
PA\767040PT.doc PE420.060v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2008/0211(COD)

5.2.2009

PROJECTO DE PARECER
da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

dirigido à Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
protecção dos animais utilizados para fins científicos
(COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

Relatora de parecer: Mojca Drčar Murko

Adlib Express Watermark



PE420.060v01-00 2/32 PA\767040PT.doc

PT

PA_Legam

Adlib Express Watermark



PA\767040PT.doc 3/32 PE420.060v01-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Não só novos conhecimento no domínio dos aspectos etológicos do alojamento dos animais 
em laboratório, mas também novas aplicações da utilização dos animais, em particular na área
da engenharia genética, tornaram a revisão da Directiva 86/609/CEE uma questão urgente, 
embora esta tenha, na altura, constituído um acontecimento histórico e se tenham registado 
importantes progressos desde então, nomeadamente, no que respeita à introdução dos 
princípios de substituição, redução e aperfeiçoamento (princípio dos 3R - replace, reduce and 
refine). 

Em nome da Comissão ENVI, muito me congratulo com a proposta da Comissão que visa a 
revisão da Directiva. Contém a mesma medidas valiosas que melhorarão o bem-estar dos 
animais, introduzindo, simultaneamente, regras mais estritas com base em princípios 
internacionalmente aceites em matéria de técnicas experimentais humanas e de exactidão 
científica. Tem a referida proposta em conta inúmeras preocupações em matéria de protecção 
dos animais utilizados para fins experimentais e científicos. Não obstante, a proposta da 
Comissão deve ser reforçada em certos domínios.

Do ponto de vista do bem-estar dos animais, regozijo-me com o facto de o âmbito de 
aplicação da Directiva ser extensivo às formas fetais de animais sensíveis e às espécies de 
invertebrados, bem como à investigação biológica fundamental. Congratulo-me igualmente 
com a introdução de métodos humanos de infligir a morte aos animais no contexto da 
Directiva.

A utilização de primatas não humanos será progressivamente eliminada, como uma proibição 
imediata da utilização dos grandes símios e de primatas capturados na Natureza. O 
desaparecimento progressivo da utilização dos primatas "F1", ou seja, o fim da utilização dos 
descendentes de primatas capturados na Natureza, afigura-se extremamente importante, quer 
do ponto de vista ético, quer sob o ângulo do bem-estar dos animais e da conservação. Esta 
medida reduzirá a pressão que impende sobre as populações selvagens e impedirá a crueldade 
inerente ao comércio dos primatas selvagens. 

Contrariamente à proposta da Comissão, consideramos que derrogações a esta disposição 
deixariam porta aberta à experimentação em laboratório destas espécies extremamente
ameaçadas. A denominada 'cláusula de salvaguarda' aplicável aos grandes símios (artigo 50.º) 
deveria, por conseguinte, ser suprimida. Uma tal medida seria conforme aos compromissos 
assumidos, à partida, no quadro da Directiva 86/609/CEE, há mais de 20 anos. Proibições ou 
proibições parciais da utilização de grandes símios e de primatas capturados na Natureza 
encontram-se já em vigor em vários Estados-Membros, tendo a utilização dos grandes símios 
deixado de se verificar no território da União Europeia. Assim sendo, impõe-se proceder a 
uma rápida harmonização em toda a Europa.

A utilização obrigatória dos métodos denominados 3R, quando se observe uma possibilidade 
razoável e prática, a que se refere o artigo 13.º, constitui um importante progresso 
relativamente às disposições menos estritas da Directiva 86/609. Essencial afigura-se 
igualmente o estabelecimento, à escala da União Europeia, de um limite máximo autorizado 
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em termos de dor e de sofrimento (artigo 15.º). Não deveriam ser autorizados procedimentos 
que inflijam sofrimentos graves aos animais. 

Não obstante, a ausência de critérios de classificação dos procedimentos constitui matéria de 
preocupação, porquanto um grande número de medidas contidas na proposta depende de 
classificações em termos de gravidade. Propomos uma eventual solução para o efeito, 
aditando um anexo suplementar de que constam definições transitórias em matéria de grau de 
gravidade. 

No tocante aos métodos utilizados nos procedimentos, estudos toxicológicos que impliquem a 
morte como parâmetro a avaliar deveriam ser aperfeiçoados (foram logrados alguns 
progressos neste domínio), a fim de impedir o sofrimento dos animais para além do momento 
em que a morte é inevitável. O registo, a informação e a análise dos níveis de sofrimento 
decorrente da experimentação, deveriam ser obrigatórios para efeitos de análise ética e do 
processo de autorização.

Os princípios de análise ética e autorização (Capítulo IV) figuram entre os elementos fulcrais. 
As análises éticas, já utilizadas em 21 Estados-Membros, devem constituir parte integrante do 
processo de autorização visando comparar a utilização de animais na investigação científica 
com preocupações de ordem ética. Avaliações dos prejuízos e benefícios que estabeleçam um
equilíbrio entre a utilização dos animais e os benefícios esperados para a saúde humana ou a 
investigação médica ou, ainda necessidades regulamentares, representam um elemento 
importante. Além disso, a avaliação retrospectiva será de molde a promover a exactidão 
científica, bem como o bem-estar dos animais e os três princípios (3R) atrás referidos. 

Congratulo-me com as inspecções nacionais previstas no artigo 33.º, nos termos do qual, pelo 
menos, uma das inspecções anuais tem lugar sem aviso prévio. Sustento igualmente que 
cumpre criar um serviço comunitário de inspecção para proceder, sem aviso prévio, a 
inspecções nos estabelecimentos de molde a garantir a aplicação uniforme e correcta das 
classificações de gravidade nos Estados-Membros. Os relatórios e as conclusões (em 
particular no tocante às infracções à presente Directiva) das inspecções comunitárias e 
nacionais deveriam ser objecto de publicação. 

Positivo revela-se igualmente o reforço da transparência, proposto no artigo 40.º, tendo em 
conta a necessidade de salvaguardar informações confidenciais, bem como a obrigação que 
incumbe à Comissão e aos Estados-Membros de contribuírem para o desenvolvimento de 
métodos alternativos aos procedimentos que utilizem animais (artigo 45.º). Tal aplica-se 
igualmente à implantação de laboratórios nacionais para efeitos de validação dos métodos 
alternativos.

ALTERAÇÕES

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 alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de directiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1-A
Objectivos

A presente Directiva visa permitir a 
realização do objectivo que consiste em 
substituir totalmente os procedimentos 
que implicam a utilização de animais 
vivos para fins científicos, o mais 
rapidamente possível, facilitando e 
promovendo o desenvolvimento de 
métodos alternativos e garantindo que a 
legislação contemple a evolução da 
opinião pública quanto aos casos em que 
a utilização de animais é aceitável, 
assegurando igualmente um elevado nível 
de protecção dos animais utilizados nos 
procedimentos, inter alia, mercê de:  
(a) exames regulares das medidas de 
protecção dos animais e das 
circunstâncias em que os animais podem 
ser utilizados para fins científicos; 
(b) um elevado nível de transparência no 
respeitante à utilização dos animais e 
informação da opinião pública sobre a 
aplicação de medidas de protecção dos 
animais e dos progressos realizados 
visando substituir métodos que utilizam 
animais.

Or. en

Justificação

Uma redução significativa do número de animais utilizados e dos graus de sofrimento dos 
mesmos na União Europeia só será possível com base em definições precisas.  
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Alteração 2

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) "Procedimento", qualquer utilização de 
um animal para fins experimentais ou 
científicos cujos resultados podem ser ou 
não conhecidos à partida, susceptível de 
lhe causar dor, angústia ou lesões 
permanentes, incluindo qualquer acção que 
tenha em vista ou que possa resultar no 
nascimento de um animal em tais 
condições ou na criação de uma nova 
linhagem animal geneticamente 
modificada;

(1) "Procedimento", qualquer utilização de 
um animal para fins experimentais ou 
científicos cujos resultados podem ser ou 
não conhecidos à partida, susceptível de 
lhe causar dor, angústia ou lesões 
permanentes, incluindo a morte e qualquer 
acção que tenha em vista ou que possa 
resultar no nascimento de um animal em 
tais condições ou na criação de uma nova 
linhagem animal geneticamente 
modificada;

Or. en

Justificação

A modificação introduzida na definição de "procedimento" visa unicamente especificar que a 
morte é um "prejuízo duradouro", o que se afiguraria evidente para a opinião pública (o que 
não impede que um Tribunal do Reino Unido tenha decidido não ser o caso).

Alteração 3

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) "Projecto", um programa de trabalho 
com um objectivo científico definido e que 
envolve um ou mais procedimentos;

(2) "Projecto", um programa de trabalho 
com um objectivo científico definido e que 
envolve um ou mais procedimentos e que é 
susceptível de constituir objecto de uma 
avaliação ética única;

Or. en

Justificação

A alteração da definição "projecto" visa especificar que os projectos não podem ter um 
carácter tão geral que torne impossível uma avaliação ética.   
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Alteração 4

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. "Informação confidencial", a 
informação cuja divulgação não 
consensual poderia prejudicar os 
interesses legítimos, em termos comerciais 
ou de investigação, do seu proprietário ou 
de um terceiro.

Or. en

Justificação

Esta nova definição, que abrange "as informações confidenciais", revela-se necessária, uma 
vez que essa noção deve ser tida em conta em diferentes pontos da proposta. 

Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Investigação fundamental com vista a 
permitir o progresso do conhecimento no 
domínio da etologia ou da biologia;

(1) Investigação fundamental com vista a 
permitir o progresso do conhecimento no 
domínio da etologia ou da biologia quando 
existam perspectivas realistas de que os 
conhecimentos obtidos serão úteis para 
um dos objectivos enunciados no n.º 2;

Or. en

Justificação

A fim de aperfeiçoar e reduzir verdadeiramente a utilização dos animais par fins
experimentais, os objectivos dos procedimentos devem ser claramente definidos e limitados. 
É importante que os animais apenas possam ser utilizados para fins de investigação 
fundamental quando seja realista esperar importantes benefícios daí resultantes. A satisfação 
da curiosidade do investigador não deve ser condição suficiente. 
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Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.° 1, os 
grandes símios não devem ser utilizados 
em procedimentos, sob reserva da 
utilização da cláusula de salvaguarda do 
artigo 50.º.

2. Sem prejuízo do disposto no n.° 1, os 
grandes símios não devem ser utilizados 
em procedimentos.

Or. en

Justificação

A proibição da utilização dos grandes símios deveria ser absoluta, dado ser geralmente 
reconhecido que a utilização desses animais extremamente sensíveis é moralmente 
injustificada. 

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes podem 
conceder isenções ao n.º 1 com base na 
justificação científica de que o objectivo do 
procedimento não pode ser alcançado com 
um animal criado para utilização em 
procedimentos científicos.

2. Sob reserva do disposto no artigo 10.º, 
as autoridades competentes podem 
conceder isenções ao n.º 1 com base numa
justificação científica e societal imperativa
de que o objectivo do procedimento não 
pode ser alcançado com um animal criado 
para utilização em procedimentos 
científicos.

Or. en

Justificação

Os animais capturados na Natureza são vítimas de sofrimentos suplementares consideráveis 
relativamente aos animais criados para fins experimentais. A sua utilização só deveria ser 
ponderada em casos muito raros.
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Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 10 – nº 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, a partir das datas previstas no 
anexo III, os Estados-Membros 
asseguram que os primatas não humanos 
constantes desse anexo só possam ser 
utilizados em procedimentos científicos 
quando sejam descendentes de primatas 
não humanos criados em cativeiro.

Suprimido

Or. en

Justificação

Nada justifica autorizar a utilização de primatas não criados em cativeiro durante longos 
períodos, o que parece ser intenção da Comissão. Todas as espécies enunciadas no Anexo I, 
sem excepção, deveriam ser criadas para fins experimentais.  

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 10 – n º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes podem 
conceder isenções ao n.º 1 com base numa 
justificação científica.

Suprimido

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração referente ao n.º 1 do artigo 10.º.
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Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) quando a anestesia for incompatível com 
o objectivo do procedimento, excepto se
este implicar lesões graves que possam
causar grande sofrimento.

d) quando a anestesia for incompatível com 
o objectivo do procedimento, desde que
este não cause mais do que um leve 
sofrimento ou angústia.

Or. en

Justificação

O objectivo primeiro da presente directiva revista consiste em proteger os animais e reduzir o 
sofrimento que podem experienciar no decurso de um procedimento científico. A dor, o 
sofrimento e a angústia devem ser evitados ou, pelo menos, reduzidos a um nível muito baixo 
em todos os casos, mesmo quando um procedimento seja realizado sem anestesia nem 
analgésicos. 

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que 
não são administradas quaisquer 
substâncias aos animais que impeçam ou 
limitem a sua capacidade de manifestar a 
dor sem lhes ter sido ministrado um nível 
adequado de anestésico ou de analgésico.

4. Os Estados-Membros asseguram que 
não são administradas quaisquer 
substâncias aos animais que impeçam ou 
limitem a sua capacidade de manifestar a 
dor.

Nesses casos, tem de ser apresentada uma 
justificação científica, acompanhada do 
descritivo do regime analgésico ou 
anestésico.

Or. en

Justificação

É absolutamente inaceitável ministrar a um animal uma substância para o impedir de 
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manifestar a dor. 

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 14 – nº 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um animal que possa vir a sofrer dores 
consideráveis uma vez passado o efeito da 
anestesia deve receber um tratamento 
analgésico preventivo e pós-operatório ou 
ser tratado com outros métodos adequados 
para aliviar a dor, desde que sejam 
compatíveis com o objectivo do 
procedimento. Sempre que o tratamento 
com analgésicos não for possível, o animal 
deve ser imediatamente morto por métodos 
humanos.

5. Um animal que possa vir a sofrer dores 
uma vez passado o efeito da anestesia deve 
receber um tratamento analgésico 
preventivo e pós-operatório ou ser tratado 
com outros métodos adequados para aliviar 
a dor, desde que sejam compatíveis com o 
objectivo do procedimento. Sempre que o 
tratamento com métodos para aliviar a dor 
não for possível, o animal deve ser 
imediatamente morto por métodos 
humanos. O animal não deve, em caso 
algum, sofrer mais do que uma dor pós-
anestésica suave.

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração relativa ao n.º 2, alínea b), do artigo 14.º. 

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que 
todos os procedimentos sejam 
classificados como "suave", "moderado", 
"severo" ou "letal", com base na duração 
e intensidade da dor, sofrimento, angústia 
e lesões permanentes potenciais, na 
frequência de intervenção, na privação 
das necessidades etológicas do animal e 
na utilização de métodos anestésicos, 

Suprimido
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analgésicos ou de ambos.

Or. en

Justificação

As definições de gravidade deveriam ser harmonizadas a nível de toda a União Europeia, 
sendo necessárias definições provisórias até que as definições finais sejam aceites pela 
Comissão.  

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mais tardar em ... *, a Comissão 
apresenta uma proposta relativa às 
definições de gravidade, que contenha, 
pelo menos, definições de "suave", 
"moderado" e "severo". Até essa data, as 
definições transitórias de natureza
explicativa, visadas no Anexo VII-A, 
serão aplicáveis enquanto princípio 
director em todos os Estados-Membros.      
* 18 meses a contar da data de entrada em 
vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração relativa ao n.º 1 do artigo 15.º.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo do carácter geral do
disposto no n.º1, os estabelecimentos de 
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criação, fornecimento e utilizadores de 
animais devem assegurar a presença, in 
loco e em permanência, de, pelo menos,
uma pessoa habilitada (várias, se 
necessário), incumbida de velar pelo bem-
estar dos animais e, se necessário, de os
eutanasiar ou de chamar um veterinário.

Or. en

Justificação

É óbvio que os animais sujeitos a procedimentos invasivos podem requerer cuidados 
(veterinários ou outros) a qualquer hora do dia ou da noite. Não é possível prever a 
ocorrência da necessidade de cuidados ou confiná-la aos horários de funcionamento. O guia 
prático dos veterinários impõe aos veterinários a prestação de cuidados de urgência durante 
24 horas por dia a todos os seus clientes. No contexto laboratorial, como noutros contextos, 
tal exige a presença de alguém que, na prática, possa chamar o veterinário.  

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O organismo permanente de análise ética 
é composto pelo veterinário nomeado, pela 
pessoa ou pelas pessoas responsáveis pelo 
bem-estar e pelos cuidados a prestar aos 
animais no estabelecimento e, no caso de 
um estabelecimento utilizador, por um 
responsável científico.

2. O organismo permanente de análise ética 
é composto, no mínimo, pelo veterinário 
nomeado, pela pessoa ou pelas pessoas 
responsáveis pelo bem-estar e pelos 
cuidados a prestar aos animais no 
estabelecimento e, no caso de um 
estabelecimento utilizador, por um 
responsável científico, por pessoas 
competentes em matéria de substituição, 
redução e aperfeiçoamento (3R), bem 
como por uma pessoa independente, 
externa à profissão e dotada de 
experiência em matéria de bem-estar dos 
animais.

Or. en
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Justificação

A fim de assegurar a objectividade das decisões tomadas pelo organismo de análise ética, os 
seus membros devem representar os interesses dos animais, bem como os dos investigadores. 
Os comités de ética no domínio da investigação humana podem servir de modelo útil.   

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que são 
mantidos registos dos conselhos de todos 
os pareceres emitidos pelo organismo 
permanente de análise ética, assim como de 
todas as decisões tomadas pelos os 
estabelecimentos a esse respeito.

Os Estados-Membros asseguram que são 
mantidos e publicados registos dos 
conselhos de todos os pareceres emitidos 
pelo organismo permanente de análise 
ética, assim como de todas as decisões 
tomadas pelos os estabelecimentos a esse 
respeito, sob reserva da protecção das 
informações confidenciais e do 
anonimato.

Or. en

Justificação

Excepção feita às informações confidenciais, o relatório de avaliação ética deveria ser 
publicitado, a fim de permitir aos cidadãos europeus obterem um quadro correcto e não 
distorcido da realidade da experimentação animal.   

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os primatas não humanos devem ter um 
registo biográfico individual, que 
acompanha o animal ao longo da sua vida.

Os primatas não humanos, os cães e os 
gatos devem ter um registo biográfico 
individual, que acompanhará o animal ao 
longo da sua vida.

Or. en
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Justificação

Embora a Comissão Europeia pareça compreender a importância de manter a informação 
sobre primatas não humanos, cães e gatos (e, por conseguinte, reconheça a controvérsia 
relativa à utilização dessas espécies particulares), não é óbvio por que razão a obrigação de 
manter o registo biográfico individual apenas se aplica aos primatas não humanos. A 
manutenção de um tal registo é certamente essencial para os objectivos da investigação, 
independentemente das considerações relativas ao bem-estar animal. Essa obrigação deveria 
ser, no mínimo, tornada extensiva aos cães e aos gatos (no pressuposto de que esses 
procedimentos continuarão, por enquanto, a ser autorizados).

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os registos de todas inspecções são 
mantidos durante um período mínimo de 
cinco anos.

4. Os registos de todas inspecções são 
mantidos durante um período mínimo de 
cinco anos, e os resumos desses registos, 
incluindo os que especifiquem o não 
cumprimento das disposições da presente 
directiva, são tornados públicos no sítio 
web da Comissão, sob uma forma 
anónima e omitindo quaisquer 
informações confidenciais.

Or. en

Justificação

A directiva revista deve consagrar o princípio da transparência e da responsabilidade. Sendo 
assim, a publicação de informações relativas a infracções afigura-se essencial para informar 
o público quanto à realidade da utilização de animais na experimentação.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode efectuar controlos da 
infra-estrutura e funcionamento das 

1. A Comissão designará inspectores da 
UE que efectuarão inspecções da infra-
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inspecções nacionais nos Estados-
Membros.

estrutura e funcionamento das inspecções 
nacionais nos Estados-Membros e 
assegurarão que as classificações da 
severidade sejam aplicadas de forma 
correcta e uniforme em todo o território 
da UE.

Or. en

Justificação

A criação de uma inspecção da UE que informe os cidadãos europeus e recolha exemplos de 
boas práticas em todo o território da EU assegurará que as normas mínimas do bem-estar 
dos animais sejam aplicadas uniformemente nos Estados-Membros da EU.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro em cujo território for 
efectuado um controlo deve prestar aos 
peritos da Comissão a assistência 
necessária ao exercício das suas funções. A 
Comissão informa a autoridade competente 
do Estado-Membro em causa dos 
resultados do controlo efectuado.

2. O Estado-Membro em cujo território for 
efectuada uma inspecção deve prestar aos
inspectores da EU a assistência necessária 
ao exercício das suas funções. A Comissão 
informa a autoridade competente do 
Estado-Membro em causa dos resultados 
do controlo efectuado e informa os 
cidadãos e as partes interessadas sobre as 
inspecções efectuadas pelos inspectores 
da EU.

Or. en

Justificação

Vide justificação à alteração ao n.º 1 do artigo 34.º.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente do 
Estado-Membro em causa adopta medidas 
para ter em conta os resultados do 
controlo.

3. A autoridade competente do Estado-
Membro em causa adopta medidas para 
responder às recomendações dos 
inspectores da EU.

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O relatório da avaliação ética 
realizada pelo estabelecimento;

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) o projecto é cientificamente justificado 
ou exigido por lei;

a) o projecto justifica-se suficientemente 
do ponto de vista científico;

Or. en

Justificação

A autoridade competente deve assegurar que todos os projectos sejam cientificamente 
justificados.

Adlib Express Watermark



PE420.060v01-00 18/32 PA\767040PT.doc

PT

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) os objectivos do projecto justificam a 
utilização de animais;

(b) os objectivos do projecto e a dor, 
sofrimento, angústia ou lesões 
permanentes eventualmente advenientes 
para os animais justificam a sua 
utilização;

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) quando uma substância, um 
composto ou um produto é avaliado do 
ponto de vista da segurança ou eficácia, a 
utilização a que se destina ou que lhe será 
provavelmente dada.

Or. en

Justificação

Todos os  projectos devem ser avaliados retrospectivamente sem distinção. As regras 
efectivas de avaliação devem evoluir logicamente de acordo com a compreensão da realidade 
do sofrimento dos animais e os benefícios efectivos para a investigação. A avaliação 
retrospectiva é  importante tanto para a investigação como para o bem-estar dos animais.
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Todos os projectos serão objecto de 
uma revisão durante toda a sua duração e 
serão avaliados retrospectivamente após a 
sua conclusão.

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração apresentada ao artigo 37.º, alínea e).

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) as lesões provocadas nos animais, 
incluindo o número e as espécies de 
animais utilizados, assim como a 
severidade dos procedimentos;

(b) as lesões provocadas nos animais, 
incluindo o número e as espécies de 
animais utilizados, assim como a natureza, 
o nível e a duração das lesões sofridas 
pelos animais;

Or. en

Justificação

A avaliação retrospectiva é importante tanto para a investigação como para o bem-estar 
animal.
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sem prejuízo do n.º 3, todos os 
projectos que só envolvam procedimentos 
classificados como "suaves" devem ser 
isentos do requisito de avaliação 
retrospectiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todos os  projectos devem ser avaliados retrospectivamente sem distinção.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) os resultados da avaliação ética.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base nos resultados da avaliação 
ética, o estabelecimento utilizador 
indicará, no resumo não técnico do 
projecto, se o mesmo será submetido a 
uma avaliação retrospectiva e em que 
prazo.

Suprimido
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Or. en

Justificação

As informações não confidenciais e não pessoais devem ser tornadas públicas, a fim de 
assegurar que sejam removidas todas as barreiras ao controlo público e seja alcançada uma 
prestação de contas adequada. Tal é importante tanto para a saúde humana como para o 
bem-estar dos animais. Tal aplica-se igualmente a infracções e dados não confidenciais, 
tanto negativos como positivos, resultantes dos projectos (sendo os últimos muito importantes 
para a saúde humana). Todos os resumos não técnicos devem ser publicados.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros publicam os 
resumos não técnicos dos projectos 
autorizados e as respectivas actualizações.

4. Os Estados-Membros publicam e 
tornam facilmente acessíveis os resumos 
não técnicos dos projectos autorizados e as 
respectivas actualizações, juntamente com 
qualquer outra informação que não seja 
confidencial ou cuja divulgação possa 
revelar a identidade de uma pessoa ou 
levar a que seja tornado público um 
estabelecimento de criação, fornecimento 
ou utilização cujo envolvimento na 
investigação em animais não era ainda do 
domínio público. Outras informações 
incluirão dados tanto negativos como 
positivos do projecto.

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração apresentada ao artigo 40.º, alínea e).
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sem prejuízo da protecção de 
informações confidenciais e pessoais, os 
Estados-Membros publicarão 
informações não pessoais relativas a 
infracções à presente directiva, à 
legislação nacional e às autorizações.

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração apresentada ao artigo 40.º, alínea e).

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros aceitam os dados 
legalmente exigidos e gerados num outro 
Estado-Membro através de procedimentos 
reconhecidos pela legislação comunitária, a 
menos que sejam necessários novos testes 
para proteger a saúde pública, a 
segurança ou o ambiente.

1. Os Estados-Membros aceitam os dados 
provenientes de outro Estado-Membro
que sejam gerados através de 
procedimentos reconhecidos pela 
legislação comunitária ou conformes com 
a mesma.

Or. en

Justificação

Transparency between Member States should contribute to avoid the duplication of animal 
experiments. Information on the outcomes of a procedure whether they are negative or not 
need to be accessible to researchers in order to avoid unnecessary suffering of animals.

Such system of data-sharing already exists in the REACH Regulation (Article 30). A positive 
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duty should be placed on researchers to take reasonable steps to ensure that animal data has 
not already been generated. Only where existing data is scientifically unreliable, and there is 
sufficient societal need, should repeated animal procedures be permitted.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Fora da área de experimentação 
exigida por lei, e sem prejuízo da 
protecção da informação confidencial, os 
Estados-Membros asseguram o 
intercâmbio dos dados gerados pelos 
procedimentos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Vide justificação à alteração ao n.º 1 do artigo 44.º.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Antes de solicitar a autorização de 
um projecto, qualquer pessoa que 
tencione efectuar um procedimento
tomará todas as medidas razoáveis para 
verificar se os dados relevantes para o 
projecto proposto já existem e, se tal for o 
caso, para ter acesso aos dados, 
contribuindo inclusivamente para os seus 
custos. Os Estados-Membros verificarão 
analogamente se tais dados existem, antes 
de conceder uma autorização.

Or. en
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Justificação

Vide justificação à alteração ao n.º 1 do artigo 44.º.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Sempre que se encontrem disponíveis 
dados relevantes de forma satisfatória, os 
Estados-Membros apenas concederão a 
autorização para um projecto se este for 
necessário para proteger a saúde pública, 
a segurança ou o ambiente.

Or. en

Justificação

Vide justificação à alteração ao n.º 1 do artigo 44.º.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 45

Texto da Comissão Alteração

A Comissão e os Estados-Membros 
contribuem para o desenvolvimento e a 
validação de métodos alternativos, 
susceptíveis de fornecer o mesmo ou um 
nível mais elevado de informação que os 
procedimentos que utilizem animais, mas 
que não impliquem a utilização destes 
últimos, que utilizem menos animais ou 
que envolvam procedimentos menos 
dolorosos, devendo optar por tais métodos 
na medida do necessário para incentivar a 
investigação neste domínio.

A Comissão e os Estados-Membros 
contribuem a nível financeiro ou outro 
para o desenvolvimento e, quando 
adequado, a validação científica de 
métodos alternativos que se destinem a 
fornecer um nível comparável de 
informação que os procedimentos que 
utilizem animais, mas que não impliquem a 
utilização destes últimos, que utilizem 
menos animais ou que envolvam 
procedimentos menos dolorosos, devendo 
optar por tais métodos na medida do 
necessário para incentivar a investigação 
neste domínio.
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Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [um ano após a entrada em vigor da 
presente directiva], os Estados-Membros 
designam um laboratório nacional de 
referência para a validação de métodos 
alternativos que substituam, reduzam e 
aperfeiçoem a utilização de animais.

1. Até [um ano após a entrada em vigor da 
presente directiva], os Estados-Membros 
designam um centro nacional de 
excelência para os métodos alternativos, 
que incluirá um laboratório nacional de 
referência para a validação de 
alternativas aos ensaios em animais 
utilizados para fins regulamentares.

Or. en

Justificação

Nos últimos anos, foram realizados progressos consideráveis em termos de substituição, 
redução e aperfeiçoamento da utilização de animais em procedimentos através de 
investigação específica, partilha das melhores práticas e estudos de validação efectuados de 
acordo com as normas internacionais. Os esforços neste domínio devem ser reforçados, a fim 
de promover o bem-estar dos animais e reduzir o sofrimento dos animais, devendo a criação 
de centros nacionais para métodos alternativos permitir esforços coordenados e orientados 
de forma estratégica.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros só podem 
designar como laboratório nacional de 
referência os laboratórios acreditados em 
conformidade com a Directiva 
2004/10/CE.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Vide justificação à alteração ao n.º 1 do artigo 46.º.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – proémio

Texto da Comissão Alteração

3. Os laboratórios nacionais de referência
devem satisfazer os seguintes requisitos:

3. Os centros nacionais de excelência para 
métodos alternativos devem satisfazer os 
seguintes requisitos:

Or. en

Justificação

Vide justificação à alteração ao n.º 1 do artigo 46.º.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão o nome e o endereço do seu 
laboratório de referência. A Comissão 
publica a lista de laboratórios nacionais de 
referência.

6. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão o nome e o endereço do seu 
centro nacional de excelência e do seu 
laboratório de referência. A Comissão 
publica a lista de centros nacionais de 
excelência e laboratórios nacionais de 
referência.

Or. en

Justificação

Vide justificação à alteração ao n.º 1 do artigo 46.º.
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Após consulta dos laboratórios 
nacionais de referência, a Comissão fixa 
as prioridades relativas aos estudos de 
validação e distribui as tarefas entre esses 
laboratórios para a realização dos 
referidos estudos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Vide justificação à alteração ao n.º 1 do artigo 46.º.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adaptar os anexos II a 
VII ao progresso técnico e científico.

A Comissão pode adaptar os anexos I a 
VII-A ao progresso técnico e científico.

Or. en

Justificação

A lista de animais invertebrados, incluindo formas larvares autónomas, deve ser igualmente 
revista de acordo com os progressos técnicos e científicos.

Ver igualmente a justificação da alteração ao n.º do artigo 15.º.
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Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 50

Texto da Comissão Alteração

Este artigo é suprimido.

Or. en

Justificação

Estas disposições não são necessárias, tendo em conta que existe um amplo apoio público a 
favor da não utilização de grandes símios em procedimentos.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

Até [10 anos após a data da entrada em 
vigor] a Comissão procede à revisão da 
presente directiva, tendo em conta os 
progressos obtidos no desenvolvimento de 
métodos alternativos que não impliquem a 
utilização de animais, nomeadamente de 
primatas não humanos, e propõe as
alterações necessárias.

Até ...* e, subsequentemente, de cinco em 
cinco anos, a Comissão, em consulta com 
as partes interessadas, procede à revisão 
da presente directiva e propõe alterações à 
mesma, incluindo alterações relacionadas 
com as espécies susceptíveis de ser 
utilizadas em procedimentos e os tipos de 
projectos que podem ser autorizados. Ao 
fazê-lo, a Comissão orientar-se-á pelos 
seguintes princípios:
(a) a presente directiva deve reflectir a 
evolução da opinião pública sobre os 
casos em que se justifica a utilização de 
animais em procedimentos e os cuidados 
a que têm direito, bem como os 
desenvolvimentos científicos;
(b) deve ser dada prioridade à redução e 
eliminação de procedimentos que 
impliquem o nível mais elevado admissível 
de sofrimento, angústia ou lesões 
permanentes e que não se destinem a 
tratar situações clínicas que possam ser 
mortais ou debilitantes para os seres 
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humanos.
O eventual objectivo, aceite por todas as 
partes interessadas, deve ser a eliminação 
de procedimentos com animais vivos.
___________
* Cinco anos a contar da data de entrada 
em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

O processo de revisão da directiva deve ser suficientemente flexível para ter em conta as 
futuras mudanças nas preocupações do público, a compreensão da capacidade de sofrimento 
de espécies particulares e o estado de desenvolvimento de métodos alternativos e da ciência 
em geral. Uma revisão de todos os elementos essenciais da directiva numa base regular é 
essencial para assegurar que a legislação europeia reflicta as actuais normas mínimas de 
bem-estar dos animais, a evolução dos conhecimentos científicos e da opinião pública, assim 
como as melhores práticas.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem designar 
outros organismos diferentes das 
administrações públicas para a aplicação 
da presente directiva. Os organismos 
designados passam a ser considerados 
autoridades competentes para efeitos da 
presente directiva. 

Suprimido

Or. en

Justificação

A implementação da directiva revista deve ser levada a cabo por um organismo público, de 
modo a que o princípio da transparência face aos cidadãos seja inteiramente aplicado.
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Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 55-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 55.º-A
Colocação no mercado de produtos não 
desenvolvidos em conformidade com a 

presente directiva
1. A importação e a colocação no 
mercado comunitário de anti-corpos 
monoclonais produzidos pelo método 
ascítico, quando são suficientes métodos 
alternativos que não implicam a utilização 
de animais, são proibidas.
2. A Comissão, agindo em conformidade 
com o procedimento referido no artigo 
51.º, considerará, pelo menos, uma vez 
por ano se a importação e a colocação no 
mercado comunitário de outros produtos 
devem ser igualmente proibidas pelo facto 
de poderem ter sido desenvolvidos através 
de métodos que não utilizam animais ou 
terem sido desenvolvidos em condições 
que se afastam de forma significativa das 
exigidas na presente directiva.

Or. en

Justificação

In response to a Written European Parliamentary question (Written question by Jens Holm 
(GUE/NGL) to the Commission (27 October 2008) answered on the 15th of January 2009 by 
Commissioner Dimas on behalf of the European Commission), the European Commission has 
confirmed that the production of MAbs by the (extremely painful) mouse ascites method is no 
longer scientifically necessary, except in rare cases. It is therefore unacceptable that MAbs 
unnecessarily thus produced should be imported into the EU. A ban on their import would be 
WTO-complaint (Article XX(a) of GATT (public morals)) because, as the Proposal clearly 
recognises, there is a moral imperative to use non-animal alternatives wherever possible and 
it makes no sense if that principle can be circumvented by imports into the EU. The EU 
should also consider on a regular basis whether the import of other specific products 
developed in ways which would not be permitted under the revised Directive should be 
prohibited. This would not extend to all products but be decided on a case-by-case basis.
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Anexo III

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido.

Or. en

Alteração 50

Proposta de regulamento
Anexo VII-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo VII-A
Descrição geral transitória dos graus de 

severidade (artigo 15.º da directiva)
Ausência de stress: Grau de severidade 0
As intervenções e manipulações em 
animais para fins experimentais em 
resultado das quais os animais não 
sentem qualquer dor, sofrimento, lesão ou 
ansiedade extrema e não sofrem qualquer 
dano significativo para a sua condição 
geral. Exemplos na prática veterinária: 
recolha de amostras de sangue para fins 
de diagnóstico; injecção subcutânea de 
um medicamento.
Stress suave: Grau de severidade 1
As intervenções e manipulações em 
animais para fins experimentais que 
sujeitam os animais a um breve episódio 
de stress suave (dor ou ferimento).
Exemplos na prática veterinária: injecção 
de um medicamento que exige o recurso a 
imobilização; castração de animais 
machos sob anestesia.
Stress moderado: Grau de severidade 2
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As intervenções e manipulações em 
animais para fins experimentais que 
sujeitam os animais a um breve episódio 
de stress moderado ou a um episódio de 
stress suave de duração moderada a  
longa (dor, sofrimento ou ferimento, 
ansiedade extrema ou dano significativo 
para a condição geral).
Exemplos na prática veterinária: 
tratamento cirúrgico de uma fractura 
única da tíbia; castração de animais 
fêmeas.
Stress severo: Grau de severidade 3
As intervenções e manipulações em 
animais para fins experimentais que 
causem aos animais um stress severo a 
muito severo, ou os sujeitem a um 
episódio de stress moderado de duração 
moderada a longa (dor grave, sofrimento 
prolongado ou ferimento grave, ansiedade 
extrema e persistente ou dano 
significativo e persistente para a condição 
geral). 
Exemplos na prática veterinária: 
infecções letais previsíveis e doença 
neoplástica sem eutanásia prematura.

Or. en

Justificação

Vide justificação à alteração ao n.º 1 do artigo 15.º.
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