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SUGESTÕES

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 sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda que o âmbito de aplicação do artigo 13.º do Tratado é geral e que, nessa medida, 
reveste a mesma importância que a proteção do ambiente ou dos consumidores; sublinha, 
por conseguinte, que a estratégia da UE sobre o bem-estar dos animais deve prever 
iniciativas e ações que promovam o bem-estar dos animais em todos os domínios 
políticos;

2. Congratula-se com inclusão na estratégia da Lei-Quadro Europeia relativa ao Bem-Estar 
Animal; reitera que tal lei-quadro deve basear-se em dados científicos validados e 
atualizados e abranger todos os animais, quer domesticados, quer selvagens, bem como as 
espécies exóticas invasoras e os peixes;

3. Exorta a Comissão, quando existam provas científicas claras que demonstrem a existência 
de problemas relativos ao bem-estar dos animais, a adaptar e introduzir novos 
instrumentos políticos para resolver esses problemas, incluindo nos casos que digam 
respeito ao gado leiteiro, aos peixes de viveiro e ao transporte de animais vivos;

4. Sublinha que a lista de ações incluída na estratégia deve prever: 

– a revisão do Regulamento 1/2005;

– a introdução de orientações ou a execução das normas da UE relativas à proteção de 
animais aquando do abate;

– uma proposta legislativa que introduza a proibição da clonagem e da comercialização de 
produtos derivados de clones e seus descendentes;

5. Insta a Comissão a adotar uma estratégia a nível de toda a UE para o desenvolvimento e a 
utilização de métodos de ensaio alternativos que não envolvam animais, no quadro da 
revisão da legislação da UE e no contexto das novas tecnologias; 

6. Solicita à Comissão que efetue uma análise cuidadosa do impacto sobre a saúde animal, a 
saúde humana e o ambiente decorrente dos atuais métodos insustentáveis de produção 
pecuária e que garanta que as sinergias planeadas com a PAC, e incluídas na estratégia, se 
traduzam num maior apoio a sistemas de produção sustentáveis e com um bem-estar 
animal melhorado, contribuindo, assim, para prevenir a propagação de doenças e da 
resistência antimicrobiana;

7. Insta a Comissão a inscrever o bem-estar dos animais como um objetivo do futuro Sétimo 
Programa de Ação em matéria de Ambiente, assegurando, em particular, a inclusão de 
estratégias e ações que visem a redução do recurso a animais na investigação, a proteção 
dos animais selvagens, a defesa efetiva e a melhoria da biodiversidade, bem como a 
promoção de uma atividade pecuária sustentável.
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