
AM\587560PT.doc PE 364.905v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

7.11.2005 PE 364.905v01-00

ALTERAÇÕES 5-49

Projecto de parecer (PE 362.612v01-00)
Dan Jørgensen
Estabelecimento de regras mínimas para a protecção dos frangos de carne

Proposta de directiva (COM(2005)0221 - C6-0190/2005 - 2005/0099 (CNS))

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 5
Citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente, o 
artigo 37.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente, o 
artigo 37.º e o artigo 152º,

Or. en

Justificação

A melhoria do bem-estar dos frangos diminuindo a intensidade da criação e utilizando raças 
mais resistentes reduz a necessidade de recorrer à medicina veterinária, a aditivos 
alimentares ou a biocidas. As disposições da presente directiva deveriam, portanto, ter 
também um impacto adequado na segurança dos alimentos e na saúde pública. Deveria, 
consequentemente, utilizar-se uma dupla base jurídica.
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Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 6
Considerando 10

(10) No estabelecimento das regras de 
protecção dos frangos, deve manter-se o 
equilíbrio entre os vários aspectos a tomar 
em consideração, como sejam o bem-estar 
e a saúde dos animais, considerações 
económicas e sociais e impacto ambiental.

(10) No estabelecimento das regras de 
protecção dos frangos, deve manter-se o 
equilíbrio entre os vários aspectos a tomar 
em consideração, como sejam o bem-estar 
e a saúde dos animais, considerações 
económicas e sociais e impactos sobre a 
segurança dos alimentos e o ambiente.

Or. en

Justificação

A melhoria do bem-estar dos frangos diminuindo a intensidade da criação e utilizando raças 
mais resistentes reduz a necessidade de recorrer à medicina veterinária, a aditivos 
alimentares ou a biocidas. As disposições da presente directiva deveriam, portanto, ter 
também um impacto adequado na segurança dos alimentos e na saúde pública. Deveria, 
consequentemente, utilizar-se uma dupla base jurídica.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 7
Artigo 1, alínea a)

a) estabelecimentos com menos de 100 
frangos;  

a) estabelecimentos que normalmente têm
menos de 100 frangos;

Or. en

Justificação

O número de frangos num estabelecimento pode ser temporariamente inferior a 100 em 
qualquer altura. Os estabelecimentos que temporariamente tenham menos de 100 frangos 
deveriam, no entanto, continuar a ser incluídos no âmbito da presente directiva.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 8
Artigo 1, alínea b)

b) estabelecimentos com núcleos de 
reprodução;

Suprimido

Or. en
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Justificação

Os núcleos de reprodução deveriam ser incluídos no âmbito da presente directiva.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 9
Artigo 3, nº 2

2. Os Estados-Membros devem 
providenciar para que a densidade de 
frangos por metro quadrado de zona 
utilizável (“densidade animal”) nos 
estabelecimentos ou em unidades 
individuais de um estabelecimento não 
exceda 30 quilogramas de peso vivo.

2. Os Estados-Membros devem 
providenciar para que a densidade de 
frangos por metro quadrado de zona 
utilizável (“densidade animal”) nos 
estabelecimentos ou em unidades 
individuais de um estabelecimento não 
exceda 20 quilogramas de peso vivo.

Or. en

Justificação

Uma densidade animal superior a 20 kg/m2 aumenta o problema de bem-estar dos animais.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 10
Artigo 3, nº 2 bis (novo)

2 bis. Não serão utilizadas raças de 
reprodução com uma taxa média de 
crescimento diário superior a 40 gramas.

Or. en

Justificação

A selecção uniforme de raças de frangos com um rápido crescimento é responsável por 
muitos dos problemas de bem-estar animal, doenças dos animais, assim como problemas de 
segurança dos alimentos.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 11
Artigo 3, nº 3

3. Em derrogação ao disposto no n.º 2, os 
Estados-Membros podem autorizar uma 
densidade animal não superior a 38 
quilogramas de peso vivo, em 

Suprimido
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estabelecimentos ou unidades individuais 
de estabelecimentos, desde que o 
proprietário ou detentor cumpra os 
requisitos enunciados no anexo II, além 
dos do anexo I.
Nesses casos, os Estados-Membros 
providenciam para que:
a) a autoridade competente execute as 
medidas de inspecção, controlo e 
acompanhamento referidas nos anexos 
III e IV; e
b) o veterinário oficial responsável pelos 
controlos oficiais no matadouro cumpra 
os requisitos enunciados no anexo IV.

Or. en

Justificação

Os elevados níveis previstos para a derrogação deveriam aplicar-se em todos os 
estabelecimentos. Não há qualquer razão para tolerar densidades animais mais elevadas.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 12
Artigo 3, nº 3, parágrafo 1

3. Em derrogação ao disposto no n.º 2, os 
Estados-Membros podem autorizar uma 
densidade animal não superior a 38 
quilogramas de peso vivo, em 
estabelecimentos ou unidades individuais 
de estabelecimentos, desde que o 
proprietário ou detentor cumpra os 
requisitos enunciados no anexo II, além 
dos do anexo I.

3. Em derrogação ao disposto no n.º 2, os 
Estados-Membros podem autorizar uma 
densidade animal não superior a 25 
quilogramas de peso vivo, em 
estabelecimentos ou unidades individuais 
de estabelecimentos, desde que o 
proprietário ou detentor cumpra os 
requisitos enunciados no anexo II, além 
dos do anexo I.

Or. en

Justificação

Uma densidade animal superior a 20 kg/m2 aumenta o problema de bem-estar dos animais. 
Poder-se-á tolerar uma densidade de 25 kg/m2 se se preencherem as condições adequadas.
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Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 13
Artigo 4, nº 3

3. Os Estados-Membros providenciam para 
que se estabeleça um sistema de controlo e 
aprovação dos cursos de formação. O 
proprietário ou detentor dos frangos deve 
possuir um certificado reconhecido pela 
autoridade competente do Estado-Membro, 
atestando que completou um desses cursos 
de formação ou que adquiriu experiência 
equivalente à formação.

3. Os Estados-Membros providenciam para 
que se estabeleça um sistema de controlo e 
aprovação dos cursos de formação, 
incluindo uma análise independente da 
competência das pessoas referidas na 
alínea a) do nº 1. O proprietário ou 
detentor dos frangos deve possuir um 
certificado reconhecido pela autoridade 
competente do Estado-Membro, atestando 
que completou um desses cursos de 
formação ou que adquiriu experiência 
equivalente à formação.

Or. en

Justificação

Os cursos de formação deverão ter como resultado melhorias mensuráveis no domínio da 
competência.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 14
Artigo 4, nº 4

4. Os Estados-Membros podem 
reconhecer a experiência adquirida antes 
[de 1 de Dezembro de 2006] como sendo 
equivalente à participação em tais cursos 
de formação, devendo emitir certificados 
que atestem as referidas equivalências.

Suprimido

Or. en

Justificação

A experiência com o status quo da criação de frangos não é equivalente à participação em 
cursos de formação sobre o bem-estar dos animais.
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Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 15
Artigo 5, nº 1, parágrafo 1

O mais tardar dois anos a partir da data de 
aprovação da presente directiva, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a eventual introdução, a nível comunitário, 
de um sistema de rotulagem específico, 
harmonizado e obrigatório, da carne de 
frango, bem como de produtos e 
preparados à base de carne de frango, 
baseado no cumprimento das normas de 
bem-estar dos animais.

O mais tardar dois anos a partir da data de 
aprovação da presente directiva, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a eventual introdução, a nível comunitário, 
de um sistema de rotulagem específico, 
harmonizado e obrigatório, da carne de 
frango, bem como de produtos e 
preparados à base de carne de frango, 
baseado no cumprimento das normas de 
bem-estar dos animais, incluindo uma 
informação clara sobre as normas de 
produção e de rotulagem da origem do 
produto.

Or. en

Justificação

A rotulagem das norma de produção e da origem geográfica dos produtos alimentares, 
especialmente os produtos e preparados à base de carne, é necessária para uma opção 
informada do consumidor.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 16
Artigo 6

1. O mais tardar cinco anos após a data de 
aprovação da presente directiva, os 
Estados-Membros enviam à Comissão uma 
síntese dos dados recolhidos, como 
disposto nos pontos 1 e 2 do anexo IV.

1. O mais tardar três anos após a data de 
aprovação da presente directiva, os 
Estados-Membros enviam à Comissão uma 
síntese dos dados recolhidos, como 
disposto nos pontos 1 e 2 do anexo IV.

Com base nesses dados e no parecer 
científico da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a influência 
dos parâmetros genéticos em deficiências 
identificadas que resultam no escasso 
bem-estar dos frangos. O referido relatório 
será acompanhado de propostas legislativas 
adequadas, se necessário.

Com base nesses dados e no parecer 
científico da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos, e o mais tardar 
quatro anos após a data da adopção da 
presente directiva, a Comissão apresenta 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a influência dos parâmetros 
genéticos em deficiências identificadas e 
todos os aspectos sanitários que resultam 
no escasso bem-estar dos frangos. O 
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referido relatório será acompanhado de 
propostas legislativas adequadas, se 
necessário.
O relatório e as disposições legislativas 
deveriam ter em conta tanto a genética 
dos frangos como as condições de 
bem-estar em que os progenitores são 
criados, e deveriam considerar opções 
como as aves de criação de uma raça 
reconhecida de crescimento lento, as 
restrições no que respeita ao aumento 
diário de peso das aves, uma idade 
mínima para o seu abate ou a proibição 
da utilização de frangos que provenham 
de progenitores cuja alimentação esteja 
sujeita a restrições.

2. O formato dos dados a comunicar, como 
disposto no n.º 1, deve ser determinado 
pela Comissão dois anos após a data de 
aprovação da presente directiva, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 9.º.

2. O formato dos dados a comunicar, como 
disposto no n.º 1, deve ser determinado 
pela Comissão um ano após a data de 
aprovação da presente directiva, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 9.º

Or. en

Justificação

Há muito tempo que é claro que os parâmetros genéticos desempenham um papel muito 
importante nos problemas de bem-estar dos frangos. A presente alteração estabelece prazos 
mais restritos para a recolha de dados e estabelece um prazo para a apresentação de um 
relatório e de propostas legislativas.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 17
Artigo 6, nº 1

1. O mais tardar cinco anos após a data de 
aprovação da presente directiva, os 
Estados-Membros enviam à Comissão uma 
síntese dos dados recolhidos, como 
disposto nos pontos 1 e 2 do anexo IV.

1. O mais tardar dois anos após a data de 
aprovação da presente directiva, os 
Estados-Membros enviam à Comissão uma 
síntese dos dados recolhidos, como 
disposto nos pontos 1 e 2 do anexo IV.

Com base nesses dados e no parecer 
científico da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a influência 
dos parâmetros genéticos em deficiências 

Com base no parecer científico da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a influência dos parâmetros 
genéticos em deficiências identificadas que 
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identificadas que resultam no escasso 
bem-estar dos frangos. O referido relatório 
será acompanhado de propostas legislativas 
adequadas, se necessário.

resultam no escasso bem-estar dos frangos 
em explorações agrícolas e centros de 
reprodução, no que respeita à perda da 
diversidade genética na reprodução de 
frangos, incluindo uma análise 
custos-benefícios da utilização de várias 
raças reprodutoras no que respeita à 
saúde animal, resistência a doenças e 
necessidade de utilização de biocidas e de 
produtos da medicina veterinária. O 
referido relatório será apresentado o mais 
tardar 30 dias após a adopção da presente 
directiva e acompanhado de propostas 
legislativas adequadas, se necessário.

Or. en

Justificação

A selecção uniforme de raças de frangos com um rápido crescimento é responsável por 
muitos dos problemas de bem-estar animal, doenças dos animais, assim como problemas de 
segurança dos alimentos.

Alteração apresentada por Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Alteração 18
Artigo 6, nº 1, parágrafo 1

O mais tardar cinco anos após a data de 
aprovação da presente directiva, os 
Estados-Membros enviam à Comissão uma 
síntese dos dados recolhidos, como 
disposto nos pontos 1 e 2 do anexo IV.

O mais tardar dois anos após a data de 
aprovação da presente directiva, os 
Estados-Membros enviam à Comissão uma 
síntese dos dados recolhidos, como 
disposto nos pontos 1 e 2 do anexo IV.

Or. nl

Justificação

Cinco anos é um período de tempo demasiado longo; os Estados-Membros deverão poder 
enviar à Comissão uma síntese dos dados por si recolhidos dentro de um prazo de dois anos.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 19
Artigo 6, nº 2

2. O formato dos dados a comunicar, como 
disposto no n.º 1, deve ser determinado 
pela Comissão dois anos após a data de 

2. O formato dos dados a comunicar, como 
disposto no n.º 1, deve ser determinado 
pela Comissão seis meses após a data de 
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aprovação da presente directiva, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 9.º. 

aprovação da presente directiva, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 9.º.

Or. en

Justificação

A recolha dos dados já está descrita no Anexo IV. Os pormenores técnicos como, por 
exemplo, o formato dos dados não deveriam atrasar desnecessariamente o processo.

Alteração apresentada por Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Alteração 20
Artigo 6, nº 2 bis (novo)

2bis. O mais tardar dois anos após a 
adopção da presente directiva, a 
Comissão, com base num parecer 
científico da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos sobre as 
consequências das condições de criação 
para o bem-estar dos frangos de carne, 
incluindo os seus progenitores, deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta de directiva 
relativa a uma melhoria das condições de 
criação, dos estabelecimentos e do 
tratamento dos progenitores dos frangos 
de carne.

Or. nl

Justificação

No considerando 14, exprime-se o desejo de que, com base em novos dados científicos, se 
elabore um relatório para melhorar o bem-estar dos frangos de carne, incluindo os seus 
progenitores.

Para concretizar este considerando, é necessário este artigo.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 21
Anexo I, ponto 2

2. Os frangos devem poder alimentar-se 
continuamente e não podem ser privados 
de alimentação mais de 12 horas antes do 

2. Os frangos devem poder alimentar-se 
continuamente ou segundo horários fixos
e não podem ser privados de alimentação 
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prazo previsto para o abate. mais de 12 horas antes do prazo previsto 
para o abate.

Or. en

Justificação

A presente directiva exige que os frangos se possam alimentar continuamente; no entanto, 
vários estudos científicos demonstraram que a alimentação segundo horários fixos pode ser 
igualmente benéfica, pelo que também deveria ser prevista pela presente directiva.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 22
Anexo I, ponto 3

3. Todos os frangos devem ter acesso em 
permanência a camas secas e friáveis à 
superfície.

3. Todos os frangos devem ter acesso em 
permanência a camas secas e friáveis à 
superfície, higiénicas, feitas de um 
material adequado e de partículas de um 
tamanho adequado e com uma espessura 
média de, pelo menos, 5 cm..
Depois de um estabelecimento ser 
evacuado, todas as camas devem ser 
removidas, o estabelecimento devidamente 
limpo e desinfectado e as novas aves 
deverão dispor de uma cama limpa.

Or. en

Justificação

A cama deveria ter, pelo menos, 5 cm de espessura e ser higiénica.

A fim de evitar surtos de doenças contagiosas como, por exemplo, doenças respiratórias, 
gripe das aves e doença de Newcastle, o nível de bio-segurança em estabelecimentos avícolas 
deveria ser elevado. Sempre que se efectue um vazio sanitário, é importante remover as 
camas e proceder à limpeza do estabelecimento.

Alteração apresentada por Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Alteração 23
Anexo I, ponto 3

3. Todos os frangos devem ter acesso em 
permanência a camas secas e friáveis à 
superfície.

3. Todos os frangos devem ter acesso em 
permanência a camas secas e friáveis à 
superfície. Estas camas deverão ter, no 
mínimo, 5 cm de espessura aquando da 
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introdução de um novo lote de frangos de 
carne nas instalações.

Or. nl

Justificação

Cinco anos é um período de tempo demasiado longo, os Estados-Membros deverão poder 
apresentar à Comissão, num prazo de dois anos, um resumo dos dados por si recolhidos. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 24
Anexo I, ponto 3

3. Todos os frangos devem ter acesso em 
permanência a camas secas e friáveis à 
superfície.

3. Todos os frangos devem ter acesso em 
permanência a camas secas e friáveis à 
superfície. A espessura da cama será de, 
pelo menos, 5 cm aquando da introdução 
de um novo lote na unidade. O 
estabelecimento deverá apresentar 
alguma diversidade como, por exemplo, 
palha, aparas de madeira, folhelho, 
couves ou grãos inteiros espalhados.

Or. en

Justificação

Uma cama de má qualidade ou húmida é, para além da densidade animal, uma das 
principais razões para problemas de bem-estar dos frangos e deveria exigir-se uma 
quantidade e qualidade adequadas de camas para todos os estabelecimentos. Há provas 
científicas de que um ambiente diversificado pode aumentar a actividade dos frangos, 
reduzindo, assim, alguns dos problemas de bem-estar.

Alteração apresentada por Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Alteração 25
Anexo I, ponto 4

4. A ventilação será suficiente para evitar 
sobreaquecimentos e, quando necessário 
em conjugação com sistemas de 
aquecimento, remover humidade.

4. O estabelecimento está equipado com 
sistemas de ventilação, aquecimento e 
refrigeração que são concebidos por 
forma a que:
a) a concentração de NH3 não exceda 20 
ppm e a concentração de CO2 não exceda 
3000 ppm medidos ao nível da cabeça dos 
frangos de carne;
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b) a temperatura interior, quando a 
temperatura exterior medida à sombra 
exceder 30º C, não exceda a temperatura 
exterior em mais de 3º C;
c) a humidade relativa no interior da 
unidade do estabelecimento não exceda 
70%, quando a temperatura exterior for 
inferior a 10º C.

Or. nl

Justificação

Mesmo quando se respeita o peso máximo dos frangos vivos, continuam a existir problemas 
de bem-estar, como, por exemplo, a qualidade do ar e a temperatura.

Concentrações de amoníaco demasiado elevadas são nefastas para a saúde dos frangos e 
estão relacionadas com a qualidade da cama (ver alteração 2).

O nível de poluição do ar deve atribuir-se, nomeadamente, à eficácia do sistema de 
ventilação, que é responsável pela manutenção de uma temperatura correcta e de um nível 
adequado de humidade.

Estas condições ambientais estão consignadas no Anexo II, mas deveriam também ser 
inseridas no Anexo I, dado que uma densidade máxima de 25 kg não é suficiente para 
garantir o bem-estar dos frangos.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 26
Anexo I, ponto 4

4. A ventilação será suficiente para evitar 
sobreaquecimentos e, quando necessário 
em conjugação com sistemas de 
aquecimento, remover humidade.

4. A ventilação será suficiente para evitar 
sobreaquecimentos e, quando necessário 
em conjugação com sistemas de 
aquecimento, remover humidade. A taxa 
mínima de ventilação não deveria ser 
inferior a 4,5 m3 por quilograma de peso 
corporal e por hora.

Or. en

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 27
Anexo I, ponto 4

4. A ventilação será suficiente para evitar 4. A ventilação será suficiente para evitar 
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sobreaquecimentos e, quando necessário 
em conjugação com sistemas de 
aquecimento, remover humidade.

sobreaquecimentos e, quando necessário 
em conjugação com sistemas de 
aquecimento, remover humidade.
O proprietário ou detentor deve zelar por 
que cada unidade de um estabelecimento 
esteja equipada com sistemas de 
ventilação, aquecimento e refrigeração 
concebidos, construídos e a funcionar de 
forma a que
a) a concentração de NH3 não exceda 15 
ppm e a concentração de CO2 não exceda 
3000 ppm medidos ao nível das cabeças 
dos frangos; 
b) a temperatura interior, quando a 
temperatura exterior medida à sombra 
exceder 30º C, não exceda a temperatura 
exterior em mais de 3º C;
c) quando a temperatura exterior for 
inferior a 10º C, a humidade relativa no 
interior da unidade do estabelecimento 
não exceda 70%.
O sistema de ventilação, aquecimento e 
refrigeração deve ser inspeccionado 
regularmente.

Or. en

Justificação

A humidade, associada a uma temperatura elevada, favorece o aumento das bactérias que 
irão decompor material orgânico e produzir amoníaco. O amoníaco e uma cama húmida 
combinados são responsáveis por muitos problemas como, por exemplo, a dermatite de 
contacto, doenças infecciosas e respiratórias e a ascite. Para eliminar estes problemas, os 
níveis de amoníaco deveriam ser sempre mantidos abaixo de 15 ppm. As disposições do ponto 
3 do Anexo II proposto deveriam, consequentemente, ser aplicáveis a todos os 
estabelecimentos.

Alteração apresentada por Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Alteração 28
Anexo I, ponto 6

6. Todos os edifícios devem dispor de 
iluminação com uma intensidade mínima 
de 20 lux durante os períodos de 
iluminação, medida ao nível do olho da ave 
e iluminando toda a superfície do solo. 

6. Todos os edifícios devem dispor de 
iluminação com uma intensidade mínima 
de 100 lux durante os períodos de 
iluminação, medida ao nível do olho da ave 
e iluminando toda a superfície do solo. 
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Pode ser autorizada uma redução 
temporária do nível de iluminação, se 
necessário, mediante parecer de um 
veterinário.

Pode ser autorizada uma redução 
temporária do nível de iluminação, se 
necessário, mediante parecer de um 
veterinário.

Or. nl

Justificação

Mesmo quando se respeita o peso máximo de frangos vivos, continua a haver problemas de 
bem-estar como, por exemplo, a intensidade da luz. Uma intensidade de luz demasiado 
reduzida desencoraja os frangos de se moverem e acelera o aumento de peso. Uma forte 
intensidade de luz brilhante incita a um maior movimento e é essencial para a sobrevivência 
dos frangos durante as primeiras semanas.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 29
Anexo I, ponto 6

6. Todos os edifícios devem dispor de 
iluminação com uma intensidade mínima 
de 20 lux durante os períodos de 
iluminação, medida ao nível do olho da 
ave e iluminando toda a superfície do solo. 
Pode ser autorizada uma redução 
temporária do nível de iluminação, se 
necessário, mediante parecer de um 
veterinário.

6. Todos os edifícios devem dispor de 
iluminação com uma intensidade mínima
de 50 lux, em média, durante os períodos 
de iluminação e nunca inferior a 20 lux; 
essas medidas devem ser feitas ao nível do 
olho da ave e iluminando toda a superfície 
do solo. Pode ser autorizada uma redução 
temporária do nível de iluminação, se 
necessário, mediante parecer de um 
veterinário.

Or. en

Justificação

A intensidade da luz não deveria ser inferior a 20 lux, mas deveria exigir-se um nível mais 
elevado de 50 lux em média.

OU

A intensidade mínima de luz deveria ser 100 lux.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 30
Anexo I, ponto 6

6. Todos os edifícios devem dispor de 
iluminação com uma intensidade mínima 

6. Todos os edifícios devem dispor de 
iluminação com uma intensidade mínima 
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de 20 lux durante os períodos de 
iluminação, medida ao nível do olho da ave 
e iluminando toda a superfície do solo. 
Pode ser autorizada uma redução 
temporária do nível de iluminação, se 
necessário, mediante parecer de um 
veterinário.

de 100 lux durante os períodos de 
iluminação, medida ao nível do olho da ave 
e iluminando toda a superfície do solo. Só 
devem usar-se fontes de luz não 
intermitentes. Pode ser autorizada uma 
redução temporária do nível de iluminação, 
se necessário, mediante parecer de um 
veterinário.

Or. en

Justificação

No seu relatório de Março de 2000, o Comité Científico da Saúde e do Bem-Estar dos 
Animais recomenda um mínimo de 100 lux. Como os frangos se apercebem diferentemente 
das fontes de luz artificial e como uma luz intermitente pode causar elevados níveis de stress, 
esta disposição é necessária para melhorar o bem-estar dos animais.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 31
Anexo I, ponto 7

7. Num prazo de três dias a partir do 
momento em que os frangos são 
instalados no edifício e até três dias antes 
do prazo previsto para o abate, a
iluminação deve seguir um ritmo de 24 
horas e incluir períodos de escuridão de, 
pelo menos, oito horas no total com, pelo 
menos, um período ininterrupto de 
escuridão de, no mínimo, quatro horas.

7. A iluminação deve seguir um ritmo de 
24 horas e incluir períodos de escuridão de, 
pelo menos, oito horas no total com, pelo 
menos, um período ininterrupto de 
escuridão de, no mínimo, seis horas.

Or. en

Justificação

Na sequência da recomendação da Convenção Europeia.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 32
Anexo I, ponto 7

7. Num prazo de três dias a partir do 
momento em que os frangos são instalados 
no edifício e até três dias antes do prazo 
previsto para o abate, a iluminação deve 
seguir um ritmo de 24 horas e incluir 

7. Num prazo de três dias a partir do 
momento em que os frangos são instalados 
no edifício e até três dias antes do prazo 
previsto para o abate, a iluminação deve 
seguir um ritmo de 24 horas e incluir 
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períodos de escuridão de, pelo menos, oito 
horas no total com, pelo menos, um 
período ininterrupto de escuridão de, no 
mínimo, quatro horas.

períodos de escuridão de, pelo menos, oito 
horas no total com, pelo menos, um 
período ininterrupto de escuridão de, no 
mínimo, seis horas.

Or. en

Justificação

Enquanto for escuro, deveria haver um período ininterrupto de, no mínimo, seis horas sem 
iluminação artificial. As autoridades competentes só deveriam autorizar excepções com base 
numa indicação do veterinário e por razões de bem-estar.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 33
Anexo I, ponto 7 bis (novo)

Enriquecimento do ambiente
7 bis. Deve proporcionar-se o 
enriquecimento do ambiente (sob a forma 
de, por exemplo, fardos de palha, couves 
ou grãos inteiros espalhados).

Or. en

Justificação

O enriquecimento do ambiente é um método de baixo custo para estimular a actividade das 
aves, permitindo-lhes satisfazer algumas das suas necessidades comportamentais e 
melhorando a força das pernas.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 34
Anexo I, ponto 9 bis (novo)

9 bis. A autoridade competente efectuará 
uma inspecção pelo menos uma vez por 
ano.

Or. en

Justificação

Deveria efectuar-se inspecções a todos os estabelecimentos e não só aos que têm uma 
elevada densidade animal.
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Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 35
Anexo I, ponto 10

10. As partes de edifícios, equipamentos ou 
utensílios em contacto com os animais 
devem ser cuidadosamente limpas e 
desinfectadas sempre que se efectuar um 
vazio sanitário e antes da introdução de um 
novo lote na unidade.

10. As partes de edifícios, equipamentos ou 
utensílios em contacto com os animais 
devem ser cuidadosamente limpas e 
desinfectadas sempre que se efectuar um 
vazio sanitário e antes da introdução de um 
novo lote na unidade. Os sistemas "tudo 
dentro/tudo fora" com a higienização da 
unidade entre grupos consecutivos são 
altamente recomendados.

Or. en

Justificação

A fim de evitar surtos de doenças contagiosas como, por exemplo, as doenças respiratórias, a 
gripe das aves e a doença de Newcastle, o nível de bio-segurança nas explorações avícolas 
deve ser elevado. Para promover uma limpeza e desinfecção completas dos estabelecimentos 
avícolas, recomendam-se sistemas "tudo dentro/tudo fora". Entre cada dois grupos 
consecutivos de frangos de carne, todos os estabelecimentos deveriam ser deixados, durante 
alguns dias, sem frangos após as camas terem sido deitadas fora e o estabelecimento limpo. 

Alteração apresentada por Kartika Tamara Liotard, Jonas Sjöstedt

Alteração 36
Anexo I, ponto 11, alínea f)

f) temperaturas interiores diárias 
(máximas e mínimas);

f) pormenores técnicos do estabelecimento 
e dos seus sistemas de ventilação, 
refrigeração e aquecimento, incluindo a 
sua localização, sistema de ventilação e os 
parâmetros previstos no que respeita à 
qualidade do ar, nomeadamente a 
corrente de ar, a velocidade da luz e a 
temperatura.  

Or. nl

Justificação

Consequência lógica da alteração 4: caso se estabeleçam as condições relativas aos sistemas 
de ventilação, refrigeração e aquecimento, deveria também fazer-se referência ao seu registo. 
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Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 37
Anexo I, ponto 12, parágrafo 2

Todavia, a fim de evitar o arranque de 
penas e o canibalismo, os 
Estados-Membros podem autorizar que se 
apare o bico, desde que essa operação seja 
efectuada por pessoal qualificado em 
frangos de menos de 10 dias. Os 
Estados-Membros podem igualmente 
autorizar a castração dos machos. A 
castração só deve ser efectuada sob 
supervisão veterinária por pessoal que 
tenha recebido formação específica, 
autorizada pela autoridade competente.

O corte do bico só deveria ser autorizado 
pelos Estados-Membros quando todas as 
outras medidas para evitar o arranque de 
penas e o canibalismo estiverem esgotadas, 
e apenas a conselho de um veterinário e 
se for efectuado por pessoal qualificado 
em frangos de menos de 10 dias. A
castração dos machos é proibida. 

Or. en

Justificação

O corte do bico já foi proibido nalguns países e está a ser gradualmente abolido noutros. 
Antes de recorrer a este processo penoso, deveriam analisar-se outras medidas para reduzir 
o arranque de penas e o canibalismo, como, por exemplo, o enriquecimento do ambiente, 
estratégias no domínio da alimentação e da iluminação ou a utilização de utensílios 
adequados. Nada justifica a castração dos machos numa perspectiva veterinária ou do bem-
estar dos animais.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 38
Anexo I, ponto 12, parágrafo 2

Todavia, a fim de evitar o arranque de 
penas e o canibalismo, os 
Estados-Membros podem autorizar que se 
apare o bico, desde que essa operação seja 
efectuada por pessoal qualificado em 
frangos de menos de 10 dias. Os 
Estados-Membros podem igualmente 
autorizar a castração dos machos. A 
castração só deve ser efectuada sob 
supervisão veterinária por pessoal que 
tenha recebido formação específica, 
autorizada pela autoridade competente.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A redução da densidade animal e as outras medidas sugeridas deveriam evitar o arranque de 
penas e o canibalismo.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 39
Anexo I, ponto 12 bis (novo)

12 bis. O proprietário ou  detentor deve 
zelar por que cada unidade de um 
estabelecimento esteja equipada com 
sistemas de ventilação, aquecimento e 
refrigeração concebidos, construídos e a 
funcionar de forma a que
a) a concentração de NH3 não exceda 15 
ppm e a concentração de CO2 não exceda 
3000 ppm medidos ao nível das cabeças 
dos frangos;
b) a temperatura interior não exceda 35º 
C;
c) a humidade relativa no interior da 
unidade do estabelecimento não exceda 
70%.

Or. en

Justificação

Uma ventilação e regulação da temperatura adequadas deveriam ser requisitos mínimos 
para todos os estabelecimentos.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 40
Anexo II, ponto 3

3. O proprietário ou detentor deve 
providenciar para que cada unidade de um 
estabelecimento se encontre equipada com 
sistemas de ventilação, aquecimento e 
refrigeração concebidos, construídos e 
explorados de modo a que

3. O proprietário ou detentor deve 
providenciar para que cada unidade de um 
estabelecimento se encontre equipada com 
sistemas de ventilação, aquecimento e 
refrigeração concebidos, construídos e 
explorados de modo a que

a) a concentração de NH3 não seja superior 
a 20 ppm e a concentração de CO2 não seja 
superior a 3000 ppm, sendo as medições 

a) a concentração de NH3 não seja superior 
a 10 ppm e a concentração de CO2 não seja 
superior a 3000 ppm, sendo as medições 
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feitas ao nível da cabeça dos frangos; feitas ao nível da cabeça dos frangos;
b) a temperatura interior, quando a 
temperatura exterior à sombra for 
superior a 30º C, não ultrapasse tal 
temperatura em mais de 3º C;

b) a temperatura interior não ultrapasse 35º 
C;

c) quando as temperaturas exteriores 
sejam inferiores a 10º C, a humidade 
relativa no interior da unidade do 
estabelecimento não ultrapasse os 70%.

c) a humidade relativa no interior da 
unidade do estabelecimento não ultrapasse 
os 70%.

Os sistemas de ventilação, aquecimento e 
refrigeração devem ser inspeccionados de 
acordo com a periodicidade indicada na 
documentação exigida na alínea c) do 
ponto 2.

Os sistemas de ventilação, aquecimento e 
refrigeração devem ser inspeccionados de 
acordo com a periodicidade indicada na 
documentação exigida na alínea c) do 
ponto 2.

Or. en

Justificação

Uma ventilação e uma regulação da temperatura adequadas deveriam ser requisitos mínimos 
para todos os estabelecimentos. Aos estabelecimentos que recorrem à derrogação deveriam 
aplicar-se níveis mais elevados.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 41
Anexo II, ponto 3, alínea a)

a) a concentração de NH3 não seja superior 
a 20 ppm e a concentração de CO2 não seja 
superior a 3000 ppm, sendo as medições 
feitas ao nível da cabeça dos frangos;

a) a concentração de NH3 não seja superior 
a 15 ppm e a concentração de CO2 não seja 
superior a 3000 ppm, sendo as medições 
feitas ao nível da cabeça dos frangos;

Or. en

Justificação

A humidade, associada a uma temperatura elevada, favorece o aumento das bactérias que 
irão decompor material orgânico e produzir amoníaco. O amoníaco e uma cama húmida 
combinados são responsáveis por muitos problemas como, por exemplo, dermatite de 
contacto, doenças infecciosas e respiratórias e ascite. Para eliminar estes problemas, os 
níveis de amoníaco deveriam ser mantidos abaixo de 15 ppm em todas as circunstâncias. As 
disposições do nº 3 do Anexo II proposto deveriam, consequentemente, ser aplicáveis a todos 
os estabelecimentos.
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Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 42
Anexo III, ponto 1, frase introdutória

1. A autoridade competente deve efectuar 
inspecções para verificar:

1. A autoridade competente deve efectuar 
inspecções pelo menos uma vez por ano
para verificar:

Or. en

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 43
Anexo III, ponto 2

2. No seguimento de uma inspecção, de 
acordo com o ponto 1 do presente anexo, 
caso se tenha verificado que os requisitos 
referidos no anexo II não foram cumpridos, 
ou no seguimento de uma notificação de 
acordo com o ponto 3 do anexo IV, a 
autoridade competente pode exigir que o 
proprietário ou detentor elimine os factores 
que, no estabelecimento, são susceptíveis 
de ter contribuído para as deficiências 
verificadas. Nesse caso, o proprietário ou 
detentor deve apresentar um plano de 
acção, validado pelo veterinário ligado ao 
estabelecimento.

2. No seguimento de uma inspecção, de 
acordo com o ponto 1 do presente anexo, 
caso se tenha verificado que os requisitos 
referidos no anexo II não foram cumpridos, 
ou no seguimento de uma notificação de 
acordo com o ponto 3 do anexo IV, a 
autoridade competente pode exigir que o 
proprietário ou detentor elimine os factores 
que, no estabelecimento, são susceptíveis 
de ter contribuído para as deficiências 
verificadas. Nesse caso, o proprietário ou 
detentor deve apresentar um plano de 
acção, validado por um veterinário oficial
ligado ao estabelecimento.

Além disso, a autoridade competente pode 
ordenar a redução da densidade animal 
máxima no estabelecimento ou unidades do 
estabelecimento em causa, de modo a 
atingir uma dimensão adequada para 
corrigir a deficiência, normalmente para 
uma densidade entre 30 e 38 quilogramas
de peso vivo, nos casos em que, como 
resultado da inspecção, se verificou que os 
requisitos estabelecidos no anexo II não 
foram cumpridos, ou caso se receba uma 
notificação, ao abrigo do ponto 3 do anexo 
IV, acusando uma grave deficiência ou 
uma segunda notificação de uma 
deficiência anteriormente já notificada em 
relação ao mesmo estabelecimento. A 
autoridade competente informa o 
proprietário ou detentor da decisão tomada 

Além disso, a autoridade competente pode 
ordenar a redução da densidade animal 
máxima no estabelecimento ou unidades do 
estabelecimento em causa, de modo a 
atingir uma dimensão adequada para 
corrigir a deficiência, normalmente para 
uma densidade entre 25 e 30 quilogramas
de peso vivo, nos casos em que, como 
resultado da inspecção, se verificou que os 
requisitos estabelecidos no anexo II não 
foram cumpridos, ou caso se receba uma 
notificação, ao abrigo do ponto 3 do anexo 
IV, acusando uma grave deficiência ou 
uma segunda notificação de uma 
deficiência anteriormente já notificada em 
relação ao mesmo estabelecimento. A 
autoridade competente informa o 
proprietário ou detentor da decisão tomada 
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e, em especial, do momento a partir do 
qual terá efeitos a redução da densidade 
animal.

e, em especial, do momento a partir do 
qual terá efeitos a redução da densidade 
animal.

Todavia, a autoridade competente pode 
decidir que a densidade animal não deve 
ser reduzida se o proprietário ou detentor 
apresentar provas suficientes da natureza 
excepcional da deficiência ou demonstrar 
que as causas dessa deficiência não 
dependem da sua vontade. Nesse caso, o 
proprietário ou detentor deve demonstrar 
que as pessoas pertinentes, como o 
responsável pelo centro de incubação ou o 
fornecedor de rações, foram informadas da 
deficiência, para evitar novas ocorrências.

Todavia, a autoridade competente pode 
decidir que a densidade animal não deve 
ser reduzida se o proprietário ou detentor 
apresentar provas suficientes da natureza 
excepcional da deficiência. Nesse caso, o 
proprietário ou detentor deve demonstrar 
que as pessoas pertinentes, como o 
responsável pelo centro de incubação ou o 
fornecedor de rações, foram informadas da 
deficiência, para evitar novas ocorrências.

Or. en

Justificação

O plano de acção para colmatar as deficiências deveria ser avalizado por um veterinário 
oficial.

Os valores da densidade animal são alterados para harmonizar este parágrafo com as 
alterações do relator de parecer sobre a densidade animal.

Só circunstâncias excepcionais, que possam ser corrigidas, deveriam levar a autoridade 
competente a não reduzir a densidade animal.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 44
Anexo III, ponto 2, parágrafo 2

Além disso, a autoridade competente pode 
ordenar a redução da densidade animal 
máxima no estabelecimento ou unidades do 
estabelecimento em causa, de modo a 
atingir uma dimensão adequada para 
corrigir a deficiência, normalmente para 
uma densidade entre 30 e 38 quilogramas
de peso vivo, nos casos em que, como 
resultado da inspecção, se verificou que os 
requisitos estabelecidos no anexo II não 
foram cumpridos, ou caso se receba uma 
notificação, ao abrigo do ponto 3 do anexo 
IV, acusando uma grave deficiência ou 
uma segunda notificação de uma 
deficiência anteriormente já notificada em 

Além disso, a autoridade competente pode 
ordenar a redução da densidade animal 
máxima no estabelecimento ou unidades do 
estabelecimento em causa, de modo a 
atingir uma dimensão adequada para 
corrigir a deficiência, normalmente para 
uma densidade de 20 quilogramas de peso 
vivo, nos casos em que, como resultado da 
inspecção, se verificou que os requisitos 
estabelecidos no anexo II não foram 
cumpridos, ou caso se receba uma 
notificação, ao abrigo do ponto 3 do anexo 
IV, acusando uma grave deficiência ou 
uma segunda notificação de uma 
deficiência anteriormente já notificada em 
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relação ao mesmo estabelecimento. A 
autoridade competente informa o 
proprietário ou detentor da decisão tomada 
e, em especial, do momento a partir do 
qual terá efeitos a redução da densidade 
animal.

relação ao mesmo estabelecimento. A 
autoridade competente informa o 
proprietário ou detentor da decisão tomada 
e, em especial, do momento a partir do 
qual terá efeitos a redução da densidade 
animal.

Or. en

Justificação

Só se deve autorizar uma densidade animal mais elevada excepcionalmente, caso se 
preencham normas elevadas no que respeita ao bem-estar dos animais. No caso de 
deficiências, o estabelecimento já não será considerado uma excepção positiva e terá de 
cumprir o requisito geral sobre densidade animal estabelecido no nº 2 do artigo 3º.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 45
Anexo III, ponto 3, alínea b)

b) o veterinário ligado ao estabelecimento 
ter dado parecer favorável quanto a esse 
pedido.

b) um veterinário oficial ligado ao 
estabelecimento ter dado parecer favorável 
quanto a esse pedido.

Or. en

Justificação

O pedido de revisão de uma redução da densidade animal máxima deveria implicar o parecer 
favorável de um veterinário oficial.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 46
Anexo IV, ponto 1, parágrafo 1

1. No matadouro cada remessa deve ser 
objecto, sob a supervisão do veterinário 
oficial, da inspecção de uma amostra 
representativa de, pelo menos, 200 frangos 
no que se refere à ocorrência de 
pododermatite, sendo estabelecida uma 
pontuação de acordo com o ponto 4.

1. No matadouro cada remessa deve ser 
objecto, sob a supervisão do veterinário 
oficial, da inspecção de uma amostra 
representativa de, pelo menos, 200 frangos 
no que se refere à ocorrência de 
pododermatite e de bolhas de ar no peito, 
sendo estabelecida uma pontuação de 
acordo com o ponto 4.

Or. en
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Justificação

Deveriam ter-se em linha de conta as bolhas de ar no peito como indicadores claros de más 
condições no que respeita ao bem-estar dos animais.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter

Alteração 47
Anexo IV, ponto 3, quadro, coluna 2

Pontuação ou percentagem Pontuação ou percentagem
50 pontos 30 pontos
1% mais 0,06% multiplicados pela idade 
de abate do bando em dias

1% mais 0,04% multiplicados pela idade 
de abate do bando em dias

Or. en

Justificação

Os níveis tolerados de pododermatite que são estabelecidos são demasiado elevados. A 
mortalidade no estabelecimento é o sinal mais explícito de más condições no que respeita ao 
bem-estar animal.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 48
Anexo IV, ponto 4, parágrafo 2, subparágrafo 1 bis (novo)

A Comissão apresentará descrições e 
fotografias pormenorizadas de lesões em 
cada grupo, a fim de harmonizar as
classificações em toda a União Europeia.

Or. en

Justificação

Para garantir que haja uniformidade na União Europeia, as regras do sistema de pontos 
deveriam ser acompanhadas de descrições e fotografias pormenorizadas de lesões de 
pododermatite "de somenos importância" e "graves".

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 49
Anexo V, alínea d)

d) cuidados de emergência a ministrar aos 
frangos, incluindo occisão e abate de 

d) reconhecimento de sintomas de doença, 
tratamento e cuidados de emergência a 
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emergência. ministrar aos frangos, incluindo occisão e 
abate de emergência.

Or. en

Justificação

A formação deveria incluir o reconhecimento de sinais comuns de doença.


