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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Todos os anos são abatidos nos matadouros da UE milhões de animais - suínos, ovinos, 
caprinos e bovinos. A par disso, são mortos quatro mil milhões de aves de capoeira.

Muitos dos animais são expostos a grande sofrimento, tanto durante o transporte para o 
matadouro como no momento da occisão. A União Europeia tem o dever de introduzir 
mudanças fundamentais na situação para minimizar esse sofrimento, tendo em conta que um 
grande número de cidadãos da UE exige o reforço das normas de protecção de bem-estar 
animal.

A eliminação do consumo de carne seria o meio mais óbvio de minimizar o sofrimento a que 
milhões de animais são sujeitos, pondo fim a esta matança em massa de animais. Ela deveria 
constituir uma das nossas primeiras prioridades, para garantir uma alteração célere do estado 
de coisas. Infelizmente, é muito improvável que o consumo de carne venha a ser abandonado 
num futuro próximo. Por consequência, é essencial reduzir a um nível mínimo o sofrimento
dos animais aquando da occisão.

Assim, enquanto relator de parecer, saúdo a proposta apresentada pela Comissão para a 
revisão do regime estabelecido na Directiva 93/119/CE. O projecto de regulamento prevê um 
conjunto de normas mínimas relativas ao tratamento dos animais no momento da occisão que 
será aplicável em toda a UE. É importante salientar que a responsabilidade de assegurar o 
bem-estar animal e reduzir ao mínimo a aflição e o sofrimento dos animais no abate é 
cometida aos operadores.

Sou, contudo, de opinião que a proposta da Comissão carece de algum aperfeiçoamento. A 
criação e utilização de matadouros móveis devem ser encorajadas. Esse pode ser um meio 
eficaz de minorar a necessidade de se transportarem os animais por longas distâncias através 
da Europa e eliminar, desse modo, a ansiedade que essas deslocações induzem nos animais. 
Os matadouros móveis são utilizados correntemente na Noruega. A UE poderá, em princípio, 
tomar a experiência desse país como base.

O projecto da Comissão obriga os matadouros a designarem inspectores oficiais das 
condições de protecção do bem-estar animal, o que implica uma responsabilização efectiva 
dos operadores pela observância das normas de bem-estar animal. A acção do inspector em 
causa não pode nem deve, contudo, substituir os controlos e inspecções regulares efectuados 
pelas autoridades nacionais em cada Estado-Membro. A análise da experiência dos 
Estados-Membros aponta até para a necessidade de elevar a frequência e melhorar a qualidade 
desses controlos e inspecções. Um método de financiamento possível das inspecções seria a
cobrança à indústria de uma taxa de valor reduzido por quilo de carne produzida.

O relator deste parecer gostaria de frisar que é crucial que os centros de referência nacionais 
sejam independentes, dado que lhes cabe disponibilizar conhecimentos científicos e técnicos 
especializados no domínio das questões de bem-estar animal. 

Tem de ficar claro que o regulamento proposto estabelece somente normas mínimas. Os 
Estados-Membros devem ser não só autorizados como também encorajados a aplicar normas 
de bem-estar animal mais exigentes. Tais normas podem promover a melhoria gradual da 
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protecção do bem-estar animal e, simultaneamente, a redução ao mínimo absoluto do 
sofrimento dos animais antes e no momento do abate.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

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 cinco 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 
tomando em conta as implicações sociais, 
económicas e administrativas.

Or. en
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Justificação

Para boa parte do peixe de aquicultura não é claro ainda qual seja o método de abate mais 
apropriado. Existem, contudo, indícios científicos (relatório da AESA de 15 de Junho de 
2004) de que alguns métodos estarão a ter efeitos negativos no bem-estar dos peixes, 
designadamente de ansiedade e reacções de intolerância, associados à morosidade do 
processo de perda de consciência. 

Alteração 2

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 
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. 

(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 
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. Exigir um certificado de aptidão 
a outro pessoal que intervenha na occisão 
de animais seria, no entanto, 
desproporcionado em relação aos 
objectivos visados.

Or. en
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Justificação

Não há motivo para se isentar o pessoal das explorações de produção de peles com pêlo da 
obrigação de dispor de um certificado de aptidão.

Alteração 3

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 
contribuem, assim, 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. 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 actividades de 
manipulação e transporte prévias ao abate e, consequentemente, mitigam também o risco de 
perda de qualidade da carne. A par disso, aportam benefícios ambientais em termos de 
redução das emissões de CO2.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Na occisão sem atordoamento deve 
ser feita uma incisão precisa da garganta, 
para minimizar o sofrimento. Além disso, 
se os animais não forem imobilizados 
mecanicamente após a incisão, o processo 
de sangria pode ser mais demorado, o que 
prolongará desnecessariamente o 
sofrimento dos animais. Por conseguinte, 
os animais abatidos sem atordoamento 
devem ser imobilizados individualmente.

(37) Na occisão sem atordoamento deve 
ser feita uma incisão precisa da garganta, 
para minimizar o sofrimento. Além disso, 
se os animais não forem imobilizados 
mecanicamente após a incisão, o processo 
de sangria pode ser mais demorado, o que 
prolongará desnecessariamente o 
sofrimento dos animais. Por conseguinte, 
os animais abatidos sem atordoamento 
devem ser imobilizados individualmente e 
submetidos a uma técnica de 
atordoamento eficaz logo após a incisão.

Or. en

Justificação

Naturalmente, o abate religioso tem de ser tido em conta. Contudo, para poupar os animais a 
sofrimentos escusados, o requisito básico da submissão a atordoamento imediato não pode 
deixar de lhe ser aplicável.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) - subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) em manifestações culturais e 
desportivas;

iii) em manifestações culturais;

Or. en
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Justificação

Não há motivo para se excluírem as manifestações desportivas do âmbito de aplicação deste 
regulamento.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

(f) “Atordoamento”, qualquer processo 
intencional que provoque a perda de 
consciência e sensibilidade sem dor, 
incluindo qualquer processo de que resulte 
a morte instantânea;

(f) “Atordoamento”, qualquer processo 
intencional que provoque a perda de 
consciência e sensibilidade sem dor, 
aflição ou sofrimento, incluindo qualquer 
processo de que resulte a morte 
instantânea;

Or. en

Justificação

Como a noção de dor é subjectiva, convém usar a mesma fórmula que no n.º 1 do artigo 3.º

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) “Manifestações culturais ou 
desportivas”, manifestações relacionadas 
essencialmente com tradições culturais de 
longa data ou com actividades desportivas, 
incluindo corridas ou outras formas de 
competição, em que não são produzidas 
carnes ou outros produtos animais ou em 
que essa produção é marginal em 
comparação com a manifestação 
propriamente dita e não é significativa do 
ponto de vista económico;

(h) “Manifestações culturais”, 
manifestações relacionadas essencialmente 
com tradições culturais de longa data;
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Or. en

Justificação

 Não há motivo para se excluírem as manifestações desportivas do âmbito de aplicação deste 
regulamento.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) “Abate”, a occisão de animais para 
consumo humano;

(j) “Abate”, a occisão de animais para 
consumo humano ou para produção de 
peles com pêlo;

Or. en

Justificação

A definição de “abate” exclui os animais destinados à produção de peles com pêlo de muitos 
dos preceitos da proposta. Os animais abatidos para produção de peles devem beneficiar do 
mesmo grau de protecção que os restantes animais abrangidos pelo presente regulamento. 

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Deve poupar-se aos animais qualquer 
dor ou sofrimento evitáveis durante a 
occisão e as operações conexas.

1. Deve poupar-se aos animais qualquer 
dor ou sofrimento evitáveis durante a 
occisão e as operações conexas, tais como 
o atordoamento, a estabulação, o 
descarregamento, a manipulação, o 
içamento e a suspensão.

Or. en
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Justificação

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 –n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º1, 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.

2. Em derrogação do n.º1, 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 e de 
os animais serem submetidos a 
atordoamento logo após a incisão.

Or. en

Justificação

Naturalmente, o abate religioso tem de ser tido em conta. Contudo, para poupar os animais a 
sofrimentos escusados, o requisito básico da sujeição a atordoamento imediato não pode 
deixar de lhe ser aplicável.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todavia, os Estados-Membros podem 
decidir prescrever métodos de 
atordoamento específicos para 
determinadas espécies. 

Or. en
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Justificação

Em matéria de métodos de atordoamento, alguns Estados-Membros requerem a utilização de 
práticas mais rigorosas que as previstas na presente proposta de regulamento. Esses Estados 
devem poder continuar a impor essas práticas.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 - parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além disso, a técnica de atordoamento de 
aves de capoeira em tanque de imersão 
será proibida na Comunidade a partir de
1 de Janeiro de 2004.

Or. en

Justificação

Atendendo à grave preocupação com o bem-estar dos animais manifestada pela AESA a 
propósito do atordoamento em tanque de imersão, impõe-se promover o abandono gradual 
deste método.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A occisão dos animais para produção 
de peles com pêlo deve ser supervisionada 
por uma pessoa detentora de um 
certificado de aptidão, como referido no 
artigo 18.º, que corresponda a todas as 
operações realizadas sob a sua 
supervisão.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Não há motivo para se isentar o pessoal das explorações de produção de peles com pêlo da 
obrigação de dispor de um certificado de aptidão.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.°-A
Taxa

Cada operador fica sujeito ao pagamento 
de uma taxa de valor adequado por cada 
quilograma de peso dos animais abatidos, 
proporcional à dimensão do matadouro e 
fixada pelo Estado-Membro em que o 
mesmo se situa. As receitas provenientes 
da cobrança dessa taxa serão utilizadas 
para financiar o centro de referência 
mencionado no artigo 17.º 

Or. en

Justificação

É razoável que sejam os produtores a financiar os centros de referência. Esse encargo não 
deve recair sobre os contribuintes.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 12 – nº 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem decidir 
aplicar regras mais rigorosas do que as 
previstas no Anexo III.
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Or. en

Justificação

Alguns Estados-Membros dispõem de regras operacionais mais rigorosas que as previstas na 
presente proposta de regulamento. Esses Estados devem poder continuar a aplicar essas 
regras.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 12 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores devem garantir que os 
animais mortos sem atordoamento sejam 
imobilizados por meios mecânicos.

2. Os operadores devem garantir que os 
animais mortos sem atordoamento sejam 
imobilizados por meios mecânicos e 
submetidos a atordoamento logo após a 
incisão.

Or. en

Justificação

Naturalmente, o abate religioso tem de ser tido em conta. Contudo, para poupar os animais a 
sofrimentos escusados, o requisito básico da submissão a atordoamento imediato não pode 
deixar de lhe ser aplicável.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 13 – nº 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os operadores verificam e certificam-se 
de que os animais abatidos sem 
atordoamento prévio são eficazmente 
atordoados logo após a incisão e que o 
efeito do atordoamento se mantém até à 
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confirmação da morte.

Or. en

Justificação

Naturalmente, o abate religioso tem de ser tido em conta. Contudo, para poupar os animais a 
sofrimentos escusados, o requisito básico da submissão a atordoamento imediato não pode 
deixar de lhe ser aplicável.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 13 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A correcta aplicação dos 
procedimentos de monitorização 
supramencionados será diariamente 
verificada pelo veterinário oficial e será 
mantido um registo adequado das 
operações. As verificações diárias do 
bem-estar animal incluirão um controlo 
dos indicadores e dos parâmetros de base 
descritos nos procedimentos operacionais 
normalizados.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão é omissa quanto às funções de monitorização do Veterinário oficial 
(VO), na medida em que estas são já tratadas no Regulamento (CE) n.º 854/2004, que 
estabelece regras específicas de organização dos controlos oficiais de produtos de origem 
animal destinados ao consumo humano. Ao VO cabe, contudo, um papel essencial na 
execução deste regulamento, que se impõe assinalar explicitamente.
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 17 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve designar um 
centro de referência nacional (a seguir 
“centro de referência”) encarregado de 
realizar as seguintes tarefas:

1. Cada Estado-Membro deve designar um 
centro de referência nacional (a seguir 
“centro de referência”), constituído por 
cientistas independentes e outros peritos 
em ciência do bem-estar animal,
encarregado de realizar as seguintes 
tarefas:

Or. en

Justificação

Cumpre salvaguardar a independência e a competência..

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 17 – nº 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Na eventualidade de um operador 
decidir operar um processo de acordo com 
parâmetros não conformes às directrizes 
publicadas ou aos códigos de boas 
práticas, proceder à avaliação prévia dos 
parâmetros em causa. 

Or. en

Justificação

Cumpre assegurar a eficácias das medidas de execução. 
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 19 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Solicitar aos operadores que alterem os 
respectivos procedimentos operacionais 
normalizados e, em particular, que 
reduzam ou interrompam a produção;

(a) Ordenar aos operadores que alterem os 
respectivos procedimentos operacionais 
normalizados e, em particular, que 
reduzam ou interrompam a produção;

Or. en

Justificação

Cumpre assegurar a eficácia das medidas de execução.

Alteração 22

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.

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. A par disso, aportam benefícios ambientais em termos de 
redução das emissões de CO2.



PA\754802PT.doc 17/24 PE416291v01-00

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 25 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável a partir de [1 de Janeiro de 
2011]

É aplicável a partir de [1 de Janeiro de 
2010]

Or. en

Justificação

Não há razão para se protelar até 2011 a entrada em vigor do regulamento.
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Anexo I – Capítulo I – Quadro 3

Texto da Comissão

N.º Designação Descrição Categoria de animais Parâmetros de base Exigências 
específicas do 
capítulo II do 
presente anexo

1 Dióxido de
carbono em
concentração
elevada

Exposição de animais conscientes a uma mistura
gasosa que contenha mais de 30% de dióxido de 
carbono.

Suínos, aves de capoeira 
e animais para produção 
de peles com pêlo.

Concentração do dióxido de carbono.

Duração da exposição.

Intervalo máximo entre o 

atordoamento e a sangria (suínos).

Ponto 6.
Ponto 7 para as aves de 
capoeira.

2 Dióxido de
carbono em
baixa
concentração

Exposição de animais conscientes a uma mistura 
gasosa que contenha menos de 30% de dióxido de 
carbono.

Suínos e aves de capoeira Concentração do dióxido de carbono.

Duração da exposição.

Intervalo máximo entre o atordoamento 
e a sangria (suínos).

Ponto 7 para as aves de 
capoeira.

3 Gases inertes Exposição de animais conscientes a uma mistura de 
gases inertes, como o árgon ou o azoto, que contenha 
menos de 2% de oxigénio.

Suínos e aves de capoeira Concentração do oxigénio.

Duração da exposição.

Intervalo máximo entre o atordoamento 
e a sangria em caso de atordoamento 
(suínos).

Ponto 7 para as aves de 
capoeira.

4 Monóxido
de carbono
(fonte
pura)

Exposição de animais conscientes a uma mistura 
gasosa que contenha mais de 4 % de monóxido de 
carbono

Animais para produção 
de peles com pêlo e 
leitões

Qualidade da fonte de gás.

Concentração do dióxido de carbono.

Duração da exposição.

Temperatura do gás.

Ponto 8.

5 Monóxido de
carbono
associado

Exposição de animais conscientes a uma mistura 
gasosa que contenha mais de 1 % de monóxido de 
carbono associado a outros gases tóxicos.

Animais para produção 
de peles com pêlo

Concentração do monóxido de 

carbono.

Ponto 8.
Ponto 9.
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a outros
gases

Duração da exposição.

Temperatura do gás.

Filtração do gás produzido pelo motor.

Texto proposto pelo Parlamento

N.º Designação Descrição Categoria de animais Parâmetros de base Exigências 
específicas do 
capítulo II do
presente anexo

1 Dióxido de
carbono em
concentração
elevada

Exposição de animais conscientes a uma mistura 
gasosa que contenha mais de 30% de dióxido de 
carbono.

Suínos e aves de capoeira Concentração do dióxido de carbono.

Duração da exposição.

Ponto 6.
Ponto 7 para as aves de 
capoeira.

2 Dióxido de
carbono em
baixa
concentração

Exposição de animais conscientes a uma mistura 
gasosa que contenha menos de 30% de dióxido de 
carbono.

Suínos e aves de capoeira Concentração do dióxido de carbono.

Duração da exposição.

Intervalo máximo entre o atordoamento 
e a sangria em caso de atordoamento 
(suínos).

Ponto 7 para as aves de 
capoeira.

3 Gases inertes Exposição de animais conscientes a uma mistura de 
gases inertes, como o árgon ou o azoto, que contenha 
menos de 2% de oxigénio.

Suínos e aves de capoeira Concentração do oxigénio.

Duração da exposição.

Intervalo máximo entre o atordoamento 
e a sangria em caso de atordoamento 
(suínos).

Ponto 7 para as aves de 
capoeira.

4 Monóxido de
carbono
(fonte
pura)

Exposição de animais conscientes a uma mistura 
gasosa que contenha mais de 4 % de monóxido de 
carbono

Leitões Qualidade da fonte de gás.

Concentração do monóxido de carbono.

Duração da exposição.

Ponto 8.
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Temperatura do gás.

Or. en
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Or. en

Justificação

Visto que as aves de capoeira sofrem de intolerância a concentrações elevadas de dióxido de 
carbono, o seu uso não deve ser autorizado em matadouros com animais conscientes, mas 
apenas para fins de combate a doenças em explorações. A única excepção admissível é a 
utilização de um método bifásico para frangos, com a administração, primeiro, de uma 
mistura de 40% de CO2, 30% de oxigénio e 30% de nitrogénio por 30 segundos, seguida, 
depois de as aves estarem inconscientes, de uma mistura de 80% de CO2 no ar. O recurso a 
qualquer outra mistura de gases com concentrações de CO2 superiores a 30% está sujeito a 
aprovação prévia. A utilização de CO2 não é um método adequado para o abate de patos e 
gansos, animais dotados de grande resistência a técnicas de gaseamento. Dado que os 
animais destinados a produção de peles com pêlo sofrem de intolerância a concentrações 
elevadas de CO2, impõe-se consignar explicitamente que este gás não deve ser utilizado no 
abate das ditas espécies. O monóxido de carbono tem de provir exclusivamente de fonte pura, 
pois sendo filtrado, apenas, pode provocar irritação e sofrimento aos animais. Uma 
alternativa preferível, quer ao dióxido de carbono quer ao monóxido de carbono de fonte 
pura, é a utilização de árgon. 

Alteração 25

Proposta de regulamento
Anexo I – Capítulo II – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Dióxido de carbono em concentração 
elevada e baixa, gases inertes ou uma 
combinação destas misturas gasosas para 
aves de capoeira.

7. Dióxido de carbono em concentração 
elevada e baixa, gases inertes ou uma 
combinação destas misturas gasosas para 
aves de capoeira.

7.1 dióxido de carbono em concentração 
elevada não deve ser usado em 
matadouros, mas apenas em explorações 
no abate de pintos excedentários ou para 
fins de combate a doenças.
7.2 A única excepção admissível à regra 
enunciada no ponto 7.1 é o recurso a um 
método bifásico, com a administração, 
primeiro, de uma mistura de 40% de CO2,
30% de oxigénio e 30% de nitrogénio por 
30 segundos, seguida, depois de as aves 
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estarem inconscientes, de uma mistura de 
80% de CO2 em ar.

7.3 Os gases não podem, em caso algum, 
penetrar na câmara ou no local destinados 
ao atordoamento ou occisão das aves de 
modo a poderem provocar queimaduras ou 
excitação resultantes de congelamento ou 
falta de humidade.

Os gases não podem, em caso algum, 
penetrar na câmara ou no local destinados 
ao atordoamento ou occisão das aves de 
modo a poderem provocar queimaduras ou 
excitação resultantes de congelamento ou 
falta de humidade. 

7.4 O dióxido de carbono não deve ser 
usado em patos e gansos.

Or. en

Justificação

Visto que as aves de capoeira sofrem de intolerância a concentrações elevadas de dióxido de 
carbono, o seu uso não deve ser autorizado em matadouros com animais conscientes, mas 
apenas para fins de combate a doenças em explorações. A única excepção admissível é a 
utilização de um método bifásico para frangos, com a administração, primeiro, de uma 
mistura de 40% de CO2, 30% de oxigénio e 30% de nitrogénio por 30 segundos, seguida, 
depois de as aves estarem inconscientes, de uma mistura de 80% de CO2 no ar. O recurso a 
qualquer outra mistura de gases com concentrações de CO2 superiores a 30% está sujeito a 
aprovação prévia. A utilização de CO2 não é um método adequado para o abate de patos e 
gansos, animais dotados de grande resistência a técnicas de gaseamento. Dado que os 
animais destinados à produção de peles com pêlo sofrem de intolerância a concentrações 
elevadas de CO2, impõe-se consignar explicitamente que este gás não deve ser utilizado no 
abate das ditas espécies.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – ponto 1.2

Texto da Comissão Alteração

1.2 Os animais devem ser descarregados o 
mais depressa possível e subsequentemente 
abatidos sem demoras desnecessárias.

1.2 Os animais devem ser descarregados o 
mais depressa possível e subsequentemente 
abatidos sem demoras desnecessárias.

No caso das aves de capoeira e dos 
lagomorfos, o tempo total de transporte 
adicionado ao período compreendido entre 

O tempo total de transporte adicionado ao 
período compreendido entre o 
descarregamento e o abate não deve 
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o descarregamento e o abate não deve 
exceder 12 horas.

exceder:

No caso dos mamíferos, com excepção dos 
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) 6 horas no caso dos animais não 
desmamados e dos animais que não 
podem ser alimentados durante o 
transporte ou o período de estabulação;

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

(b) 12 horas no caso de todos os restantes 
animais.

(c) 29 horas no caso dos ruminantes.
Expirados esses prazos, os animais devem 
ser estabulados, alimentados e, 
subsequentemente, receber alimentos em 
quantidades moderadas e a intervalos 
adequados. Nestes casos, os animais devem 
dispor de uma quantidade adequada de 
material de cama ou material equivalente 
que garanta um nível de conforto adaptado 
à espécie e ao número de animais em 
questão. Este material deve garantir uma 
absorção adequada da urina e das fezes.

Expirados esses prazos, os animais devem 
ser estabulados, alimentados e, 
subsequentemente, receber alimentos em 
quantidades moderadas e a intervalos 
adequados. Nestes casos, os animais devem 
dispor de uma quantidade adequada de 
material de cama ou material equivalente 
que garanta um nível de conforto adaptado 
à espécie e ao número de animais em 
questão. Este material deve garantir uma 
absorção adequada da urina e das fezes.

Or. en

Justificação

Para assegurar o bem-estar dos animais, é essencial reduzir o tempo de transporte e 
estabulação. No caso dos animais que não são alimentados durante o transporte/estabulação, 
por exemplo, as aves de capoeira, o tempo de transporte/estabulação deve ser mais 
encurtado ainda.
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – ponto 1.-1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.-1 A operação de transporte deve ser 
conduzida sem sobressaltar os animais. 
Estes devem dispor de espaço para se 
mexerem e deve tirar-se partido do seu 
instinto gregário. Sempre que tal seja 
necessário, como no caso dos equídeos, 
porém, os animais serão conduzidos um a 
um.

Or. en
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