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Alteração 28
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (AESA) adoptou 
dois pareceres sobre os aspectos de bem-
estar dos animais dos principais sistemas 
de atordoamento e occisão de certas 
espécies de animais: Welfare aspects of the 
main systems of stunning and killing the 
main commercial species of animals (Bem-
estar animal nos principais sistemas de 
atordoamento e occisão das principais 
espécies comerciais de animais), em 2004, 
e Welfare aspects of the main systems of 
stunning and killing applied to 
commercially farmed deer, goats, rabbits, 
ostriches, ducks, geese and quail (Bem-
estar animal nos principais sistemas de 
atordoamento e occisão de cervídeos, 
caprinos, coelhos, avestruzes, patos, gansos 
e codornizes criados para fins comerciais), 
em 2006. A legislação comunitária neste 
domínio deve ser actualizada a fim de ter 
em conta estes pareceres específicos. As 
recomendações respeitantes ao abandono 
progressivo do uso de dióxido de carbono 
para os suínos e as aves de capoeira e dos 
tanques de imersão para o atordoamento de 
aves de capoeira não foram incluídas na 
proposta, uma vez que a análise de impacto 
mostrou não serem actualmente viáveis na
UE do ponto de vista económico. Além 
disso, não devem ser integradas no 
presente regulamento certas 
recomendações relativas a parâmetros 
técnicos, que devem ser contempladas nas 
medidas de execução ou em códigos de 
boas práticas. Não foram incluídas na 
proposta recomendações relativas aos 
peixes de aquicultura, uma vez que são 
necessários pareceres científicos 
complementares e uma avaliação 

(6) A Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (AESA) adoptou 
dois pareceres sobre os aspectos de bem-
estar dos animais dos principais sistemas 
de atordoamento e occisão de certas 
espécies de animais: Welfare aspects of the 
main systems of stunning and killing the 
main commercial species of animals (Bem-
estar animal nos principais sistemas de 
atordoamento e occisão das principais 
espécies comerciais de animais), em 2004, 
e Welfare aspects of the main systems of 
stunning and killing applied to 
commercially farmed deer, goats, rabbits, 
ostriches, ducks, geese and quail (Bem-
estar animal nos principais sistemas de 
atordoamento e occisão de cervídeos, 
caprinos, coelhos, avestruzes, patos, gansos 
e codornizes criados para fins comerciais), 
em 2006. Em 2001, o Comité Científico 
para a Saúde e o Bem-Estar dos Animais 
publicou um relatório sobre o bem-estar 
dos animais utilizados na produção de 
peles com pêlo, o qual incluía uma 
panorâmica dos métodos de abate 
utilizados nas explorações de criação de 
animais para fins de produção de peles. A 
legislação comunitária neste domínio deve 
ser actualizada a fim de ter em conta estes 
pareceres específicos. As recomendações 
respeitantes ao abandono progressivo do 
uso de dióxido de carbono para os suínos e 
as aves de capoeira e dos tanques de 
imersão para o atordoamento de aves de 
capoeira não foram incluídas na proposta, 
uma vez que a análise de impacto mostrou 
não serem actualmente viáveis na UE do 
ponto de vista económico. Além disso, não 
devem ser integradas no presente 
regulamento certas recomendações 
relativas a parâmetros técnicos, que devem 
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económica neste domínio. ser contempladas nas medidas de execução 
ou em códigos de boas práticas. Não foram 
incluídas na proposta recomendações 
relativas aos peixes de aquicultura, uma 
vez que são necessários pareceres 
científicos complementares e uma 
avaliação económica neste domínio.

Or. en

Justificação

O documento do Comité Científico para a Saúde e o Bem-Estar dos Animais contém 
informação relevante sobre o abate de animais nas explorações de criação de animais para 
fins de produção de peles com pêlo na UE.

Alteração 29
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os peixes apresentam grandes 
diferenças fisiológicas em relação aos 
animais terrestres e os peixes de 
aquicultura são abatidos e mortos num 
contexto muito diferente, em particular no 
que respeita ao processo de inspecção.
Além disso, a investigação sobre o 
atordoamento dos peixes está muito menos 
desenvolvida do que para as outras 
espécies de criação. Devem, pois, 
estabelecer-se normas diferentes para a 
protecção dos peixes no momento da 
occisão. Por conseguinte, as disposições 
aplicáveis aos peixes devem, de momento, 
limitar-se ao princípio de base. Iniciativas 
posteriores deverão considerar opções 
legislativas e não legislativas; a 
Comunidade pode tomar tais iniciativas 
com base numa avaliação científica dos 
riscos no abate e occisão dos peixes, 
realizada pela Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos, e tomando em 
conta as implicações sociais, económicas e
administrativas.

(11) Os peixes apresentam grandes 
diferenças fisiológicas em relação aos 
animais terrestres e os peixes de 
aquicultura são abatidos e mortos num 
contexto muito diferente, em particular no 
que respeita ao processo de inspecção.
Além disso, a investigação sobre o 
atordoamento dos peixes está muito menos 
desenvolvida do que para as outras 
espécies de criação. Devem, contudo, 
estabelecer-se normas diferentes para a 
protecção dos peixes no momento da 
occisão no prazo de dois anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento. Por conseguinte, as 
disposições aplicáveis aos peixes devem, 
até essa data, limitar-se ao princípio de 
base. As referidas iniciativas posteriores 
deverão considerar opções legislativas e 
não legislativas; a Comunidade pode tomar 
tais iniciativas com base numa avaliação 
científica dos riscos no abate e occisão dos 
peixes, realizada pela Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos, e 
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tomando em conta as implicações sociais, 
económicas e administrativas.

Or. en

Justificação

No primeiro semestre de 2009, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar – EFSA – irá 
adoptar sete relatórios sobre o atordoamento e a occisão das diferentes espécies de peixe de 
aquicultura.  A Comissão Europeia deverá, assim, estabelecer normas para o abate dos 
peixes dentro de dois anos.

Alteração 30
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

14. No contexto das actividades 
cinegéticas, as condições de occisão são 
muito diferentes das utilizadas para os 
animais de criação, e essas actividades 
estão sujeitas a legislação específica. É, 
pois, adequado, excluir do âmbito de 
aplicação do presente regulamento o abate
de animais durante as actividades 
cinegéticas.

14. No contexto das actividades 
cinegéticas, as condições de occisão são 
muito diferentes das utilizadas para os 
animais de criação, e essas actividades 
estão sujeitas a legislação nacional 
específica. O abate de animais durante as 
actividades cinegéticas deve, por 
conseguinte ser excluído do âmbito de 
aplicação do presente regulamento e ser, 
ao invés, ser regido pela legislação 
nacional dos Estados-Membros.

Or. sv

Justificação

A caça é da esfera de competência dos Estados-Membros e está devidamente coberta pela 
legislação nacional.
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Alteração 31
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Dependendo da forma como são 
utilizados durante o processo de abate ou 
occisão, alguns métodos de atordoamento 
podem conduzir à morte de um modo que 
não provoca dor aos animais e minimiza o 
seu sofrimento. Por esta razão, não é 
necessário estabelecer uma distinção 
entre métodos de atordoamento reversível 
e irreversível.

(24) Dependendo da forma como são 
utilizados durante o processo de abate ou 
occisão, alguns métodos de atordoamento 
podem conduzir à morte de um modo que 
não provoca dor aos animais e minimiza o 
seu sofrimento.

Or. en

Justificação

Algumas técnicas de gazeamento utilizadas para atordoar ou matar animais para fins de 
utilização das peles são reversíveis e os animais recobram a consciência. Uma vez que não 
existem outras etapas no processo de abate, como, por exemplo, a exsanguinação, é possível 
que os animais possam ser esfolados ainda conscientes.

Alteração 32
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A existência de pessoal qualificado e 
formado adequadamente permite melhorar 
as condições em que os animais são 
tratados. A competência em matéria de 
bem-estar animal implica conhecer os 
padrões comportamentais básicos e as 
necessidades das espécies em questão, bem 
como os sinais de consciência e 
sensibilidade. Implica igualmente dispor de 
-conhecimentos técnicos especializados 
sobre o equipamento de atordoamento 
utilizado. Por conseguinte, deve exigir-se 

(27) A existência de pessoal qualificado e 
formado adequadamente permite melhorar 
as condições em que os animais são 
tratados. A competência em matéria de 
bem-estar animal implica conhecer os 
padrões comportamentais básicos e as 
necessidades das espécies em questão, bem 
como os sinais de consciência e 
sensibilidade. Implica igualmente dispor de 
-conhecimentos técnicos especializados 
sobre o equipamento de atordoamento 
utilizado. Por conseguinte, deve exigir-se 
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que o pessoal encarregado da occisão de 
animais para consumo humano e as 
pessoas que supervisionam a occisão 
sazonal de animais destinados à produção 
de peles com pêlo disponham de um 
certificado de aptidão adequado às 
operações que executam. Exigir um 
certificado de aptidão a outro pessoal que 
intervenha na occisão de animais seria, 
no entanto, desproporcionado em relação 
aos objectivos visados.

que o pessoal encarregado da occisão de 
animais para consumo humano e de 
animais destinados à produção de peles 
com pêlo disponham de um certificado de 
aptidão adequado às operações que 
executam.

Or. en

Justificação

Nos matadouros, é necessário um certificado de aptidão profissional para todo o pessoal 
encarregado de manipular ou de matar animais. Não há razão para isentar as pessoas que 
lidam com peles de animais da mesma exigência.

Alteração 33
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Pode presumir-se que o pessoal com 
vários anos de experiência dispõe de um 
certo nível de conhecimentos 
especializados. O presente regulamento 
deve, pois, prever um período transitório 
para este pessoal no que respeita às 
exigências relativas ao certificado de 
aptidão.

(28) Pode presumir-se que o pessoal com 
vários anos de experiência dispõe de um 
certo nível de conhecimentos 
especializados. O presente regulamento 
deve, pois, prever um período transitório 
não superior a um ano para este pessoal 
no que respeita às exigências relativas ao 
certificado de aptidão.

Or. en

Justificação

Os vários anos de experiência podem significar apenas anos de más práticas resultantes num 
bem-estar deficiente para os animais envolvidos, pelo que deve ser estabelecido um prazo 
para a aplicação desta importante disposição.
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Alteração 34
John Bowis

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os matadouros móveis reduzem a 
necessidade de os animais serem 
transportados por longas distâncias e 
podem, assim, contribuir para salvaguardar 
o seu bem-estar. Porém, os 
condicionalismos técnicos dos matadouros 
móveis e dos matadouros fixos são 
diferentes, pelo que poderá ser necessário 
adaptar as regras técnicas. Por conseguinte, 
o presente regulamento deve prever a 
possibilidade de concessão de derrogações 
que isentem os matadouros móveis das 
exigências em matéria de construção, 
configuração e equipamento dos 
matadouros.

(34) Os matadouros móveis reduzem a 
necessidade de os animais serem 
transportados por longas distâncias e 
podem, assim, contribuir para salvaguardar 
o seu bem-estar. Os Estados-Membros 
devem, por isso, apoiar e estimular o 
desenvolvimento e a utilização acrescida 
de matadouros móveis. Porém, os 
condicionalismos técnicos dos matadouros 
móveis e dos matadouros fixos são 
diferentes, pelo que poderá ser necessário 
adaptar as regras técnicas. Por conseguinte, 
o presente regulamento deve prever a 
possibilidade de concessão de derrogações 
que isentem os matadouros móveis das 
exigências em matéria de construção, 
configuração e equipamento dos 
matadouros, desde que o bem-estar dos 
animais não seja posto em causa. A 
Comissão deve apresentar, até 1 de 
Janeiro de 2013, uma proposta legislativa 
tendente a aumentar a utilização de 
matadouros móveis na Comunidade.

Or. en

Justificação

Os matadouros móveis reduzem a ansiedade induzida nos animais pelas acções de 
manipulação e transporte prévias ao abate e, consequentemente, mitigam também o risco de 
perda de qualidade da carne. No entanto, é preciso garantir que todos os requisitos 
relacionados com o bem-estar animal também sejam respeitados nos matadouros móveis.
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Alteração 35
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) São necessárias directrizes que 
forneçam aos operadores e às autoridades 
competentes informações específicas sobre 
a construção, a configuração e o 
equipamento dos matadouros, a fim de 
assegurar um nível elevado de protecção 
dos animais, garantindo ao mesmo tempo 
condições equitativas para os operadores. É 
necessário, por conseguinte, que a 
Comunidade autorize a Comissão a adoptar 
tais directrizes.

(36) São necessárias directrizes que 
forneçam aos operadores e às autoridades 
competentes informações específicas sobre 
a construção, a configuração e o 
equipamento dos matadouros e nas 
explorações de criação de animais para 
fins de produção de peles, a fim de 
assegurar um nível elevado de protecção 
dos animais, garantindo ao mesmo tempo 
condições equitativas para os operadores. É 
necessário, por conseguinte, que a 
Comunidade autorize a Comissão a adoptar 
tais directrizes.

Or. en

Justificação

Seria incoerente isentar as explorações de criação de animais para fins de produção de peles 
da presente disposição.

Alteração 36
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) No âmbito da manipulação e 
imobilização dos animais nos matadouros, 
registam-se constantemente progressos 
científicos e técnicos. É, por isso, 
importante que a Comunidade autorize a 
Comissão a alterar as exigências aplicáveis 
em matéria de manipulação e imobilização 
dos animais antes do abate, assegurando 
um nível elevado e uniforme de protecção 
dos animais.

(38) No âmbito da manipulação e 
imobilização dos animais nos matadouros e 
explorações de criação de animais para 
fins de produção de peles, registam-se 
constantemente progressos científicos e 
técnicos. É, por isso, importante que a 
Comunidade autorize a Comissão a alterar 
as exigências aplicáveis em matéria de 
manipulação e imobilização dos animais 
antes da occisão, assegurando um nível 
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elevado e uniforme de protecção dos 
animais.

Or. en

Justificação

Seria incoerente isentar as explorações de criação de animais para fins de produção de peles 
da presente disposição. O termo "abate" é definido no regulamento como " a occisão de 
animais para consumo humano", o que excluiria, por conseguinte, da presente disposição os 
animais abatidos nas explorações de criação de animais para fins de produção de peles.

Alteração 37
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) São necessárias directrizes para 
fornecer aos operadores e às autoridades 
competentes informações específicas sobre 
a manipulação e imobilização dos animais 
antes do abate, a fim de assegurar um nível 
elevado de protecção dos animais, 
garantindo ao mesmo tempo condições 
equitativas para os operadores. É 
necessário, por conseguinte, que a 
Comunidade autorize a Comissão a adoptar 
tais directrizes.

(39) São necessárias directrizes para 
fornecer aos operadores e às autoridades 
competentes informações específicas sobre 
a manipulação e imobilização dos animais 
antes da occisão, a fim de assegurar um 
nível elevado de protecção dos animais, 
garantindo ao mesmo tempo condições 
equitativas para os operadores. É 
necessário, por conseguinte, que a 
Comunidade autorize a Comissão a adoptar 
tais directrizes.

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração n.º 6.
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Alteração 38
Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Porém, no que respeita aos peixes é 
aplicável unicamente o n.º 1 do artigo 3.º.

No que respeita aos peixes é aplicável 
temporariamente o n.º 1 do artigo 3.º.
Todavia, a Comissão apresenta, no prazo 
de cinco anos a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento, uma 
proposta legislativa para a protecção dos 
peixes no momento da occisão.

Or. en

Alteração 39
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Artigo 2 –  alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Operações conexas», operações como a 
manipulação, a estabulação, a 
imobilização, o atordoamento e a sangria 
dos animais, que decorram no contexto e 
no local da occisão;

b) «Operações conexas», operações como a 
descarga, a manipulação, a estabulação, a 
imobilização, o atordoamento e a sangria 
dos animais, que decorram no contexto e 
no local da occisão;

Or. en

Justificação

A descarga faz parte das operações conexas, pelo que deve ser mencionada na definição.
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Alteração 40
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) «Matadouro», qualquer 
estabelecimento utilizado para o abate de 
animais terrestres;

(k) «Matadouro», qualquer 
estabelecimento utilizado para o abate de 
animais terrestres e de animais criados 
para a produção de peles com pêlo;

Or. en

Justificação

A definição de “matadouro” tem de incluir os animais destinados à produção de peles com 
pêlo, para evitar que estes sejam excluídos de muitas das disposições da proposta de 
regulamento.  Se a definição não for alterada, nenhum dos três capítulos será aplicável aos 
animais de peles com pêlo.

Alteração 41
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) «Animais para produção de peles com 
pêlo», os mamíferos criados 
principalmente para a produção de peles 
com pêlo, tais como martas, doninhas, 
raposas, guaxinins, nútrias e chinchilas;

(m) «Animais para produção de peles com 
pêlo», os mamíferos criados 
principalmente para a produção de peles 
com pêlo, tais como martas, doninhas, 
raposas, guaxinins, cães raccoon, nútrias, 
coelhos e chinchilas;

Or. en

Justificação

A bem da coerência, são aditadas duas espécies criadas na UE para a produção da sua pele.
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Alteração 42
Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os animais devem ser objecto de 
protecção durante o período e anterior e 
posterior ao parto

Or. pl

Alteração 43
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, se tais métodos 
forem prescritos por ritos religiosos, os 
animais podem ser mortos sem 
atordoamento prévio, na condição de a 
occisão ser efectuada num matadouro.

Suprimido

No entanto, os Estados-Membros podem 
decidir não aplicar esta derrogação.

Or. en

Justificação

No seu relatório de 2004 intitulado "Welfare Aspects of animal stunning and killing 
methods", a AESA afirma que durante o período em que o animal cuja garganta foi cortada 
ainda está consciente, é muito provável que surjam problemas ligados ao seu bem-estar, pois 
o animal pode sentir ansiedade, dor, angústia e outro tipo de sofrimento, o que significa que 
matar um animal sem atordoamento contraria as exigências do princípio fundamental deste 
regulamento expresso no n.º 1 do artigo 3.º, ou seja: "Deve poupar-se aos animais qualquer 
dor ou sofrimento evitáveis durante a occisão e as operações conexas."
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Alteração 44
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O atordoamento deve ser efectuado em 
conformidade com os métodos 
especificados no anexo I.

1. O atordoamento deve ser efectuado em 
conformidade com os métodos 
especificados no anexo I.

No entanto, a técnica de atordoamento de 
aves de capoeira em tanque de imersão 
será proibida na Comunidade a partir de 
1 de Janeiro de 2018. Os pequenos 
matadouros deverão beneficiar de 
derrogações, desde que cumpram o 
disposto no n.º 5 º do Anexo II.

Or. en

Justificação

Conforme reconhecido pela AESA, a suspensão de aves vivas e o atordoamento em tanque de 
imersão são operações dolorosas e indutoras de stress, pelo que devem ser evitadas. A 
justificação da Comissão para a não eliminação dessa técnica reside na ausência de 
alternativas economicamente viáveis. Na verdade, as técnicas de gazeamento estão em 
desenvolvimento e poderão vir a substituir o atordoamento das aves de capoeira em tanque 
de imersão dentro de alguns anos em grandes e médios matadouros. Nos pequenos 
matadouros em que o custo de se passar para atordoamento por gás seria muito caro, as 
linhas de suspensão existentes têm de ser melhorados para minimizar o sofrimento das aves.

Alteração 45
Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. O anexo I pode ser alterado nos termos 
do procedimento referido no n.º 2 do artigo 
22.º, de modo a ter em conta o progresso 
científico e técnico.

3. O anexo I pode ser alterado nos termos 
do procedimento de regulamentação 
referido no n.º 2-A do artigo 22.º, de modo 
a ter em conta o progresso científico e 
técnico.

Or. en
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Alteração 46
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 7 – nº 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) occisão de animais destinados à 
produção de peles com pêlo  
A aprovação da presente alteração implica 
a supressão do artigo 7.º, n.º 3 da proposta
da Comissão.

Or. en

Justificação

Não há razão para que, nas respectivas explorações, todos os envolvidos na occisão de 
animais destinados à produção de peles com pêlo não devam estar sujeitos aos mesmos 
critérios que aqueles que trabalham nos matadouros.

Alteração 47
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A capacidade máxima de cada linha de 
abate;

a) A capacidade máxima de cada linha de 
abate e das explorações de criação de 
animais para fins de produção de peles 
com pêlo;

Or. en

Justificação

O prazo para a occisão de animais nas explorações de criação de animais para fins de 
produção de peles com pêlo é muito curto, pois ocorre logo após a sua primeira mudança de 
pêlo no Inverno, o que significa que vários milhares de animais são mortos em alguns dias 
apenas. É essencial fixar um limite máximo de occisões durante este tipo de operação, para 
evitar improvisos e más condições.
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Alteração 48
Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os operadores devem filmar o local de 
abate e conservar as gravações por um 
período de 7 a 14 dias.

Or. pl

Justificação

Saber que estão a ser filmados irá garantir uma maior disciplina dos trabalhadores do 
matadouro do que a presença de um agente responsável pelo bem-estar animal pago pelo 
mesmo orçamento que cobre as operações de abate.

Alteração 49
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 13 – nº 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os operadores das explorações de 
criação de animais para fins de produção 
de peles com pêlo devem comunicar 
antecipadamente à autoridade competente 
quando é que os animais vão ser abatidos, 
para possibilitar o controlo.

Or. en

Justificação

Muitos animais nas explorações de criação de animais para fins de produção de peles com 
pêlo são abatidos logo a sua primeira mudança de pêlo no Inverno. Outro período de abate 
ocorre geralmente após o acasalamento. Assim, ao contrário de outras operações de abate 
que se realizam durante todo o ano, o abate de animais com pêlo ocorre durante um curto 
número de dias. É essencial informar a autoridade competente, para que o controlo possa ser 
efectuado.
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Alteração 50
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 13 – nº 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os operadores das explorações de 
criação de animais para fins de produção 
de peles com pêlo devem comunicar 
antecipadamente à autoridade competente 
quando é que os animais vão ser abatidos, 
para possibilitar o controlo.

Or. en

Justificação

Muitos animais nas explorações de criação de animais para fins de produção de peles com 
pêlo são abatidos logo a sua primeira mudança de pêlo no Inverno. Outro período de abate 
ocorre geralmente após o acasalamento. Assim, ao contrário de outras operações de abate 
que se realizam durante todo o ano, o abate de animais com pêlo ocorre durante um curto 
número de dias. É essencial informar a autoridade competente, para que o controlo possa ser 
efectuado.

Alteração 51
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 13 – nº 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os operadores das explorações de 
criação de animais para fins de produção 
de peles com pêlo devem comunicar 
antecipadamente à autoridade competente 
quando é que os animais vão ser abatidos, 
para possibilitar o controlo.

Or. en
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Justificação

Muitos animais nas explorações de criação de animais para fins de produção de peles com 
pêlo são abatidos logo a sua primeira mudança de pêlo no Inverno. Outro período de abate 
ocorre geralmente após o acasalamento. Assim, ao contrário de outras operações de abate 
que se realizam durante todo o ano, o abate de animais com pêlo ocorre durante um curto 
número de dias. É essencial informar a autoridade competente, para que o controlo possa ser 
efectuado.

Alteração 52
Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Podem ser adoptadas quaisquer regras 
pormenorizadas necessárias à execução do 
presente regulamento, incluindo no que 
respeita ao abate ou occisão de peixes, nos 
termos do procedimento referido no n.º 2 
do artigo 22.º.

Podem ser adoptadas quaisquer regras 
pormenorizadas necessárias à execução do 
presente regulamento nos termos do 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
22.º

Or. en

Justificação

Tal como para todos os outros animais, o abate ou occisão de peixes deve ser regulamentado 
pelo processo de co-decisão (cf. alteração ao artigo 1.º).

Alteração 53
Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A.  Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.os 1 
a 4 do artigo 5.°-A e o artigo 7.° da 
Decisão 1999/468/CE, tendo em conta o 
disposto no seu artigo 8.°.
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Or. en

Alteração 54
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de Dezembro de 2018, o n.º 1 do 
artigo 11.º será aplicável apenas a 
matadouros novos ou a qualquer nova 
construção, concepção ou equipamento a 
que se apliquem as regras previstas no 
anexo II que não tenham entrado em 
funcionamento antes da data de 
[aplicação/entrada em vigor] do presente 
regulamento.

1. Até 31 de Dezembro de 2018, o n.º 1 do 
artigo 11.º será aplicável apenas a 
matadouros novos ou a qualquer nova 
construção ou concepção a que se 
apliquem as regras previstas no anexo II 
que não tenham entrado em funcionamento 
antes da data de [aplicação/entrada em 
vigor] do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Não há necessidade de equipamento (por exemplo, equipamento de atordoamento eléctrico 
referido no anexo II (4)) para beneficiar da derrogação aplicada à construção.

Alteração 55
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 31 de Dezembro de 2014, os 
Estados-Membros podem autorizar que os 
certificados de aptidão referidos no artigo 
18.º sejam concedidos sem exame às 
pessoas que demonstrem possuir 
experiência profissional contínua relevante 
de pelo menos [dez] anos.

2. Até 31 de Dezembro de 2014, os 
Estados-Membros podem autorizar que os 
certificados de aptidão referidos no artigo 
18.º sejam concedidos na sequência de um
exame simplificado às pessoas que 
demonstrem possuir experiência 
profissional contínua relevante de pelo 
menos [dez] anos.

Or. en
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Justificação

Um período de "experiência profissional contínua relevante de pelo menos [dez] anos" não 
garante por si só a competência e até pode reflectir o enraizamento de práticas incorrectas.
Todos os envolvidos na occisão devem ser avaliados para que o espírito da legislação seja 
mantido.

Alteração 56
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Até 1 de Janeiro de 2013, a Comissão 
submeterá ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta legislativa 
destinada a aumentar a utilização de 
matadouros móveis na Comunidade 
assegurando que sejam tomadas todas as 
precauções nessas unidades móveis para 
não comprometer o bem-estar animal.

Or. en

Justificação

Os matadouros móveis reduzem a ansiedade induzida nos animais pelas actividades de 
manipulação e transporte prévias ao abate e, consequentemente, mitigam também o risco de 
perda de qualidade da carne. Para animais frágeis como galinhas poedeiras e vacas leiteiras 
em período de lactação, estes matadouros são um importante meio de transporte para evitar 
a dor, muitas vezes fonte de fracturas ou quedas. A par disso, proporcionam benefícios 
ambientais em termos de redução da degradação do ambiente.

Alteração 57
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro 2 – linha 2

Texto da Comissão
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No Designação Descrição Categoria de animais Parâmetros de base Exigências específicas do
capítulo II do presente 

Anexo
2 Electrocus

são 
(aplicação 
da corrente 
da cabeça 
ao tronco)

Exposição do corpo a uma corrente que provoca 
simultaneamente um traçado epileptiforme 
generalizado no EEG (atordoamento) e fibrilação ou 
paragem cardíaca (occisão).

Todas as espécies, 
excepto os borregos ou 
leitões com menos de 5 
kg de peso vivo e os
bovinos.

Corrente mínima (A ou mA).
Voltagem mínima (V).
Frequência máxima (Hz).
Período de exposição mínimo.
Frequência de calibração do 
equipamento.
Optimização da intensidade da 
corrente.
Prevenção de choques eléctricos antes 
do atordoamento.

Ponto 3.

Ponto 4 para as raposas e
as chinchilas.

Alteração

No Designação Descrição Categoria de animais Parâmetros de base Exigências específicas do
capítulo II do presente 

Anexo
2 Electrocus

são 
(aplicação 
da corrente 
da cabeça 
ao tronco)

Exposição do corpo a uma corrente que provoca
simultaneamente um traçado epileptiforme 
generalizado no EEG (atordoamento) e fibrilação ou 
paragem cardíaca (occisão).

Todas as espécies, 
excepto os borregos ou 
leitões com menos de
5 kg de peso vivo,
bovinos e animais para 
produção de peles com 
pêlo..

Corrente mínima (A ou mA).
Voltagem mínima (V).
Frequência máxima (Hz).
Período de exposição mínimo.
Frequência de calibração do 
equipamento.
Optimização da intensidade da 
corrente.
Prevenção de choques eléctricos antes 
do atordoamento.

Ponto 3.
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Or. en

Justificação

The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been 
banned by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires 
considerable restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If 
cardiac arrest is induced without first inducing unconsciousness, then there is 
potential for severe pain and distress. Electrocution equipment presents hazards to 
the operator.’  The American Veterinary Medical Association disapproves of 
electrocution in this setting. It says: ‘Techniques that apply electric current from head 
to tail……are unacceptable.’ The same concerns arise for ‘ear to tail’ electrocution 
of chinchillas.

Alteração 58
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta de regulamento
Anexo I – capítulo II – ponto 4 – n.ºs 4.2 e 4.3

Texto da Comissão Alteração

4.2 Raposas Suprimido
Os eléctrodos devem ser aplicados na 
boca e no recto, com uma corrente 
mínima de 0,3 amperes e voltagem 
mínima de 110 volts durante pelo menos 
três segundos.
4.3 Chinchilas
Os eléctrodos devem ser aplicados na 
orelha e cauda, com uma corrente 
mínima de 0,57 amperes durante pelo 
menos 60 segundos.

Or. en

Justificação

Ver alteração 17.
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Alteração 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta de regulamento
Anexo I – capítulo II – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Monóxido de carbono (de fonte pura ou 
associado a outros gases) para animais 
destinados à produção de peles com pêlo

Suprimido

8.1 Os animais devem ser mantidos 
permanentemente sob supervisão visual.
8.2 Devem ser introduzidos um a um e 
antes de se introduzir o animal seguinte 
deve assegurar-se que o precedente está 
inconsciente ou morto.
8.3 Os animais devem permanecer na 
câmara até estarem mortos.

Or. en

Justificação

Ver alterações 19 e 20.

Alteração 60
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta de regulamento
Anexo I – capítulo II – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. Monóxido de carbono associado a 
outros gases para animais destinados à 
produção de peles com pêlo

Suprimido

9.1 Pode ser utilizado gás produzido por 
um motor especialmente adaptado para o 
efeito, desde que tenha sido demonstrado 
por meio de testes que:
a) o gás foi arrefecido adequadamente;
b) o gás foi suficientemente filtrado;
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c) o gás está isento de todo e qualquer 
componente ou gás irritante.
9.2 Os animais não podem ser 
introduzidos na câmara enquanto não 
tiver sido atingida a concentração mínima 
do monóxido de carbono.

Or. en

Justificação

Ver alteração 20.

Alteração 61
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – n.º 1.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No caso dos mamíferos, excepto 
lagomorfos, o tempo total de transporte 
adicionado ao período compreendido entre 
o descarregamento e o abate não deve 
exceder:

No caso dos mamíferos, excepto 
lagomorfos, o tempo total de transporte 
adicionado ao período compreendido entre 
o descarregamento e o abate não deve 
exceder:

a) 19 horas no caso dos animais não 
desmamados;

a) 2 horas no caso dos animais não 
desmamados;

b) 24 horas no caso dos equídeos e suínos; b) 12 horas no caso dos equídeos e suínos;

c) 29 horas no caso dos ruminantes. c) 12 horas no caso dos ruminantes.

Or. en

Justificação

A actual Directiva relativa à protecção dos animais no abate e/ou occisão prevê, no 
seu Anexo A, n.º6 que os animais não desmamados devem ser abatidos no prazo de 
duas horas. No caso dos equídeos, suínos e ruminantes, o tempo máximo é de 12 
horas.
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Alteração 62
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – n.º 1.5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Os s animais leiteiros em período de 
lactação devem ser abatidos num 
matadouro móvel no prazo de 12 horas.

Or. en

Justificação

Os animais leiteiros em período de lactação estão expostos a grandes sofrimentos 
durante o seu transporte e têm de ser ordenhados pelo menos de 12 em 12 horas pois, 
devido ao desenvolvimento limitado dos seus músculos posteriores, devem fazer 
grandes esforços em permanência durante o transporte para manter o equilíbrio.  
São frequentemente vítimas de quedas nos veículos, estão expostos a outros 
sofrimentos e chegam enfraquecidos aos matadouros.  Os matadouros móveis devem, 
por conseguinte, ser desenvolvidos, garantindo que a sua concepção e equipamento 
têm em conta plenamente o bem-estar dos animais.  Este aditamento é, por 
conseguinte, justificado.

Alteração 63
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta de regulamento
Anexo IV – quadro
Texto da Comissão

Operações de abate enumeradas no n.º 2 
do artigo 7.º

Matérias do exame de aptidão

Todas as operações enumeradas no n.º 2, 
alíneas a) a f), do artigo 7.º

Comportamento dos animais, sofrimento nos 
animais, consciência e sensibilidade, stress 
nos animais.

a) Manipulação e tratamento dos animais 
antes da imobilização;
b) Imobilização dos animais para efeitos de 
atordoamento ou occisão;

Aspectos práticos da manipulação e 
imobilização dos animais.

c) Atordoamento dos animais; Aspectos práticos das técnicas de 
atordoamento. Métodos de atordoamento 
e/ou occisão sobresselentes. Manutenção dos 
métodos de atordoamento e/ou occisão.
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d) Avaliação da eficácia do atordoamento; Monitorização da eficácia do atordoamento.
Métodos de atordoamento e/ou occisão 
sobresselentes.

e) Suspensão ou içamento de animais vivos; Aspectos práticos da manipulação e 
imobilização dos animais.

f) Sangria de animais vivos. Monitorização da eficácia do atordoamento.
Métodos de atordoamento e/ou occisão 
sobresselentes.

Alteração

Operações de abate enumeradas no n.º 2 
do artigo 7.º

Matérias do exame de aptidão

Todas as operações enumeradas no n.º 2, 
alíneas a) a f-A), do artigo 7.º

Comportamento dos animais, sofrimento nos 
animais, consciência e sensibilidade, stress 
nos animais.

a) Manipulação e tratamento dos animais 
antes da imobilização;
b) Imobilização dos animais para efeitos de 
atordoamento ou occisão;

Aspectos práticos da manipulação e 
imobilização dos animais.

c) Atordoamento dos animais; Aspectos práticos das técnicas de 
atordoamento. Métodos de atordoamento e/ou 
occisão sobresselentes. Manutenção dos 
métodos de atordoamento e/ou occisão.

d) Avaliação da eficácia do atordoamento; Monitorização da eficácia do atordoamento.
Métodos de atordoamento e/ou occisão 
sobresselentes.

e) Suspensão ou içamento de animais vivos; Aspectos práticos da manipulação e 
imobilização dos animais.

f) Sangria de animais vivos. Monitorização da eficácia do atordoamento.
Métodos de atordoamento e/ou occisão 
sobresselentes.

f-A)  occisão de animais destinados à 
produção de peles com pêlo

Aspectos práticos da manipulação e 
imobilização dos animais.
Aspectos práticos das técnicas de 
atordoamento.
Métodos de atordoamento e/ou occisão 
sobresselentes.
Manutenção dos equipamentos de 
atordoamento e/ou occisão.
Monitorização da eficácia do atordoamento.

Or. en

Justificação

Ver alteração 11 e a necessidade de coerência para garantir que estão abrangidos 
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todos os aspectos relativos ao abate animais para produção de peles com pêlo.
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