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P5_TA(2002)0594 

Protecção dos animais utilizados para fins experimentais e outros 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Directiva 86/609/CEE do Conselho relativa à 
protecção dos animais utilizados para fins experimentais e outros fins científicos  
(2001/2259(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Directiva 86/609/CEE do Conselho, de 24 de Novembro de 1986, 
relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à protecção dos animais utilizados para fins experimentais e 
outros fins científicos1, 

– Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, em particular, o 
Protocolo que lhe está anexo, no qual se convida a Comunidade e os Estados-Membros a 
terem plenamente em conta o bem-estar dos animais na elaboração das suas políticas nos 
domínios da agricultura, dos transportes, do mercado interno e da investigação, 

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa (ETS n° 123), de 18 de Março de 
1986, sobre a protecção dos animais vertebrados utilizados para fins experimentais e outros 
fins científicos, à qual a Comunidade aderiu, 

– Tendo em conta a Decisão 1999/575/CE do Conselho, de 23 de Março de 1998, relativa à 
celebração pela Comunidade da Convenção Europeia sobre a Protecção dos Animais 
Vertebrados utilizados para Fins Experimentais e outros Fins Científicos2, 

– Tendo em conta o Sexto Programa Comunitário de Acção em matéria de ambiente3, no 
âmbito do qual se prevêem medidas positivas tendo em vista o desenvolvimento de um 
sistema coerente que minimize a necessidade de experiências com animais e a concepção 
de métodos experimentais alternativos, 

– Tendo em conta o artigo 163º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da  Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da 
Política do Consumidor (A5-0387/2002), 

A. Considerando que em 2000 foi instaurada contra a Áustria uma acção por incumprimento  
por transposição incompleta da directiva para a legislação nacional, 

B. Considerando que em 1998 foi pronunciado um acórdão contra a Bélgica por transposição 
incompleta da directiva para a sua legislação nacional – em particular por reconhecimento 
insuficiente dos dados coligidos em experiências efectuadas noutros Estados-Membros e 
que, em 2001, foi enviado a este país um parecer fundamentado por ter autorizado uma 
vasta utilização de gatos e cães vadios para fins de investigação, 

C. Considerando que um parecer fundamentado foi enviado à França por aplicação incorrecta 
dos artigos 4, 7, n° 3, 12, n° 2, 18, n° 1, 18, n° 3 e 22, n° 1, 

                                                 
1  JO L 358 de 18.12.1986, p. 1. 
2  JO L 222 de 24.8.1999, p. 29. 
3  JO L 242 de 10.9.2002, p. 1. 
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D. Considerando que, em 2001, foi pronunciado um acórdão contra a Irlanda por 
incumprimento da directiva, em particular dos artigos 2, alínea d), 11 e 12, e que foi 
enviada uma carta de notificação por ter aplicado uma definição demasiado limitada do 
termo "experiência", 

E. Considerando que a Comissão intentou uma acção contra o Luxemburgo por transposição 
inadequada da directiva para a sua legislação nacional, 

F. Considerando que, em 18 de Maio de 2001, foi intentada uma acção junto do Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias contra os Países Baixos, 

G. Considerando que foram iniciados procedimentos legais formais contra Portugal por 
aplicação incorrecta da directiva, em particular a utilização de gatos e cães vadios para fins 
de investigação, 

H. Considerando que um parecer fundamentado foi enviado à Espanha por aplicação 
incorrecta da directiva na Andaluzia, 

I. Considerando que, em Agosto de 1998, foram concluídos os procedimentos contra o Reino 
Unido quando foi modificada a legislação relativa aos procedimentos científicos 
envolvendo animais, 

J. Considerando que está provado pelo menos num caso no Reino Unido que os centros de 
investigação receberam licenças para experiências muito menos violentas e dolorosas do 
que as que são realmente feitas, 

K. Considerando que há provas de que, pelo menos num caso no Reino Unido, os 
investigadores utilizam um número de animais muito superior ao autorizado e que 
escondem tal facto, 

L. Considerando que há provas de que, pelo menos num caso no Reino Unido, os animais são 
deixados sem vigilância por longos períodos de tempo - mesmo quando recuperam de 
experiências traumatizantes - e que são privados de alimentos e/ou água, 

M. Considerando que a Directiva 86/609/CEE não foi aplicada de forma satisfatória em todos 
os Estados-Membros e que a aplicação dos requisitos e a realização dos objectivos a longo 
prazo foram, na melhor das hipóteses, um processo lento, 

N. Considerando que cinco Estados-Membros (a Áustria, a Irlanda, a Itália, o Luxemburgo e 
Portugal) ainda não completaram o processo de ratificação ou adesão à Convenção, 

O. Considerando que a recolha e a comparação de informações estatísticas sobre a utilização 
de animais em experiências continuam a ser problemáticas, 

P. Considerando que os dados estatísticos exigidos não fornecem os detalhes necessários para 
controlar a aplicação do artigo 7º da Directiva, 

Q. Considerando que os Estados-Membros ainda aplicam normas diferentes para a 
autorização, o controlo e a apreciação de projectos experimentais e que, frequentemente, 
falta um sistema formal que permita uma apreciação ética crítica, 

R. Considerando que a eficácia dos controlos varia conforme os Estados-Membros, 

S. Considerando que a aplicação dos três princípios – substituição, redução e aperfeiçoamento 
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– da experimentação animal varia muito conforme os centros de investigação, 

T. Considerando que o requisito respeitante à necessidade de evitar duplicações inúteis das 
experiências não tem sido aplicado de forma adequada, 

U. Considerando que, embora tenham sido feitos progressos através dos trabalhos do 
CEVMA, o desenvolvimento e a aplicação de métodos alternativos não tem sido 
adequadamente fomentado nos Estados-Membros, 

V. Considerando que os novos conhecimentos sobre as necessidades físicas, comportamentais 
e psicológicas dos animais de laboratório exigem melhorias a nível do respectivo 
alojamento e cuidados e tornam pois indispensável uma melhoria das normas previstas no 
Anexo II da Directiva 86/609/CEE. 

W. Considerando que a evolução científica e tecnológica que se traduz em novas utilizações 
de animais torna urgente a revisão da Directiva 86/609/CEE, 

X. Considerando que nem todos os animais utilizados para fins científicos são abrangidos pela 
Directiva e que, em particular, esta não cobre o enorme número de animais utilizados na 
investigação fundamental, 

Y. Considerando que em 1986 a diversidade de potenciais aplicações da manipulação genética 
não era totalmente conhecida, mas que as estatísticas mostram um aumento significativo 
do número de animais utilizados nestas experiências e que se prevê um aumento anual, 

Z. Considerando que a investigação ligada à xenotransplantação está em rápida expansão, 
mas que esta tecnologia levanta questões relacionadas com o estatuto dos animais, 

AA. Considerando que a continuação do recurso a primatas não humanos para fins 
experimentais e outros fins científicos suscita grande preocupação e que a Decisão 
1999/575/CE do Conselho já estabeleceu que a utilização destes seres/animais deve ser 
reduzida, 

BB. Considerando que as técnicas que permitem reconhecer a dor, o sofrimento e a angústia 
dos animais, bem como os sistemas de gestão da dor são inadequados em muitos institutos 
de investigação, 

CC. Considerando que, na sua posição de 11 de Junho de 2002 tendo em vista a adopção de 
uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 76/768/CE do 
Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos 
produtos cosméticos1, o Parlamento Europeu considera indispensável a proibição das 
experiências com animais para fins cosméticos, 

DD. Considerando que a lei do Reino Unido intitulada "Guidance on the Operation of Animals" 
de 1986 já prevê que um procedimento deve ser considerado severo "se é de esperar que 
mesmo um único animal sofra efeitos graves", 

EE. Considerando que ainda não é obrigatória a consideração das necessidades etológicas dos 
animais, 

FF. Considerando que as normas mínimas relativas ao alojamento e cuidados ainda não são 
obrigatórias, 

                                                 
1  P5_TA(2002)0292. 
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1. Solicita à Comissão que, aquando da revisão da legislação relativa às experiências animais, 
tenha em conta as recomendações do Conselho da Europa e zele por que, na medida do 
possível, sejam tidas em conta as necessidades fisiológicas e comportamentais dos animais; 

2. Solicita à Comissão que honre os seus compromissos, nos termos do Protocolo que altera a 
referida Convenção Europeia1, de apresentar, até finais de 2003, uma proposta destinada a 
adaptar as disposições da Directiva 86/609/CEE e a incorporar as seguintes alterações e 
procedimentos; 

3. Considera que o âmbito de aplicação da Directiva tem de ser alinhado pelo da Convenção 
do Conselho da Europa, que abrange também os animais utilizados para fins de educação e 
formação; 

4. Considera que os Estados-Membros devem ser obrigados a instituir um procedimento de 
análise ética no âmbito do sistema de autorização de experiências com animais; 

5. Considera que a experimentação animal é uma questão controversa que levanta problemas 
éticos, pelo que é conveniente dar a devida atenção às circunstâncias em que a sua 
utilização é adequada; 

6. Considera que certas finalidades eticamente inaceitáveis das experiências com animais não 
devem ser autorizadas, entre as quais se destaca: 

– o desenvolvimento e a experimentação em animais de armas, incluindo de agentes 
químicos; 

– o desenvolvimento e teste de produtos cosméticos, incluindo os seus ingredientes; 

– a utilização de primatas capturados na selva; 

7. Solicita que a autorização de proceder a experiências em animais preveja que o solicitante 
possa expor e justificar claramente os objectivos das experiências em função do critério 
segundo o qual as mesmas serão úteis para o animal ou para o homem; além disso, a 
autorização só deveria ser concedida se o solicitante puder provar que os resultados 
desejados apenas poderão obter-se utilizando animais vivos e que não existem métodos 
experimentais de substituição; antes da concessão de uma autorização, proceder-se-á a uma 
avaliação no plano ético e do bem-estar dos animais, a fim de determinar os limites das 
provações a que os animais podem ser submetidos; mesmo que seja possível provar que as 
experiências podem ser úteis para o animal ou para o homem, elas não devem ser 
autorizadas se as provações a que são submetidos os animais utilizados ultrapassarem o 
limite máximo admitido de sofrimento; 

8. Entende que as experiências com animais considerados em risco de extinção nos termos do 
Anexo I da Convenção CITES e do Anexo C, Parte I do Regulamento (CEE) nº 3626/82 
do Conselho, de 3 de Dezembro de 1982, relativo à aplicação na Comunidade da 
Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora 
Ameaçadas de Extinção2 devem ser proibidas; 

9. Considera que a necessidade de uma utilização contínua de primatas não humanos para 
investigação e experimentação deveria ser avaliada de forma crítica à luz do conhecimento 
científico com a intenção de reduzir e finalmente pôr fim à sua utilização; 

                                                 
1  Cf. COM(2001) 704 e P5_TA(2002)0340. 
2 JO L 384 de 31.12.1982, p. 1. 
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10. É de opinião que a definição de animal deve ser alargada de modo a incluir cefalópodes e 
decápodes; 

11. Considera que dever ser criada uma base de dados centralizada de experiências aprovadas 
comportando informações sobre todas as experiências em curso ou concluídas a fim de 
prevenir a repetição de testes; a base de dados deverá comportar igualmente dados sobre as 
experiências animais que não deram nenhum resultado directamente aplicável, de modo 
que não sejam apenas registadas as experiências publicadas; finalmente, a base de dados 
deve conter informações sobre os métodos experimentais de substituição aptos a substituir 
ou reduzir a utilização de animais; 

12. É de opinião que os dados a coligir nos termos da Directiva 86/609/CEE devem ser mais 
circunstanciados, devendo incluir o número de animais transgénicos utilizados e o nível de 
sofrimento infligido; 

13. Entende que a utilização de um formato uniforme para a apresentação dos dados coligidos 
pelos Estados-Membros deve ser obrigatória e a apresentação dos dados deve ocorrer todos 
os anos em vez de trienalmente; 

14. Considera que o artigo 22º da Directiva 86/609/CEE deve ser aplicado de forma correcta a 
fim de se evitar a escusada duplicação de experiências e não deve existir qualquer 
necessidade legal de repetir experiências para que um produto possa ser comercializado 
num dado país; 

15. Considera que os animais transgénicos devem ser incluídos na directiva, deles devendo 
também ser mantido um registo exaustivo e assegurada a sua rastreabilidade ao longo da 
vida; 

16. É de opinião que os animais geneticamente modificados e os animais que nascem com 
deformidades debilitantes devidas a experiências anteriores que provoquem no animal dor 
ou incómodo esporádico ou contínuo devem ser abatidos sem sofrimento, o mais 
rapidamente possível; 

17. Considera que os procedimentos de emissão de licenças devem ser mais rigorosos do que 
prevê a Directiva 86/609/CEE e que os pedidos de licenças devem incluir uma análise 
custo-benefício e indicar o grau de sofrimento a infligir pelas experiências; 

18. Entende que deve ser criada uma inspecção central da UE para orientar os inspectores que, 
nos Estados-Membros, podem visitar os centros onde se realizam experiências com 
animais - tanto privados como públicos - sem qualquer aviso prévio, e revogar licenças que 
não estejam a ser cumpridas; 

19. Considera que deve ser criado com carácter obrigatório um curso de formação ao nível da 
UE para todos os que realizam experiências com animais, bem como para aqueles que se 
ocupam dos animais utilizados em experiências; o curso de formação deve igualmente 
garantir que os investigadores e os responsáveis pelo cuidado dos animais assegurem, se 
necessário, a preparação e a socialização dos animais utilizados para as experiências, de 
modo que estes últimos se familiarizem com os outros animais, as pessoas e o 
procedimento de experimentação; 

20. Crê que só técnicos qualificados devem ser autorizados a cuidar de animais utilizados em 
experiências, devendo ser fixado um número máximo de animais por funcionário, 
especialmente quando o animal se encontra em recuperação de uma experiência e/ou 
anestesia; 
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21. Considera que devem ser utilizados analgésicos ou outros métodos apropriados de gestão 
da dor para garantir que não seja infligido ao animal dor, aflição ou sofrimento leves, 
moderados ou graves, excepto para o ensaio de novos analgésicos que representem um 
progresso médico significativo em termos de segurança, qualidade e eficácia, após o 
requerente ter apresentado provas de que tal ensaio é indispensável para a protecção da 
saúde humana, de que não existem alternativas e sob reserva de aprovação prévia pelas 
autoridades competentes; 

22. Entende que devem tornar-se obrigatórias as normas mínimas relativas ao alojamento e aos 
cuidados a prestar aos animais constantes do Anexo II; 

23. Considera que, como, anualmente, cerca de 9 milhões de animais "excedentários" nascem e 
são sacrificados na UE, impõe-se a revisão e a melhoria dos procedimentos de reprodução; 

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão. 
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