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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que introduz 
normas de armadilhagem sem crueldade para determinadas espécies animais
(COM(2204)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2204)0532)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 1 do artigo 175º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0100/2004),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1

O Parlamento Europeu rejeita a proposta da Comissão;

Justificação

A proposta da Comissão é em geral tão deficiente que é difícil melhorá-la através de 
alterações. Dado que a proposta da Comissão recai no capítulo da política ambiental do 
Tratado da UE, esta está obrigada a basear as suas propostas legislativas nos conhecimentos 
científicos mais recentes. Este princípio não é respeitado, uma vez que esse tipo de 
investigações deveria ter sido realizado antes de tornar pública a proposta.

  
1 Ainda não publicada em JO.
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Alteração 2
Título da directiva

Directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que introduz normas de 
armadilhagem sem crueldade para 
determinadas espécies animais

Directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que introduz normas de 
armadilhagem para determinadas espécies 
animais

(Esta alteração aplica-se a todo o texto 
legislativo, mas não aos pontos onde é 
citado o Acordo de 1998 adoptado pela 
UE; com a aprovação da alteração será 
necessária a adaptação técnica de todo o 
texto).

Justificação

Os métodos de armadilhagem incluídos nesta Directiva devem fomentar e desenvolver a 
protecção dos animais para evitar sofrimentos desnecessários. A Comissão propõe nos nºs 2 
e 3 do artigo 5º que um método de armadilhagem para imobilizar ou para matar seja ainda 
considerado não cruel mesmo que um em cada cinco animais apresente indicadores como, 
por exemplo, fracturas, secção de um tendão ou ligamento, abrasão grave do periósseo, 
hemorragia externa grave ou hemorragia dentro de uma cavidade interna, degenerescência 
grave do músculo esquelético, lesão ocular, lesão da espinal medula, amputação ou morte. 
No caso de  armadilhas destinadas a matar, a proposta considera que um método não é cruel 
quando, para determinadas espécies, a agonia não supera os 300 segundos.

Em condições muitíssimo estritas, os métodos de armadilhagem e as armadilhas podem ser 
necessários e justificados em determinadas circunstâncias, mas não há motivo para os 
designar como não cruéis.

Alteração 3
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) Os testes das armadilhas devem 
de ser realizados nos termos das  
disposições da Directiva 86/609/CEE, 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 científicos.

Justificação

A proposta da Comissão deve ser coerente com a Directiva 86/609/CEE relativa à 
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aproximação das disposições legislativas, regulamentares, e administrativas dos Estados-
Membros respeitantes à protecção dos animais utilizados para fins experimentais e outros 
fins científicos, directiva que é aplicável também às experiências com animais que se podem 
realizar no quadro da directiva agora proposta.

Alteração 4
Artigo 2, nº 5 bis (novo)

5 bis. «Armadilhas de afogamento por 
imersão»: armadilhas colocadas sob a 
superfície da água, por exemplo, as 
nassas, em que se afogam os mamíferos 
semiaquáticos.

Justificação

É importante distinguir entre armadilhas que se utilizam na água e em terra. Deve proibir-se 
em geral a utilização de armadilhas de afogamento por imersão dado que podem produzir 
uma morte muito dolorosa. Quando os mamíferos semiaquáticos são afogados debaixo de 
água, por vezes a agonia tem uma duração maior que nas armadilhas utilizadas em terra, em 
algumas espécies animais chega a durar 15 minutos. Existem métodos alternativos às 
armadilhas de afogamento por imersão que permitem capturar os animais à entrada da toca 
e que geralmente não ocasionam lesões graves. Além disso, há métodos alternativos que 
permitem que os animais, nas armadilhas submersas, se refugiem em «plataformas seguras». 
Não obstante, as armadilhas de afogamento por imersão continuam a ser utilizadas por 
motivos económicos.

Alteração 5
Artigo 4, nº 2

2. Os Estados-Membros podem autorizar a 
utilização, no seu território, de armadilhas 
certificadas num país terceiro em 
conformidade com as normas de 
armadilhagem sem crueldade. Os Estados-
Membros devem fundamentar a recusa de 
tal autorização e notificar por escrito o país 
terceiro de certificação e a Comissão.

2. Os Estados-Membros podem autorizar a
utilização, no seu território, de armadilhas 
certificadas num país terceiro em 
conformidade com as normas de 
armadilhagem. 

Os Estados-Membros podem, nos termos 
do artigo 15º, manter ou elaborar 
disposições mais severas. Com base 
nessas disposições podem proibir o uso de 
armadilhas certificadas em países 
terceiros.
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Os Estados-Membros devem fundamentar 
a recusa de tal autorização e notificar por 
escrito o país terceiro de certificação e a 
Comissão.

Justificação

As disposições da directiva são válidas em todos os Estados-Membros  e definem as normas 
mínimas. A União Europeia proibiu mediante o Regulamento 91/3254/CE o uso de 
determinado tipo de armadilhas de mandíbulas e estabeleceu assim normas mais estritas. A 
aplicação de disposições mais estritas por parte dos Estados-Membros  deveria ser permitida 
sem problemas.

Alteração 6
Artigo 5, nº 2

2. Será considerado método de 
armadilhagem para imobilizar sem 
crueldade um método que preencha as 
seguintes condições:

2. Será autorizado para imobilizar um 
método de armadilhagem que preencha as 
seguintes condições:

a) número mínimo de espécimes da mesma 
espécie-alvo utilizados para a recolha de 
dados igual a 20 ;

a) número mínimo de espécimes da mesma 
espécie-alvo utilizados para a recolha de 
dados igual a 6;

b) não-manifestação de qualquer indicador 
referido no ponto 2.2. do Anexo II em, pelo 
menos 80 % dos animais referidos na 
alínea a).

b) não-manifestação de qualquer indicador 
referido no ponto 2.2. do Anexo II em, pelo 
menos 95 % dos animais referidos na 
alínea a).

Justificação

O número e o sofrimento dos animais de ensaio deve ser reduzido ao mínimo. Não é aceitável 
que se considere autorizado um método de armadilhagem quando um em cada cinco animais 
que cai na armadilha apresenta os indicadores referidos no anexo II. A percentagem aceite 
deve ser elevada para pelo menos  95 %.

Alteração 7
Artigo 5, nº 3

3. Será considerado método de 
armadilhagem para matar sem crueldade 
um método que preencha as seguintes 
condições:

3. Será autorizado para matar um método 
de armadilhagem que preencha as 
seguintes condições:

a) número mínimo de espécimes da mesma 
espécie-alvo utilizados para a recolha de 

a) número mínimo de espécimes da mesma 
espécie-alvo utilizados para a recolha de 
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dados igual a 12; dados igual a 6;
b) perda de consciência e de sensibilidade 
de, pelo menos, 80% dos animais referidos 
na alínea a) antes de atingidos os tempos 
máximos estabelecidos no ponto 3.2 do 
Anexo II e permanência nesse estado até à 
morte.

b) perda de consciência e de sensibilidade 
de, pelo menos, 95% dos animais referidos 
na alínea a) antes de atingidos os tempos 
máximos estabelecidos no ponto 3.2 do 
Anexo II e permanência nesse estado até à 
morte.

Justificação

O número e o sofrimento dos animais de ensaio deve ser reduzido ao mínimo. Não é aceitável 
que se considere autorizado um método de armadilhagem quando um em cada cinco animais 
que cai na armadilha apresenta os indicadores referidos no anexo II. A percentagem aceite 
deve ser elevada para pelo menos  95 %.

Alteração 8
Artigo 6, nº 1

1. Desde que não sejam aplicadas de forma 
a prejudicar o objectivo da presente 
directiva, as autoridades competentes 
podem conceder, caso a caso, derrogações 
às obrigações previstas no n.º 1 do artigo 4º 
e no artigo 5º: 

1. Desde que não sejam aplicadas de forma 
a prejudicar o objectivo da presente 
directiva, as autoridades competentes 
podem conceder, caso a caso, derrogações 
às obrigações previstas no n.º 1 do artigo 4º 
e no artigo 5º: 

a) no interesse da saúde e segurança 
públicas;

a) no interesse da saúde e segurança 
públicas;

b) para a protecção da propriedade 
pública e privada;
c) para efeitos de investigação, educação, 
repovoamento, reintrodução, reprodução 
ou protecção da fauna e da flora;
d) para a utilização de armadilhas 
tradicionais de madeira, necessária para 
conservar o património cultural de 
comunidades indígenas.
e) para a utilização temporária de uma 
armadilha específica para espécies 
determinadas ou em condições ambientais 
específicas, por um período razoável de 
tempo estabelecido pelas  autoridades 
competentes, enquanto prossegue a 
investigação para identificar armadilhas de 
substituição;

e) para a utilização temporária de uma 
armadilha específica para espécies 
determinadas ou em condições ambientais 
específicas, por um período razoável de 
tempo estabelecido pelas  autoridades 
competentes, enquanto prossegue a 
investigação para identificar armadilhas de 
substituição;
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f) para a autorização, numa base 
casuística, de construção e utilização por 
particulares de armadilhas conformes 
com os modelos aprovados pelas  
autoridades competentes.

Justificação

Não existe justificação alguma para estas excepções. As excepções retiradas referem-se ao 
uso actual de armadilhas na Europa pelo que apenas manteriam a situação não provocando 
limitações à caça com armadilhas.

Alteração 9
Artigo 6, nº 3

3. A autoridade competente notificará à 
Comissão as derrogações concedidas, os 
respectivos fundamentos e as condições 
aplicáveis.

3. A autoridade competente notificará 
anualmente à Comissão as derrogações 
concedidas, os respectivos fundamentos e 
as condições aplicáveis.

Justificação

A fim de possibilitar à Comissão uma análise das excepções em todos os Estados-Membros é 
necessário prever um calendário.

Alteração 10
Artigo 7, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão que as 
armadilhas, e respectivos métodos, que 
tenham sido testadas e cuja conformidade 
com as normas de armadilhagem sem 
crueldade tenha sido demonstrada, são 
certificadas pelas autoridades competentes.

1. Os Estados-Membros assegurarão que as 
armadilhas, e respectivos métodos, que 
tenham sido testadas e cuja conformidade 
com as normas de armadilhagem prescritas
tenha sido demonstrada, são certificadas 
pelas autoridades competentes.

Alteração 11
Artigo 8

Os Estados-Membros assegurarão que 
todos os utilizadores de armadilhas 
recebem formação específica ou têm 
experiência prática, competências ou 

Os Estados-Membros assegurarão que 
todos os utilizadores de armadilhas 
recebem formação específica conforme 
com os critérios fixados no artigo 14º que 
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conhecimentos equivalentes que os 
qualificam para utilizar armadilhas, em 
conformidade com as normas de 
armadilhagem sem crueldade. 

os qualifica para utilizar armadilhas, em 
conformidade com as normas de 
armadilhagem. 

Justificação

Todos os utilizadores de armadilhas deveriam realizar uma formação única e os critérios 
deveriam ser estabelecidos de forma unitária.

Alteração 12
Artigo 10

Os Estados-Membros promoverão e 
encorajarão a investigação que contribua 
para a melhoria das normas de 
armadilhagem sem crueldade e para o 
bem-estar dos animais capturados com 
armadilhas, em conformidade com as 
disposições do Anexo IV.

A Comissão e os Estados-Membros 
promoverão e encorajarão a investigação 
que contribua para a melhoria das normas 
de armadilhagem, sobretudo de métodos 
alternativos. Além disso deverão promover 
a realização dos testes de armadilhas sem 
utilizar animais vivos.

No caso das experiências com animais 
que não possam ser evitadas, aplicar-se-á 
plenamente a Directiva 86/609/CEE 
relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares, e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à protecção dos animais 
utilizados para fins experimentais e outros 
fins científicos.

Justificação

A melhoria das normas de armadilhagem deve ser fomentada, mas sem recorrer a 
experiências inúteis com animais. Deve ser aplicada plenamente a Directiva 86/609/CEE.

Alteração 13
Artigo 14, nº 1, alínea c bis (nova)

c bis) a formação dos utilizadores de 
armadilhas nos termos do artigo 8º.

Justificação

Devem ser fixados critérios uniformes para a formação dos utilizadores de armadilhas.
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Alteração 14
Artigo 14, nº 2

2. Sempre que os anexos do Acordo e as 
Actas aprovadas referidas nas Decisões 
98/142/CE e 98/487/CE forem alteradas, a 
Comissão alterará em conformidade os 
anexos da presente directiva, de acordo 
com o procedimento referido no nº. 2 do 
artigo 13º.

2. A Comissão apresentará o mais tardar 
em 1 de Janeiro de 2009 uma proposta 
destinada a modificar o anexo I. Esta 
proposta deverá basear-se nos 
conhecimentos científicos mais recentes, 
bem como num relatório da Agência 
Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos.

Justificação

Muitas das espécies animais enumeradas na lista estão protegidas na UE e não podem ser 
objecto de caça. A lista de espécies do anexo I carece de base científica. Portanto, a 
Comissão deve estabelecer uma base científica em que apoiar-se para apresentar um novo 
anexo I. Além disso, também não é aceitável que estes anexos sejam alterados unicamente 
por causa de uma alteração do Acordo, recorrendo ao artigo 13º e sem a participação do 
Parlamento Europeu.

Alteração 15
Anexo II, ponto 1.2

Para concluir se um método de 
armadilhagem é ou não cruel deve ser 
avaliado o bem-estar do animal capturado 
com a armadilha.

Para autorizar ou não um método de 
armadilhagem deve ser avaliado o bem-
estar do animal capturado com a armadilha.

Alteração 16
Anexo II, ponto 1.3

O grau de facilidade ou de dificuldade em 
reagir ao ambiente e o grau de êxito dessa 
reacção podem ser utilizados como 
indicadores do bem-estar animal. Uma vez 
que as formas de reagir ao meio ambiente 
variam de animal para animal, é necessário 
medir uma série de parâmetros indicadores 
para avaliar o seu bem-estar.

O grau de facilidade ou de dificuldade em 
reagir ao ambiente e o grau de êxito dessa 
reacção podem ser utilizados como 
indicadores do bem-estar animal. Uma vez 
que as formas de reagir ao meio ambiente 
variam de animal para animal, é necessário 
medir uma série de parâmetros indicadores 
para avaliar o seu bem-estar.

Os indicadores de bem-estar dos animais 
capturados com armadilhas incluem 
parâmetros fisiológicos, lesões e 
parâmetros comportamentais. Como alguns 
desses indicadores ainda não foram 

Os indicadores de bem-estar dos animais 
capturados com armadilhas incluem 
parâmetros fisiológicos, lesões e 
parâmetros comportamentais. Como alguns
desses indicadores ainda não foram 
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estudados para uma série de espécies, são 
necessários novos estudos científicos para 
estabelecer os limiares adequados, em 
conformidade com as presentes normas.

estudados para uma série de espécies, são 
necessários novos estudos científicos para 
estabelecer os limiares adequados, em 
conformidade com as presentes normas.

Embora o nível de bem-estar possa 
apresentar grandes variações, a expressão 
«sem crueldade» é exclusivamente 
utilizada para os métodos de 
armadilhagem que proporcionam um 
nível suficiente de bem-estar animal, 
ainda que se reconheça que nalgumas 
situações em que são utilizadas 
armadilhas para matar durante um curto 
período de tempo esse bem-estar pode ser 
reduzido.
Os limiares estabelecidos nas normas para 
a certificação das armadilhas são:

Os limiares estabelecidos nas normas para 
a certificação das armadilhas são:

a) no caso das armadilhas para imobilizar, 
o nível dos parâmetros indicadores acima 
do qual o bem-estar dos animais 
capturados é considerado reduzido; e

a) no caso das armadilhas para imobilizar, 
o nível dos parâmetros indicadores acima 
do qual o bem-estar dos animais 
capturados é considerado reduzido; e

b) no caso das armadilhas para matar, o 
tempo decorrido até à perda da consciência 
e da sensibilidade e a manutenção deste 
estado até à morte do animal.

b) no caso das armadilhas para matar, o 
tempo decorrido até à perda da consciência 
e da sensibilidade e a manutenção deste 
estado até à morte do animal.

Alteração 17
Anexo II, ponto 2.2

Os indicadores comportamentais 
reconhecidos como sinais de mal-estar dos 
animais selvagens capturados com 
armadilhas são:

Os indicadores comportamentais 
reconhecidos como sinais de mal-estar dos 
animais selvagens capturados com 
armadilhas são:

a) mordeduras em si próprio causando 
ferimentos graves (auto-mutilação);

a) mordeduras em si próprio causando 
ferimentos graves (auto-mutilação);

b) imobilidade excessiva ou apatia. b) imobilidade excessiva ou apatia.

b bis) aceleração do ritmo cardíaco, 
alterações do metabolismo hormonal e 
enzimático.

Lesões (ferimentos) reconhecidas como 
indicadores de mal-estar nos animais 

Lesões (ferimentos) reconhecidas como 
indicadores de mal-estar nos animais 
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selvagens capturados com armadilhas: selvagens capturados com armadilhas:
a) fractura; a) fractura;

b) luxação articular proximal em relação ao 
carpo ou ao tarso;

b) luxação articular proximal em relação ao 
carpo ou ao tarso;

c) secção de um tendão ou ligamento; c) secção de um tendão ou ligamento;
d) abrasão grave do periósseo; d) abrasão do periósseo;

e) hemorragia externa grave ou hemorragia 
dentro de uma cavidade interna; 

e) hemorragia externa ou hemorragia 
dentro de uma cavidade interna; 

f) degenerescência grave do músculo 
esquelético;

f) degenerescência do músculo esquelético; 

g) isquemia de um membro; g) isquemia de um membro;
h) fractura de um dente definitivo com 
exposição da cavidade da polpa;

h) fractura de um dente definitivo com 
exposição da cavidade da polpa;

i) lesão ocular incluindo laceração da 
córnea;

i) lesão ocular incluindo laceração da 
córnea;

j) lesão da espinal medula; j) lesão da espinal medula;

k) lesão grave de um órgão interno; k) lesão de um órgão interno;
l) degenerescência miocárdica; l) degenerescência miocárdica;

m) amputação; m) amputação;
n) morte. n) morte.

Justificação

O conceito «grave» é demasiado subjectivo e não permite garantir, na prática, normas 
uniformes.

Alteração 18
Anexo II, ponto 3.2

Texto da Comissão

Tempo máximo até à perda dos 
reflexos da córnea e da pálpebra

Espécie

45 segundos Mustela erminea

120 segundos Martes americana, Martes 
zibellina, Martes martes

300 segundos Restantes espécies enumeradas no 
Anexo I da presente directiva
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Alteração do Parlamento

Tempo máximo até à perda dos reflexos da 
córnea e da pálpebra

Espécie

30 segundos Todas as espécies enumeradas no 
anexo I da presente Directiva

Justificação

A agonia de um animal numa armadilha não deve durar mais de 30 segundos.

Alteração 19
Anexo II, ponto 3.2 bis (novo)

3.2 bis. Armadilhas de afogamento por
imersão
É proibida a utilização de armadilhas de 
afogamento por imersão para a captura 
de mamíferos selvagens com fins de 
aproveitamento ou de gestão da vida 
selvagem, incluindo o controlo de pragas, 
a obtenção de peles, couro ou carne.

Justificação

Deve ser proibida em geral a utilização de armadilhas de afogamento por imersão pois 
podem produzir uma morte muito dolorosa.  Quando os mamíferos semiaquáticos são 
afogados debaixo de água, por vezes a agonia tem uma duração maior que nas armadilhas 
utilizadas em terra, em algumas espécies animais chega a durar 15 minutos. Existem métodos 
alternativos às armadilhas de afogamento por imersão que permitem capturar os animais à 
entrada da toca e que geralmente não ocasionam lesões graves. Além disso, há métodos
alternativos que permitem que os animais, nas armadilhas submersas, se refugiem em 
«plataformas seguras». Não obstante, as armadilhas de afogamento por imersão continuam a 
ser utilizadas por motivos económicos.

Alteração 20
Anexo III, ponto 1.1, parágrafo 5
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Nos testes de campo, as armadilhas devem 
ser verificadas diariamente.

Nos testes de campo, as armadilhas devem 
ser observadas durante todo o teste e 
possuir um dispositivo de aviso imediato 
da captura de um animal.

Justificação

A frequência dos controles das armadilhas influi directamente no bem-estar dos animais. 
Tendo em conta as disposições da Directiva 86/609/CEE, que prescreve a redução ao mínimo 
do sofrimento dos animais submetidos a experiências, deve ser estabelecido um controlo 
constante e previstos mecanismos que avisem da captura do animal.

Alteração 21
Anexo III, ponto 1.4, parágrafo 2

Antes do teste, os animais devem ser 
alojados em condições adequadas e dispor 
da água e dos alimentos necessários. O 
alojamento não deve ser uma fonte de 
mal-estar.

Antes do teste, os animais devem ser 
alojados em condições adequadas nos 
termos da Directiva 86/609/CEE.

Justificação

A protecção dos animais para experiências científicas é regida pela Directiva 86/609/CEE 
que é aplicável neste caso.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

É oportuno congratular-se com os esforços tendentes a introduzir normas uniformes de 
armadilhagem de animais de caça. Não obstante, a proposta da Comissão é muito deficiente, 
pelo que é difícil melhorá-la pela via de alterações. Por isso, a relatora propõe não só rejeitar a 
proposta da Comissão como também introduzir nela certas alterações, tentando melhorá-la na 
medida do possível.

1. Rejeição da proposta da Comissão

Dado que a proposta da Comissão se inclui no capítulo da política do ambiente do Tratado, a 
União é obrigada a fundamentá-la nos mais recentes conhecimentos científicos. Tal princípio 
não foi cumprido, já que deveriam ter-se efectuado as investigações correspondentes antes da 
publicação da proposta.

2. Alterações

Supressão do conceito «sem crueldade»

Em determinadas condições, os métodos de armadilhagem e as armadilhas podem ser 
necessários e, em certas circunstâncias, estar justificados, mas não há motivo para 
denominá-los «não cruéis» ou «sem crueldade».

A Comissão propõe nos nºs 2 e 3 do artigo 5º que um método de armadilhagem para 
imobilizar ou para matar seja ainda considerado não cruel mesmo que um em cada cinco 
animais apresente indicadores como, por exemplo, fractura, secção de um tendão ou 
ligamento, abrasão grave do periósseo, hemorragia externa grave ou hemorragia dentro de 
uma cavidade interna, degenerescência grave do músculo esquelético, lesão ocular, lesão da 
espinal medula, amputação ou morte. No caso de  armadilhas destinadas a matar, a proposta 
considera que um método não é cruel quando, para determinadas espécies, a agonia não 
supera os 300 segundos. 

A utilização dos termos «sem crueldade» baseia-se no nº 1 do artigo 3º do Regulamento 
(CEE) nº 3254/91, que foi adoptado em 1989 na sequência de uma Resolução do Parlamento 
Europeu. Esse Regulamento proíbe o uso de armadilhas de mandíbulas na União Europeia a 
partir de 1 de Janeiro de 1995, bem como a importação de peles das treze espécies incluídas 
numa lista, originárias de países que utilizam para a sua captura armadilhas de mandíbulas ou 
métodos não conformes às normas internacionais de armadilhagem não cruel.

Em 1996, um grupo de peritos da Comissão Europeia publicou, com a colaboração de Canadá 
e dos Estados Unidos, um relatório que continha uma série de propostas para a melhoria dos 
métodos de armadilhagem. 

No entanto, o relatório foi rejeitado com veemência pelos utilizadores de armadilhas. As 
negociações entre a União Europeia, os Estados Unidos, Canadá e Rússia continuaram 
limitadas ao plano político, sem a participação de peritos.

O acordo daí resultante, que entrou em vigor em 1996, não continha nenhuma das melhorias 
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propostas pelos peritos europeus. Foram qualificaram como «não cruéis» mesmo as 
armadilhas que causam aos animais capturados uma agonia de cinco minutos. 

O acordo sobre normas internacionais de armadilhagem não cruel, em que se baseia a 
proposta de Directiva, apenas entrou em vigor porque a Comissão Europeia quis evitar um 
conflito económico com os Estados Unidos e o Canadá.1.

As normas de armadilhagem do acordo incluem, basicamente, os métodos que os utilizadores 
de armadilhas dos Estados Unidos, Canadá e Rússia empregam, métodos que são qualificados 
de não cruéis.

Limitação das experiências com animais

O ensaio científico dos métodos de armadilhagem deve ser efectuado em conformidade com 
as disposições da Directiva 86/609/CEE relativa à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares, e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à protecção dos animais 
utilizados para fins experimentais e outros fins científicos. Como a utilização de animais é 
prescrita para essas experiências, a presente proposta recai no campo de aplicação da citada 
directiva.

Nos termos dessa directiva, não deve ser realizada uma experiência se, para obter o resultado 
desejado, for razoável e praticamente possível utilizar outro método cientificamente 
satisfatório que não implique a utilização de um animal. A presente proposta não menciona 
em nenhum momento a avaliação de tais alternativas. Não contém disposição alguma que 
garanta a possível aplicação de métodos alternativos.

Além disso, os nºs 1 e 2 do artigo 22º da Directiva 86/609/CEE estabelecem o 
reconhecimento mútuo da validade dos dados obtidos mediante as experiências resultantes das 
experiências realizadas, com o objectivo de evitar duplicações inúteis das experiências. 
Também este aspecto não é contemplado na presente proposta.

Formação dos utilizadores de armadilhas

O artigo 8º da proposta refere-se à formação específica dos utilizadores de armadilhas, sem 
porém a definir de modo exacto. A fim de atingir uma regulamentação de âmbito europeu, é 
imprescindível fixar critérios unitários. Por outro lado, na proposta da Comissão são usados 
termos como «experiência prática, competências ou conhecimentos equivalentes» sem 
proporcionar uma definição exacta a esse respeito.

Derrogações

As derrogações contempladas no artigo 6º da proposta devem ser rigorosas e restritivas e em 
caso algum a podem esvaziar de sentido.

Anexo I

A lista de espécies animais do anexo I não se fundamenta numa base científica. Por isso, a 
Comissão deve criar essa base e, a partir da mesma, apresentar um novo anexo I.

  
1 Nessa data, a Rússia não era ainda membro da OMC.


