacrificării nu are efecte nedorite, care să 
ducă la creșterea vulnerabilității 
animalelor la presiuni în timpul 
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transportului;

Or. de

Amendamentul 31
Karl-Heinz Florenz

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. regretă faptul că Regulamentul (CE) 
nr. 1/2005 nu și-a îndeplinit sarcina cu 
privire la limitarea transporturilor de 
animale și că există în continuare 
probleme grave privind protecția 
animalelor în timpul transportului; invită 
de aceea Comisia să adopte măsuri 
adecvate pentru a susține producția, 
sacrificarea și comercializarea locală și 
pentru ca astfel călătoria animalelor pe 
distanțe lungi sau foarte lungi să nu mai 
fie în mod inevitabil necesară;

Or. de

Amendamentul 32
Anja Weisgerber

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. observă că nu doar durata 
transportului este un indicator important 
pentru bunăstarea și sănătatea 
animalelor, ci, dimpotrivă, și condițiile de 
transport, cum ar fi, de exemplu, locurile 
unde stau animalele, alimentarea cu apă 
potabilă, temperatura, precum și 
umiditatea aerului, joacă un rol important 
pentru bunăstarea animalelor; 
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Or. de

Amendamentul 33
Elisabetta Gardini

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să asigure în toate 
statele membre ale UE o aplicare eficientă 
și unitară a dispozițiilor comunitare 
privind transportul animalelor; este de 
opinie că această măsură corelată cu 
controale suficiente la nivel național ar 
trebui să asigure buna funcționare a 
pieței interne astfel încât să se evite 
denaturarea concurenței între statele 
membre ale UE;

Or. it

Amendamentul 34
Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită Comisia să verifice posibilitatea 
introducerii unor cursuri de pregătire 
speciale și a unor testări pentru șoferii de 
autocamioane, care să le confere 
calificarea necesară în vederea efectuării 
de transporturi de animale în condiții cât 
mai bune posibil;

Or. de

Amendamentul 35
Julie Girling, Anna Rosbach
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că rapoartele înaintate anual
de către statele membre sunt esențiale în 
înțelegerea impactului legislației și 
adoptarea de acțiuni corective 
corespunzătoare; invită Comisia să adopte 
măsuri cu privire la controale și la o 
structură de raportare mai armonizată 
până la 1 ianuarie 2013;

6. consideră că rapoartele anuale înaintate 
de statele membre sunt esențiale în 
înțelegerea nivelului de aplicare și 
asigurare a aplicării legislației și 
adoptarea de măsuri corective 
corespunzătoare acolo unde este necesar;

Or. en

Amendamentul 36
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că rapoartele înaintate anual 
de către statele membre sunt esențiale în 
înțelegerea impactului legislației și 
adoptarea de acțiuni corective 
corespunzătoare; invită Comisia să adopte 
măsuri cu privire la controale și la o 
structură de raportare mai armonizată până 
la 1 ianuarie 2013;

6. consideră că rapoartele înaintate anual 
de către statele membre sunt esențiale în 
înțelegerea impactului legislației și 
adoptarea de acțiuni corective 
corespunzătoare; invită Comisia să adopte 
măsuri cu privire la controale și la o 
structură de raportare mai armonizată până 
la 1 ianuarie 2013 și să întocmească un 
raport privind progresele înregistrate în 
statele membre;

Or. lt

Amendamentul 37
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că rapoartele înaintate anual 
de către statele membre sunt esențiale în 
înțelegerea impactului legislației și 
adoptarea de acțiuni corective 
corespunzătoare; invită Comisia să adopte 
măsuri cu privire la controale și la o 
structură de raportare mai armonizată până 
la 1 ianuarie 2013;

6. consideră că rapoartele înaintate anual 
de către statele membre sunt esențiale în 
înțelegerea impactului legislației și 
adoptarea de acțiuni corective 
corespunzătoare; invită Comisia să acorde 
prioritate îmbunătățirii aplicării 
regulamentului ; invită Comisia să adopte 
măsuri cu privire la controale și la o 
structură de raportare mai armonizată până 
la 1 ianuarie 2013;

Or. en

Amendamentul 38
Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită statele membre să adopte toate 
măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea legislației, în special prin 
verificarea caracterului realist al 
jurnalelor de călătorie transmise și a 
conformității acestora cu legislația;

Or. en

Amendamentul 39
Karl-Heinz Florenz

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. constată că în unele state membre nu 
există suficiente stații de control și că din 
acest motiv efectuarea de controale 
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asupra transporturilor de animale, 
precum și descărcarea animalelor în 
situații de urgentă nu este posibilă sau 
este posibilă doar în mod limitat; salută de 
aceea creșterea numărului de controale 
privind transportul de animale anunțată 
în raportul Comisiei;solicită, în plus, ca 
aceste controale să fie mai eficiente;

Or. de

Amendamentul 40
Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită statele membre să asigure în 
mod activ aplicarea unui sistem de 
inspecții care verifică condițiile de 
bunăstare a animalelor înainte, în timpul 
și după transport, care să fie susținut de 
un sistem robust de sancțiuni eficiente și 
descurajante;

Or. en

Amendamentul 41
Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. îndeamnă Comisia să ia în 
considerare introducerea unei baze legale 
care să prevadă sisteme de navigație la 
bord, care să poată transmite în timp real 
autorităților competente datele de 
poziționare și alți indicatori privind 
bunăstarea animalelor;
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Or. en

Amendamentul 42
Julie Girling, Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să adopte măsuri în 
vederea creșterii cooperării și a 
comunicării între autoritățile competente 
ale diferitelor state membre; invită Comisia 
să crească numărul de inspecții ale 
Oficiului Alimentar și Veterinar (OAV) 
axate pe bunăstarea animalelor și 
transportul animalelor;

7. îndeamnă Comisia să adopte măsuri în 
vederea creșterii cooperării și a 
comunicării între autoritățile competente 
ale diferitelor state membre; invită Comisia 
să revizuiască numărul de inspecții ale 
Oficiului Alimentar și Veterinar (OAV) 
axate pe bunăstarea animalelor și 
transportul animalelor;

Or. en

Amendamentul 43
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să adopte măsuri în 
vederea creșterii cooperării și a 
comunicării între autoritățile competente 
ale diferitelor state membre; invită Comisia 
să crească numărul de inspecții ale 
Oficiului Alimentar și Veterinar (OAV) 
axate pe bunăstarea animalelor și 
transportul animalelor;

7. îndeamnă Comisia să adopte măsuri în 
vederea creșterii cooperării și a 
comunicării între autoritățile competente 
ale diferitelor state membre; invită Comisia 
să crească numărul de inspecții ale 
Oficiului Alimentar și Veterinar (OAV) 
axate pe bunăstarea animalelor și 
transportul animalelor; subliniază că 
trebuie efectuat un număr adecvat de 
controale asupra animalelor transportate 
anual în statele membre;

Or. lt
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Amendamentul 44
Anna Rosbach, Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să asigure că 
controalele veterinare ale animalelor care 
trebuie transportate au loc la finalul 
transportului;

Or. en

Amendamentul 45
Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei să cerceteze modul în 
care pot fi aplicate tehnologiile noi și cele 
existente pentru vehiculele care transportă 
animale vii în vederea reglării, 
monitorizării și înregistrării temperaturii și 
umidității, care sunt elemente esențiale în 
controlul și protecția bunăstării unor 
categorii specifice de animale în timpul 
transportului, în conformitate cu 
recomandările EFSA;

8. solicită Comisiei să cerceteze modul în 
care pot fi aplicate tehnologiile noi și cele 
existente pentru vehiculele care transportă 
animale vii în vederea reglării, 
monitorizării și înregistrării temperaturii și 
umidității, care sunt elemente esențiale în 
controlul și protecția bunăstării unor 
categorii specifice de animale în timpul 
transportului, în conformitate cu 
recomandările EFSA; subliniază că 
folosirea noii tehnologii nu poate duce la 
prelungirea duratei de transport al 
animalelor;

Or. en

Amendamentul 46
Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că comercianții cu 
amănuntul, societățile gastronomice și 
producătorii vor juca un rol important 
pentru a asigura faptul că, în standardele 
lor private de calitate, carnea provine de 
la animale care au fost crescute și 
sacrificate la nivel local și transportate în 
condiții care le respectă bunăstarea;

Or. en

Amendamentul 47
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că o mai bună utilizare a 
sistemelor de navigație prin satelit va duce 
la reducerea sarcinii administrative a 
societăților de transport și ar ajuta 
autoritățile competente ale fiecărui stat 
membru să își amelioreze calitatea 
controalelor, mai ales în ceea ce privește 
duratele de transport și timpii de odihnă;

Or. en

Amendamentul 48
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că introducerea unor 
sisteme de control noi, mai eficiente, de 
exemplu monitorizarea transporturilor cu 
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ajutorul sistemelor de poziționare prin 
satelit, va îmbunătăți situația și va permite 
o punere în aplicare mai transparentă a 
dispozițiilor; este de părere că aplicarea 
acestor noi tehnologii va contribui, de 
asemenea, la reducerea sarcinii 
administrative a autorităților și 
organizațiilor interstatale;

Or. lt

Amendamentul 49
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. salută faptul că Comisia recunoaște 
eșecul de până acum al sistemelor de 
navigație de a-și atinge potențialul prin 
producerea impactului benefic anticipat 
asupra asigurării aplicării 
regulamentului; invită Comisia să solicite 
ca aceste sisteme să aibă capacitatea de a 
transmite date în timp real spre o bază de 
date a UE;

Or. en

Amendamentul 50
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia să solicite în cadrul 
negocierilor comerciale bilaterale cu
țările terțe aplicarea prevederilor Uniunii 
Europene privind protecția animalelor și 
să pledeze în cadrul Organizației 
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Mondiale a Comerțului în favoarea 
internaționalizării dispozițiilor 
comunitare importante;

Or. es

Amendamentul 51
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. îndeamnă Comisia să ia în 
considerare introducerea unei baze legale 
care să prevadă sisteme de navigație la 
bord, care să poată transmite în timp real 
către un receptor central datele de 
poziționare și alți indicatori privind 
bunăstarea animalelor, atât timp cât este 
garantată protecția informațiilor;

Or. en

Amendamentul 52
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. reamintește faptul că doi foști 
comisari pentru bunăstarea animalelor, dl 
Kyprianou și dl Vassiliou, au promis 
amândoi în Parlamentul European că vor 
adopta o inițiativă legislativă cu scopul de 
a introduce o limită de timp pentru 
transportul animalelor; regretă profund 
faptul că Comisia nu s-a ridicat până 
acum la nivelul acestor promisiuni făcute 
Parlamentului European;
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Or. en

Amendamentul 53
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 8c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. invită Comisia să revizuiască legislația 
privind autorizarea transportatorilor; 
îndeamnă Comisia să sugereze că în 
cazurile în care o autoritate competentă 
constată că un transportator nu a 
respectat regulamentul privind 
transportul, autorizația poate să îi fie 
suspendată sau retrasă în toate statele 
membre și nu doar în statul respectiv; 

Or. en

Amendamentul 54
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8d. invită Comisia să revizuiască legislația 
privind certificatul de autorizare pentru 
mijlocul de transport; îndeamnă Comisia 
să sugereze că în cazurile în care o 
autoritate competentă constată că un 
mijloc de transport nu respectă 
regulamentul privind transportul, 
certificatul de autorizare îi poate fi 
suspendat sau retras în toate statele 
membre și nu doar în statul respectiv.

Or. en


