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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Pergunta oral nº 10/6/2006 apresentada por Avril Doyle

Assunto: Comércio de aves selvagens na UE

A proibição temporária de importação de aves selvagens, introduzida em Outubro de 2005 
por se recear a gripe aviária, expirará no final de Dezembro de 2006. A importação de aves 
selvagens para a UE comporta o risco de introdução e propagação de epizootias, colocando 
igualmente graves questões em matéria de bem-estar dos animais. Calcula-se que a taxa de 
mortalidade das aves selvagens importadas atinja 60% antes da sua venda. A Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos publicou recentemente um relatório e um parecer 
sobre os riscos para a saúde e o bem-estar dos animais associados à importação de aves 
selvagens, com excepção das aves de capoeira, para a União Europeia. Conclui que o
bem-estar das aves capturadas na natureza e importadas para a UE é extremamente reduzido
e que os índices de mortalidade são inaceitavelmente elevados. Além disso, as aves 
comercializadas nas lojas de animais poderiam, na sua maioria, ser criadas na UE sem 
necessitar de percorrer longas distâncias a partir de países terceiros. A proibição parcial ou 
total da importação comercial de aves selvagens já se aplica na Austrália, no Canadá e, 
significativamente, nos Estados Unidos, país que já foi o maior importador mundial. A UE 
revela manifestamente um atraso no que se refere às normas internacionais em matéria de 
bem-estar dos animais.

1. Pode a Comissão apresentar mais dados sobre o número de aves selvagens importadas 
para a UE e respectiva taxa de mortalidade e de enfermidade?

2. Tenciona a Comissão tornar permanente a actual proibição temporária de importação 
de aves selvagens?

3. Como tenciona a Comissão resolver o problema do comércio ilegal de aves selvagens?


