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Изменение 28
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Европейският орган за безопасност 
на храните (ЕОБХ) прие две становища 
относно хуманното отношение към 
животните като аспект от основните 
системи за зашеметяване и умъртвяване 
на някои видове животни, а именно 
относно хуманното отношение към 
животните като аспект от основните 
системи за зашеметяване и умъртвяване 
на основните видове животни, 
отглеждани за търговски цели (2004 г.), 
и относно хуманното отношение към 
животните като аспект от основните 
системи за зашеметяване и умъртвяване 
на селскостопански елени, кози, зайци, 
щрауси, патици, гъски и пъдпъдъци, 
отглеждани за търговски цели (2006 г.). 
Законодателството на общността в тази 
област следва да бъде актуализирано, за 
да бъдат взети предвид посочените 
научни становища. Препоръките за 
постепенно премахване на употребата 
на въглероден диоксид при свинете и 
птиците, както и за постепенно 
премахване на употребата на 
електрически ток във водна баня при 
птиците не бяха включени в 
предложението, тъй като от оценката на 
въздействието стана ясно, че към 
настоящия момент те не са 
икономически жизнеспособни в ЕС. 
Освен това, в настоящия регламент не 
следва да се включват други препоръки, 
тъй като те се отнасят за технически 
параметри, които следва да бъдат 
включени в мерките за изпълнение или 
кодексите на добрите практики. 
Препоръки относно рибовъдството не 
бяха включени в предложението поради 
необходимостта от допълнително 

(6) Европейският орган за безопасност 
на храните (ЕОБХ) прие две становища 
относно хуманното отношение към 
животните като аспект от основните 
системи за зашеметяване и умъртвяване 
на някои видове животни, а именно 
относно хуманното отношение към 
животните като аспект от основните 
системи за зашеметяване и умъртвяване 
на основните видове животни, 
отглеждани за търговски цели (2004 г.), 
и относно хуманното отношение към 
животните като аспект от основните 
системи за зашеметяване и умъртвяване 
на селскостопански елени, кози, зайци, 
щрауси, патици, гъски и пъдпъдъци, 
отглеждани за търговски цели (2006 г.). 
През 2001 г. Научният комитет по 
здраве на животните и хуманно 
отношение към тях (SCAHAW) прие
доклад относно хуманното 
отношение към животните, 
отглеждани за добив на кожа, в 
който беше включен преглед на 
методите за умъртвяване, използвани 
във ферми за отглеждане на животни 
за добив на кожа. Законодателството на 
общността в тази област следва да бъде 
актуализирано, за да бъдат взети 
предвид посочените научни становища. 
Препоръките за постепенно премахване 
на употребата на въглероден диоксид 
при свинете и птиците, както и за 
постепенно премахване на употребата 
на електрически ток във водна баня при
птиците не бяха включени в 
предложението, тъй като от оценката на 
въздействието стана ясно, че към 
настоящия момент те не са 
икономически жизнеспособни в ЕС. 
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научно становище и икономическа 
оценка в тази област.

Освен това, в настоящия регламент не 
следва да се включват други препоръки, 
тъй като те се отнасят за технически 
параметри, които следва да бъдат 
включени в мерките за изпълнение или 
кодексите на добрите практики. 
Препоръки относно рибовъдството не 
бяха включени в предложението поради 
необходимостта от допълнително 
научно становище и икономическа 
оценка в тази област.

Or. en

Обосновка

В прегледа на SCAHAW се съдържа важна информация, свързана с умъртвяването на 
животни във ферми за отглеждане на животни за добив на кожа в рамките на ЕС.

Изменение 29
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За рибите са характерни 
съществени физиологични различия 
спрямо сухоземните животни и 
отглежданата в изкуствена среда риба се 
умъртвява в много различен контекст, 
по-специално що се отнася до процеса 
на проверка. Освен това, научните 
изследвания за зашеметяването на 
рибите са много по-малко напреднали 
от тези за другите селскостопански 
видове. Следва да бъдат установени 
отделни стандарти за защита на рибите 
при умъртвяване. Поради това 
разпоредбите, приложими за рибите, 
следва да се ограничат понастоящем
до ключовия принцип. Чрез 
допълнителни инициативи следва да се 
обмислят законодателни или 
незаконодателни варианти, които могат 

(11) За рибите са характерни 
съществени физиологични различия 
спрямо сухоземните животни и 
отглежданата в изкуствена среда риба се 
умъртвява в много различен контекст, 
по-специално що се отнася до процеса 
на проверка. Освен това, научните 
изследвания за зашеметяването на 
рибите са много по-малко напреднали 
от тези за другите селскостопански 
видове. Въпреки това, следва да бъдат 
установени отделни стандарти за защита 
на рибите при умъртвяване в рамките 
на две години след влизането в сила на 
настоящия регламент. Поради това 
разпоредбите, приложими за рибите, 
следва дотогава да се ограничат до 
ключовия принцип. Чрез тези
допълнителни инициативи следва да се 
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да бъдат приложени от Общността въз 
основа на направена от Европейския 
орган за безопасност на храните научна 
оценка на риска относно 
зашеметяването и умъртвяването на 
риба, в която е отразено социалното, 
икономическото и административното 
въздействие.

обмислят законодателни или 
незаконодателни варианти, които могат 
да бъдат приложени от Общността въз 
основа на направена от Европейския 
орган за безопасност на храните научна 
оценка на риска относно 
зашеметяването и умъртвяването на 
риба, в която е отразено социалното, 
икономическото и административното 
въздействие.

Or. en

Обосновка

За първата половина на 2009 г. Европейският орган за безопасност на храните - ЕОБХ 
ще приеме 7 доклада относно зашеметяването и умъртвяването на различни видове 
риба, отглеждана в изкуствена среда. По тази причина Европейската комисия следва 
да може да установи стандарти за зашеметяване на риба в рамките на две години.

Изменение 30
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Ловните дейности протичат в 
контекст, за който са характерни 
условия за умъртвяване, твърде 
различни от прилаганите за 
селскостопанските животни, и ловът е 
предмет на специални законодателни 
актове. Следователно е целесъобразно 
умъртвяването по време на лов да бъде 
изключено от обхвата на настоящия 
регламент. 

14. Ловните дейности протичат в 
контекст, за който са характерни 
условия за умъртвяване, твърде 
различни от прилаганите за 
селскостопанските животни, и ловът е 
предмет на специални национални 
законодателни актове. Следователно
умъртвяването по време на лов следва 
да бъде изключено от обхвата на 
настоящия регламент и вместо това да 
бъде уредено от националното 
законодателство на държавите-
членки.

Or. sv



PE416.622v01-00 6/29 AM\758064BG.doc

BG

Обосновка

Ловуването попада в рамките на сферата на компетентност на държавите-членки и 
е обхванато по подходящ начин от националното законодателство.

Изменение 31
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) В зависимост от начина на 
прилагането им в процеса на клане или 
умъртвяване някои методи за 
зашеметяване могат да доведат до 
смърт, при която е избегната болката и 
са сведени до минимум уплахата или 
страданието на животните. 
Следователно не е необходимо да се 
разграничават обратими и 
необратими методи на 
зашеметяване.

(24) В зависимост от начина на 
прилагането им в процеса на клане или 
умъртвяване някои методи за 
зашеметяване могат да доведат до 
смърт, при която е избегната болката и 
са сведени до минимум уплахата или 
страданието на животните.

Or. en

Обосновка

Някои методи на обгазяване, използвани за зашеметяване/умъртвяване на животни 
заради кожата им са обратими и животните идват в съзнание. Тъй като няма 
следваща стъпка в процеса на умъртвяване, напр. обезкървяване, е възможно 
животните да бъдат драни докато все още са в съзнание.

Изменение 32
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Добре обученият и способен 
персонал обуславя по-добрите условия 

(27) Добре обученият и способен 
персонал обуславя по-добрите условия 
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за третиране на животните. Уменията 
във връзка с хуманното отношение към 
животните се състоят в познаването на 
основните модели на поведение и на 
нуждите на съответните видове, както и 
на признаците, свидетелстващи за 
съзнание и чувствителност. Те включват 
и технически умения във връзка с 
използваното оборудване за 
зашеметяване. Следователно е 
необходимо от персонала, който се 
занимава с умъртвяване на животни за 
консумация от човека, и персонала, 
надзираващ сезонното умъртвяване 
на животните, отглеждани за добив
на кожа, да се изисква притежаването на 
свидетелство за квалификация във 
връзка с изпълняваните от него 
операции. Да се изисква обаче 
свидетелство за квалификация от 
останалия персонал, който се 
занимава с умъртвяване на животни, 
не би било пропорционално на 
поставените цели.

за третиране на животните. Уменията 
във връзка с хуманното отношение към 
животните се състоят в познаването на 
основните модели на поведение и на 
нуждите на съответните видове, както и 
на признаците, свидетелстващи за 
съзнание и чувствителност. Те включват 
и технически умения във връзка с 
използваното оборудване за 
зашеметяване. Следователно е 
необходимо от персонала, който се 
занимава с умъртвяване на животни за 
консумация от човека и производство
на кожа, да се изисква притежаването на 
свидетелство за квалификация във 
връзка с изпълняваните от него 
операции.

Or. en

Обосновка

В кланиците е необходимо свидетелство за квалификация за целия персонал, който се 
занимава с манипулации или умъртвяване на животни. Няма причина персоналът, 
който се занимава с животните, отглеждани за добив на кожа, да бъде освободен от 
това изискване.

Изменение 33
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За персонала с няколкогодишен 
опит може да се счита, че притежава 
известни експертни умения. По 

(28) За персонала с няколкогодишен 
опит може да се счита, че притежава 
известни експертни умения. По 
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отношение на този персонал в 
настоящия регламент следва да се 
предвиди преходен период за 
изискването за свидетелство за 
квалификация.

отношение на този персонал в 
настоящия регламент следва да се 
предвиди преходен период не по-дълъг 
от една година за изискването за 
свидетелство за квалификация.

Or. en

Обосновка

Дългите години опит може да означават години  лоша практика без обучение, която 
води до лошо хуманно отношение към съответните животни и следва да бъде 
определен ограничен период от време за изискването за тази важна разпоредба.

Изменение 34
John Bowis

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Подвижните кланици намаляват 
необходимостта от транспортиране на 
животните на дълги разстояния и по 
този начин могат да допринесат за 
запазване на хуманното отношение към 
животните.  Въпреки това техническите 
ограничения за мобилните кланици се 
различават от тези за неподвижните 
кланици и е възможно да се наложи 
съответно адаптиране на техническите 
правила. Поради това в настоящия 
регламент следва да се предвиди 
възможността за отпускане на 
дерогации за освобождаване на 
подвижните кланици от изискванията 
относно конструкцията, разположението 
и оборудването на кланиците.

(34) Подвижните кланици намаляват 
необходимостта от транспортиране на 
животните на дълги разстояния и по 
този начин могат да допринесат за 
запазване на хуманното отношение към 
животните.  Държавите-членки следва 
по този начин да подкрепят и 
насърчават по-нататъшното 
развитие, както и увеличаването на 
използването на мобилни кланици.
Въпреки това техническите ограничения 
за мобилните кланици се различават от 
тези за неподвижните кланици и е 
възможно да се наложи съответно 
адаптиране на техническите правила. 
Поради това в настоящия регламент 
следва да се предвиди възможността за 
отпускане на дерогации за 
освобождаване на подвижните кланици 
от изискванията относно конструкцията, 
разположението и оборудването на 
кланиците, при условие, че хуманното 
отношение към животните не е 
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изложено на риск.. Най-късно до 1 
януари 2013 г. Комисията ще 
представи законодателно 
предложение относно повишаването 
на използването на мобилните 
кланици в рамките на Общността.

Or. en

Обосновка

Мобилните кланици намаляват стреса, причиняван при манипулациите и 
транспортирането на животни преди клането и по този начин също така намаляват 
риска от понижаване на качеството на месото. Все пак, трябва да е сигурно, че 
всички изисквания, свързани с хуманното отношение към животните са спазени и по 
отношение на мобилните кланици.

Изменение 35
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Необходимо е да се осигурят 
ръководства, за да може операторите и 
компетентните органи да разполагат със 
специфична информация относно 
конструкцията, разположението и 
оборудването на кланиците, за да се 
гарантира висока степен на защита на 
животните, като същевременно се 
запазят равноправни условия за 
операторите. Следователно е 
необходимо Общността да упълномощи 
Комисията да приема такива 
ръководства.

(36) Необходимо е да се осигурят 
ръководства, за да може операторите и 
компетентните органи да разполагат със 
специфична информация относно 
конструкцията, разположението и 
оборудването на кланиците и фермите 
за отглеждане на животни за добив 
на кожа, за да се гарантира висока 
степен на защита на животните, като 
същевременно се запазят равноправни 
условия за операторите. Следователно е 
необходимо Общността да упълномощи 
Комисията да приема такива 
ръководства.

Or. en

Обосновка

Би било нелогично фермите за отглеждане на животни за добив на кожа да бъдат 
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освободени от тази разпоредба.

Изменение 36
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) В областта на манипулациите и 
фиксирането на животните често се 
наблюдава научно-технически прогрес в 
кланиците. Ето защо е важно 
Общността да упълномощи Комисията 
да изменя изискванията, приложими 
към манипулациите и фиксирането на 
животните преди клане, като 
същевременно запазва еднаква и висока 
степен на защита на животните.

(38) В областта на манипулациите и 
фиксирането на животните често се 
наблюдава научно-технически прогрес в 
кланиците и във фермите за 
отглеждане на животни за добив на 
кожа. Ето защо е важно Общността да 
упълномощи Комисията да изменя 
изискванията, приложими към 
манипулациите и фиксирането на 
животните преди умъртвяване, като 
същевременно запазва еднаква и висока 
степен на защита на животните.

Or. en

Обосновка

Би било нелогично фермите за отглеждане на животни за добив на кожа да бъдат 
освободени от тази разпоредба. Определението на термина "клане" в регламента е 
"умъртвяване на животни за консумация от човека" и следователно би изключило 
животните, умъртвени във ферми за отглеждане на животни за добив на кожа от 
настоящата разпоредба.

Изменение 37
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Необходимо е да се осигурят 
ръководства, за да може операторите и 
компетентните органи да разполагат със 

(39) Необходимо е да се осигурят 
ръководства, за да може операторите и 
компетентните органи да разполагат със 
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специфична информация относно 
манипулациите и фиксирането на
животните преди клане, за да се 
гарантира висока степен на защита на 
животните, като същевременно се 
запазят равноправни условия за 
операторите. Следователно е 
необходимо Общността да упълномощи 
Комисията да приема такива 
ръководства.

специфична информация относно 
манипулациите и фиксирането на 
животните преди умъртвяване, за да се 
гарантира висока степен на защита на 
животните, като същевременно се 
запазят равноправни условия за 
операторите. Следователно е 
необходимо Общността да упълномощи 
Комисията да приема такива 
ръководства.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 6.

Изменение 38
Bart Staes

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, по отношение на рибите 
се прилага единствено член 3, 
параграф 1.

По отношение на рибите временно се 
прилага единствено член 3, параграф 1. 
Въпреки това Комисията представя в 
рамките на пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент законодателно 
предложение относно стандартите 
за защита на рибите при 
умъртвяване.

Or. en
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Изменение 39
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Член 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) „свързани операции“ означава 
операции като манипулации, 
настаняване, фиксиране, зашеметяване и 
обезкръвяване на животни, които се 
провеждат в рамките на тяхното 
умъртвяване и на мястото, където 
трябва да бъдат умъртвени;

(б) „свързани операции“ означава 
операции като разтоварване, 
манипулации, настаняване, фиксиране, 
зашеметяване и обезкръвяване на 
животни, които се провеждат в рамките 
на тяхното умъртвяване и на мястото, 
където трябва да бъдат умъртвени;

Or. en

Обосновка

Разтоварването е част от свързаните операции и следователно следва да бъде 
упоменато в определението.

Изменение 40
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Член 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

(к) „кланица“ означава всяко 
предприятие за клане на сухоземни 
животни;

(к) „кланица“ означава всяко 
предприятие за клане на сухоземни 
животни и животни, отглеждани за 
добив на кожа;

Or. en

Обосновка

Необходимо е определението на "кланица" да включва умъртвяването на животни, 
отглеждани за добив на кожа, в противен случай те ще бъдат изключени от 
множество разпоредби на предложения регламент. Ако определението не бъде 
променено, цялата трета глава няма да бъде приложима за животните, отглеждани 
за добив на кожа. 
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Изменение 41
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Предложение за регламент
Член 2 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

(м) „животни, отглеждани за добив на 
кожа“ означава бозайници, отглеждани 
главно за производство на кожа, като 
визони, порове, лисици, миещи мечки, 
южноамерикански гризачи и чинчили;

(м) „животни, отглеждани за добив на 
кожа“ означава бозайници, отглеждани 
главно за производство на кожа, като 
визони, порове, лисици, миещи мечки, 
енотовидни кучета, южноамерикански 
гризачи, питомни зайци и чинчили;

Or. en

Обосновка

Прибавянето на два вида, отглеждани в ЕС заради кожата им, спомага за 
съгласуваността.

Изменение 42
Jerzy Buzek

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Животните са обект на защита 
по време на периода преди и след 
раждане.

Or. pl
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Изменение 43
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1, 
когато такива методи са част от 
религиозни обреди, животните могат 
да бъдат умъртвени без 
предварително зашеметяване, при 
условие че умъртвяването се 
извършва в кланица.

заличава се

Държавите-членки могат да вземат 
решение да не прилагат тази 
дерогация.

Or. en

Обосновка

В доклад на ЕОБХ от 2004 г. относно "Аспекти на хуманното отношение при 
методите за зашеметяване и умъртвяване на животни"  се казва: "По време на 
периода, в който гърлото на животното току-що е било прерязано, то все още е в 
съзнание, и е вероятно да настъпят сериозни проблеми, свързани с благосъстоянието 
му, тъй като животното може да изпитва безпокойство, болка, уплаха или друга 
форма на страдание" и следователно, умъртвяването на животно без зашеметяване 
ще бъде в нарушение на изискванията на основния принцип на настоящия регламент, 
изразен в член 3.1:    "По време на умъртвяването им и свързаните операции 
животните следва да се предпазват от всяка болка, уплаха или страдание, които 
могат да бъдат избегнати."

Изменение 44
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Зашеметяването се извършва в 
съответствие с методите, изложени в 
приложение I.

1. Зашеметяването се извършва в 
съответствие с методите, изложени в 
приложение I.
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Все пак, техниката на зашеметяване 
на птици чрез електрически ток във 
водна баня следва да бъде забранена в 
рамките на Общността до 1 януари 
2018 г. Дерогации следва да бъдат 
дадени на малки кланици, при условие, 
че съответстват на параграф 5 от 
Приложение ІІ. 

Or. en

Обосновка

Както ЕОБХ признава, окачването на живи птици в комбинация с използването на 
електрически ток във водна баня е болезнено и стресиращо и следва да бъде избягвано. 
Обосновката на Комисията да не извади постепенно от употреба тази техника е 
отсъствието на икономически приложима алтернатива. В действителност в 
момента се разработват техники на обгазяване и те ще могат да заместят 
електрическите водни бани след няколко години в големите и средните по размер 
кланици.  В малките кланици, където разходите за преминаване към газово 
зашеметяване биха били твърде високи, съществуващите линии за окачване трябва да 
бъдат подобрени с цел намаляване на страданията на птиците.

Изменение 45
Bart Staes

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Приложение I може да бъде изменено 
в съответствие с процедурата, посочена 
в член 22, параграф 2, с оглед 
отразяване на научно-техническия 
прогрес.

3. Приложение I може да бъде изменено 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
22, параграф 2(а), с оглед отразяване на 
научно-техническия прогрес.

Or. en
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Изменение 46
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еа) умъртвяването на животни, 
отглеждани за добив на кожа 
Приемането на това изменение изисква 
заличаване на член 7, параграф 3 от 
предложението на Комисията

Or. en

Обосновка

Няма причина целият персонал, който участва в умъртвяването на животни във 
ферми за отглеждане на животни за добив на кожа, да не подлежи на същите 
критерии като персонала, работещ в кланиците.

Изменение 47
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) максималния капацитет на всяка 
кланична линия;

(a) максималния капацитет на всяка 
кланична линия и във фермите за 
отглеждане на животни за добив на 
кожа;

Or. en

Обосновка

Животните във фермите за отглеждане на животни за добив на кожа се 
умъртвяват в кратък период от време, веднага щом са сменили козината си през 
първата зима, така че хиляди животни може да бъдат умъртвени за няколко дни.  
Важно е да се въведе максимален брой на умъртвявания за този тип операции, за да се 
избегне съкращаване на процедурата и ниска степен на хуманно отношение.
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Изменение 48
Jerzy Buzek

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите филмират мястото, 
където се извършва клането и пазят 
видео записите от 7 до 14 дни.

Or. pl

Обосновка

Фактът, че знаят, че се заснемат, ще гарантира по-голяма дисциплина сред 
работниците в кланицата отколкото присъствието на служител, отговарящ за 
хуманното отношение към животните, платен от същия бюджет като този, който 
се използва за кланичните операции.

Изменение 49
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Оператори от фермите за добив 
на кожа уведомяват предварително 
компетентния орган кога ще бъдат 
умъртвявани животни, за да 
позволят да се проведе мониторинг.

Or. en

Обосновка

Повечето животни във фермите за отглеждане на животни за добив на кожа се 
умъртвяват за кратък период от време, веднага щом са сменили козината си през 
първата зима. Друг период на умъртвяване обикновено съществува след 
размножителния сезон. За разлика от други кланични операции, които се провеждат 
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през цялата година, умъртвяването на животни, отглеждани за добив на кожа се 
извършва в рамките на малък брой дни. Важно е компетентният орган да бъде 
уведомен, за да може да се проведе мониторинг.

Изменение 50
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Оператори от фермите за добив 
на кожа уведомяват предварително 
компетентния орган кога ще бъдат 
умъртвявани животни, за да 
позволят да се проведе мониторинг.

Or. en

Обосновка

Повечето животни във фермите за отглеждане на животни за добив на кожа се 
умъртвяват за кратък период от време, веднага щом са сменили козината си през 
първата зима. Друг период на умъртвяване обикновено съществува след 
размножителния сезон. За разлика от други кланични операции, които се провеждат 
през цялата година, умъртвяването на животни, отглеждани за добив на кожа се 
извършва в рамките на малък брой дни. Важно е компетентният орган да бъде 
уведомен, за да може да се проведе мониторинг.

Изменение 51
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Оператори от фермите за добив 
на кожа уведомяват предварително 
компетентния орган кога ще бъдат 
умъртвявани животни, за да 
позволят да се проведе мониторинг.
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Or. en

Обосновка

Повечето животни във фермите за отглеждане на животни за добив на кожа се 
умъртвяват за кратък период от време, веднага щом са сменили козината си през 
първата зима. Друг период на умъртвяване обикновено съществува след 
размножителния сезон. За разлика от други кланични операции, които се провеждат 
през цялата година, умъртвяването на животни, отглеждани за добив на кожа се 
извършва в рамките на малък брой дни. Важно е компетентният орган да бъде 
уведомен, за да може да се проведе мониторинг.

Изменение 52
Bart Staes

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всякакви подробни правила, 
необходими за прилагането на 
настоящия регламент, включително за 
клането или умъртвяването на риба, 
могат да бъдат приемани в съответствие 
с процедурата, посочена в член 22, 
параграф 2.

Всякакви подробни правила, 
необходими за прилагането на 
настоящия регламент, могат да бъдат 
приемани в съответствие с процедурата, 
посочена в член 22, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Както и за другите животни, клането или умъртвяването на риба трябва да бъде 
регулирано чрез процедурата на съвместно взимане на решения, виж изменение на 
член 1.  
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Изменение 53
Bart Staes

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат член 5а, 
параграфи 1—4 и член 7 от Решение 
1999/468/ЕО, като се вземат предвид 
разпоредбите на член 8 от него.

Or. en

Изменение 54
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2018 г. член 11, 
параграф 1 се прилага единствено за 
нови кланици или за всяка нова 
конструкция, разположение или 
оборудване, които попадат в обхвата на 
правилата, изложени в приложение II и 
които не са започнали да функционират 
преди датата на [прилагане/влизане в 
сила] на настоящия регламент.

1. До 31 декември 2018 г. член 11, 
параграф 1 се прилага единствено за 
нови кланици или за всяка нова 
конструкция или разположение, които 
попадат в обхвата на правилата, 
изложени в приложение II и които не са 
започнали да функционират преди 
датата на [прилагане/влизане в сила] на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Не е необходимо за оборудването (напр. оборудване за зашеметяване чрез 
електрошок, посочено в Приложение ІІ, параграф 4) да съществува същата дерогация 
както за конструкцията.
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Изменение 55
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 31 декември 2014 г. държавите-
членки могат да издават свидетелства за 
квалификация съгласно член 18, без
полагане на изпит, на лицата, 
разполагащи със съответния 
непрекъснат професионален опит от 
минимум [десет] години.

2. До 31 декември 2014 г. държавите-
членки могат да издават свидетелства за 
квалификация съгласно член 18, след 
полагане на опростен изпит, на лицата, 
разполагащи със съответния 
непрекъснат професионален опит от 
минимум [десет] години.

Or. en

Обосновка

Период от "непрекъснат професионален опит от минимум [десет] години" не е 
гаранция за компетентност и може да означава, че понастоящем се установява лоша 
практика.  Всички, които участват в умъртвяването, следва да бъдат оценявани, за 
да се гарантира зачитането на духа на законодателството.

Изменение 56
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. До 1 януари 2013 г. Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета законодателно 
предложение относно използването 
на мобилни кланици в рамките на 
Общността, като гарантира, че са 
взети всички предпазни мерки 
хуманното отношение към 
животните да не е изложено на риск 
в тях.

Or. en
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Обосновка

Мобилните кланици намаляват стреса, причиняван при манипулациите и 
транспортирането на животни преди клането и по този начин също така намаляват 
риска от понижаване на качеството на месото. За крехки животни като кокошки 
носачки и кърмещите млечни крави те представляват важно средство за избягване на 
мъчителен транспорт, често пъти източник на фрактури и падания.  В допълнение, 
това е от полза и за околната среда, тъй като се намалява влошаването на 
състоянието й.

Изменение 57
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Предложение за регламент
Приложение I – таблица 2 – ред 2

Текст, предложен от Комисията
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№ Наименов
ание

Описание Категория животни Ключови параметри Специални изисквания в 
глава II от настоящото 

приложение
2 Цялостно 

умъртвява
не чрез 
електрошо
к

През тялото се прокарва ток, предизвикващ 
едновременно форма на генерализирана 
епилепсия на ЕЕГ (зашеметяване) и фибрилация 
или спиране на сърцето (умъртвяване).

Всички видове, с 
изключение на агнета 
или прасенца с живо 
тегло под 5 kg и говеда.

Минимална сила на тока (А или 
mA)
Минимална мощност (V).
Максимална честота (Hz).
Минимално време на излагане.
Честота на калибриране на 
оборудването.
Оптимизиране на текущия ток.
Предотвратяване на електрошока 
преди зашеметяване.

Точка 3.

Точка 4 за лисици и 
чинчили..

Изменение

№ Наименов
ание

Описание Категория животни Ключови параметри Специални изисквания в 
глава II от настоящото 

приложение
2 Цялостно 

умъртвява
не чрез 
електрошо
к

През тялото се прокарва ток, предизвикващ 
едновременно форма на генерализирана 
епилепсия на ЕЕГ (зашеметяване) и фибрилация 
или спиране на сърцето (умъртвяване).

Всички видове, с 
изключение на агнета 
или прасенца с живо 
тегло под 5 kg, говеда и 
животни, 
отглеждани за добив 
на кожа.

Минимална сила на тока (А или 
mA)
Минимална мощност (V).
Максимална честота (Hz).
Минимално време на излагане.
Честота на калибриране на 
оборудването.
Оптимизиране на текущия ток.
Предотвратяване на електрошока 
преди зашеметяване.

Точка 3.
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Or. en

Обосновка

The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been banned 
by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires considerable 
restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If cardiac arrest is 
induced without first inducing unconsciousness, then there is potential for severe pain and 
distress. Electrocution equipment presents hazards to the operator.’  The American 
Veterinary Medical Association disapproves of electrocution in this setting. It says:
‘Techniques that apply electric current from head to tail……are unacceptable.’ The same 
concerns arise for ‘ear to tail’ electrocution of chinchillas.

Изменение 58
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Предложение за регламент
Приложение I – глава II – параграф 4 – алинеи 4.2 и 4.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.2 Лисици заличава се
Електродите трябва да се поставят 
в устата и ректума при сила на тока 
от минимум 0,3 ампера и минимална 
мощност 110 волта в продължение на 
най-малко три секунди.
4.3 Чинчили
Електродите трябва да се поставят 
от ухото до опашката при сила на 
тока от минимум 0,57 ампера за 
минимум 60 секунди.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 17.



AM\758064BG.doc 25/29 PE416.622v01-00

BG

Изменение 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Предложение за регламент
Приложение I – глава II – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Въглероден окис (чист източник 
или в комбинация с други газове) при 
животни, отглеждани за добив на 
кожа

заличава се

8.1 Животните са под визуално 
наблюдение по всяко време.
8.2 Те се вкарват едно по едно и преди 
да се вкара следващото животно, се 
проверява дали предходното е в 
безсъзнание или мъртво.
8.3 Животните трябва да останат в 
камерата до смъртта им.

Or. en

Обосновка

Вж. изменения 19 и 20.

Изменение 60
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Предложение за регламент
Приложение I – глава II – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Въглероден окис в комбинация с 
други газове при животни, 
отглеждани за добив на кожа

заличава се

9.1 Машинно произведен газ, който е 
специално приспособен за тази цел, 
може да се използва, при условие че 
пробите покажат, че използваният 
газ:
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(a) е охладен в необходимата степен;
(б) е филтриран в необходимата 
степен;
(в) не съдържа никакви дразнещи 
частици или газове.
9.2 Животните не се вкарват в 
камерата, преди да бъде достигната 
минималната концентрация на 
въглероден окис.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 20.

Изменение 61
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Приложение III – параграф 1 –  алинея 1.2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При бозайниците, с изключение на 
зайцевидните, общото време за 
транспортиране, събрано с времето 
между разтоварването и клането, не 
трябва да бъде повече от:

При бозайниците, с изключение на 
зайцевидните, общото време за 
транспортиране, събрано с времето 
между разтоварването и клането, не 
трябва да бъде повече от:

(а) 19 часа за неотбитите животни; (а) 2 часа за неотбитите животни;
(б) 24 часа за еднокопитни и свине; (б) 12 часа за еднокопитни и свине;

(в) 29 часа за преживни животни. (в) 12 часа за преживни животни.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива относно клането на животни определя в Приложение А, 
параграф І, точка 6, че неотбитите животни следва да бъдат заклани в рамките на 
два часа. За еднокопитните, свинете и преживните животни максималното време е 
12 часа.
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Изменение 62
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Приложение III – параграф 1 – алинея 1.5 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) кърмещите млечни животни 
трябва да бъдат умъртвени в мобилна 
кланица в рамките на 12 часа.

Or. en

Обосновка

Кърмещите млечни животни са изложени на значително страдание по време на 
транспортиране, ако не бъдат доени най-малко на всеки 12 часа, поради ограниченото 
развитие на задните им мускули и постоянното усилие за запазване на равновесие, 
необходимо по време на транспортирането.  Те често падат в превозното средство и 
са изложени на допълнително страдание при пристигането си в състояние на 
потиснатост. Следователно трябва да бъдат разработени мобилни кланици, като се 
гарантира, че те са създадени и оборудвани така, че хуманното отношение към 
животните се взима предвид изцяло. Вследствие, трябва да бъде направено това 
допълнение.

Изменение 63
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Предложение за регламент
Приложение IV – таблица
Текст, предложен от Комисията

Кланични операции, изброени в член 7, 
параграф 2

Тематични области за проверка на 
квалификацията

Всички операции, изброени в член 7, 
параграф 2, букви а)—е).

Поведение на животните, страдание на 
животните, съзнание и чувствителност, 
стрес при животните.

(а) манипулации и грижа за животните, 
преди да бъдат фиксирани;
(б) фиксиране на животните с цел 
зашеметяване или умъртвяване;

Практически аспекти на манипулациите и 
фиксирането на животните.

(в) зашеметяване на животни; Практически аспекти на техниките за 
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зашеметяване. Резервни методи за 
зашеметяване и/или умъртвяване. 
Поддръжка на оборудването за 
зашеметяване и/или умъртвяване.

(г) оценка на ефективното зашеметяване; Мониторинг на ефективността на 
зашеметяването. Резервни методи за 
зашеметяване и/или умъртвяване.

(д) oкачване или повдигане на живи 
животни;

Практически аспекти на манипулациите и 
фиксирането на животните.

(е) обезкръвяване на живи животни. Мониторинг на ефективността на 
зашеметяването. Резервни методи за 
зашеметяване и/или умъртвяване.

Изменение

Кланични операции, изброени в член 7, 
параграф 2

Тематични области за проверка на 
квалификацията

Всички операции, изброени в член 7, 
параграф 2, букви а)—еа).

Поведение на животните, страдание на 
животните, съзнание и чувствителност, 
стрес при животните.

(а) манипулации и грижа за животните, 
преди да бъдат фиксирани;
(б) фиксиране на животните с цел 
зашеметяване или умъртвяване; 

Практически аспекти на манипулациите и 
фиксирането на животните.

(в) зашеметяване на животни; Практически аспекти на техниките за 
зашеметяване. Резервни методи за 
зашеметяване и/или умъртвяване. 
Поддръжка на оборудването за 
зашеметяване и/или умъртвяване. 

(г) оценка на ефективното зашеметяване; Мониторинг на ефективността на 
зашеметяването. Резервни методи за 
зашеметяване и/или умъртвяване.

(д) oкачване или повдигане на живи 
животни;

Практически аспекти на манипулациите и 
фиксирането на животните.

(е) обезкръвяване на живи животни. Мониторинг на ефективността на 
зашеметяването. Резервни методи за 
зашеметяване и/или умъртвяване.

(еа) умъртвяването на животни, 
отглеждани за добив на кожа

Практически аспекти на 
манипулациите и фиксирането на 
животните.

Практически аспекти на техниките за 
зашеметяване.

Резервни методи за зашеметяване и/или 
умъртвяване.



AM\758064BG.doc 29/29 PE416.622v01-00

BG

Поддръжка на оборудването за 
зашеметяване и/или умъртвяване.

Мониторинг на ефективността на 
зашеметяването.

Or. en

Обосновка

Виж изменение 11 и с грижа за последователността с оглед гарантиране, че всички 
аспекти на умъртвяването на животни, отглеждани за добив на кожа, са обхванати.
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