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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:

A. Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre um Plano de Acção Comunitário 
relativo à Protecção e ao Bem-estar dos Animais 2006-2010 (COM(2006)0013),

1. Congratula-se com a adopção pela Comissão de um plano de acção relativo à protecção e 
ao bem-estar dos animais no período 2006-2010; salienta que muitos animais são 
maltratados, o que constitui uma violação das disposições europeias; considera que os 
animais na UE devem ser bem tratados e têm direito a um comportamento natural; recorda 
a existência do Protocolo relativo à Protecção e ao Bem-estar dos Animais, em anexo ao 
Tratado; 

2. Salienta que é necessário que todas as disposições europeias em matéria de protecção dos 
animais sejam disposições mínimas, a fim de permitir que os Estados-Membros 
conservem e introduzam normas nacionais mais estritas;

3. Considera que a Política Agrícola Comum (PAC) deve ser concebida de modo a evitar 
uma produção excessiva de carne e entende que a boa saúde dos animais é obviamente um 
dos elementos fundamentais de uma produção de elevada qualidade;

4. Salienta que, o mais tardar em 2010, deve introduzir-se um limite de tempo máximo de 8 
horas para o transporte de animais para abate; solicita, por outro lado, que seja proibido 
transporte de vitelos com menos de 12 semanas;

5. Considera que o objectivo deve ser que, até 2016, todas as galinhas sejam criadas em 
sistema de percurso livre;

6. Considera que as disposições em matéria de protecção dos suínos devem ser reexaminadas 
e que as baias para porcas devem ser proibidas;

7. Considera que as disposições em matéria de frangos para produção de carne devem ser 
revistas e que a densidade de criação não deve exceder os 25 kg/m2;

8. Congratula-se com a proposta de proibição das importações de peles de cão e de gato; 
salienta que as peles importadas devem ser objecto de etiquetagem, a fim de que os 
consumidores possam tomar uma posição sobre o tratamento de que os animais foram 
objecto; 

9. Considera que as campanhas de informação da UE neste domínio devem, acima de tudo, 
destinar-se aos produtores;

10. Congratula-se com a aplicação do princípio dos "três R" do inglês "reduction, replacement 
and refinement" (ou seja, redução, substituição e aperfeiçoamento) no quadro da 
experimentação animal; considera que este tipo de experiências só deve ser autorizado
quando não existir outra alternativa; salienta que é necessário adoptar disposições para
garantir que os consumidores tenham pleno conhecimento das experiências em animais 
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realizadas.


