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Ref.: Legarea păsărilor înainte de sacrificare

Comisia a început deja procedura de revizuire a Directivei 93/119 privind protecția 
animalelor în momentul sacrificării sau uciderii.

În ceea ce privește sacrificarea păsărilor, metoda cea mai des întâlnită, utilizată în industrie 
pentru amețirea animalelor înainte de sacrificare, este utilizarea de băi electrice. Această 
tehnică este asociată cu o legare sistematică a păsărilor, de exemplu, suspendându-le cu 
capul în jos pe o bandă automată.

În Avizul său din 2004 și în Raportul său intitulat Aspecte ale metodelor de amețire și ucidere 
a animalelor legate de bunăstare, AESA afirmă că „atârnarea păsărilor cu capul în jos de 
niște inele este o poziție anormală din punct de vedere fiziologic, iar comprimarea oaselor 
metatarsiene cu inelele de metal este extrem de dureroasă.” 

În Regatul Unit, 75% dintre curcani sunt uciși folosind amestecuri de gaze. În Danemarca, 
gazul este utilizat, de asemenea, pentru a ucide găinile epuizate la ferme, folosind „abatoare 
mobile”. În aceste două exemple, păsările sunt ținute în lăzi sau, pur și simplu, așezate pe 
benzi automate, fiind supuse unui grad minim de manipulare și stres. Astfel, există deja 
metode alternative disponibile în industrie, care ar putea permite încetarea practicilor de 
legare, care constituie surse de mare durere și suferință pentru păsări.

Noul Comisar intenționează să încurajeze dezvoltarea unor metode de ucidere a păsărilor care 
să țină mai mult cont de bunăstarea acestora?

Va fi introdusă o eliminare treptată a sistemului actual de legare a păsărilor în noua legislație 
privind protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii?
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