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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 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. Saúda o relatório da Comissão sobre o impacto do Regulamento (CE) n.º 1/2005, que 
conclui que o mesmo teve efeitos benéficos no que diz respeito ao bem-estar dos animais 
durante o transporte, mas que persistem problemas graves em matéria de bem-estar dos 
animais1; lamenta que este relatório ignore o considerando 5 do Regulamento, que 
estabelece que «por razões de bem-estar dos animais, deverá limitar-se tanto quanto 
possível o transporte de animais em viagens de longo curso»;

2. Lamenta o facto de o relatório ignorar a recomendação da AESA relativamente à 
elaboração de estratégias destinadas a reduzir o volume do transporte e o transporte de 
animais em viagens de longo curso para abate e para reduzir a duração das viagens, no 
intuito de diminuir o risco de surtos de doença associados ao transporte2;

3. Considera que a redução do volume transportado através do transporte de carcaças, em 
vez de animais vivos, teria um impacto positivo no ambiente, reduziria a poluição, 
melhoraria a pegada de carbono do setor dos transportes e incentivaria o fomento da 
produção e do consumo locais;

4. Observa que as disposições do Regulamento relativamente aos períodos de viagem, aos 
períodos de repouso e ao espaço disponível não têm por base um parecer científico do 
Comité Científico da Saúde e do Bem-Estar dos Animais ou da AESA, mas foram 
retiradas da anterior diretiva3; lamenta que, não obstante as conclusões evidentes da 
AESA, partes do Regulamento não estejam em conformidade com os atuais 
conhecimentos científicos, nomeadamente no que se refere ao transporte de cavalos, ao 
espaço disponível e à altura interior dos compartimentos, e o facto de o relatório não ser 
acompanhado de nenhuma proposta;

5. Recorda que o artigo 32.º do Regulamento estabelece que o relatório da Comissão deve ter 
em consideração os «dados científicos em matéria das necessidades dos animais quanto ao 
seu bem-estar» e ser acompanhado, se necessário, de propostas legislativas adequadas 
relativas às viagens de longo curso; insta, pois, a Comissão e o Conselho a reverem o 
Regulamento (CE) n.º 1/2005, a fim de estabelecer um limite máximo de 8 horas para as 
viagens de animais que são transportados para fins de abate;

 6. Considera que os relatórios apresentados anualmente pelos Estados-Membros são 
essenciais para compreender o impacto da legislação e para tomar medidas corretivas 
adequadas; solicita à Comissão que adote medidas em matéria de controlos e uma 

                                               
1 Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o impacto do Regulamento (CE) n.º 1/2005 
relativo à proteção dos animais durante o transporte COM(2011) 700, p. 9.
2 Parecer Científico da AESA relativo ao Bem-Estar dos Animais durante o Transporte, Jornal da AESA, 2011, 
9(1), 1966, p. 86.
3 Diretiva 91/628/CEE do Conselho, de 19 novembro de 1991, relativa à proteção dos animais durante o 
transporte e que altera as Diretivas 90/425/CEE e 91/496/CEE; JO L 340 de 11.12.1991, p. 17.
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estrutura de relatório mais harmonizada até 1 de janeiro de 2013;

7. Insta a Comissão a tomar medidas para intensificar a cooperação e a comunicação entre as 
autoridades competentes dos diferentes Estados-Membros; convida a Comissão a 
aumentar o número de inspeções do SAV centradas no bem-estar dos animais e no 
transporte de animais;

8. Convida a Comissão a investigar de que forma as tecnologias existentes e as novas 
tecnologias podem ser aplicadas aos veículos de transporte de animais para regular, 
supervisionar e registar a temperatura e a humidade, que constituem aspetos essenciais 
para o controlo e a proteção de determinadas raças de animais durante o transporte, em 
conformidade com as recomendações da AESA.


