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PROIECT DE CONCLUZII

referitoare la examinarea presupuselor încălcări și cazuri de administrare defectuoasă 
în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția animalelor în timpul 
transportului în interiorul și în afara Uniunii
(2020/2269(INI))

Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în 
afara Uniunii

– având în vedere articolul 226 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO a Parlamentului European, a 
Consiliului și a Comisiei din 19 aprilie 1995 privind modalitățile de exercitare a 
dreptului de anchetă al Parlamentului European1,

– având în vedere decizia sa din 19 iunie 2020 privind constituirea și stabilirea 
responsabilităților, a componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei de anchetă 
pentru examinarea presupuselor încălcări și cazuri de administrare defectuoasă în 
aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția animalelor în timpul 
transportului în interiorul și în afara Uniunii2,

– având în vedere articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, care 
stipulează că „în temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea și statele membre se 
respectă și se ajută reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate”,

– având în vedere articolul 17 alineatul (1) din TUE, care prevede că Comisia 
„supraveghează aplicarea dreptului Uniunii sub controlul Curții de Justiție a Uniunii 
Europene”,

– având în vedere articolul 13 din TFUE,

– având în vedere articolul 258 din TFUE,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 
privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de 
modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) 
nr. 1255/973,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale 
efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor 
privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție 

1 JO L 113, 19.5.1995, p. 1.
2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0163.
3JO L 3, 5.1.2005, p. 1.
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a plantelor4,

– având în vedere Avizul științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară 
(EFSA)5 din 2 decembrie 2010 privind bunăstarea animalelor în timpul transportului,

– având în vedere hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 23 aprilie 2015 
pronunțată în cauza C-424/136,

– având în vedere Raportul special nr. 31/2018 al Curții de Conturi Europene privind 
bunăstarea animalelor în UE7,

– având în vedere rezoluția sa din 14 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul 
transportului în interiorul și în afara UE8,

– având în vedere concluziile Consiliului din 16 decembrie 2019 referitoare la bunăstarea 
animalelor9,

– având în vedere raportul Consiliului10 din 22 aprilie 2021 conținând rezultatele 
chestionarului pentru a contribui la preconizata evaluare și revizuire a Regulamentul 
(CE) nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului în ceea ce privește 
transportul pe distanțe lungi către țări terțe,

– având în vedere raportul general al Comisiei privind bunăstarea animalelor exportate pe 
cale rutieră11,

– având în vedere raportul general al Comisiei privind bunăstarea animalelor exportate pe 
cale maritimă12,

– având în vedere raportul general al Comisiei privind sistemele de prevenire a 
transportului animalelor care nu sunt apte pentru transport în UE13,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 18 februarie 2021 intitulată „Revizuirea 
politicii comerciale – O politică comercială deschisă, durabilă și fermă” 
(COM(2021)0066),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 20 mai 2020 intitulată „O strategie «De la 
fermă la consumator» pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic” 

4 JO L 95, 7.4.2017, p. 1.
5 https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1966 
6 hotărârea din 23 aprilie 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
7 Raportul special nr. 31/2018 din 14 noiembrie 2018 al Curții de Conturi Europene intitulat „Bunăstarea 
animalelor în UE: reducerea decalajului dintre obiective ambițioase și punerea în practică”.
8 JO C 449, 23.12.2020, p. 157.
9 Concluziile Consiliului privind bunăstarea animalelor – o parte integrantă a producției animaliere durabile (16 
decembrie 2019).
10 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7780-2021-INIT/en/pdf
11 Ref. Ares(2020)617395 – 31/01/2020.
12 Ref. Ares(2020)2217898 – 24/04/2020. 
13 Ref. 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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(COM(2020)0381),

– având în vedere raportul Comisiei din 26 ianuarie 2018 privind impactul activităților 
internaționale în materie de bunăstare a animalelor asupra competitivității crescătorilor 
europeni de animale într-o lume globalizată (COM(2018)0042),

– având în vedere strategia comercială a UE „Trade4All” din 14 octombrie 2015 și 
valorile comerciale ale Uniunii cuprinse în aceasta,

– având în vedere articolul 208 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul final al Comisiei de anchetă privind protecția animalelor în 
timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii (A9-XXXX/2021),

A. întrucât articolul 226 din TFUE reprezintă temeiul juridic pentru crearea de către 
Parlament a unei comisii temporare pentru anchetarea pretinselor încălcări ale normelor 
de drept sau a cazurilor de administrare defectuoasă în cadrul punerii în aplicare a 
legislației Uniunii, fără a se aduce atingere jurisdicției instanțelor naționale sau celor ale 
Uniunii, și întrucât acest lucru reprezintă un element important al competențelor de 
supraveghere ale Parlamentului;

B. întrucât, pe baza unei propuneri din partea Conferinței președinților, Parlamentul a decis 
la 19 iunie 2020 să instituie o comisie care să ancheteze presupusele încălcări și cazuri 
de administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția 
animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii;

C. întrucât o încălcare presupune existența unei conduite ilegale, mai precis a unei acțiuni 
sau omisiuni care contravine legii, din partea instituțiilor sau organismelor Uniunii sau a 
statelor membre atunci când pun în aplicare dreptul Uniunii;

D. întrucât administrarea defectuoasă înseamnă administrarea necorespunzătoare sau 
incorectă care are loc, de exemplu, atunci când o instituție nu respectă principiile bunei 
administrări și întrucât unele exemple de administrare defectuoasă ar fi neregulile și 
omisiunile administrative, abuzul de putere, inechitatea, funcționarea defectuoasă sau 
incompetența, discriminarea, întârzierile care pot fi evitate, refuzul de a furniza 
informații, neglijența și alte deficiențe care reflectă o funcționare defectuoasă în 
aplicarea dreptului Uniunii în orice domeniu care intră sub incidența acestui drept;

E. întrucât comisia de anchetă și-a început activitatea la 23 septembrie 2020, stabilind 
metodologia pentru activitatea sa, care constă în audieri publice, consultări ale 
experților, cereri de date, probe și cercetare;

F. întrucât articolul 13 din TFUE prevede că „la elaborarea și punerea în aplicare a politicii 
Uniunii în domeniul agriculturii, pescuitului, transporturilor, pieței interne cercetării și 
dezvoltării tehnologice și al spațiului, Uniunea și statele membre țin seama de toate 
cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile și respectă actele cu putere de lege și 
normele administrative, precum și obiceiurile statelor membre în privința riturilor 
religioase, a tradițiilor culturale și a patrimoniilor regionale”;

G. întrucât articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 prevede în mod clar că „[o] 
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persoană nu poate transporta animale sau încredința animale în vederea transportului în 
condiții care le pot provoca răni sau suferințe inutile”;

H. întrucât hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 23 aprilie 2015 a stabilit că, 
pentru ca o operațiune de transport în temeiul Regulamentul (CE) nr. 1/2005 să fie 
autorizată de autoritatea competentă de la locul de plecare, organizatorul călătoriei 
trebuie să prezinte un jurnal de călătorie realist care să indice că dispozițiile 
regulamentului vor fi respectate, inclusiv pentru etapele călătoriei care au loc în afara 
UE;

I. întrucât există o serie de motive pentru circulația animalelor vii, inclusiv 
comercializarea, îngrășarea, sacrificarea, creșterea și reproducerea;

J. întrucât, în fiecare an, milioane de animale sunt transportate pe distanțe lungi în 
interiorul statelor membre și între acestea, precum și către țări terțe;

K. întrucât valoarea comerțului cu animale vii în interiorul UE a fost de 8,6 miliarde EUR 
în 2018, bovinele, porcinele și păsările de curte având cele mai mari valori; întrucât 
exportul de animale vii reprezintă aproximativ 1,6 miliarde EUR și asigură aproximativ 
60 000 de locuri de muncă directe și 300 000 de locuri de muncă indirecte, în special în 
zonele rurale14;

a adoptat următoarele concluzii:

1. subliniază că transportul este stresant pentru animale și poate avea un impact potențial 
asupra sănătății și bunăstării acestora;

2. reamintește că, în concluziile Consiliului din 16 decembrie 2019 privind bunăstarea 
animalelor, toate statele membre au recunoscut că transportul pe distanțe lungi implică 
provocări pentru bunăstarea animalelor, că există deficiențe și neconcordanțe în 
aplicarea normelor și că este necesară o mai bună aplicare a normelor, precum și 
revizuirea și actualizarea legislației actuale;

3. reamintește că, în raportul său din 2011 privind impactul Regulamentul (CE) nr. 1/2005, 
Comisia a identificat punerea în aplicare a regulamentului ca fiind o provocare majoră, 
parțial din cauza diferențelor de interpretare a cerințelor și parțial din cauza lipsei de 
controale din partea statelor membre;

4. consideră că Regulamentul (CE) nr. 1/2005 nu ține seama pe deplin de diferitele nevoi 
de transport ale animalelor, în funcție de specie, vârstă, dimensiune și stare fizică sau de 
cerințele specifice de hrănire și adăpare;

5. conchide că multe dintre problemele legate de transportul animalelor sunt provocate de 
cerințe neclare și de lipsa unor definiții limpezi în regulamentul actual, care lasă loc 
pentru aplicarea neuniformă a normelor și pentru creșterea riscurilor pentru animale, 
precum și pentru concurența neloială între operatorii din sector, companiile care 
respectă normele confruntându-se cu o concurență neloială din partea celor care nu fac 

14 Pe scurt - „Comerțul și transportul de animale vii în UE”, Parlamentul European, Direcția Generală Cercetare 
Parlamentară, Serviciul de cercetare pentru deputați, 7 februarie 2020.
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acest lucru;

6. salută faptul că Comisia a mandatat EFSA să evalueze cele mai recente informații 
științifice disponibile cu privire la bunăstarea principalelor specii de animale de 
crescătorie în timpul transportului și la riscurile pentru bunăstarea acestora;

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1/2005

7. atrage atenția asupra numeroaselor rapoarte și informații din partea cetățenilor, a ONG-
urilor și asupra rapoartelor de audit privind problemele legate de bunăstarea animalelor 
în timpul transportului și de nerespectarea regulamentului, în special în ceea ce privește 
călătoriile de lungă durată și transportul către țări terțe, ceea ce compromite obligația 
Uniunii Europene de a asigura protecția bunăstării animalelor în timpul transportului;

8. ia act de informațiile furnizate de ONG-uri cu privire la plângerile depuse la Comisie cu 
privire la presupusa nerespectare a Regulamentul (CE) nr. 1/2005; ia act de concluziile 
acestora privind încălcările sistematice ale regulamentului;

9. ia act de scrisorile trimise de Comisie, în cadrul strategiei „De la fermă la consumator”, 
prin care se solicită statelor membre să asigure respectarea imediată și deplină a 
cerințelor UE, inclusiv în ceea ce privește bunăstarea animalelor în timpul transportului 
și se exprimă hotărârea Comisiei de a introduce acțiuni în justiție în caz de 
neconformitate sistematică; constată că Comisia nu a inițiat nicio procedură de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva niciunui stat membru;

10. constată că încălcările documentate cel mai frecvent sunt legate de lipsa de spațiu de 
mișcare, de faptul că animalele nu sunt apte pentru transport, de supraaglomerare, de 
transportul la temperaturi extreme și durata călătoriei;

11. subliniază că spațiul prevăzut în timpul transportului, astfel cum este definit în 
regulament, permite interpretări diferite din partea autorităților competente și a 
transportatorilor, în special atunci când sunt necesare adaptări pentru a ține seama de 
condițiile meteorologice și de durata călătoriei; subliniază că supraaglomerarea este 
deosebit de dăunătoare pentru animale atunci când este combinată cu ventilație 
inadecvată;

12. recunoaște că cerințele neclare privind spațiul de mișcare conduc adesea la situații în 
care animalele nu pot sta în poziția lor naturală, subminând obiectivul protejării 
animalelor în timpul transportului;

13. recunoaște că au fost raportate anomalii la încărcarea animalelor fără a se respecta 
cerințele privind separarea acestora în funcție de vârstă, dimensiune și dacă au coarne;

14. ia act de mai multe rapoarte privind manipularea incorectă în timpul încărcării și 
descărcării animalelor, care provoacă stres și suferințe inutile; subliniază că manipularea 
corectă a animalelor are ca rezultat reducerea timpului necesar pentru încărcarea și 
descărcarea lor, reducerea pierderilor în greutate, reducerea numărului de răniri și 
leziuni și, în cele din urmă, o mai bună calitate a cărnii;

15. constată că pereții despărțitori necorespunzători din vehiculele rutiere constituie o 
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încălcare comună a Regulamentului privind transportul animalelor și au potențialul de a 
provoca leziuni animalelor;

16. subliniază că, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1/2005, fermierul, conducătorul 
auto și societățile de transport au responsabilitatea comună de a evalua dacă animalele 
sunt apte pentru transport; constată că cele mai frecvente încălcări în această privință se 
referă la transportul animalelor gestante, al animalelor care au parcurs peste 90 % din 
gestație, care uneori fată la bord, al animalelor care nu se pot ține pe picioare (cu 
slăbiciune fiziologică și/sau răni sau cu o afecțiune patologică) și al animalelor cu răni 
sau prolapsuri;

Procedurile de autorizare și aprobarea mijloacelor de transport

17. este foarte preocupat de numărul de cazuri raportate de folosire a unor vehicule 
necorespunzătoare pentru transportul de animale vii, fie pe cale terestră, fie pe cale 
maritimă și recunoaște diferențele majore dintre statele membre în interpretarea și 
punerea în aplicare a regulamentului în ceea ce privește aprobarea mijloacelor de 
transport;

18. subliniază cu îngrijorare că procedurile de inspecție și atestare pentru navele pentru 
animale vii nu sunt armonizate și nu au criterii obligatorii de inspecție, situație care este 
agravată de faptul că rezultatele acestor proceduri nu sunt comunicate între statele 
membre, ceea ce conduce la posibilitatea reală ca o navă care a fost respinsă într-un stat 
membru să fie autorizată în altul; constată că există probe că autoritățile din unele state 
membre au aprobat și/sau autorizat utilizarea unor nave care nu respectă normele UE 
privind bunăstarea animalelor;

19. ia act de constatările Comisiei potrivit cărora, cu unele excepții, sistemele existente 
pentru autorizarea navelor pentru animale vii sunt insuficiente pentru a reduce la 
minimum riscurile, în principal deoarece majoritatea autorităților competente care 
inspectează navele pentru animale vii nu dispun de proceduri adecvate sau de acces la 
expertiză tehnică specifică pentru a verifica sistemele navelor de pompe de apă, 
ventilație și drenare, toate acestea fiind esențiale pentru bunăstarea animalelor în timpul 
unei călătorii pe o navă pentru animale vii;

20. salută intenția Comisiei de a elabora, împreună cu Agenția Europeană pentru Siguranță 
Maritimă, o bază de date a Uniunii Europene privind inspecțiile navelor maritime, cu 
scopul de a crea un registru comun al controalelor care să permită tuturor statelor 
membre să vadă toate controalele anterioare efectuate asupra unei nave și rezultatele 
acestora;

21. recunoaște faptul că există, în general, orientări naționale bine dezvoltate pentru 
omologarea vehiculelor care transportă animale vii pentru transportul rutier, dar regretă 
că acestea nu sunt întotdeauna urmate în timpul procedurilor de aprobare;

22. este de acord că deficiențele privind omologarea vehiculelor de transport rutier pot fi 
legate de faptul că modelele de certificate sunt prea generale și nu sunt concepute în 
funcție de specie și de vârstă, afectând astfel calitatea procedurilor de control prin faptul 
că nu furnizează suficiente informații detaliate;
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23. recunoaște că unele vehicule de transport rutier nu sunt adecvate din punct de vedere 
structural și nu garantează siguranța și confortul animalelor transportate; constată că 
încă lipsesc soluții noi și inovatoare pentru sistemele de adăpare și hrănire, precum și 
soluții pentru o mai bună adăpostire a animalelor vii în timpul călătoriilor de lungă 
durată;

24. constată că, în multe vehicule, instalațiile de adăpare nu sunt adaptate la 
comportamentul specific de adăpare sau la dimensiunea animalelor transportate: nu sunt 
accesibile pentru animale sau nu sunt disponibile în număr suficient sau cu o distribuție 
adecvată; regretă faptul că actualul Regulament (CE) nr. 1/2005 nu oferă indicații 
precise cu privire la tipul sau numărul necesar de dispozitive de adăpare în interiorul 
vehiculului de transport;

25. constată că vehiculele utilizate pentru transportul animalelor în interiorul și în afara 
Uniunii adesea nu sunt echipate cu sisteme de răcire a aerului; subliniază că, deși 
sistemele de ventilare a aerului circulă aerul prin compartimentul pentru animale, 
temperatura din interiorul vehiculului va reflecta totuși în principal temperatura externă, 
în special atunci când vehiculul staționează;

26. reamintește că, deși, în conformitate cu legislația actuală, prezentarea planurilor de 
urgență în situații de urgență este o cerință legală pentru a obține autorizații de 
transportator pentru călătorii de lungă durată, acest lucru nu este valabil pentru toate 
călătoriile și pentru eventualele nevoi specifice ale acestora; observă cu îngrijorare că 
puține autorități competente, transportatori rutieri și organizatori de transport dispun de 
planuri de urgență fezabile pentru a răspunde situațiilor de urgență;

27. atrage atenția asupra faptului că, în cadrul actual, certificatul de competență al 
conducătorilor auto și al însoțitorilor mijloacelor de transport poate fi valabil pe viață, 
fără nicio cerință obligatorie stabilită la nivel european privind cursurile de 
perfecționare și actualizarea competențelor;

28. recunoaște că formarea și educația sunt esențiale pentru a garanta bunăstarea animalelor 
în timpul transportului, pentru a garanta că operatorii de transport sunt bine pregătiți 
pentru a activa planificarea de urgență și pentru a se asigura că cerințele specifice 
fiecărei specii sunt respectate în mod corespunzător; recunoaște că lucrătorii 
responsabili de manipularea animalelor în porturi, în special, nu beneficiază întotdeauna 
de o formare adecvată;

Controalele și colectarea și schimbul de date

29. reamintește că Regulamentul (UE) 2017/625 privind controalele oficiale va înlocui, 
începând cu 15 decembrie 2022, mai multe dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 
1/2005, și anume privind controalele călătoriilor de lungă durată, formarea personalului 
autorităților competente, controalele la punctele de ieșire, măsurile de urgență în caz de 
neconformitate, asistența reciprocă și schimbul de informații, încălcările și controalele 
la fața locului efectuate de Comisie;

30. reamintește că, potrivit raportului Curții de Conturi din 2018, majoritatea autorităților 
naționale nu au folosit informațiile disponibile în Sistemul de control al comerțului și de 
expertiză (TRACES) pentru a-și orienta inspecțiile și/sau auditurile, parțial din cauza 
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restricțiilor existente privind accesul utilizatorilor; recunoaște că ar trebui asigurată o 
mai bună utilizare a sistemului TRACES pentru efectuarea verificărilor retrospective;

31. ia act de modificările aduse sistemului TRACES în vigoare din ianuarie 2020, care 
permit statelor membre să vadă toate călătoriile transportatorilor pe care le-au autorizat 
și toate călătoriile care se opresc la punctele de control situate în țara lor;

32. ia act de faptul că în cadrul legislativ actual se pot aduce îmbunătățiri suplimentare 
sistemelor de colectare a datelor și TRACES, pentru a contribui la armonizarea 
procedurilor între autoritățile competente ale statelor membre;

33. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că statele membre nu sunt obligate să 
înregistreze în TRACES datele privind transportul animalelor exportate direct de pe 
teritoriile lor în afara UE;

34. este conștient de faptul că, în ciuda nivelului ridicat de neconformitate în timpul 
transportului animalelor, raportarea încălcărilor între statele membre este deficitară și nu 
există sancțiuni eficace și disuasive împotriva celor care încalcă regulamentul;

35. subliniază complexitatea sistemelor de raportare, care implică mai multe entități de la 
nivel local și național din fiecare stat membru; este conștient de faptul că acest lucru 
conduce la dificultăți de comunicare între autoritățile centrale, regionale și locale, 
precum și între statele membre;

36. subliniază că statele membre sunt singurele responsabile de crearea unor sisteme de 
sancțiuni, ceea ce permite în cele din urmă fiecărui stat membru să își definească 
propriile proceduri administrative și de sancționare, precum și nivelul sancțiunilor 
pentru încălcări în cazul nerespectării bunăstării animalelor în timpul transportului, ceea 
ce conduce la sisteme foarte diferite în întreaga UE;

37. este conștient de faptul că în unele state membre nu există suficiente controale, în 
special controale în trafic și verificări retroactive;

38. recunoaște dificultățile cu care se confruntă autoritățile competente în efectuarea 
verificărilor și în colectarea datelor, în special în ceea ce privește informațiile din 
jurnalul de călătorie de la sfârșitul călătoriei și datele din sistemul de navigație prin 
satelit, care creează dificultăți în evaluarea călătoriilor și efectuarea verificărilor 
retroactive, precum și în impunerea de sancțiuni transportatorilor din alte state membre; 
recunoaște că acest lucru se datorează, în parte, sistemului actual de jurnale de călătorie 
pe suport de hârtie și lipsei unor standarde convenite pentru sistemele de navigație prin 
satelit;

39. ia act de opinia Comisiei potrivit căreia noile progrese tehnologice în ceea ce privește 
geolocalizarea, jurnalele de călătorie electronice și urmărirea pot permite o colectare și 
o analiză mai aprofundată a datelor, contribuind astfel la îmbunătățirea analizei 
riscurilor, a controalelor și inspecțiilor specifice;

Perioadele de călătorie și de odihnă

40. reamintește că, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, se iau 
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toate măsurile necesare în prealabil pentru a reduce la minimum durata călătoriei și 
pentru a satisface nevoile animalelor în timpul călătoriei;

41. regretă faptul că, deși folosirea instalațiilor de la punctele de control pentru descărcarea, 
adăparea, hrănirea și odihna animalelor în timpul călătoriilor de lungă durată este 
obligatorie, conducătorii vehiculelor nu se opresc întotdeauna în conformitate cu 
cerințele regulamentului, astfel cum s-a raportat în mai multe rânduri;

42. reamintește că actualul Regulament (CE) nr. 1/2005 nu oferă indicații precise cu privire 
la cantitatea și tipul de materiale pentru așternut care trebuie puse la dispoziție pentru 
animale; subliniază că așternutul murdar sau insuficient expune animalele la riscul de 
rănire, frig și lipsă de confort fizic atunci când sunt întinse și contribuie la condiții de 
sănătate negative;

43. ia act de indicațiile conform cărora multe autorități competente aprobă și ștampilează 
adesea jurnalele de călătorie cu durate de călătorie estimate nerealist de scurte;

Temperatura în timpul transportului

44. subliniază că expunerea la temperaturi situate în afara intervalului optim și, în special, la 
temperaturi ridicate reprezintă una dintre principalele cauze ale problemelor de 
bunăstare a animalelor și ale suferinței în timpul transportului;

45. ia act de faptul că Regulamentul (CE) nr. 1/2005 conține doar o dispoziție generală 
privind temperatura, care nu conține indicații cu privire la indicele de umiditate termică 
și la intervalele optime de temperatură specifice speciei și vârstei;

46. reamintește că mijloacele de transport rutier pentru călătorii de lungă durată trebuie să 
fie echipate cu un sistem de monitorizare și înregistrare a temperaturii, precum și cu un 
mijloc de înregistrare a acestor date; regretă lipsa unor cerințe obligatorii pentru astfel 
de sisteme în cazul navelor pentru animale vii;

Adecvarea pentru transport și animalele cu nevoi speciale

47. regretă faptul că, în ciuda dispozițiilor din actualul regulament care interzic transportul 
animalelor considerate inapte pentru transport, Comisia a declarat că acesta se practică 
încă frecvent în UE15;

48. subliniază vulnerabilitatea animalelor neînțărcate și faptul că vârsta minimă actuală 
pentru transportul vițeilor este prea scăzută; subliniază că, potrivit mai multor experți și 
fostului subgrup al Platformei UE privind bunăstarea animalelor, sunt necesare mai 
multe probe științifice pentru a sprijini bunele practici în transportul pe distanțe lungi al 
animalelor neînțărcate și că dispozițiile actuale ale Regulamentul (CE) nr. 1/2005 nu 
sunt adaptate la nevoile acestor animale;

49. reamintește că, în conformitate cu regulamentul, dispozitivele de adăpare trebuie să 
funcționeze corespunzător și să fie proiectate și poziționate în mod corespunzător pentru 

15 Raportul general al Comisiei privind sistemele de prevenire a transportului animalelor care nu sunt apte pentru 
transport în UE. 
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diferitele categorii de animale (dimensiune și specie) care urmează să fie adăpate la 
bordul vehiculului;

50. reamintește recomandările Comisiei din 2009 adresate autorităților competente de a se 
asigura că animalelor neînțărcate li se oferă electroliți sau înlocuitori de lapte în 
perioada de repaus și subliniază că tetinele de metal nu ar trebui considerate adecvate 
pentru vițeii neînțărcați; constată că hrănirea animalelor neînțărcate în timpul călătoriei 
în camioane este imposibilă din punct de vedere tehnic și că sunt necesare alte soluții 
inovatoare;

Dispoziții specifice privind transportul maritim

51. subliniază că, în cazurile în care nu există o infrastructură adecvată, numărul mare de 
animale care se deplasează rapid și simultan de la camioane la nave împiedică 
inspectarea adecvată a animalelor individuale; subliniază că multe porturi de export nu 
dispun de facilități de adăpostire în care animalele să poată fi descărcate și să se 
odihnească, în special în caz de întârzieri;

52. subliniază lipsa de claritate a dispozițiilor Regulamentului privind transportul 
animalelor referitoare la identificarea organizatorului și a transportatorului pe parcursul 
tronsonului maritim al călătoriei, în special atunci când operațiunea implică mai multe 
transporturi de origini diferite;

53. consideră că prezența unui medic veterinar pentru tronsonul maritim al călătoriei pentru 
a oferi sprijin animalelor bolnave sau rănite pe nave constituie o bună practică;

Transportul animalelor vii către țări terțe

54. salută eforturile Comisiei de a promova standardele UE la nivel internațional, în cadrul 
Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE); consideră că normele 
privind bunăstarea animalelor în țările terțe oferă un nivel de protecție mai scăzut decât 
standardele UE și regretă faptul că standardele OIE nu sunt aplicate suficient în țările 
terțe;

55. constată că, odată ce animalele trec frontiera UE, respectarea standardelor de bunăstare 
a animalelor poate fi dificil de garantat, atât în timpul călătoriei, cât și la sosire, 
deoarece țările terțe nu sunt obligate să respecte legislația UE; reamintește hotărârea 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, care prevede că normele UE privind bunăstarea 
sunt obligatorii până la locul final de destinație în țările terțe;

56. subliniază rezultatul chestionarului Consiliului din 2021 privind transportul de animale 
pe distanțe lungi către țări terțe, subliniind că temperaturile extreme, lipsa de informații 
cu privire la punctele de odihnă, întârzierile la frontiere și lipsa de comunicare între 
statele membre și țările terțe reprezintă aspectele mai dificile în ceea ce privește punerea 
în aplicare a normelor;

57. subliniază că planificarea necorespunzătoare a călătoriilor în ceea ce privește 
procedurile administrative și lipsa de coordonare cu punctele de frontieră, precum și o 
sarcină birocratică excesivă poate crea o cascadă de întârzieri la frontiere și în porturi 
atunci când un număr mare de camioane sosesc în port și toate animalele vii trebuie 
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încărcate la bordul unei singure nave;

58. ia act de lipsa de comunicare și cooperare între autoritățile competente ale statelor 
membre și cele ale țărilor terțe, în special în ceea ce privește asistența reciprocă și 
schimbul de informații, ceea ce conduce adesea la creșterea timpului de așteptare și a 
cazurilor de neconformitate;

59. este de acord cu Comisia că prezența unui medic veterinar calificat în timpul încărcării 
pentru călătorii de lungă durată către țări din afara UE constituie o bună practică16;

60. avertizează că, în cazul unor ambuteiaje la trecerea frontierei UE, nu este disponibilă 
nicio bandă prioritară specifică pentru transportul animalelor, ceea ce contribuie la 
întârzieri la frontieră și la perioade mai lungi de transport pentru animale, cu un impact 
negativ asupra bunăstării acestora;

61. subliniază lipsa unui sistem la nivelul UE care să verifice și să asigure existența 
punctelor de control în țările terțe și faptul că aceste puncte de control respectă normele, 
precum și lipsa unei liste oficiale a UE a punctelor de odihnă din afara UE;

62. ia act de faptul că autoritățile competente nu primesc în mod regulat feedback din partea 
societăților de transport cu privire la datele înregistrate de dispozitivele de transport 
pentru animale vii atunci când acestea se află în afara UE și este conștient de faptul că 
mulți transportatori nu respectă normele UE aplicabile după ce părăsesc Uniunea;

63. recunoaște că, în prezent, autoritățile, transportatorii sau comandanții navelor din țările 
terțe nu oferă feedback de rutină cu privire la starea animalelor în timpul tronsonului 
maritim al călătoriei sau la situația în care sosesc la destinație.

16 Raportul final al unui audit efectuat în Țările de Jos între 20 februarie 2017 și 24 februarie 2017 pentru a 
evalua calitatea vieții animalelor în timpul transportului către țări din afara UE, Comisia Europeană, Direcția 
Generală Sănătate și Siguranță Alimentară, 2017.


