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1. INTRODUCERE 

Uniunea Europeană (UE) a fost întotdeauna în avangardă în ceea ce privește elaborarea unui 

model legislativ solid și fundamentat științific în materie de bunăstare a animalelor. Încă de la 

început, Comisia a înțeles că, pentru a fi sustenabil, un astfel de model ar trebui să fie 

diseminat și la nivel internațional.  

Promovarea bunăstării animalelor și a concurenței loiale la nivel mondial rămâne una dintre 

prioritățile Comisiei în materie de bunăstare a animalelor.  

Obiectivul general al activităților internaționale ale Comisiei în materie de bunăstare a 

animalelor vizează promovarea valorilor UE în ceea ce privește animalele, sensibilizarea 

populației și încurajarea aplicării, la nivel mondial, în special de către partenerii comerciali ai 

UE, a unor standarde ridicate de bunăstare a animalelor care să reflecte modelul și principiile 

UE. Îmbunătățirea standardelor de bunăstare a animalelor la nivel mondial contribuie, de 

asemenea, la asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru operatorii din UE și din 

afara ei. 

În 2012, în cadrul Strategiei UE pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015
1
, 

Comisia a decis să își continue activitățile internaționale privind bunăstarea animalelor.  

Comisia a subliniat necesitatea de a include dispoziții în materie de bunăstare a animalelor în 

acordurile comerciale bilaterale sau de a institui alte forme de cooperare, precum și de iniția o 

colaborare concretă cu țările din afara UE.  

De asemenea, Comisia a dorit să rămână activă în arena multilaterală, în special în cadrul 

Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE) și al Organizației Națiunilor Unite 

pentru Alimentație și Agricultură (FAO), precum și în cadrul politicii europene de vecinătate.  

În Strategia UE era prevăzută adoptarea prezentului raport, care constituie un pas important în 

direcția recunoașterii activităților internaționale
2,3,4

 organizate în ultimii 15 ani în domeniul 

bunăstării animalelor.  

2. OBIECTIVE 

Prezentul raport vizează trecerea în revistă a principalelor activități internaționale privind 

bunăstarea animalelor de la care se obțin produse alimentare, realizate de Comisie cu sprijinul 

statelor membre ale UE. 

Raportul evaluează rezultatele acestor activități în ceea ce privește promovarea standardelor 

de bunăstare a animalelor la nivel mondial și analizează modul în care acestea au contribuit la 

asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru operatorii din UE și cei din afara UE.  

Raportul vizează, prin urmare, să identifice activitățile și instrumentele de politică care au fost 

cele mai eficace în ceea ce privește rezultatele obținute în perioada 2004-2016.  

Prezentul raport se bazează pe „Study on the impact of animal welfare international 

activities”
5
 (Studiu privind impactul activităților internaționale în materie de bunăstare a 

                                                            
1 COM(2012) 6, final/2. 
2 COM(2002) 626 final. 
3 COM(2006) 13 final. 
4 Evaluation of the EU Policy on Animal Welfare and Possible Policy Options for the future (Evaluarea 

politicii UE privind bunăstarea animalelor și opțiunile de politică posibile pentru viitor), 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_arch_122010_full_ev_report_en.pdf 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_arch_122010_full_ev_report_en.pdf
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animalelor) (denumit în continuare „studiul”). De asemenea, ia în considerare studiul 

„Assessing farmers' cost of compliance with EU legislation in the fields of environment, 

animal welfare and food safety”
6
 (Evaluarea costurilor suportate de fermieri pentru asigurarea 

conformității cu legislația UE în domeniul mediului, al bunăstării animalelor și al siguranței 

alimentare). Cel din urmă studiu nu este dedicat bunăstării animalelor, dar conține informații 

relevante pentru prezentul raport. 

3. ACTIVITĂȚILE INTERNAȚIONALE 

Activitățile internaționale ale Comisiei privind bunăstarea animalelor au loc atât la nivel 

multilateral, cât și la nivel bilateral.  

Activitățile multilaterale se referă la activitățile desfășurate în cadrul organizațiilor 

interguvernamentale internaționale care sunt active la scară mondială (de exemplu, OIE, 

FAO). 

Activitățile bilaterale se referă la cooperarea cu țări terțe sau cu grupuri regionale de țări 

terțe precum Mercosur. O astfel de cooperare poate avea loc în cadrul acordurilor comerciale 

sau în cadrul altor forme de cooperare (a se vedea anexa II). 

Principalele instrumente pentru creșterea gradului de informare cu privire la bunăstarea 

animalelor sunt inițiativele de formare și de consolidare a capacităților, cum ar fi programul 

„O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”
7
 și instrumentul de asistență tehnică și 

schimb de informații (TAIEX)
8
, dar și programele de cercetare ale UE

9
 și proiectele specifice.  

3.1. CONSIDERAȚII GENERALE  

În 1995, Consiliul a autorizat
10

 Comisia să poarte negocieri în vederea încheierii unor 

acorduri cu țări din afara UE privind măsurile sanitare și fitosanitare, inclusiv privind 

bunăstarea animalelor, legate de comerț.  

Cu excepția standardelor în momentul sacrificării
11

, standardele UE privind bunăstarea 

animalelor se aplică numai producției UE, nu și produselor importate. În plus, atunci când se 

exportă animalele vii, numai anumite cerințe privind transportul animalelor sunt aplicabile în 

afara teritoriului UE
12

. Pentru alte standarde UE privind bunăstarea animalelor, Comisia are o 

putere limitată de influență asupra țărilor terțe. Bunăstarea animalelor nu a fost recunoscută în 

mod explicit ca relevantă pentru comerț în temeiul Acordului General pentru Tarife și Comerț 

(GATT). Prin urmare, dispozițiile în materie de bunăstare a animalelor incluse în acordurile 

comerciale se referă în principal la cooperare, nu la respectarea unor cerințe date. Rezultatele 

obținute de UE în acest domeniu depind de gradul de disponibilitate a țărilor din afara UE de 

a coopera.  

                                                                                                                                                                                          
5 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dc039353-ca9c-11e7-8e69-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-49926262  
6 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-studies/2014/farmer-costs/fulltext_en.pdf 
7 https://ec.europa.eu/food/safety/btsf_en 
8 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en 
9 http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=sitemap 
10 Directive de negociere a acordurilor dintre Comunitatea Europeană și țările terțe privind măsurile 

sanitare și fitosanitare. 
11 Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii. 
12 Hotărârea Curții de Justiție a UE în cauzele C-424/13 și C-383/16. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dc039353-ca9c-11e7-8e69-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-49926262
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dc039353-ca9c-11e7-8e69-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-49926262
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-studies/2014/farmer-costs/fulltext_en.pdf
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3.2. ACTIVITĂȚILE MULTILATERALE 

Aceste activități sunt menite să sprijine dezvoltarea și adoptarea unor standarde internaționale 

de către OIE și cooperarea cu FAO. 

Principalele obiective ale activităților cu OIE sunt următoarele: 

1. Să se asigure că standardele OIE privind bunăstarea animalelor reflectă, în măsura 

posibilului, principiile și modelul UE; 

2. Să se ajungă la un consens cu țările din afara UE în vederea adoptării acestor 

standarde; 

3. Să promoveze și să susțină punerea în aplicare a standardelor OIE în țări din afara UE; 

4. Să utilizeze standardele OIE ca bază pentru a se ajunge la o viziune comună în materie 

de bunăstare a animalelor cu țări din afara UE. 

Începând din 2002, Comisia și statele membre ale UE au colaborat cu OIE în fiecare etapă a 

procesului de definire a standardelor, precum și în cursul implementării lor de către țările 

membre ale OIE.  

Principalele contribuții ale Comisiei sunt următoarele:  

1. Implicarea în procesul de definire a standardelor prin participarea la grupuri de 

lucru și prin asigurarea unor poziții coordonate la nivelul UE; 

2. Oferirea de sprijin financiar și implicarea, alături de OIE, în organizarea 

evenimentelor de formare ale acestei organizații pentru a facilita implementarea 

standardelor internaționale; 

3. Sprijinirea dezvoltării și implementării strategiilor regionale ale OIE privind 

bunăstarea animalelor. 

Toate statele membre ale UE sunt membre ale OIE, iar Comisia deține statutul de observator. 

În procesul de definire a standardelor, Comisia contribuie, încă din stadiul incipient, la 

grupurile de experți relevante ale OIE
13

. De îndată ce standardele sunt prezentate spre 

adoptare, Comisia contribuie prin mecanismul de coordonare unitar al UE. Într-adevăr, 

Comisia joacă un rol esențial în prezentarea unor poziții comune ale UE în fiecare etapă de 

consultare și la momentul adoptării standardelor de către OIE.  

În plus, Comisia contribuie la facilitarea adoptării standardelor prin coordonarea pozițiilor cu 

țările din afara UE care sunt membre ale OIE. Comisia sprijină, de asemenea, țările membre 

ale OIE în procesul de definire a standardelor, de exemplu, prin organizarea de seminarii 

regionale destinate punctelor focale ale OIE în materie de bunăstare a animalelor. Mai mult, 

proiectele de cooperare ale Comisiei
14

, dedicate consolidării serviciilor veterinare, au susținut 

coordonarea regională între țările africane și implicarea acestora în procesul de definire a 

standardelor OIE. 

Prin urmare, din 2002 până în prezent au fost adoptate 14 standarde internaționale privind 

bunăstarea animalelor, precum și principii directoare (a se vedea anexa I). UE a reușit, de 

                                                            
13 Un reprezentant al Comisiei a fost membru al Grupului de lucru al OIE privind bunăstarea animalelor.  
14  De exemplu, proiectul PANSPO al Organizațiilor de stabilire a standardelor sanitare și fitosanitare, 

studiul, p. 42. 
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asemenea, să atingă un nivel semnificativ de aliniere între standardele OIE și standardele UE 

privind bunăstarea animalelor în majoritatea domeniilor
15

. 

În ceea ce privește implementarea standardelor, Comisia a sprijinit dezvoltarea 

competențelor și a cunoștințelor autorităților competente din țările din afara UE care sunt 

membre ale OIE. Din 2004, Comisia contribuie financiar la organizarea inițiativelor mondiale 

și regionale ale OIE și face parte din comitetele de stabilire a obiectivelor și a programelor 

pentru aceste evenimente. Activitățile Comisiei au facilitat implementarea standardelor OIE în 

țări din afara UE, în special în momentul sacrificării și în timpul transportului.  

La nivel regional, Comisia a facilitat dezvoltarea strategiilor regionale ale OIE privind 

bunăstarea animalelor
16

 și a cofinanțat organizarea unor evenimente în cele cinci regiuni 

OIE. Comisia a finanțat activitățile Platformei OIE pentru Europa privind bunăstarea 

animalelor, unde joacă un rol-cheie în orientarea priorităților și în stabilirea activităților 

platformei
17

.  

În 2017, a fost atinsă o etapă importantă când OIE a adoptat, cu sprijinul UE, prima sa 

strategie mondială cu privire la bunăstarea animalelor. Într-adevăr, aceasta promovează 

bunăstarea animalelor ca parte a altor valori sociale esențiale cum ar fi dezvoltarea socio-

economică și durabilitatea. În plus, strategia OIE se bazează pe elaborarea și implementarea 

de standarde fundamentate științific, pe consolidarea capacităților, pe educație și pe dialogul 

între diferitele părți interesate. Această abordare este în conformitate cu viziunea și principiile 

UE în materie de bunăstare a animalelor. 

De asemenea, Comisia a cooperat cu FAO la organizarea unor evenimente de consolidare a 

capacităților, promovând bunăstarea animalelor ca bun public și componentă esențială a 

producției durabile. În acest context, Comisia a contribuit la evenimente importante, cum ar fi 

prima „Reuniune a experților FAO privind consolidarea capacităților pentru punerea în 

aplicare a bunelor practici în materie de bunăstare a animalelor
18

”. De asemenea, Comisia a 

contribuit la crearea portalului FAO pentru bunăstarea animalelor de fermă, o platformă 

virtuală pentru schimbul de cunoștințe între părțile interesate
19

. Portalul, din al cărui comitet 

de redacție face parte și Comisia, a contribuit, la nivel mondial, la sensibilizarea publicului cu 

privire la bunăstarea animalelor, inclusiv cu privire la inițiativele Comisiei. 

 

3.3. ACTIVITĂȚILE BILATERALE 

Principalele obiective ale cooperării bilaterale sunt următoarele: 

1. Să îmbunătățească gradul de informare și să creeze o viziune comună asupra 

bunăstării animalelor; 

2. Să permită schimbul de cunoștințe tehnice; 

                                                            
15 Standardele OIE pentru porci și găini ouătoare sunt în curs de elaborare. 
16 Un reprezentant al Comisiei a fost observator la reuniunile Grupului de coordonare al strategiei 

regionale privind bunăstarea animalelor pentru Asia, Extremul Orient și Oceania.  
17 Platforma OIE pentru Europa privind bunăstarea animalelor se concentrează asupra standardelor OIE 

privind transportul animalelor, sacrificarea animalelor și controlul populației de câini fără stăpân. 
18 Sediul FAO, Roma, sep - oct 2008, http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/  
19 http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/en/ 

http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/fao-e-consultations-and-expert-meetings/en/
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3. Să sprijine țările partenere în elaborarea și punerea în aplicare a legislației privind 

bunăstarea animalelor și a standardelor bazate pe modelul și principiile UE sau ale 

OIE; 

4. Să dezbată subiecte legate de bunăstarea animalelor care au impact asupra 

schimburilor comerciale dintre părți.  

Principalele instrumente utilizate de Comisie în vederea atingerii acestor obiective sunt: 

1. conferințe și evenimente internaționale; 

2. ateliere de formare sau misiuni ale experților; 

3. programe de cercetare comune, adaptate la contextul local; 

4. asistență tehnică. 

Primul acord comercial bilateral în care se menționa explicit bunăstarea animalelor a fost 

semnat cu Chile
20

 în 2002. De atunci, cooperarea în materie de bunăstare a animalelor a fost 

inclusă în majoritatea acordurilor comerciale bilaterale
21

, împreună cu aspectele sanitare și 

fitosanitare, și a fost propusă sistematic în cadrul tuturor negocierilor comerciale în 

desfășurare.  

Comisia a instituit și alte forme de cooperare în afara cadrului acordurilor comerciale (a se 

vedea anexa II).  

Standardele OIE sunt adesea utilizate ca bază pentru a ajunge la o viziune comună cu țările 

din afara UE. Într-adevăr, aceste standarde asigură un cadru larg acceptat pentru a iniția și a 

stimula cooperarea cu țările terțe
22

.  

Includerea bunăstării animalelor în acordurile comerciale bilaterale a avut întotdeauna loc la 

cererea UE. Atât în cadrul acordurilor comerciale, cât și în afara lor, prin cooperare bilaterală 

s-au obținut rezultate concrete de-a lungul vremii. Se creează adesea grupuri de lucru între UE 

și partenerii săi (de exemplu, Chile și Noua Zeelandă) pentru a defini planurile de lucru 

anuale cu acțiunile corespunzătoare. Ca urmare, Chile a elaborat un întreg aparat legislativ 

național în materie de bunăstare a animalelor, iar Noua Zeelandă și Canada au instituit 

reglementări echivalente privind bunăstarea animalelor în momentul sacrificării.  

Proiectele pe termen scurt au înregistrat, de asemenea, rezultate tangibile, de exemplu 

acțiunile
23

 puse în aplicare din 2014 în cadrul Instrumentului de dialog sectorial UE-Brazilia 

în contextul unui memorandum de înțelegere privind bunăstarea animalelor. În general, se 

poate considera că aceste acțiuni au influențat atitudinea fermierilor și a industriilor de profil 

în cadrul dezbaterilor privind bunăstarea animalelor, ceea ce a făcut ca, în unele cazuri, 

aceștia să se implice în angajamente voluntare în materie de bunăstare a animalelor, cum ar fi 

cele privind adăpostirea în grup a scroafelor
24

. 

 

                                                            
20 În capitolul referitor la măsurile sanitare și fitosanitare din Acordul de asociere cu UE. 
21 Acordul veterinar UE - Mexic este în curs de renegociere.  
22  De exemplu, cooperarea formală cu Argentina și Brazilia se bazează pe standardele OIE. Lucrările 

bilaterale a fost întotdeauna bazate pe standardele OIE. 
23 Studiul, p. 48-50.  
24 Studiul, p. 48 și http://sectordialogues.org/. 

http://sectordialogues.org/
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3.4. ACTIVITĂȚILE DE CERCETARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI 

CONSOLIDARE A CAPACITĂȚILOR  

Activitățile de cercetare 

Comisia a finanțat 15 proiecte
25

 privind bunăstarea animalelor în cadrul celui de-al șaselea și 

al celui de-al șaptelea program-cadru de cercetare, implicând instituții de cercetare din țări din 

afara UE. Printre acestea se numără Welfare Quality ®
26

, primul mare proiect al UE privind 

bunăstarea animalelor în cadrul căruia a fost creată o rețea științifică permanentă la care 

participă atât UE, cât și țări din afara UE.  

În plus, începând din 2004, EFSA emite avize științifice privind bunăstarea animalelor pe care 

Comisia le promovează în țări din afara UE. De asemenea, Comisia a facilitat schimburile 

dintre experți ai EFSA și oameni de știință din țările partenere (de exemplu, Noua Zeelandă, 

Chile). 

Ambele activități au avut un aport important la constituirea bazei științifice pentru elaborarea 

de standarde și orientări în materie de bunăstare a animalelor la nivel internațional. 

Activități de asistență tehnică și de consolidare a capacităților 

Programul „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură” (BTSF) și TAIEX sunt 

principalele instrumente de consolidare a capacităților. În plus, sunt utilizate și proiecte de 

înfrățire în contextul politicii de vecinătate. 

Programul BTSF se adresează funcționarilor din țări din afara UE care exportă produse 

alimentare și animale în UE. Funcționarii care au urmat cursurile de formare BTSF sunt 

responsabili ulterior de diseminarea cunoștințelor dobândite și de implementarea unor cursuri 

de formare în cascadă.  

BTSF contribuie la consolidarea capacităților în țări din afara UE prin: 

1. BTSF World, dedicat țărilor din afara UE și organizat în aceste țări, cum ar fi ateliere 

regionale
27

 și misiuni de formare intensivă
28

;  

2. Integrarea funcționarilor din țări din afara UE în sesiuni de formare organizate pentru 

UE; 

3. Module de învățare online.  

Subiectele acoperite de BTSF variază de la principii științifice de bază la acte legislative ale 

UE și standarde OIE specifice privind bunăstarea animalelor, în special în momentul 

sacrificării și în timpul transportului. Între 2004 și 2015, activitățile BTSF World dedicate 

bunăstării animalelor au însumat aproximativ 1 000 de participanți din țări din afara UE. 

TAIEX sprijină administrația din toate țările candidate și din țările vizate de politica de 

vecinătate în vederea apropierii, transpunerii și asigurării respectării legislației UE
29

. 

Între 2004 și 2015, TAIEX a finanțat peste 60 de proiecte în materie de bunăstare a 

animalelor, cu peste 40 de ateliere și 16 misiuni de experți. Unul dintre atelierele care s-au 

                                                            
25 Studiul, p. 29. 
26 Proiectul a beneficiat de o contribuție a UE în valoare de 14,6 milioane EUR. 
27 Canada, China, Chile, Coreea de Sud, Thailanda, Brazilia, Costa Rica, Sri Lanka. 
28 Thailanda, Malawi, Lesotho, Chile, Brazilia. 
29 Studiul, p. 36.  
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bucurat de succes a fost cel care a avut loc în Liban
30

, în 2015. Atelierul, organizat în 

cooperare cu OIE, a vizat ameliorarea condițiilor de bunăstare a animalelor în timpul 

transportului și în momentul sacrificării.  

În perioada examinată, bunăstarea animalelor era inclusă în proiecte de înfrățire, în special cu 

țările din Balcani și cu Ucraina.  

3.5. IMPACTUL ASUPRA COMPETITIVITĂȚII  

Prezenta secțiune evaluează în ce măsură au contribuit activitățile internaționale în materie de 

bunăstare a animalelor la îmbunătățirea condițiilor de concurență la nivel mondial între 

producătorii din UE și din afara UE.  

Studiul a evaluat competitivitatea sectoarelor UE influențate de standardele privind 

bunăstarea animalelor, precum și impactul respectării standardelor privind bunăstarea 

animalelor asupra a patru dimensiuni-cheie ale competitivității:  

1. productivitatea și competitivitatea costurilor;  

2. accesul la piață;  

3. denaturarea comerțului; 

4. capacitatea de a inova. 

Metodologia aplicată pentru analiza competitivității s-a bazat pe patru surse principale de 

informații: i) literatura de specialitate disponibilă, ii) interviurile cu asociațiile de întreprinderi 

din UE, iii) fluxurile comerciale, iv) două anchete dedicate, destinate operatorilor din UE și 

din afara ei în anumite țări terțe. 

Pe baza numărului limitat de răspunsuri la anchete, s-a constatat că operatorii din UE și cei 

din afara ei au o percepție foarte diferită a impactului standardelor privind bunăstarea 

animalelor asupra competitivității.  

Productivitatea și competitivitatea costurilor 

Rezultatele anchetelor sugerează faptul că respectarea legislației/standardelor privind 

bunăstarea animalelor implică costuri de producție mai ridicate pentru operatori, indiferent de 

poziția lor geografică. 

În ceea ce privește competitivitatea pe piețele UE și internaționale, studiul a evidențiat 

diferențe semnificative între modul în care percep operatorii din UE și cei din afara UE 

factorii de competitivitate. Pe de o parte operatorii din UE consideră că legislația privind 

bunăstarea animalelor îi plasează într-o poziție de dezavantaj semnificativ în ceea ce privește 

costurile și cotele de piață în interiorul și în afara UE. Operatorii din afara UE, pe de altă 

parte, nu consideră că diferențele dintre standardele privind bunăstarea animalelor ar fi o sursă 

de avantaje pentru ei. De fapt, studiul a constatat că, în majoritatea cazurilor, costurile de 

asigurare a conformității cu legislația privind bunăstarea animalelor sunt relativ mici în 

comparație cu alte costuri de producție (cum ar fi furajele și forța de muncă). Pentru ouă și 

produse din ouă studiul a identificat elemente de probă care sugerează că diferența dintre 

standardele privind bunăstarea animalelor ar putea cauza deturnarea schimburilor comerciale 

și mutarea producției. Totuși, acest lucru nu s-a materializat pentru importurile în UE, datorită 

cerințelor sanitare și fitosanitare care se aplică concomitent. 

                                                            
30  Atelier cu mai mulți beneficiari pe tema bunăstării animalelor în momentul sacrificării, 9-10 martie 

2015, la care au participat Liban, Turcia, Iordania, Palestina, Egipt și Algeria.  



 

8 

 

Literatura de specialitate
31, 32, 33

 arată că avantajele în materie de costuri în unele țări din afara 

UE se datorează, în principal, costurilor cu hrana animalelor și costurilor cu forța de muncă, 

precum și disponibilității resurselor naturale. Diferențele dintre standardele privind bunăstarea 

animalelor par să aibă un impact mult mai mic
34

. De exemplu, literatura de specialitate 

privind producția de pui de carne arată că, în țări precum Brazilia și Thailanda, avantajele 

competitive se datorează, în principal, costurilor mai scăzute cu hrana animalelor și cu forța 

de muncă, precum și condițiilor climatice mai favorabile
35

. Pe scurt, în marea majoritate a 

cazurilor, operatorii din afara UE vor rămâne mai competitivi, chiar și dacă se vor aplica 

standardele UE privind bunăstarea animalelor, datorită condițiilor structurale mai favorabile.  

Totuși, în pofida faptului că sectorul cărnii de porc și cel al cărnii de pasăre din UE fac 

obiectul unei legislații exhaustive în materie de bunăstare a animalelor, ele rămân 

exportatoare nete pe anumite segmente de piață. În cursul perioadei analizate în raport, UE și-

a consolidat poziția de lider în exportul de carne de porc la nivel mondial
36

. În plus, UE se 

situează pe locul al treilea mondial în rândul principalilor exportatori de carne de pasăre, dar 

este și un mare importator de produse din carne de pasăre. În mod similar, UE este unul dintre 

cei mai mari exportatori de ouă și de produse din ouă, deținând 25 % din totalul schimburilor 

comerciale în perioada 2013-2015
37

. În schimb, UE deține o poziție minoră în domenii 

nereglementate prin acte legislative ale UE specifice anumitor specii și este, mai exact, 

importator net de carne de vită și de oaie. În același timp, unul dintre principalii exportatori 

mondiali de carne de oaie, Noua Zeelandă, aplică standarde ridicate în materie de bunăstare a 

animalelor.  

Prin urmare, standardele privind bunăstarea animalelor nu sunt o forță motrice esențială a 

competitivității pe piața mondială, deoarece și alți factori influențează puternic 

competitivitatea (precum proximitatea pieței, alți factori de producție, tipul de segmente de 

piață sau existența ori inexistența acordurilor comerciale).  

În pofida celor menționate anterior, informarea mai bună a consumatorilor cu privire la 

metodele de producție durabile ale UE, printre care se numără și standardele ridicate de 

bunăstare a animalelor, poate ameliora și chiar ameliorează poziția pe piață a produselor din 

UE.  

În general, operatorii din UE și din afara UE par să aibă o percepție diferită și cu privire la 

impactul asupra productivității al standardelor de bunăstare a animalelor. Operatorii din afara 

UE raportează o productivitate mai ridicată rezultată din respectarea legislației în materie de 

bunăstare a animalelor, în timp ce operatorii din UE au raportat contrariul. Atât unii, cât și 

ceilalți, consideră că respectarea legislației privind bunăstarea animalelor are un impact 

pozitiv asupra calității produsului.  

                                                            
31 Nota de subsol 6. 
32 Study on the stunning/killing practices in slaughterhouses and their economic, social and 

environmental consequences (Studiu privind practicile de asomare/sacrificare în abatoare și 

consecințele lor economice, sociale și ecologice), 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_arch_report_parti_en.pdf  
33 Study on various methods of stunning for poultry (Studiu privind diferitele metode de asomare pentru 

păsările de curte), 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_practice_slaughter_study_stunning_poultry_

en.pdf  
34 Studiul, p. 143. 
35 Studiul, p. 118. 
36 Studiul, p. 134. 
37 Studiul, p. 137. 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_arch_report_parti_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_practice_slaughter_study_stunning_poultry_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_practice_slaughter_study_stunning_poultry_en.pdf
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Accesul la piață 

Majoritatea operatorilor, atât din UE, cât și din afara UE, au menționat faptul că respectarea 

legislației și a standardelor în materie de bunăstare a animalelor le-a facilitat accesul la noi 

piețe de desfacere.  

Există o percepție diferită privind accesul la piețele din afara UE datorat unor factori legați 

de bunăstarea animalelor. În timp ce mai mult de jumătate din respondenții din afara UE au 

raportat un acces îmbunătățit la piețele internaționale, respondenții din UE au infirmat 

îmbunătățirea accesului. 

Respectarea cerințelor UE referitoare la bunăstarea animalelor în momentul sacrificării a 

contribuit la condiții egale de acces la piața UE, precum și la diminuarea decalajului dintre 

țările exportatoare și UE. În plus, operatorii din afara UE consideră că respectarea cerințelor 

susmenționate are efecte pozitive asupra accesului la alte mari piețe de export, în afară de 

piața Uniunii Europene. Acest lucru arată că promovarea la nivel mondial a standardelor 

Uniunii privind bunăstarea animalelor reprezintă o ocazie de a valorifica valoarea de piață a 

produselor obținute în conformitate cu standardele respective. Într-adevăr, acesta este unul din 

obiectivele platformei UE privind bunăstarea animalelor
38

.  

Denaturarea comerțului 

Studiul a identificat două cazuri potențiale de denaturări ale comerțului generate de 

diferențele dintre legislația privind bunăstarea animalelor aplicată în UE și cea aplicată în 

țările din afara UE. Este vorba despre exporturile de ouă și produse din ouă, precum și despre 

exporturile de bovine vii.  

În ceea ce privește ouăle și produsele din ouă, studiul
39

 arată că punerea în aplicare cu 

întârziere a cerințelor UE pentru găinile ouătoare în țările vizate de politica de vecinătate, în 

special în Ucraina, ar fi putut crea dezavantaje în materie de costuri pentru operatorii din UE. 

Totuși, ele nu s-au concretizat în denaturarea comerțului pe piața ouălor pentru consum 

datorită factorilor sanitari cu influență concomitentă (de exemplu, sistemul echivalent de 

control pentru salmonella), care nu au permis exportul către UE. Denaturările pieței pentru 

produsele din ouă au rămas limitate ca amploare datorită întârzierii în punerea în aplicare a 

cotelor.  

În ceea ce privește comerțul cu bovine vii către țări din afara UE
40

, operatorii din UE au 

considerat că standardele de bunăstare a animalelor ar putea denatura transportul de animale 

pe distanțe lungi (în special pe cale maritimă). Cu toate acestea, studiul nu a putut dovedi în 

mod concludent că diferențele dintre standardele de bunăstare a animalelor aplicate în ceea ce 

privește transportul maritim au un impact asupra fluxurilor comerciale sau că au deteriorat 

poziția concurențială a UE în studiile de caz analizate. 

Capacitatea de a inova  

Studiul arată că a fost dificil să se cuantifice importanța economică a pieței produselor care 

respectă standardele de bunăstare a animalelor. Datele erau adeseori indisponibile, iar 

bunăstarea animalelor a fost combinată cu alte componente (de exemplu, durabilitatea 

mediului) atât în ceea ce privește comercializarea produselor, cât și în ceea ce privește 

percepția consumatorilor.  

                                                            
38  Decizia C/2017/0280 a Comisiei, JO C 31, 31.1.2017, p. 61. 
39 Studiul, p. 87, 93, 154. 
40 Studiul, p. 92, 93, 154, 167. 
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4. CONCLUZII  

1. Comisia are o abordare colaborativă în promovarea bunăstării animalelor pe scena 

internațională. 

2.  Activitățile internaționale în materie de bunăstare a animalelor reprezintă o 

investiție pe termen lung, bazată pe trei etape consecutive: sensibilizare, 

consolidare a capacităților și finanțare. De-a lungul anilor, Comisia a alocat 

resurse semnificative pentru astfel de inițiative.  

3. Împreună cu statele membre ale UE, Comisia a jucat un rol proeminent și decisiv 

în creșterea sensibilizării la nivel mondial cu privire la bunăstarea animalelor și a 

obținut rezultate semnificative.  

4. Comisia își menține angajamentul ferm față de comerțul internațional bazat pe 

valori, astfel cum s-a subliniat în strategia „Comerț pentru toți”
41

 și recunoaște că 

promovarea bunăstării animalelor este importantă. 

5. Standardele UE în domeniul bunăstării animalelor au avut un efect călăuzitor și, 

adesea, au reprezentat o sursă de inspirație pentru inițiative voluntare în materie de 

bunăstare a animalelor ale sectorului de profil.  

6. Comisia a reușit să introducă tematica bunăstării animalelor în dialogul cu 

numeroase țări din afara UE. 

7. La nivel multilateral, activitățile desfășurate cu organizații internaționale au 

promovat modelul UE în materie de bunăstare a animalelor în mai multe țări din 

afara UE. 

8. UE a jucat un rol de pivot în promovarea și sprijinirea activităților OIE. În special, 

UE a avut o contribuție majoră la procesul de definire a standardelor OIE și a 

fost proactivă în stimularea participării active a mai multor țări din afara UE.  

9. De asemenea, Comisia a jucat un rol esențial în implementarea standardelor OIE în 

țările din afara UE, în special privind bunăstarea animalelor în momentul sacrificării 

și în timpul transportului.  

10. Cooperarea bilaterală a îmbunătățit condițiile de bunăstare a animalelor de fermă 

în unele țări din afara UE și a facilitat punerea în aplicare, la importul în UE, a 

cerințelor derivate din standardele de bunăstare a animalelor în momentul 

sacrificării. 

11. Mii de profesioniști au beneficiat de activitățile Comisiei în materie de cercetare, 

formare și consolidare a capacităților. Acest lucru a sporit considerabil 

cunoștințele și competențele în materie de bunăstare a animalelor și a sprijinit 

implementarea politicilor și a standardelor privind bunăstarea animalelor în țările 

beneficiare. 

12. Standardele de bunăstare a animalelor au un impact global limitat asupra 

competitivității producătorilor din UE pe piețele mondiale. 

                                                            
41 COM(2015) 497.  
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13. Costurile totale de conformare la standardele de bunăstare a animalelor rămân 

în continuare foarte scăzute în comparație cu alte costurile de producție care 

afectează competitivitatea globală și influențează structura comerțului mondial. 

14. Promovarea la nivel mondial a standardelor Uniunii în materie de bunăstare a 

animalelor contribuie la obiectivul pe termen lung de ameliorare a condițiilor de 

bunăstare a animalelor la nivel mondial și de reducere a practicilor comerciale 

neloiale. De asemenea, ea oferă o oportunitate de a valorifica mai bine valoarea 

adăugată de piață a produselor obținute în conformitate cu standardele respective.  
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