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

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har 
vedtaget to udtalelser om 
velfærdsaspekterne af de vigtigste systemer 
til bedøvelse og aflivning af visse 
dyrearter, nemlig en udtalelse om 
dyrevelfærdsaspekter af de mest udbredte 
metoder til bedøvelse og aflivning af de 
vigtigste kommercielle dyrearter i 2004 og 
en udtalelse om dyrevelfærdsaspekter af de 
mest udbredte metoder til bedøvelse og 
aflivning af kommercielt opdrættede hjorte, 
geder, kaniner, strudse, ænder, gæs og 
vagtler i 2006. Fællesskabets lovgivning på 
dette område bør ajourføres for at tage 
hensyn til disse videnskabelige udtalelser. 
Henstillinger om udfasning af brugen af 
kuldioxid til aflivning af svin og fjerkræ og 
om udfasning af vandbade til bedøvelse af 
fjerkræ var ikke medtaget i forslaget, da 
konsekvensanalysen viste, at dette i 
øjeblikket ikke er økonomisk 
gennemførligt i EU. Endvidere var der 
andre henstillinger, der ikke bør indgå i 
denne forordning, fordi de vedrører 
tekniske parametre, der bør være en del af 
gennemførelsesforanstaltningerne eller 
medtages i reglerne for god praksis. 
Henstillinger om opdrættede fisk er heller 
ikke inkluderet i forslaget, fordi der var 
behov for yderligere videnskabelige 
udtalelser og økonomisk vurdering på dette 
område.

(6) Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har 
vedtaget to udtalelser om 
velfærdsaspekterne af de vigtigste systemer 
til bedøvelse og aflivning af visse 
dyrearter, nemlig en udtalelse om 
dyrevelfærdsaspekter af de mest udbredte 
metoder til bedøvelse og aflivning af de 
vigtigste kommercielle dyrearter i 2004 og 
en udtalelse om dyrevelfærdsaspekter af de 
mest udbredte metoder til bedøvelse og 
aflivning af kommercielt opdrættede hjorte, 
geder, kaniner, strudse, ænder, gæs og 
vagtler i 2006. I 2001 vedtog Den 
Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed 
og Trivsel en rapport om velfærd for dyr, 
der opdrættes med henblik på 
pelsproduktion, som omfattede en 
gennemgang af aflivningsmetoder 
anvendt på pelsdyrfarme. Fællesskabets 
lovgivning på dette område bør ajourføres 
for at tage hensyn til disse videnskabelige 
udtalelser. Henstillinger om udfasning af 
brugen af kuldioxid til aflivning af svin og 
fjerkræ og om udfasning af vandbade til 
bedøvelse af fjerkræ var ikke medtaget i 
forslaget, da konsekvensanalysen viste, at 
dette i øjeblikket ikke er økonomisk 
gennemførligt i EU. Endvidere var der 
andre henstillinger, der ikke bør indgå i 
denne forordning, fordi de vedrører 
tekniske parametre, der bør være en del af 
gennemførelsesforanstaltningerne eller 
medtages i reglerne for god praksis. 
Henstillinger om opdrættede fisk er heller 
ikke inkluderet i forslaget, fordi der var 
behov for yderligere videnskabelige 
udtalelser og økonomisk vurdering på dette 
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område.

Or. en

Begrundelse

Gennemgangen indeholder vigtige oplysninger, som er relevante for aflivning af dyr på 
pelsdyrfarme i EU.

Ændringsforslag 29
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Fisk og landdyr er fysiologisk set 
meget forskellige, og slagtning og 
aflivning af opdrættede fisk foregår under 
meget anderledes forhold, navnlig med 
hensyn til inspektionsprocessen. Endvidere 
er der ikke forsket nær så meget i 
bedøvelse af fisk som i bedøvelse af andre 
opdrættede arter. Der bør fastlægges 
særskilte standarder for beskyttelse af fisk i 
forbindelse med aflivning. Bestemmelser 
gældende for fisk bør derfor i øjeblikket
begrænses til de centrale principper. 
Yderligere initiativer bør tage 
lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige foranstaltninger i 
betragtning og kan iværksættes af 
Fællesskabet på basis af en videnskabelig 
risikovurdering for slagtning og aflivning 
af fisk, som foretages af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet, under 
hensyntagen til de sociale, økonomiske og 
administrative virkninger.

(11) Fisk og landdyr er fysiologisk set 
meget forskellige, og slagtning og 
aflivning af opdrættede fisk foregår under 
meget anderledes forhold, navnlig med 
hensyn til inspektionsprocessen. Endvidere 
er der ikke forsket nær så meget i 
bedøvelse af fisk som i bedøvelse af andre 
opdrættede arter. Der bør imidlertid 
fastlægges særskilte standarder for 
beskyttelse af fisk i forbindelse med 
aflivning inden to år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse. Bestemmelser 
gældende for fisk bør derfor indtil da
begrænses til de centrale principper. Disse 
yderligere initiativer bør tage 
lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige foranstaltninger i 
betragtning og kan iværksættes af 
Fællesskabet på basis af en videnskabelig 
risikovurdering for slagtning og aflivning 
af fisk, som foretages af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet, under 
hensyntagen til de sociale, økonomiske og 
administrative virkninger.

Or. en
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Begrundelse

I løbet af første halvår af 2009 vil Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 
vedtage syv rapporter om bedøvelse og aflivning af forskellige opdrættede fiskearter. 
Kommissionen skulle derfor være i stand til at fastsætte standarder for slagtning af fisk inden 
for to år.

Ændringsforslag 30
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I forbindelse med jagt er de 
betingelser, som aflivningen foregår under, 
meget forskellige fra dem, der gælder for 
opdrættede dyr, og jagt er underlagt 
specifik lovgivning. Aflivning i forbindelse 
med jagt bør derfor udelukkes fra denne 
forordnings anvendelsesområde.

(14) I forbindelse med jagt er de 
betingelser, som aflivningen foregår under, 
meget forskellige fra dem, der gælder for 
opdrættede dyr, og jagt er underlagt 
specifik national lovgivning. Aflivning i 
forbindelse med jagt bør derfor udelukkes 
fra denne forordnings anvendelsesområde 
og reguleres i medlemsstaternes nationale 
lovgivning.

Or. sv

Begrundelse

Jagt henhører under medlemsstaternes kompetenceområde, og der findes relevant lovgivning 
i disse.

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

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Afhængigt af hvordan de anvendes i 
slagtningen og aflivningsprocessen, kan 
visse bedøvelsesmetoder føre til døden, 
samtidig med at smerte undgås og psykisk 

(24) Afhængigt af hvordan de anvendes i 
slagtningen og aflivningsprocessen, kan 
visse bedøvelsesmetoder føre til døden, 
samtidig med at smerte undgås og psykisk 
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belastning eller lidelse mindskes. Det er 
derfor ikke nødvendigt at sondre mellem 
reversible og ikke-reversible 
bedøvelsesmetoder.

belastning eller lidelse mindskes.

Or. en

Begrundelse

Nogle gasningsmetoder, der anvendes til at bedøve/aflive dyr for at bruge deres pels, er 
reversible, og dyrene kommer til bevidsthed. Eftersom der ikke er flere skridt i 
aflivningsprocessen, f.eks. afblødning, er der mulighed for, at dyrene bliver flået, mens de 
endnu er ved bevidsthed.

Ændringsforslag 32
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Veluddannet og velkvalificeret 
personale forbedrer de betingelser, som dyr 
behandles under. Kompetencer på 
dyrevelfærdsområdet indebærer viden om 
de grundlæggende adfærdsmønstre og 
behov hos de pågældende dyr, herunder 
tegn på bevidsthed og smerteopfattelse. 
Det indebærer også teknisk ekspertise 
vedrørende det anvendte bedøvelsesudstyr. 
Personale, der afliver dyr, der anvendes til 
konsum, og folk, der har tilsyn med den 
sæsonbestemte aflivning af pelsdyr, bør 
derfor have et kompetencebevis, der er 
relevant for de opgaver, de udfører. Et krav 
om kompetencebevis for andet personale, 
der afliver dyr, ville imidlertid ikke stå i 
rimeligt forhold til de tilsigtede mål.

(27) Veluddannet og velkvalificeret 
personale forbedrer de betingelser, som dyr 
behandles under. Kompetencer på 
dyrevelfærdsområdet indebærer viden om 
de grundlæggende adfærdsmønstre og 
behov hos de pågældende dyr, herunder 
tegn på bevidsthed og smerteopfattelse. 
Det indebærer også teknisk ekspertise 
vedrørende det anvendte bedøvelsesudstyr. 
Personale, der afliver dyr, der anvendes til 
konsum og pelsproduktion, bør derfor 
have et kompetencebevis, der er relevant 
for de opgaver, de udfører.

Or. en

Begrundelse

På slagterier kræves der et kompetencebevis for alt personale, der håndterer eller afliver dyr. 
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Der er ingen grund til at fritage personer, som beskæftiger sig med pelsdyr, fra dette krav.

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

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Personale med mange års erfaring kan 
forventes at have en vis ekspertise. Der bør 
derfor i denne forordning fastsættes en 
overgangsperiode vedrørende kravene til 
kompetencebeviset for så vidt angår et 
sådant personale.

(28) Personale med mange års erfaring kan 
forventes at have en vis ekspertise. Der bør 
derfor i denne forordning fastsættes en 
overgangsperiode på højst et år vedrørende 
kravene til kompetencebeviset for så vidt 
angår et sådant personale.

Or. en

Begrundelse

De mange års erfaring kan være ensbetydende med årevis af ufaglært dårlig praksis og deraf 
følgende dårlig velfærd for de pågældende dyr, og der bør fastsættes en tidsfrist for kravet om 
denne vigtige bestemmelse.

Ændringsforslag 34
John Bowis

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Med mobile slagterier mindskes 
behovet for at transportere dyr over lange 
afstande, og de kan derfor bidrage til at 
sikre dyrevelfærden. De tekniske forhold 
for mobile slagterier adskiller sig dog fra 
dem, der gælder for stationære slagterier, 
og det kan derfor være nødvendigt at 
tilpasse de tekniske regler. Denne 
forordning bør derfor åbne mulighed for at 
indføre undtagelser, således at mobile 
slagterier fritages for kravene vedrørende 

(34) Med mobile slagterier mindskes 
behovet for at transportere dyr over lange 
afstande, og de kan derfor bidrage til at 
sikre dyrevelfærden. Medlemsstaterne bør
således støtte og opfordre til yderligere 
udvikling samt en stigning i brugen af 
mobile slagterier. De tekniske forhold for 
mobile slagterier adskiller sig dog fra dem, 
der gælder for stationære slagterier, og det 
kan derfor være nødvendigt at tilpasse de
tekniske regler. Denne forordning bør 
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slagteriers opførelse, grundplan og udstyr. derfor åbne mulighed for at indføre 
undtagelser, således at mobile slagterier 
fritages for kravene vedrørende slagteriers 
opførelse, grundplan og udstyr, forudsat at 
det ikke går ud over dyrevelfærden. Senest 
den 1. januar 2013 fremsætter 
Kommissionen et lovforslag om at øge 
brugen af mobile slagterier i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Mobile slagterier reducerer den stress, der forårsages af håndterings- og transportaktiviteter 
for dyr før slagtning, og mindsker dermed også risikoen for dårligere kødkvalitet. Det skal 
imidlertid sikres, at alle krav forbundet med dyrevelfærd også overholdes på mobile 
slagterier.

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

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at sikre et højt 
dyrebeskyttelsesniveau, samtidig med at 
virksomhederne sikres lige vilkår, er det 
nødvendigt med retningslinjer for 
virksomhedsledere og kompetente 
myndigheder, der indeholder specifikke 
oplysninger om slagteriers opførelse, 
grundplan og udstyr. Det er derfor 
nødvendigt, at Fællesskabet giver 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
sådanne retningslinjer.

(36) For at sikre et højt 
dyrebeskyttelsesniveau, samtidig med at 
virksomhederne sikres lige vilkår, er det 
nødvendigt med retningslinjer for 
virksomhedsledere og kompetente 
myndigheder, der indeholder specifikke 
oplysninger om slagteriers og 
pelsdyrfarmes opførelse, grundplan og 
udstyr. Det er derfor nødvendigt, at 
Fællesskabet giver Kommissionen 
beføjelse til at vedtage sådanne 
retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Det ville være inkonsekvent at undtage pelsdyrfarme fra denne bestemmelse.
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Ændringsforslag 36
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko og Bart Staes

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der sker løbende videnskabelige og 
tekniske fremskridt med hensyn til 
håndtering og fastholdelse af dyr på 
slagterier. Det er derfor vigtigt, at 
Fællesskabet giver Kommissionen 
beføjelse til at ændre kravene til håndtering 
og fastholdelse af dyr før slagtning, 
samtidig med at man sikrer et ensartet og 
højt niveau for dyrebeskyttelse.

(38) Der sker løbende videnskabelige og 
tekniske fremskridt med hensyn til 
håndtering og fastholdelse af dyr på 
slagterier og pelsdyrfarme. Det er derfor 
vigtigt, at Fællesskabet giver 
Kommissionen beføjelse til at ændre 
kravene til håndtering og fastholdelse af 
dyr før aflivning, samtidig med at man 
sikrer et ensartet og højt niveau for 
dyrebeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Det ville være inkonsekvent at undtage pelsdyrfarme fra denne bestemmelse. Begrebet 
"slagtning" er i forordningen defineret som "aflivning af dyr til konsum" og ville derfor 
udelukke dyr, der aflives på pelsdyrfarme, fra denne bestemmelse.

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

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre et højt 
dyrebeskyttelsesniveau, samtidig med at 
virksomhederne sikres lige vilkår, er det 
nødvendigt med retningslinjer for 
virksomhedsledere og kompetente 
myndigheder, der indeholder specifikke 
oplysninger om håndtering og fastholdelse 
af dyr før slagtning. Det er derfor 
nødvendigt, at Fællesskabet giver 

(39) For at sikre et højt 
dyrebeskyttelsesniveau, samtidig med at 
virksomhederne sikres lige vilkår, er det 
nødvendigt med retningslinjer for 
virksomhedsledere og kompetente 
myndigheder, der indeholder specifikke 
oplysninger om håndtering og fastholdelse 
af dyr før aflivning. Det er derfor 
nødvendigt, at Fællesskabet giver 
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Kommissionen beføjelse til at vedtage 
sådanne retningslinjer.

Kommissionen beføjelse til at vedtage 
sådanne retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 6.

Ændringsforslag 38
Bart Staes

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår fisk, finder dog kun 
artikel 3, stk. 1, anvendelse.

For så vidt angår fisk, finder kun artikel 3, 
stk. 1, midlertidig anvendelse. Inden fem 
år efter denne forordnings ikrafttrædelse 
fremsætter Kommissionen dog et forslag 
til retsakt om standarder for beskyttelse af 
fisk på aflivningstidspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 39
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "dermed forbundne aktiviteter": 
aktiviteter som f.eks. håndtering, 
opstaldning, fastholdelse, bedøvelse og 
afblødning af dyr, som finder sted i 
forbindelse med og på stedet for 
aflivningen

b) "dermed forbundne aktiviteter": 
aktiviteter som f.eks. aflæsning,
håndtering, opstaldning, fastholdelse, 
bedøvelse og afblødning af dyr, som finder 
sted i forbindelse med og på stedet for 
aflivningen

Or. en
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Begrundelse

Aflæsning indgår i dermed forbundne aktiviteter og bør derfor nævnes i definitionen.

Ændringsforslag 40
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "slagteri": enhver virksomhed, hvor der 
slagtes landdyr

k) "slagteri": enhver virksomhed, hvor der 
slagtes landdyr og dyr opdrættet til 
produktion af pels

Or. en

Begrundelse

Definitionen af slagteri bør omfatte aflivning af pelsdyr, som ellers vil blive udelukket fra 
mange af den foreslåede forordnings bestemmelser. Hvis definitionen ikke ændres, vil hele 
kapitel III ikke finde anvendelse på pelsdyr.

Ændringsforslag 41
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko og Bart Staes

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) "pelsdyr"; pattedyr af arter, der 
hovedsagelig opdrættes til produktion af 
pels, f.eks. mink, ildere, ræve, vaskebjørne, 
sumpbævere og chinchillaer

m) "pelsdyr"; pattedyr af arter, der 
hovedsagelig opdrættes til produktion af 
pels, f.eks. mink, ildere, ræve, vaskebjørne, 
mårhunde, sumpbævere, kaniner og 
chinchillaer

Or. en

Begrundelse

De to ekstra arter, der opdrættes til produktion af pels i EU, skaber sammenhæng.
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Ændringsforslag 42
Jerzy Buzek

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dyr er omfattet af en 
beskyttelsesperiode før og efter fødslen.

Or. pl

Ændringsforslag 43
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis religiøse ritualer foreskriver 
sådanne metoder kan dyr uanset stk. 1 
aflives uden forudgående bedøvelse, 
forudsat at aflivningen finder sted på et 
slagteri.

udgår

Medlemsstaterne kan imidlertid beslutte 
ikke at anvende denne undtagelse.

Or. en

Begrundelse

I sin rapport fra 2004 om de velfærdsmæssige aspekter af metoder til bedøvelse og aflivning 
af dyr påpegede EFSA, at der i den periode, hvor det dyr, hvis hals lige er blevet skåret over, 
stadig er ved bevidsthed, meget vel kan opstå alvorlige velfærdsproblemer, fordi dyret kan 
føle angst, smerte, psykisk belastning og anden form for lidelse, og derfor ville aflivning af et 
dyr uden forudgående bedøvelse være i strid med denne forordnings vigtigste princip, som 
kommer til udtryk i artikel 3, stk. 1: "Dyr skal skånes for undgåelig smerte, psykisk belastning 
eller lidelse under aflivning og dermed forbundne aktiviteter."
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Ændringsforslag 44
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bedøvelse skal foregå i 
overensstemmelse med metoderne i bilag I.

1. Bedøvelse skal foregå i 
overensstemmelse med metoderne i bilag I.

Dog forbydes teknikken med elektriske 
vandbade for fjerkræ i Fællesskabet pr. 1. 
januar 2018. Der bør gives undtagelser til 
små slagterier, forudsat at de overholder 
bestemmelserne i bilag II, punkt 5.

Or. en

Begrundelse

Som EFSA erkender, er ophængning af levende fugle i forbindelse med brug af elektrisk 
vandbad en smertefuld og belastende aktivitet, der bør undgås. Kommissionens begrundelse 
for ikke at udfase denne teknik er, at der ikke findes økonomisk bæredygtige alternativer. 
Gasningsteknikker er imidlertid under udvikling, og de vil om få år kunne afløse elektriske 
vandbade på store og mellemstore slagterier. På små slagterier, hvor udgifterne til at gå over 
til gasbedøvelse ville være for store, skal de eksisterende ophængningslinjer forbedres for at 
mindske fuglenes lidelser.

Ændringsforslag 45
Bart Staes

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bilag I kan ændres efter proceduren i 
artikel 22, stk. 2, for at tage hensyn til den 
videnskabelige og tekniske udvikling.

3. Bilag I kan ændres efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
22, stk. 2, litra a), for at tage hensyn til den 
videnskabelige og tekniske udvikling.

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

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) aflivning af pelsdyr
Vedtagelsen af dette ændringsforslag 
kræver, at artikel 7, stk. 3, i 
Kommissionens forslag udgår.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at alt personale, der beskæftiger sig med aflivning af dyr på 
pelsdyrfarme, ikke er underkastet de samme kriterier som personer, der er beskæftigede på 
slagterier.

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

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den maksimale kapacitet for hver 
slagtekæde

a) den maksimale kapacitet for hver 
slagtekæde og pelsdyrfarm

Or. en

Begrundelse

Dyr på pelsdyrfarme aflives i løbet af en kort "indsatsperiode", så snart de har overstået 
deres første vinters fældning, og derfor bliver mange tusinde dyr aflivet i løbet af få dage. Det 
er afgørende at fastsætte en maksimal aflivningsrate for denne type aktivitet for at undgå 
afbrydelser og dårlig velfærd.
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Ændringsforslag 48
Jerzy Buzek

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Driftslederne gør det obligatorisk at 
videofilme slagtestederne samt at arkivere 
optagelserne i 7-14 dage.

Or. pl

Begrundelse

Bevidstheden om at blive filmet vil virke mere disciplinerende på de ansatte end 
tilstedeværelsen af en embedsmand, der er ansvarlig for dyrenes velfærd og aflønnet af 
slagteriet. 

Ændringsforslag 49
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Pelsdyrfarmes virksomhedsledere 
informerer den kompetente myndighed på 
forhånd, når der skal aflives dyr, for at 
give mulighed for overvågning.

Or. en

Begrundelse

De fleste dyr på pelsdyrfarme aflives i løbet af en kort "indsatsperiode", så snart de har 
overstået deres første vinters fældning. En anden aflivningsperiode finder normalt sted efter 
avlssæsonen. Til forskel fra andre slagteriaktiviteter, som foregår året igennem, foregår 
aflivningen af pelsdyr i løbet af få dage. Det er afgørende, at den kompetente myndighed 
informeres, så overvågningen kan finde sted.
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Ændringsforslag 50
Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Pelsdyrfarmes virksomhedsledere 
informerer den kompetente myndighed på 
forhånd, når der skal aflives dyr, for at 
give mulighed for overvågning.

Or. en

Begrundelse

De fleste dyr på pelsdyrfarme aflives i løbet af en kort "indsatsperiode", så snart de har 
overstået deres første vinters fældning. En anden aflivningsperiode finder normalt sted efter 
avlssæsonen. Til forskel fra andre slagteriaktiviteter, som foregår året igennem, foregår 
aflivningen af pelsdyr i løbet af få dage. Det er afgørende, at den kompetente myndighed 
informeres, så overvågningen kan finde sted.

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

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Pelsdyrfarmes virksomhedsledere 
informerer den kompetente myndighed på 
forhånd, når der skal aflives dyr, for at 
give mulighed for overvågning.

Or. en

Begrundelse

De fleste dyr på pelsdyrfarme aflives i løbet af en kort "indsatsperiode", så snart de har 
overstået deres første vinters fældning. En anden aflivningsperiode finder normalt sted efter 
avlssæsonen. Til forskel fra andre slagteriaktiviteter, som foregår året igennem, foregår 
aflivningen af pelsdyr i løbet af få dage. Det er afgørende, at den kompetente myndighed 
informeres, så overvågningen kan finde sted.
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Ændringsforslag 52
Bart Staes

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eventuelle nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser til denne 
forordning, herunder om slagtning eller 
aflivning af fisk, kan vedtages efter 
proceduren i artikel 22, stk. 2.

Eventuelle nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser til denne 
forordning kan vedtages efter proceduren i 
artikel 22, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Som det gælder for alle andre dyr, skal slagtning eller aflivning af fisk reguleres efter den 
fælles beslutningsprocedure. Se ændringsforslaget til artikel 1.

Ændringsforslag 53
Bart Staes

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 
8.

Or. en
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Ændringsforslag 54
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko og Bart Staes

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtil 31. december 2018 finder artikel 
11, stk. 1, kun anvendelse på nye slagterier 
eller enhver ny opførelse, grundplan eller 
udstyr, der er omfattet af bestemmelserne i 
bilag II, og som ikke er taget i drift inden 
[anvendelsesdatoen/ikrafttrædelsesdatoen] 
for denne forordning.

1. Indtil 31. december 2018 finder artikel 
11, stk. 1, kun anvendelse på nye slagterier 
eller enhver ny opførelse eller grundplan, 
der er omfattet af bestemmelserne i 
bilag II, og som ikke er taget i drift inden 
[anvendelsesdatoen/ikrafttrædelsesdatoen] 
for denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at udstyr (f.eks. elektrisk bedøvelsesudstyr, som nævnes i bilag II, 
punkt 4) får samme undtagelse som opførelser.

Ændringsforslag 55
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko og Bart Staes

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Indtil 31. december 2014 kan 
medlemsstaterne fastsætte bestemmelser 
om, at kompetencebeviser, jf. artikel 18, 
kan udstedes til personer uden eksamen, 
som kan dokumentere mindst [ti] års 
relevant uafbrudt faglig erfaring.

2. Indtil 31. december 2014 kan 
medlemsstaterne fastsætte bestemmelser 
om, at kompetencebeviser, jf. artikel 18, 
kan udstedes til personer efter en forenklet
eksamen, som kan dokumentere mindst [ti] 
års relevant uafbrudt faglig erfaring.

Or. en

Begrundelse

En periode på "mindst [ti] års relevant uafbrudt faglig erfaring" er ikke nogen garanti for 
kompetence og kan betyde, at dårlig praksis forankrer sig. Alle, der beskæftiger sig med 
aflivning, bør vurderes, for at ånden i lovgivningen kan fastholdes.
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Ændringsforslag 56
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen forelægger inden den 
1. januar 2013 et lovforslag for Europa-
Parlamentet og Rådet om at øge brugen af 
mobile slagterier i Fællesskabet og sikrer, 
at alle de nødvendige forholdsregler 
træffes i de pågældende mobile enheder 
for ikke at bringe dyrevelfærden i fare.

Or. en

Begrundelse

Mobile slagterier reducerer den stress, der forårsages af håndterings- og transportaktiviteter 
for dyr før slagtning, og mindsker dermed også risikoen for dårligere kødkvalitet. For 
skrøbelige dyr som udtjente æglæggende høner og stærkt lakterende malkekvæg er de et 
vigtigt middel til at undgå smertefuld transport, som ofte forårsager brud eller fald. Desuden 
giver de miljøgevinster ved at nedbringe miljøforringelserne.

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

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 2 – række 2
Kommissionens forslag
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Nr. Navn Beskrivelse Dyrekategori Nøgleparametre Særlige krav i henhold til
kapitel II i dette bilag

2 Aflivning 
med 
elektrisk 
strøm, der 
ledes 
gennem 
hele dyret

Der ledes strøm gennem kroppen, således at et 
elektroencephalogram viser en generaliseret 
epileptiform aktivitet (bedøvelse) og fibrillering eller 
hjertestop (aflivning).

Alle arter undtagen lam 
eller smågrise med en 
levende vægt under 5 kg
og kvæg.

Minimumsstrømstyrke (A eller mA).
Minimumspænding (V).
Maksimumsfrekvens (HZ).
Mindste eksponeringstid.
Frekvens for udstyrets kalibrering.
Optimering af strømgennemgangen.
Forebyggelse af elektrisk stød før 
bedøvelsen.

Punkt 3.

Punkt 4 for ræve og 
chinchillaer.

Ændringsforslag

Nr. Navn Beskrivelse Dyrekategori Nøgleparametre Særlige krav i henhold til 
kapitel II i dette bilag

2 Aflivning 
med 
elektrisk 
strøm, der 
ledes 
gennem 
hele dyret

Der ledes strøm gennem kroppen, således at et 
elektroencephalogram viser en generaliseret 
epileptiform aktivitet (bedøvelse) og fibrillering eller 
hjertestop (aflivning).

Alle arter undtagen lam 
eller smågrise med en 
levende vægt under 5 kg,
kvæg og pelsdyr.

Minimumsstrømstyrke (A eller mA).
Minimumspænding (V).
Maksimumsfrekvens (HZ).
Mindste eksponeringstid.
Frekvens for udstyrets kalibrering.
Optimering af strømgennemgangen.
Forebyggelse af elektrisk stød før 
bedøvelsen.

Punkt 3.



AM\758064DA.doc 21/26 PE416.622v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

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.

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

Forslag til forordning
Bilag I – kapitel II – punkt 4 – afsnit 4.2 og 4.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.2 Ræve udgår
Elektroderne skal anbringes på mund og 
rektum, idet der anvendes en 
minimumsstrømstyrke på 0,3 ampere og 
en minimumsspænding på 110 volt i 
mindst tre sekunder.
4.3 Chinchillaer
Elektroderne skal anbringes på øre og 
hale, idet der anvendes en 
minimumsstrømstyrke på mindst 0,57 
ampere i mindst 60 sekunder.

Or. en

Begrundelse

Der henvises til ændringsforslag 17.
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Ændringsforslag 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko og Bart Staes

Forslag til forordning
Bilag I – kapitel II – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kulilte (ren eller i forbindelse med 
andre gasser) til pelsdyr

udgår

8.1 Dyrene skal til stadighed være under 
visuel overvågning.
8.2 Dyrene føres ind et ad gangen, og det 
sikres, at det enkelte dyr er bevidstløst 
eller dødt, før det næste dyr føres ind.
8.3 Dyrene skal forblive i kammeret, indtil 
døden er indtrådt.

Or. en

Begrundelse

Der henvises til ændringsforslag 19 og 20.

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

Forslag til forordning
Bilag I – kapitel II – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kulilte i forbindelse med andre gasser 
til pelsdyr

udgår

9.1 Der kan anvendes udstødningsgas fra 
en motor, der er beregnet til dette formål, 
hvis det ved forsøg er påvist, at den 
anvendte gas er:
a) tilstrækkelig afkølet
b) tilstrækkelig filtreret
c) fri for alle irriterende stoffer eller 
gasser.
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9.2 Dyrene må først lukkes ind i 
kammeret, når koncentrationen af kulilte 
er nået op på minimumsniveauet.

Or. en

Begrundelse

Der henvises til ændringsforslag 20.

Ændringsforslag 61
Mojca Drčar Murko

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 1 – afsnit 1.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For pattedyr, undtagen lagomorfer, må den 
samlede transporttid plus den tid, der går 
mellem aflæsning og slagtning, ikke 
overstige:

For pattedyr, undtagen lagomorfer, må den 
samlede transporttid plus den tid, der går 
mellem aflæsning og slagtning, ikke 
overstige:

a) 19 timer for ikke fravænnede dyr a) 2 timer for ikke fravænnede dyr

b) 24 timer for dyr af hestefamilien og svin b) 12 timer for dyr af hestefamilien og svin
c) 29 timer for drøvtyggere. c) 12 timer for drøvtyggere.

Or. en

Begrundelse

I det gældende direktiv om slagtning af dyr står der i bilag A, afsnit I, punkt 6, at ikke 
fravænnede dyr skal slagtes inden to timer. For dyr af hestefamilien, svin og drøvtyggere er 
den maksimale tid 12 timer.
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Ændringsforslag 62
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 1 – afsnit 1.5 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) lakterende malkedyr skal aflives på et 
mobilt slagteri inden 12 timer.

Or. en

Begrundelse

Lakterende malkedyr udsættes for store lidelser under transport, og hvis de ikke bliver malket 
mindst hver 12. time, på grund af den begrænsede udvikling af deres lårmuskler og den 
konstante kamp for at holde balancen under transporten. De falder ofte i køretøjerne og 
udsættes for yderligere lidelser, når de ankommer til slagterierne som syge dyr. Derfor skal 
der udvikles mobile slagterier, som er udformet og udstyret således, at dyrevelfærden sikres 
fuldt ud. Derfor er denne tilføjelse nødvendig.

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

Forslag til forordning
Bilag IV – tabel
Kommissionens forslag

Slagteoperationer nævnt i artikel 7, stk. 2 Emner, der skal eksamineres i
Alle slagteoperationer nævnt i artikel 7, stk. 
2, litra a)-f)

Dyrs adfærd, dyrs lidelse, bevidsthed og 
smerteopfattelse, stress hos dyr.

a) håndtering og pasning af dyr inden 
fastholdelse
b) fastholdelse af dyr med henblik på 
bedøvelse eller aflivning

Praktiske aspekter i forbindelse med 
håndtering og fastholdelse af dyr.

c) bedøvelse af dyr Praktiske aspekter i forbindelse med 
bedøvelsesteknikker.
Erstatningsmetoder til bedøvelse og/eller 
aflivning.
Vedligeholdelse af udstyr til bedøvelse 
og/eller aflivning.

d) vurdering af bedøvelsens virkning Overvågning af bedøvelsens virkning.
Erstatningsmetoder til bedøvelse og/eller 
aflivning.
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e) ophængning eller ophejsning af levende 
dyr

Praktiske aspekter i forbindelse med 
håndtering og fastholdelse af dyr.

f) afblødning af levende dyr. Overvågning af bedøvelsens virkning.
Erstatningsmetoder til bedøvelse og/eller 
aflivning.

Ændringsforslag

Slagteoperationer nævnt i artikel 7, stk. 2 Emner, der skal eksamineres i
Alle slagteoperationer nævnt i artikel 7, stk. 
2, litra a)-fa)

Dyrs adfærd, dyrs lidelse, bevidsthed og 
smerteopfattelse, stress hos dyr.

a) håndtering og pasning af dyr inden 
fastholdelse
b) fastholdelse af dyr med henblik på 
bedøvelse eller aflivning

Praktiske aspekter i forbindelse med 
håndtering og fastholdelse af dyr.

c) bedøvelse af dyr Praktiske aspekter i forbindelse med 
bedøvelsesteknikker.
Erstatningsmetoder til bedøvelse og/eller 
aflivning.
Vedligeholdelse af udstyr til bedøvelse 
og/eller aflivning.

d) vurdering af bedøvelsens virkning Overvågning af bedøvelsens virkning.
Erstatningsmetoder til bedøvelse og/eller 
aflivning.

e) ophængning eller ophejsning af levende 
dyr

Praktiske aspekter i forbindelse med 
håndtering og fastholdelse af dyr.

f) afblødning af levende dyr. Overvågning af bedøvelsens virkning.
Erstatningsmetoder til bedøvelse og/eller 
aflivning.

fa) aflivning af pelsdyr Praktiske aspekter i forbindelse med 
håndtering og fastholdelse af dyr.

Praktiske aspekter i forbindelse med 
bedøvelsesteknikker.

Erstatningsmetoder til bedøvelse og/eller 
aflivning.

Vedligeholdelse af udstyr til bedøvelse 
og/eller aflivning.

Overvågning af bedøvelsens virkning.

Or. en
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Begrundelse

Der henvises til ændringsforslag 11. Sammenhængen sikres ved, at alle aspekter i forbindelse 
med aflivning af pelsdyr er indbefattet.
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