
 
Bunăstarea animalelor: Parlamentul dorește să se
asigure că animalele transportate sunt protejate
mai bine
 
Călătoriile lungi pot deveni un factor de stres pentru animalele domestice. Eurodeputații
doresc controale mai stricte și sancțiuni mai dure pentru a garanta bunăstarea
animalelor în UE.
 

În fiecare an, milioane de animale sunt transportate pe distanțe lungi în UE și în țări terțe pentru
reproducere, creștere și sacrificare. Din 2009 până în 2015, numărul animalelor transportate în
interiorul UE a crescut cu 19%, de la 1.252,1 milioane la 1.492,8 milioane. Au crescut numerele
pentru porci, păsări de curte și cai, în timp ce numărul de bovine, ovine și caprine a scăzut. În
aceeași perioadă, numărul de loturi de animale vii din UE a crescut între 400.000 și 430.000 pe
an.
 
 
Există în vigoare norme UE privind protecția și bunăstarea animalelor pe durata transportului,
însă pe 14 februarie deputații europeni au aprobat o  rezoluție prin care se solicită o mai bună
aplicare a acestor norme, sancțiuni și reducerea duratelor de călătorie. Eurodeputatul Jørn
Dohrmann, membru din grupul CRE, este responsabil de coordonarea acestui proiect în
Parlament.
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Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/welfare-of-transported-animals_N01-PUB-190207-ANIM_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/welfare-of-transported-animals_N01-PUB-190207-ANIM_ev
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0001&from=en
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190207IPR25224/meps-urge-eu-states-to-ensure-better-care-of-transported-animals
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190121IPR23917/welfare-of-transported-animals-meps-urge-eu-states-to-do-a-better-job
https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124878/JORN_DOHRMANN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124878/JORN_DOHRMANN/home


Reducerea duratelor de călătorie 
 
Transportul pe o durată lungă de timp poate deveni un factor de stres pentru animale. Din
această cauză ele pot avea de suferit de pe urma spațiul redus, temperaturilor în schimbare,
resurselor limitate de hrană și apă. De asemenea, vehiculele în mișcare pot avea un efect
negativ asupra animalelor. Traversarea frontierei în țări terțe, cu opriri lungi pentru verificarea
documentelor, vehiculelor și animalelor reprezintă o problemă în plus.
 

Conform eurodeputaților, călătoriile trebuie să fie reduse cât mai mult posibil. Aceștia propun
soluții alternative, precum transportul de produse de origine animală, mai degrabă decât
animalele vii, și dezvoltarea unităților de sacrificare și de prelucrare a cărnii în fermele sau
măcelăriile locale.
 
 
În plus, aceștia solicită o definiție clară referitoare la aptitudinea de transport a animalelor pentru
a evita riscuri suplimentare.
 
 
 

"  La  elaborarea  și  punerea  în  aplicare  a  politicii
Uniunii [...], Uniunea și statele membre țin seama de
toate  cerințele  bunăstării  animalelor  ca  ființe
sensibile.  "
Articolul 13, Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene

Animalele transportate mai mult de 8 ore în cadrul UE în fiecare an:
• 	4 milioane de bovine;

• 28 de milioane de porci;

• 4 milioane de oi;

• 243 de milioane de păsări de curte;

• 150.000 de cai.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN


Controale mai stricte și sancțiuni mai dure 
 
Deputații europeni recomandă utilizarea tehnologiilor moderne, precum sistemele de localizare
geografică, pentru urmărirea în timp real a călătoriilor. De asemenea, aceștia solicită statelor
membre să efectueze mai multe controale la fața locului pentru a reduce numărul celor care
încalcă normele. Nivelul inspecțiilor variază foarte mult în UE, de la zero la mai multe inspecții
pe an. Rata încălcărilor variază de la 0% la 16,6%.
 
 
Totodată, Parlamentul solicită sancțiuni mai dure pentru a descuraja practicile rele, inclusiv
sancțiuni pentru țările UE care nu aplică în mod corespunzător normele europene. Companiile
care încalcă aceste norme se pot confrunta cu interdicții referitoare la utilizarea vehiculelor și
navelor inadecvate, retragerea licențelor de transport și instruirea obligatorie a personalului
privind bunăstarea animalelor.
 
 
 
Standarde mai înalte în străinătate 
 
Pentru a proteja animalele exportate în țări terțe, deputații europeni doresc acorduri bilaterale
sau interzicerea transportului de animale vii, atunci când standardele naționale nu sunt aliniate
la legislația europeană. De asemenea, aceștia doresc să se asigure că la posturile vamale
există locuri de odihnă adecvate pentru animale.
 
 
 
Ce urmează? 
 
Urmare a acestei rezoluții a fost instituită la începutul actualei legislaturi parlamentare o comisie
parlamentară de anchetă privind bunăstarea animalelor în timpul transportului în interiorul și în
afara UE.
 
 
Comisia a relevat încălcări sistematice în implementarea regulilor de transport al animalelor în
UE. Raportul comisiei a fost votat în sesiunea plenară din ianuarie 2022.
 
Mai multe informaţii
Fișă de procedură
Infografic produs de către Comisia Europeană: 40 de ani de bunăstare a animalelor
Dosar EPRS: Bunăstarea animalelor în Uniunea Europeană
Dosar EPRS: Regulamentul privind protecția animalelor pe durata transportului
Principalele realizări privind bunăstarea animalelor în UE
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https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0057&language=EN
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/anit/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/anit/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/binele-si-protectia-animalelor/20211215STO19501/transportul-animalelor-ies-la-iveala-greseli-sistematice-interviu
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220114IPR21025/animalele-trebuie-sa-fie-mai-bine-protejate-in-timpul-transportului
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2110(INI)
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_infograph_40-years-of-aw.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU(2017)583114_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/main_achievements_en

