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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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 1; 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”;

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;

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;

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;

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;

 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;

                                               
1 Raport al Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu privind impactul Regulamentului (CE) 
nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului, COM(2011) 700, p.9.
2 Avizul științific al EFSA referitor la bunăstarea animalelor în timpul transportului, Jurnalul EFSA 2011, 
9(1), 1966, p. 86.
3 Directiva 91/628/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 privind protecția animalelor în timpul 
transportului și de modificare a Directivelor 90/425/CEE și 91/496/CEE. JO L 340, 11.12.1991, p. 17.
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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;

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;


