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PROJETO DE CONCLUSÕES

sobre a análise de alegadas infrações e má administração na aplicação do Direito da 
União no que se refere à proteção dos animais durante o transporte dentro e fora da 
União
(2020/2269(INI))

A Comissão de Inquérito sobre a Proteção dos Animais durante o Transporte dentro e fora 
da UE,

– Tendo em conta o artigo 226.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE),

– Tendo em conta a Decisão 95/167/CE, Euratom, CECA do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão, de 19 de Abril de 1995, relativa às formas de exercício do 
direito de inquérito do Parlamento Europeu1,

– Tendo em conta a sua Decisão, de 19 de junho de 2020, sobre a constituição de uma 
Comissão de Inquérito para analisar alegadas infrações e má administração na aplicação 
do direito da União no que se refere à proteção dos animais durante o transporte dentro 
e fora da União, e que define as suas competências, composição numérica e duração do 
mandato2,

– Tendo em conta o artigo 4.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia (TUE), que consagra 
que «[e]m virtude do princípio da cooperação leal, a União e os Estados-Membros 
respeitam-se e assistem-se mutuamente no cumprimento das missões decorrentes dos 
Tratados»,

– Tendo em conta o artigo 17.º, n.º 1, do TUE, que estipula que a Comissão «controla a 
aplicação do direito da União, sob a fiscalização do Tribunal de Justiça da União 
Europeia»,

–  Tendo em conta o artigo 13.º do TFUE,

–  Tendo em conta o artigo 258.º do TFUE

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1/2005 do Conselho, de 22 de dezembro de 
2004, relativo à proteção dos animais durante o transporte e operações afins e que altera 
as Diretivas 64/432/CEE e 93/119/CE e o Regulamento (CE) n.º 1255/973,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 15 de março de 2017, relativo aos controlos oficiais e outras atividades oficiais que 
visam assegurar a aplicação da legislação em matéria de géneros alimentícios e 
alimentos para animais e das regras sobre saúde e bem-estar animal, fitossanidade e 

1 JO L 113 de 19.5.1995, p. 1.
2 Textos aprovados, P9_TA(2020)0163.
3JO L 3 de 5.1.2005, p. 1.
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produtos fitofarmacêuticos4,

– Tendo em conta o parecer científico5 da Autoridade Europeia para a Segurança 
Alimentar (EFSA), de 2 de dezembro de 2010, sobre o bem-estar dos animais durante o 
transporte,

– Tendo em conta o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 23 de abril de 
2015, no processo C-424/136,

– Tendo em conta o Relatório Especial n.º 31/2018 do Tribunal de Contas Europeu sobre 
o bem-estar dos animais na UE7,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de fevereiro de 2019, sobre a execução do 
Regulamento (CE) n.º 1/2005 do Conselho relativo à proteção dos animais durante o 
transporte dentro e fora da UE8,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 16 de dezembro de 2019, sobre o 
bem-estar dos animais9,

– Tendo em conta o relatório do Conselho10, de 22 de abril de 2021, com os resultados do 
questionário destinado a contribuir para a avaliação e revisão previstas do Regulamento 
(CE) n.º 1/2005 relativo à proteção dos animais durante o transporte no que respeita ao 
transporte de longa distância para países terceiros,

– Tendo em conta o relatório de síntese da Comissão sobre o bem-estar dos animais 
exportados por via terrestre11,

– Tendo em conta o relatório de síntese da Comissão sobre o bem-estar dos animais 
exportados por via marítima12,

– Tendo em conta o relatório de síntese da Comissão sobre os sistemas para prevenir o 
transporte de animais inaptos na UE13,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 18 de fevereiro de 2021, intitulada 
«Revisão da Política Comercial - Uma política comercial aberta, sustentável e decisiva» 
(COM(2021)0066),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de maio de 2020, intitulada 
«Estratégia do Prado ao Prato – para um sistema alimentar justo, saudável e respeitador 

4 JO L 95 de 7.4.2017, p. 1.
5 https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1966 
6 Acórdão de 23 de abril de 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
7 Relatório Especial n.º 31/2018, de 14 de novembro de 2018, do Tribunal de Contas Europeu intitulado 
«Bem-estar dos animais na UE: reduzir o desfasamento entre objetivos ambiciosos e aplicação prática».
8 JO C 449 de 23.12.2020, p. 157.
9 Conclusões do Conselho sobre o bem‑estar dos animais – uma parte integrante da produção animal sustentável 
(16 de dezembro de 2019).
10 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7780-2021-INIT/en/pdf
11 Ref.ª Ares (2020) 617395 – 31/01/2020.
12 Ref.ª Ares (2020) 2217898 – 24/04/2020. 
13 Ref.ª Ares(2016)4171631 – 05/08/2016.

https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1966
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7780-2021-INIT/en/pdf
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do ambiente» (COM(2020)0381),

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 26 de janeiro de 2018, relativo ao impacto 
das atividades internacionais em matéria de bem-estar animal sobre a competitividade 
dos produtores pecuários europeus num mundo globalizado (COM(2018)0042),

– Tendo em conta a estratégia comercial da UE «Trade4All», de 14 de outubro de 2015, e 
os valores comerciais da União nela contidos,

– Tendo em conta o artigo 208.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório final da Comissão de Inquérito sobre a Proteção dos 
Animais durante o Transporte durante e fora da UE (A9-XXXX/2021),

A. Considerando que o artigo 226.º do TFUE prevê uma base jurídica para a criação, pelo 
Parlamento, de uma comissão temporária de inquérito para analisar alegações de 
infração ou de má administração na aplicação do Direito da União, sem prejuízo das 
competências cometidas aos órgãos jurisdicionais nacionais ou da União, e que este 
constitui um elemento importante dos poderes de controlo do Parlamento;

B. Considerando, com base na proposta da Conferência dos Presidentes, que o Parlamento 
decidiu criar, em 19 de junho de 2020, uma comissão de inquérito para analisar as 
alegações de infração ao direito da União e de má administração na respetiva aplicação 
no que se refere à proteção de animais durante o transporte dentro e fora da União;

C. Considerando que uma infração pressupõe a existência de conduta ilegal, 
nomeadamente uma ação ou omissão contrária à lei, levada a cabo por instituições ou 
organismos da União ou por Estados-Membros na aplicação do direito da União;

D. Considerando que má administração significa uma administração insuficiente ou 
deficiente que ocorre, por exemplo, quando uma instituição desrespeita os princípios da 
boa administração, e tendo em conta que os exemplos de má administração incluem 
irregularidades ou omissões administrativas, abuso de poder, injustiça, mau 
funcionamento ou incompetência, discriminação, atrasos evitáveis, recusa de prestar 
informações, negligência, e outras deficiências que refletem o mau funcionamento na 
aplicação do direito da União e em qualquer matéria abrangida por este;

E. Considerando que a Comissão de Inquérito iniciou os seus trabalhos em 23 de setembro 
de 2020, definindo a metodologia dos seus trabalhos, que consiste em audições 
públicas, consultas de peritos, pedidos de dados, elementos de prova e estudos;

F. Considerando que o artigo 13.º do TFUE determina que, na definição e aplicação das 
políticas da União, nos domínios da agricultura, da pesca, dos transportes, do mercado 
interno, da investigação e do desenvolvimento tecnológico e do espaço, a União e os 
Estados-Membros devem ter plenamente em conta as exigências em matéria de 
bem-estar dos animais, enquanto seres sensíveis, respeitando simultaneamente as 
disposições legislativas e administrativas e os costumes dos Estados-Membros, 
nomeadamente em matéria de ritos religiosos, tradições culturais e património regional,

G. Considerando que o artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1/2005 estabelece claramente 
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que «[n]inguém pode proceder ou mandar proceder ao transporte de animais em 
condições suscetíveis de lhes causar lesões ou sofrimentos desnecessários»;

H. Considerando que o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 23 de abril 
de 2015, estabeleceu que, para que uma operação de transporte no âmbito do 
Regulamento (CE) n.º 1/2005 seja autorizada pela autoridade competente do local de 
partida, o organizador da viagem tem a obrigação de apresentar um diário de viagem 
realista que indique que as disposições do regulamento serão cumpridas, incluindo no 
que respeita à parte do transporte realizada fora do território da União;

I. Considerando que existem várias razões que justificam o transporte de animais vivos, 
incluindo a comercialização, engorda, abate, criação e reprodução;

J. Considerando que, todos os anos, milhões de animais são transportados em longas 
distâncias no interior dos Estados-Membros e entre Estados-Membros, bem como para 
países terceiros;

K. Considerando que o valor das trocas comerciais no interior da UE de animais vivos 
representava 8,6 mil milhões de euros em 2018, sendo os bovinos, os suínos e as aves 
de capoeira os animais que representaram os valores mais elevados; que a exportação de 
animais vivos representa cerca de 1,6 mil milhões de euros e é responsável por cerca de 
60 000 postos de trabalho diretos e 300 000 postos de trabalho indiretos, especialmente 
nas zonas rurais14;

adotou as seguintes conclusões:

1. Salienta que o transporte é desgastante para os animais e pode ter um impacto na sua 
saúde e no seu bem-estar;

2. Lembra que, nas conclusões do Conselho de 16 de dezembro de 2019 sobre o bem-estar 
dos animais, todos os Estados-Membros reconheceram os desafios que o transporte de 
longa distância comporta para o bem-estar dos animais, as lacunas e incoerências na 
aplicação da regulamentação e a necessidade de uma melhor aplicação das normas, bem 
como a necessidade de rever e atualizar a legislação em vigor;

3. Recorda que a Comissão, no seu relatório de 2011 sobre o impacto do Regulamento 
(CE) n.º 1/2005, considerou que a aplicação do regulamento constituía um desafio 
importante, em parte devido a diferenças na interpretação dos requisitos e, em parte, 
devido à inexistência de controlos pelos Estados-Membros;

4. Considera que o Regulamento (CE) n.º 1/2005 não tem plenamente em conta as 
diferentes necessidades dos animais durante o transporte, de acordo com as espécies, a 
idade, o tamanho e as condições físicas, nem os requisitos específicos em matéria de 
alimentação e abeberamento;

5. Conclui que muitos dos problemas no transporte de animais resultam de requisitos 
pouco precisos e da inexistência de definições claras no atual regulamento, deixando 

14 Nota de síntese – «EU trade and transport of live animals», Parlamento Europeu, Direção-Geral da 
Investigação Parlamentar, Serviço de Estudos de Apoio aos Deputados, 7 de fevereiro de 2020.
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margem para uma aplicação desigual das normas e para riscos acrescidos para os 
animais, bem como para a concorrência desleal entre os operadores do setor, uma vez 
que as empresas que respeitam as regras têm de enfrentar a concorrência desleal dos 
operadores que não as respeitam;

6. Congratula-se com o facto de a Comissão ter incumbido a EFSA de avaliar as 
informações científicas mais recentes disponíveis sobre o bem-estar das principais 
espécies de animais de exploração durante o transporte e sobre os riscos para o seu 
bem-estar;

Aplicação do Regulamento (CE) n.º 1/2005

7. Chama a atenção para os inúmeros relatos e informações dos cidadãos, das ONG e dos 
relatórios de auditoria sobre os problemas de bem-estar dos animais durante o transporte 
e o incumprimento do regulamento, nomeadamente no que se refere às viagens de longo 
curso e ao transporte para países terceiros, o que compromete a obrigação da União 
Europeia de garantir a proteção do bem-estar dos animais durante o transporte;

8. Toma boa nota das informações prestadas pelas ONG relativamente às denúncias 
apresentadas à Comissão sobre o alegado incumprimento do Regulamento (CE) 
n.º 1/2005; toma nota das suas conclusões relativas a violações sistemáticas do 
regulamento;

9. Toma nota das cartas enviadas pela Comissão, no âmbito da Estratégia do Prado ao 
Prato, nas quais se solicita aos Estados-Membros que assegurem o cumprimento 
imediato e integral dos requisitos da UE, nomeadamente em matéria de bem-estar dos 
animais durante o transporte, e nas quais manifesta a sua determinação em intentar 
ações judiciais em caso de incumprimento sistemático; observa que a Comissão não 
instaurou qualquer processo por infração contra Estados-Membros;

10. Observa que as violações mais frequentemente sinalizadas estão relacionadas com a 
falta de espaço, o facto de os animais não se encontrarem em condições para o 
transporte, a sobrelotação, o transporte durante temperaturas extremas e a duração da 
viagem;

11. Salienta que o espaço disponível, tal como definido no regulamento, dá azo a diferentes 
interpretações por parte das autoridades competentes e dos transportadores, 
nomeadamente quando são necessárias adaptações para ter em conta as condições 
meteorológicas e os tempos de viagem; salienta que a sobrelotação é particularmente 
nociva para os animais quando conjugada com uma ventilação inadequada;

12. Reconhece que os requisitos pouco claros aplicáveis à altura livre disponível conduz 
frequentemente a situações em que os animais não são capazes de se manter na sua 
posição natural, o que compromete o objetivo de proteger os animais durante o 
transporte;

13. Reconhece que foram assinaladas falhas no carregamento dos animais sem respeito 
pelos requisitos de separação de acordo com a idade, o tamanho e a presença de cornos;

14. Toma nota de vários relatos de manipulação incorreta durante o carregamento e o 
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descarregamento de animais, causando-lhes um estado de stress e sofrimento 
desnecessários; realça que o manuseamento adequado dos animais pode reduzir o tempo 
de carregamento e de descarregamento dos animais, bem como a perda de peso e o 
número de lesões e ferimentos e, em última instância, melhorar a qualidade da carne;

15. Considera que a não existência de divisórias adequadas nos veículos rodoviários 
constitui uma violação comum do regulamento relativo ao transporte de animais, o que 
é suscetível de causar ferimentos a animais;

16. Salienta que, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1/2005, o agricultor, o condutor e 
as empresas de transporte partilham a mesma responsabilidade pela avaliação da aptidão 
dos animais para o transporte; observa que as infrações mais comuns a este respeito 
dizem respeito ao transporte de fêmeas prenhes, de fêmeas para as quais já tenha 
decorrido, pelo menos, 90 % do período previsto de gestação, que, por vezes, parem 
durante o transporte, de animais que não conseguem manter-se em pé (portadores de 
debilidades fisiológicas e/ou feridas ou patologias) e de animais com feridas ou 
prolapsos;

Procedimentos de autorização e aprovação dos meios de transporte

17. Manifesta a sua profunda preocupação com o número de sinalizações de veículos 
inadequados utilizados para o transporte de animais vivos, por via terrestre ou marítima, 
e reconhece as grandes diferenças existentes entre os Estados-Membros a nível da 
interpretação e aplicação do regulamento, no que diz respeito à aprovação dos meios de 
transporte;

18. Salienta com preocupação que os procedimentos de inspeção e certificação dos navios 
de transporte de animais vivos não estão harmonizados e carecem de critérios de 
inspeção obrigatórios, situação esta agravada pelo facto de os resultados desses 
procedimentos não serem comunicados entre Estados-Membros, o que conduz à 
possibilidade real de um navio rejeitado num Estado-Membro ser aprovado noutro 
Estado-Membro; observa que existem provas de que as autoridades de alguns 
Estados-Membros aprovaram e/ou autorizaram a utilização de navios que não cumprem 
as normas da UE em matéria de bem-estar dos animais;

19. Toma nota das conclusões da Comissão de que, com algumas exceções, os sistemas em 
vigor para a aprovação de navios de transporte de animais vivos são insuficientes para 
minimizar os riscos, principalmente porque a maioria das autoridades competentes que 
inspecionam navios de transporte de animais vivos não dispõe de procedimentos 
adequados, ou de acesso a conhecimentos técnicos específicos, para verificar os 
sistemas dos navios no que respeita a bombas de água, ventilação e drenagem, que são 
cruciais para o bem-estar dos animais durante uma viagem num navio de transporte de 
animais;

20. Congratula-se com a intenção da Comissão de desenvolver, juntamente com a Agência 
Europeia da Segurança Marítima, uma base de dados da União Europeia de inspeções a 
navios, com o objetivo de estabelecer um registo comum de controlos que permita a 
todos os Estados-Membros ter acesso a todos os controlos anteriores efetuados a um 
navio e os respetivos resultados;



PR\1233378PT.docx 9/13 PE680.989v02-00

PT

21. Reconhece a existência, em geral, de orientações nacionais bem desenvolvidas para a 
aprovação de veículos destinados ao transporte rodoviário de animais, mas lamenta que 
nem sempre sejam seguidas durante os procedimentos de aprovação;

22. Concorda com a constatação de que as deficiências relacionadas com a aprovação de 
veículos de transporte rodoviário podem estar relacionadas com modelos de certificados 
demasiado gerais e não concebidos numa base específica por espécie e idade, afetando 
assim a qualidade dos procedimentos de inspeção ao não fornecerem informações 
suficientemente pormenorizadas;

23. Reconhece que alguns veículos de transporte rodoviário não são adequados do ponto de 
vista estrutural e não garantem a segurança e o conforto dos animais transportados; 
observa que ainda não existem soluções novas e inovadoras para os sistemas de 
abeberamento e alimentação, nem soluções para acomodar de forma mais adequada os 
animais vivos durante viagens longas;

24. Observa que, num número elevado de veículos, as instalações de abeberamento não 
estão adaptadas ao comportamento dos animais a nível de abeberamento ou ao tamanho 
dos animais transportados: estão fora do alcance dos animais ou não estão disponíveis 
em número suficiente ou estão inadequadamente distribuídos; lamenta que o atual 
Regulamento (CE) n.º 1/2005 não forneça indicações precisas sobre o tipo ou o número 
necessário de dispositivos de abeberamento no interior do veículo de transporte;

25. Constata que os veículos utilizados para o transporte de animais dentro e fora da União 
não estão frequentemente equipados com sistemas de arrefecimento do ar; salienta que, 
apesar de os sistemas de ventilação movimentarem o ar através do compartimento onde 
se encontram os animais, a temperatura no interior do veículo refletirá principalmente a 
temperatura exterior, em particular quando o veículo se encontra parado;

26. Lembra que, embora, nos termos da legislação em vigor, a apresentação de planos de 
emergência em caso de emergência seja um requisito legal para a obtenção de 
autorizações dos transportadores para viagens de longo curso, tal não se verifica em 
cada viagem com as suas eventuais necessidades específicas; observa com preocupação 
que é reduzido o número de autoridades competentes, transportadores rodoviários e 
organizadores de transportes que dispõem de planos de emergência viáveis para 
responder a situações de emergência;

27. Chama a atenção para o facto de, no quadro atual, o certificado de aptidão profissional 
dos condutores e tratadores dos meios de transporte poder ter validade vitalícia, sem 
qualquer requisito obrigatório a nível europeu a nível de cursos de reciclagem e 
atualização de competências;

28. Reconhece que a formação e a educação são essenciais para salvaguardar o bem-estar 
dos animais durante o transporte, garantir que os operadores de transportes estejam bem 
preparados para ativar planos de emergência e garantir o cumprimento adequado dos 
requisitos específicos de cada espécie; reconhece que os trabalhadores responsáveis 
pelo manuseamento de animais nos portos, em particular, nem sempre recebem 
formação adequada;

Controlos e recolha e intercâmbio de dados
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29. Relembra que o Regulamento (UE) 2017/625 relativo aos controlos oficiais substituirá, 
a partir de 15 de dezembro de 2022, várias disposições do Regulamento (CE) 
n.º 1/2005, nomeadamente em matéria de controlos nas viagens de longo curso, 
formação do pessoal das autoridades competentes, controlos nos pontos de saída, 
medidas de emergência em caso de incumprimento, assistência mútua e intercâmbio de 
informações, infrações e controlos no terreno pela Comissão;

30. Recorda que, de acordo com o relatório do Tribunal de Contas de 2018, a maioria das 
autoridades nacionais não utilizou as informações disponíveis no sistema informático 
veterinário integrado (TRACES) para orientar as suas inspeções e/ou auditorias, em 
parte devido às restrições de acesso dos utilizadores; reconhece que deve ser assegurada 
uma melhor utilização do sistema TRACES para a realização de controlos retrospetivos;

31. Toma nota das alterações ao sistema TRACES em vigor desde janeiro de 2020, que 
permitem aos Estados-Membros visualizar todas as viagens dos transportes que 
autorizaram e todas as viagens com paragem nos postos de controlo situados no seu 
país;

32. Regista que podem ser introduzidas mais melhorias nos sistemas de recolha de dados e 
no sistema TRACES no atual quadro legislativo, a fim de contribuir para a 
harmonização dos procedimentos entre as autoridades competentes dos 
Estados-Membros;

33. Manifesta preocupação pelo facto de os Estados-Membros não serem obrigados a 
registar no sistema TRACES dados sobre o transporte de animais diretamente 
exportados dos seus territórios para fora da UE;

34. Está ciente de que, não obstante o nível elevado de incumprimento durante o transporte 
de animais, a comunicação de infrações entre os Estados-Membros é insuficiente e que 
não existem sanções eficazes e dissuasivas contra os que violam o regulamento;

35. Salienta a complexidade dos sistemas de sinalização de informações, envolvendo várias 
entidades a nível local e nacional em cada Estado-Membro; está ciente de que tal se 
traduz em dificuldades de comunicação entre as autoridades centrais, regionais e locais, 
bem como entre os Estados-Membros;

36. Salienta que os Estados-Membros são os únicos responsáveis pela criação de sistemas 
de sanções, o que, em última análise, permite que cada um defina os seus próprios 
procedimentos administrativos e de sanção, bem como o nível das sanções em caso de 
violação do bem-estar dos animais durante o transporte, resultando assim em sistemas 
muito diferentes em toda a UE;

37. Está ciente de que os controlos efetuados em alguns Estados-Membros são 
insuficientes, nomeadamente os controlos rodoviários e os controlos a posteriori;

38. Reconhece as dificuldades sentidas pelas autoridades competentes na realização de 
controlos e na recolha de dados, em especial no que se refere às informações do diário 
de viagem no final do trajeto e aos dados do sistema de navegação por satélite, o que 
cria dificuldades para avaliar as viagens e efetuar controlos retrospetivos, bem como 
para impor sanções aos transportadores de outros Estados-Membros; reconhece que tal 
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se deve, em parte, ao atual sistema de diários de viagem em papel e à inexistência de 
normas acordadas para os sistemas de navegação por satélite;

39. Regista a opinião da Comissão de que os novos avanços tecnológicos em matéria de 
geolocalização, diários de viagem e rastreio eletrónicos podem permitir uma maior 
recolha e análise de dados, contribuindo assim para melhorar a análise de risco, bem 
como os controlos e as inspeções seletivos;

Períodos de viagem e períodos de repouso

40. Recorda que, nos termos do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1/2005, devem ser 
tomadas antecipadamente todas as disposições necessárias para minimizar a duração da 
viagem e satisfazer as necessidades dos animais durante a mesma;

41. Lamenta que, apesar da utilização obrigatória de postos de controlo para o 
descarregamento, abeberamento, alimentação e repouso dos animais durante viagens 
longas, os condutores dos veículos nem sempre param em conformidade com os 
requisitos do regulamento, como sinalizado em várias ocasiões;

42. Lamenta que o atual Regulamento (CE) n.º 1/2005 não forneça indicações precisas 
sobre o tipo ou o número necessário de locais para dormir no interior do veículo de 
transporte de que os animais devem dispor; salienta que material de cama sujo ou 
insuficiente expõe os animais ao risco de ferimentos, frio e falta de conforto físico 
quando se deitam e contribui para condições de saúde deficientes;

43. Toma nota das indicações de que muitas autoridades competentes aprovam e carimbam 
frequentemente diários de viagem com tempos de viagem considerados irrealistas;

Temperatura durante o transporte

44. Salienta que a exposição a temperaturas fora da gama ideal e, em particular, a 
temperaturas elevadas, é uma das principais causas dos problemas de bem-estar dos 
animais e do sofrimento durante o transporte;

45. Assinala que o Regulamento (CE) n.º 1/2005 contém apenas uma disposição geral sobre 
a temperatura, carecendo de indicações sobre o índice de humidade-temperatura e sobre 
as gamas ideais de temperatura específicas para cada espécie e idade;

46. Recorda que os meios de transporte rodoviário para viagens de longo curso devem estar 
equipados com um sistema de controlo e registo da temperatura, bem como com um 
meio de registo desses dados; lamenta a ausência de requisitos obrigatórios para esses 
sistemas nos navios de transporte de animais vivos;

Aptidão para o transporte e animais com necessidades especiais

47. Lamenta que, apesar das disposições do atual regulamento que proíbem o transporte de 
animais considerados inaptos para o transporte, a Comissão tenha declarado que esta 
situação continua a ser comum na UE15;

15 Relatório geral da Comissão sobre os sistemas para prevenir o transporte de animais inaptos na UE. 
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48. Salienta a vulnerabilidade dos animais não desmamados e o facto de a atual idade 
mínima para o transporte de vitelos ser demasiado baixa; salienta que, de acordo com 
vários peritos e o antigo subgrupo da Plataforma da UE para o Bem-Estar Animal, são 
necessárias mais provas científicas para apoiar as boas práticas no transporte a longa 
distância de animais não desmamados e que as atuais disposições do Regulamento (CE) 
n.º 1/2005 não estão adaptadas às necessidades destes animais;

49. Lembra que, de acordo com o regulamento, os dispositivos de abeberamento devem 
funcionar corretamente e ser concebidos e estar posicionados de forma adequada para as 
diferentes categorias de animais (tamanho e espécies) a serem abeberados a bordo do 
veículo;

50. Recorda as recomendações endereçadas pela Comissão em 2009 às autoridades 
competentes com o objetivo de garantir que sejam oferecidos eletrólitos ou substitutos 
do leite aos animais não desmamados durante o período de repouso e de assinalar que as 
tetinas metálicas não devem ser consideradas adequadas para vitelos não desmamados; 
observa que a alimentação de animais não desmamados durante o seu transporte em 
camiões é tecnicamente impraticável e que são necessárias outras soluções inovadoras;

Disposições específicas relativas ao transporte por mar

51. Salienta que, nos casos em que não existem infraestruturas adequadas, o elevado 
número de animais que circulam rápida e simultaneamente entre os camiões e os navios 
dificulta a inspeção adequada de cada animal; destaca que muitos portos de exportação 
não estão equipados com instalações onde os animais possam ser descarregados e 
repousar, nomeadamente em caso de atraso;

52. Chama a atenção para a falta de clareza das disposições do Regulamento relativo ao 
transporte de animais sobre a identificação do organizador e do transportador no trajeto 
marítimo, em especial quando a operação envolve diversas remessas com origens 
diferentes;

53. Entende que a presença de um veterinário na travessia marítima para prestar assistência 
a animais doentes ou feridos em navios constitui uma boa prática;

Transporte de animais vivos para países terceiros

54. Congratula-se com os esforços da Comissão para promover as normas da UE a nível 
internacional, no quadro da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE); considera 
que as normas relativas ao bem-estar dos animais em países terceiros proporcionam um 
nível de proteção inferior ao das normas da UE e lamenta que as normas da OIE não 
sejam suficientemente aplicadas em países terceiros;

55. Observa que, quando os animais atravessam as fronteiras da UE, pode ser difícil 
respeitar as normas em matéria de bem-estar dos animais, tanto em trânsito como à 
chegada, uma vez que os países terceiros não estão vinculados pela legislação da UE; 
recorda o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, segundo o qual as normas 
da UE em matéria de proteção social são vinculativas até ao local de destino final em 
países terceiros;
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56. Destaca os resultados do questionário do Conselho de 2021 sobre o transporte de longa 
distância de animais para países terceiros, no qual se assinala que as temperaturas 
extremas, a falta de informação sobre os locais de repouso, os atrasos nas fronteiras e a 
falta de comunicação entre os Estados-Membros e os países terceiros representam os 
aspetos mais problemáticos em termos de aplicação das normas;

57. Realça que um planeamento inadequado das viagens em termos de procedimentos 
administrativos e a falta de coordenação com os postos fronteiriços, bem como uma 
carga burocrática excessiva, podem criar atrasos sucessivos nas fronteiras e nos portos, 
quando um grande número de camiões chega ao porto e todos os animais devem ser 
carregados a bordo de um único navio;

58. Toma nota da falta de comunicação e cooperação entre as autoridades competentes dos 
Estados-Membros e as autoridades de países terceiros, nomeadamente em matéria de 
assistência mútua e de intercâmbio de informações, o que frequentemente se traduz num 
aumento dos tempos de espera e dos casos de incumprimento;

59. Concorda com a Comissão quanto ao facto de a presença de um veterinário qualificado 
durante o carregamento de animais para viagens de longo curso com destino a países 
terceiros constituir uma boa prática16;

60. Adverte para o facto de, em caso de congestionamento na travessia da fronteira da UE, 
não estar disponível uma faixa prioritária específica para o transporte de animais, o que 
contribui para atrasos na fronteira e períodos de transporte mais longos para os animais, 
com um impacto negativo no seu bem-estar;

61. Salienta a ausência de um sistema a nível da UE para verificar e assegurar a existência 
de postos de controlo em países terceiros e velar por que esses postos de controlo 
cumpram as normas, bem como a inexistência de uma lista oficial da UE de locais de 
repouso fora da UE;

62. Observa que as autoridades competentes não recebem regularmente informações das 
empresas de transporte sobre os dados registados pelos dispositivos de veículos para 
transporte de animais quando aquelas se encontram fora da UE e está ciente de que 
muitos transportadores não cumprem as regras da UE após terem saído da União;

63. Reconhece que atualmente as autoridades, os transportadores ou os comandantes de 
navios de países terceiros não fornecem informações de rotina sobre o estado dos 
animais durante a travessia marítima, nem sobre o estado em que chegam ao destino.

16 Relatório final de uma auditoria realizada nos Países Baixos, de 20 de fevereiro a 24 de fevereiro de 2017, a 
fim de avaliar o bem-estar dos animais durante o transporte para países terceiros, Direção-Geral da Saúde e 
Segurança dos Alimentos, Comissão Europeia, 2017.


