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

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európai Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság (EFSA) két véleményt fogadott el 
a bizonyos állatfajok elkábítása és leölése 
fő rendszereinek jólléti szempontjairól, 
nevezetesen 2004-ben a főbb kereskedelmi 
állatfajok elkábítása és leölése fő 
rendszereinek jólléti szempontjairól, és 
2006-ban a kereskedelmi célból tenyésztett 
szarvasok, kecskék, nyulak, struccok, 
kacsák, libák és fürjek elkábítása és leölése 
fő rendszereinek jólléti szempontjairól. E 
területen naprakésszé kell tenni a közösségi 
jogszabályokat, az említett tudományos 
vélemények figyelembe vétele érdekében. 
A szén-dioxid sertések és baromfi esetében 
történő használatának fokozatos 
kivonására, valamint a vízfürdős kábítók 
baromfi esetében történő használatának 
fokozatos kivonására vonatkozó ajánlások 
nem szerepeltek a javaslatban, mivel a 
hatásvizsgálat megállapította, hogy ez 
jelenleg az EU-ban gazdaságilag nem 
megvalósítható. Továbbá más ajánlásokat 
nem kell e rendeletben szerepeltetni, mivel 
azok olyan technikai paraméterekre 
vonatkoznak, amelyek helye a végrehajtási 
intézkedésekben vagy a bevált gyakorlatra 
vonatkozó kódexekben van. A tenyésztett 
halakra vonatkozó ajánlások nem 
szerepelnek a javaslatban, mivel e területen 
további tudományos véleményre és 
gazdasági értékelésre van szükség.

(6) Az Európai Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság (EFSA) két véleményt fogadott el 
a bizonyos állatfajok elkábítása és leölése 
fő rendszereinek jólléti szempontjairól, 
nevezetesen 2004-ben a főbb kereskedelmi 
állatfajok elkábítása és leölése fő 
rendszereinek jólléti szempontjairól, és 
2006-ban a kereskedelmi célból tenyésztett 
szarvasok, kecskék, nyulak, struccok, 
kacsák, libák és fürjek elkábítása és leölése 
fő rendszereinek jólléti szempontjairól. Az 
Állat-egészségügyi és Állatjóléti 
Tudományos Bizottság (SCAHAW) 2001-
ben elfogadta a prémjéért tartott állatok 
jólétéről szóló jelentést, amely tartalmazta 
a prémelőállító gazdaságokban 
alkalmazott leölési módszerek áttekintését. 
E területen naprakésszé kell tenni a 
közösségi jogszabályokat, az említett 
tudományos vélemények figyelembe vétele 
érdekében. A szén-dioxid sertések és 
baromfi esetében történő használatának 
fokozatos kivonására, valamint a vízfürdős 
kábítók baromfi esetében történő 
használatának fokozatos kivonására 
vonatkozó ajánlások nem szerepeltek a 
javaslatban, mivel a hatásvizsgálat 
megállapította, hogy ez jelenleg az EU-ban 
gazdaságilag nem megvalósítható. 
Továbbá más ajánlásokat nem kell e 
rendeletben szerepeltetni, mivel azok olyan 
technikai paraméterekre vonatkoznak, 
amelyek helye a végrehajtási 
intézkedésekben vagy a bevált gyakorlatra 
vonatkozó kódexekben van. A tenyésztett 
halakra vonatkozó ajánlások nem 
szerepelnek a javaslatban, mivel e területen 
további tudományos véleményre és 
gazdasági értékelésre van szükség.
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Or. en

Indokolás

A SCAHAW által végzett felülvizsgálat fontos információkat tartalmaz az állatok EU-n belüli 
prémelőállító gazdaságokban zajló leölésével kapcsolatban.

Módosítás 29
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A halak fiziológiailag jelentősen 
különböznek a szárazföldi állatoktól, így a 
tenyésztett halakat teljesen más
körülmények között vágják le és ölik le, 
különösen a felügyeleti eljárás más. 
Ezenkívül a halak elkábítására vonatkozó 
kutatások sokkal kevésbé fejlettek, mint 
más tenyésztett fajok esetében. Külön 
szabványokat kell tehát megállapítani a 
halak leölés során való védelmére. 
Ennélfogva a halakra alkalmazandó 
rendelkezéseket egyelőre a fő elvre kell 
korlátozni. A további kezdeményezéseket 
jogszabályi vagy nem jogszabályi 
lehetőségnek kell tekinteni, amelyeket a 
Közösség – az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság által a halak 
levágása vagy leölése tekintetében végzett 
tudományos hatásvizsgálat alapján és a 
társadalmi, gazdasági és közigazgatási 
következmények figyelembe vételével –
elfogadhat.

(11) A halak fiziológiailag jelentősen 
különböznek a szárazföldi állatoktól, így a 
tenyésztett halakat teljesen más 
körülmények között vágják le és ölik le, 
különösen a felügyeleti eljárás más. 
Ezenkívül a halak elkábítására vonatkozó 
kutatások sokkal kevésbé fejlettek, mint 
más tenyésztett fajok esetében. Külön 
szabványokat kell azonban megállapítani a 
halak leölés során való védelmére az e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül. Ennélfogva a halakra 
alkalmazandó rendelkezéseket addig a fő 
elvre kell korlátozni. Ezeket a további 
kezdeményezéseket jogszabályi vagy nem 
jogszabályi lehetőségnek kell tekinteni, 
amelyeket a Közösség – az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság által a halak 
levágása vagy leölése tekintetében végzett 
tudományos hatásvizsgálat alapján és a 
társadalmi, gazdasági és közigazgatási 
következmények figyelembe vételével –
elfogadhat.

Or. en

Indokolás

2009 első felére az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 7 jelentést fog elfogadni a 
különböző tenyésztett halak kábításáról és leöléséről. Az Európai bizottságnak ennélfogva két 
éven belül kell képesnek lennie a halak leölésére vonatkozó előírások megállapítására.
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Módosítás 30
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A vadászati tevékenységek esetében a 
leölés körülményei nagyon különböznek a 
haszonállatok leölésének a körülményeitől, 
és a vadászat egyedi jogszabályok hatálya 
alá tartozik. Ennélfogva célszerű kizárni e 
rendelet hatálya alól a vadászat során 
történő leöléseket. 

14. A vadászati tevékenységek esetében a 
leölés körülményei nagyon különböznek a 
haszonállatok leölésének a körülményeitől, 
és a vadászat egyedi nemzeti jogszabályok 
hatálya alá tartozik. Ezért kell zárni e 
rendelet hatálya alól a vadászat során 
történő leöléseket és azokat ehelyett a 
tagállamok nemzeti jogszabályainak kell 
szabályozniuk.

Or. sv

Indokolás

A vadászat a tagállamok hatáskörébe tartozik és arra megfelelően kiterjednek a nemzeti 
jogszabályok.

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

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A levágási vagy leölési folyamat során 
bizonyos kábítási módszerek –
használatuktól függően – halálhoz is 
vezethetnek, miközben nem okoznak 
fájdalmat, és minimálisra csökkentik az 
állatok szorongását vagy szenvedését. 
Következésképpen nem szükséges 
elkülöníteni a visszafordítható és a 
visszafordíthatatlan kábítási módszereket.

(24) A levágási vagy leölési folyamat során 
bizonyos kábítási módszerek –
használatuktól függően – halálhoz is 
vezethetnek, miközben nem okoznak 
fájdalmat, és minimálisra csökkentik az 
állatok szorongását vagy szenvedését.

Or. en

Indokolás

Az állatoknak a prémjükért való elkábításához/leöléséhez használt néhány gázosítási módszer 
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visszafordítható, az állatok pedig visszanyerhetik eszméletüket. Mivel a leölési folyamatban 
nincs további lépés – pl. kivéreztetés –, lehetséges, hogy az állatokat úgy nyúzzák meg, hogy 
eszméletüknél vannak.

Módosítás 32
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A jól képzett és jártas személyzet 
javítja az állatok tartási körülményeit. Az 
állatjólléthez való hozzáértés az alapvető 
viselkedési mintáknak, a szóban forgó 
állatfajok igényeinek, valamint az eszmélet 
és az érzékelés jeleinek ismeretét is 
tartalmazza. A hozzáértés a használt kábító 
berendezés tekintetében technikai 
szakértelmet is feltételez. Az emberi 
fogyasztásra szánt állatokat leölő 
személyzettől és a prémes állatok 
szezonális leölését felügyelő személyektől 
ennélfogva meg kell követelni az általuk 
végzett műveletekre vonatkozó képesítési 
bizonyítványt. Az állatok leölésében részt 
vevő egyéb személyzet számára a 
képesítési bizonyítvány előírása a kitűzött 
célok tekintetében aránytalan lenne.

(27) A jól képzett és jártas személyzet 
javítja az állatok tartási körülményeit. Az 
állatjólléthez való hozzáértés az alapvető 
viselkedési mintáknak, a szóban forgó 
állatfajok igényeinek, valamint az eszmélet 
és az érzékelés jeleinek ismeretét is 
tartalmazza. A hozzáértés a használt kábító 
berendezés tekintetében technikai 
szakértelmet is feltételez. Az emberi 
fogyasztásra és prémelőállításra szánt
állatokat leölő személyzettől és a prémes 
állatok szezonális leölését felügyelő 
személyektől ennélfogva meg kell 
követelni az általuk végzett műveletekre 
vonatkozó képesítési bizonyítványt..

Or. en

Indokolás

A vágóhidakon képesítési bizonyítványra van szükség a személyzet állatok kezelésével vagy 
leölésével foglalkozó minden tagja esetében. Nem indokolt a prémes állatokkal foglalkozó 
személyeket mentesíteni ugyanezen követelmény alól.
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Módosítás 33
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A néhány éves tapasztalattal 
rendelkező személyzetről feltételezhető 
bizonyos szintű szakértelem. Az ilyen 
személyzet vonatkozásában átmeneti 
időszakot kell megállapítani e rendeletben, 
a képesítési bizonyítványra vonatkozó 
előírás tekintetében.

(28) A néhány éves tapasztalattal 
rendelkező személyzetről feltételezhető 
bizonyos szintű szakértelem. Az ilyen 
személyzet vonatkozásában egy legfeljebb 
egyéves átmeneti időszakot kell 
megállapítani e rendeletben, a képesítési 
bizonyítványra vonatkozó előírás 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

A többéves szakértelem a szakképzés nélkül eltöltött, nem megfelelő gyakorlat éveit is 
jelentheti, ami az érintett állatok számára elégtelen jóléti feltételeket eredményez, és határidőt 
kell meghatározni az e fontos rendelkezés vonatkozásában fennálló követelmény tekintetében.

Módosítás 34
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A mobil vágóhidak csökkentik az 
állatok nagy távolságokon keresztül történő 
szállításának szükségességét, és ez 
hozzájárul az állatjóllét védelméhez. A 
mobil vágóhidak technikai korlátai 
különböznek az állandó vágóhidakéitól, 
következésképpen szükség lehet technikai 
szabályok elfogadására. Így e rendeletnek 
lehetőséget kell biztosítania olyan eltérések 
megállapítására, amelyek mentesítik a 
mobil vágóhidakat a kialakításra, 
elrendezésre és felszerelésre vonatkozó 
előírások alól.

(34) A mobil vágóhidak csökkentik az 
állatok nagy távolságokon keresztül történő 
szállításának szükségességét, és ez 
hozzájárul az állatjóllét védelméhez. A 
tagállamoknak tehát támogatniuk és 
ösztönözniük kell a mobil vágóhidak 
további fejlesztését és alkalmazásuk 
gyakoriságát. A mobil vágóhidak technikai 
korlátai különböznek az állandó 
vágóhidakéitól, következésképpen szükség 
lehet technikai szabályok elfogadására. Így 
e rendeletnek lehetőséget kell biztosítania 
olyan eltérések megállapítására, amelyek 
mentesítik a mobil vágóhidakat a 
kialakításra, elrendezésre és felszerelésre 
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vonatkozó előírások alól, feltéve, hogy az 
állatjólét nem kerül veszélybe. A Bizottság 
legkésőbb 2013. január 1-ig jogalkotási 
javaslatot nyújt be a Közösségen belül a 
mobil vágóhidak nagyobb mértékű 
használatáról.

Or. en

Indokolás

A mobil vágóhidak csökkentik az állatokon a levágás előtt végzett kezelési és szállítási 
tevékenységek által kiváltott szorongást, ennélfogva pedig enyhítik a gyengébb húsminőség 
kockázatát. Biztosítani kell azonban azt, hogy az állatjóléthez kapcsolódó valamennyi 
követelményt a mobil vágóhidakon is tiszteletben tartsák.

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

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Iránymutatások szükségesek a 
vállalkozók és az illetékes hatóságok 
meghatározott információkkal való 
ellátására a vágóhidak kialakítására, 
elrendezésre és berendezésére 
vonatkozóan, az állatvédelem magas 
színvonalának biztosítása céljából, 
megőrizve a vállalkozókra vonatkozó 
egységes versenyfeltételeket. Ennélfogva 
szükséges, hogy a Közösség felhatalmazza 
a Bizottságot ilyen útmutatások 
elfogadására.

(36) Iránymutatások szükségesek a 
vállalkozók és az illetékes hatóságok 
meghatározott információkkal való 
ellátására a vágóhidak és a prémelőállító 
gazdaságok kialakítására, elrendezésre és 
berendezésére vonatkozóan, az 
állatvédelem magas színvonalának 
biztosítása céljából, megőrizve a 
vállalkozókra vonatkozó egységes 
versenyfeltételeket. Ennélfogva szükséges, 
hogy a Közösség felhatalmazza a 
Bizottságot ilyen útmutatások 
elfogadására.

Or. en

Indokolás

Nem lenne következetes dolog a prémelőállító gazdaságokat mentesíteni e rendelkezés alól.
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Módosítás 36
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az állatok vágóhidakon való kezelése 
és féken tartása tekintetében folyamatos a 
tudományos és műszaki fejlődés. 
Ennélfogva fontos, hogy a Közösség 
felhatalmazza a Bizottságot az állatok 
levágás előtti kezelésére és féken tartásra 
vonatkozó előírások módosítására, az 
állatvédelem egységességének és magas 
színvonalának fenntartásával.

(38) Az állatok vágóhidakon és a 
prémelőállító gazdaságokban való 
kezelése és féken tartása tekintetében 
folyamatos a tudományos és műszaki 
fejlődés. Ennélfogva fontos, hogy a 
Közösség felhatalmazza a Bizottságot az 
állatok leölés előtti kezelésére és féken 
tartásra vonatkozó előírások módosítására, 
az állatvédelem egységességének és magas 
színvonalának fenntartásával.

Or. en

Indokolás

Nem volna következetes dolog a prémelőállító gazdaságokat mentesíteni e rendelkezés alól. A 
„levágás” kifejezést a rendelet „az emberi fogyasztásra szánt állatok leölése”-ként határozza 
meg és az ennélfogva kizárná e rendelkezés hatálya alól a prémelőállító gazdaságokban leölt 
állatokat.

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

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Iránymutatások szükségesek a 
vállalkozók és az illetékes hatóságok 
egyedi információkkal való ellátására az 
állatok levágás előtti kezelésére és féken 
tartására vonatkozóan, az állatvédelem 
magas színvonalának biztosítása céljából, 
megőrizve a vállalkozókra vonatkozó 
egységes versenyfeltételeket. Ennélfogva 
szükséges, hogy a Közösség felhatalmazza 
a Bizottságot ilyen útmutatások 
elfogadására.

(39) Iránymutatások szükségesek a 
vállalkozók és az illetékes hatóságok 
egyedi információkkal való ellátására az 
állatok leölés előtti kezelésére és féken 
tartására vonatkozóan, az állatvédelem 
magas színvonalának biztosítása céljából, 
megőrizve a vállalkozókra vonatkozó 
egységes versenyfeltételeket. Ennélfogva 
szükséges, hogy a Közösség felhatalmazza 
a Bizottságot ilyen útmutatások 
elfogadására.
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Or. en

Indokolás

Lásd a 6. módosítás indokolását.

Módosítás 38
Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A halak vonatkozásában csak a 3. cikk (1) 
bekezdése alkalmazandó.

A halak vonatkozásában ideiglenesen csak 
a 3. cikk (1) bekezdése alkalmazandó. A 
Bizottság azonban e rendelet 
hatálybalépésétől számított öt éven belül 
jogalkotási javaslatot terjeszt elő a halak 
leöléskor való védelmére vonatkozó
előírásokról.

Or. en

Módosítás 39
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „kapcsolódó műveletek”: műveletek, 
amelyeket a leöléssel összefüggésben, 
annak helyszínén végeznek el: az állatok 
kezelése, elhelyezése, féken tartása, 
elkábítása és elvéreztetése;

b) „kapcsolódó műveletek”: műveletek, 
amelyeket a leöléssel összefüggésben, 
annak helyszínén végeznek el: az állatok 
kirakodása, kezelése, elhelyezése, féken 
tartása, elkábítása és elvéreztetése;

Or. en

Indokolás

A kirakodás a kapcsolódó műveletek része, ezért azt meg kell említeni a 
fogalommeghatározásban.
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Módosítás 40
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „vágóhíd”: szárazföldi állatok 
levágására használt bármely létesítmény;

k) „vágóhíd”: szárazföldi állatok és 
prémelőállítás céljából tenyésztett állatok 
levágására használt bármely létesítmény;

Or. en

Indokolás

A vágóhidak fogalommeghatározásának ki kell terjednie a prémes állatok leölésére is, 
máskülönben azok a javasolt rendelet számos rendelkezéséből ki lennének zárva. Ha a 
fogalommeghatározást nem módosítják, a teljes 3. fejezet fog vonatkozni a prémes állatokra.

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) „prémes állatok”: elsődlegesen a 
prémjükért tenyésztett emlős állatok, mint 
a nyérc, a görény, a róka, a mosómedve, a 
nutria és a csincsilla;

m) „prémes állatok”: elsődlegesen a 
prémjükért tenyésztett emlős állatok, mint 
a nyérc, a görény, a róka, a mosómedve, a 
nyestkutya, a nutria, a nyúl és a csincsilla;

Or. en

Indokolás

Elősegíti a konzisztenciát az EU-ban a prémjükért tenyésztett két fajjal való kiegészítés.
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Módosítás 42
Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az állatokra az ellést megelőző 
időszakban és az ellést követően 
védelemnek kell vonatkoznia.

Or. pl

Módosítás 43
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, ha a vallási 
szertartások ilyen módszereket írnak elő, 
az állatok előzetes kábítás nélkül is 
leölhetők, amennyiben a leölés vágóhídon 
történik.

törölve

A tagállamok azonban dönthetnek úgy, 
hogy nem alkalmazzák ezt az eltérést.

Or. en

Indokolás

Az EFSA „Az állatok elkábítási és leölési módszereinek jóléti vonatkozásairól” szóló 2004. 
évi jelentésében kimondta, hogy „abban az időszakban, amikor még mindig eszméleténél van 
az az állat, amelynek nyakát éppen átvágták, igen valószínű, hogy komoly jóléti problémák 
fordulhatnak elő, mivel az állat nyugtalanságot, fájdalmat, szorongást és más szenvedést 
érezhet”, így pedig valamely állat elkábítás nélküli leölése ellentétes e rendelet 3. cikk (1) 
bekezdésében kifejtett alapelvének követelményeivel, miszerint „Az állatokat a leölés és a 
kapcsolódó műveletek alatt meg kell kímélni minden elkerülhető fájdalomtól, szorongástól 
vagy szenvedéstől.”
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Módosítás 44
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elkábítást az I. mellékletben 
meghatározott módszerekkel összhangban 
kell elvégezni.

(1) Az elkábítást az I. mellékletben 
meghatározott módszerekkel összhangban 
kell elvégezni.

A baromfi esetében használt elektromos 
vízfürdő technika azonban 2018. január 
1-jétől tiltott a Közösségen belül. A kisebb 
vágóhidak számára eltérés biztosítható, 
feltéve, hogy megfelelnek a II. melléklet 5. 
pontjának.

Or. en

Indokolás

Amint azt az EFSA elismerte, az élő madaraknak az elektromos vízfürdő használatához 
kapcsolódó, lábbilinccsel való ellátása fájdalmas és szorongást előidéző művelet és azt el kell 
kerülni. E technika fokozatos megszüntetésének mellőzésével kapcsolatos bizottsági indokolás 
a gazdaságilag életképes alternatívák hiányát említi. A gázosítási technikák valójában 
kifejlesztés alatt állnak és egypár éven belül a nagyobb és közepes méretű vágóhidakon 
képesek lesznek felváltani az elektromos vízfürdőket. A kisebb vágóhidakon, ahol a gázzal 
való elkábításra való átállás költsége túl drága lenne, a meglévő lábbilincs-felhelyező 
gépsorokat kell fejleszteni a madarak szenvedésének minimálisra csökkentése érdekében.

Módosítás 45
Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az I. melléklet a 22. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban, a tudományos és műszaki 
fejlődés figyelembe vétele céljából 
módosítható.

(3) Az I. melléklet a 22. cikk (2a) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással 
összhangban, a tudományos és műszaki 
fejlődés figyelembe vétele céljából 
módosítható.

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a prémes állatok leölése
E módosítás elfogadása a bizottsági 
javaslat 7. cikke (3) bekezdésének törlését 
teszi szükségessé.

Or. en

Indokolás

Nem indokolt, hogy a prémelőállító gazdaságoknál ne vonatkozzanak az állatok leölésével 
foglalkozó összes személyre a vágóhidaknál foglalkoztatott személyekkel azonos kritériumok.

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

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vágósorok maximális kapacitását; a) a vágósorok és a prémelőállító gazdaság
maximális kapacitását;

Or. en

Indokolás

A prémelőállító gazdaságokban lévő állatokat egy rövid „tétel” időszak során ölik le az első 
téli vedlés befejeződése után, így több ezer állatot ölhetnek le alig pár nap alatt. A munka 
leegyszerűsítése és a gyenge állatjólét megelőzése érdekében létfontosságú e művelettípus 
tekintetében maximális leölési arány megállapítása.
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Módosítás 48
Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzemeltetők felvételt készítenek a 
levágás helyszínéről, a videofelvételeket 
pedig 7–14 napig megőrzik.

Or. pl

Indokolás

A vágóhidakon végzett műveletekre használttal azonos költségvetésből fizetett állatjóléti 
tisztviselő jelenléténél nagyobb fegyelmet fog biztosítani a vágóhidak munkásai körében az a 
tudat, hogy felvétel készül róluk

Módosítás 49
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A prémelőállító gazdaságok 
üzemeltetői a megfigyelés elvégezhetősége 
érdekében előzetesen értesítik az illetékes 
hatóságot az állatok leölésének 
időpontjáról.

Or. en

Indokolás

A prémelőállító gazdaságokban lévő állatokat egy rövid „tétel” időszak során ölik le az első 
téli vedlés befejeződését követően. Egy másik leölési időszakra rendszerint a tenyészidőszakot 
követően kerül sor. Így tehát az év közben folyamatosan történő, más levágási műveletektől 
eltérően a prémes állatok leölése alig pár nap alatt történik meg. Létfontosságú az illetékes 
hatóság értesítése, hogy a megfigyelés megtörténhessen.
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Módosítás 50
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A prémelőállító gazdaságok 
üzemeltetői a megfigyelés elvégezhetősége 
érdekében előzetesen értesítik az illetékes 
hatóságot az állatok leölésének 
időpontjáról.

Or. en

Indokolás

A prémelőállító gazdaságokban lévő állatokat egy rövid „tétel” időszak során ölik le az első 
téli vedlés befejeződését követően. Egy másik leölési időszakra rendszerint a tenyészidőszakot 
követően kerül sor. Így tehát az év közben folyamatosan történő, más levágási műveletektől 
eltérően a prémes állatok leölése alig pár nap alatt történik meg. Létfontosságú az illetékes 
hatóság értesítése, hogy a megfigyelés megtörténhessen.

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

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A prémelőállító gazdaságok 
üzemeltetői a megfigyelés elvégezhetősége 
érdekében előzetesen értesítik az illetékes 
hatóságot az állatok leölésének 
időpontjáról.

Or. en

Indokolás

A prémelőállító gazdaságokban lévő állatokat egy rövid „tétel” időszak során ölik le az első 
téli vedlés befejeződését követően. Egy másik leölési időszakra rendszerint a tenyészidőszakot 
követően kerül sor. Így tehát az év közben folyamatosan történő, más levágási műveletektől 
eltérően a prémes állatok leölése alig pár nap alatt történik meg. Létfontosságú az illetékes 
hatóság értesítése, hogy a megfigyelés megtörténhessen.
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Módosítás 52
Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet végrehajtásához szükséges 
bármely részletes szabályt – ideértve a 
halak levágására és leölésére vonatkozó 
szabályokat is – a 22. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban lehet elfogadni.

Az e rendelet végrehajtásához szükséges 
bármely részletes szabályt a 22. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban lehet elfogadni.

Or. en

Indokolás

A többi állathoz hasonlóan a halak levágását és leölését együttdöntési eljárással kell 
szabályozni, lásd az 1. cikkre vonatkozó módosítást.

Módosítás 53
Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 
5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. 
cikkét kell alkalmazni, az említett 
határozat 8. cikkének rendelkezéseire 
figyelemmel.

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

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2018. december 31-ig a 11. cikk (1) 
bekezdését csak az új vágóhidakra vagy a 
II. mellékletben megállapított szabályok 
hatálya alá tartozó bármely új épületre,
elrendezésre vagy berendezésre kell 
alkalmazni, amelyet e rendelet 
[alkalmazása/hatálybalépése] után 
helyeztek üzembe.

(1) 2018. december 31-ig a 11. cikk (1) 
bekezdését csak az új vágóhidakra vagy a 
II. mellékletben megállapított szabályok 
hatálya alá tartozó bármely olyan új 
épületre vagy elrendezésre kell alkalmazni, 
amelyet e rendelet 
[alkalmazása/hatálybalépése] után 
helyeztek üzembe.

Or. en

Indokolás

Nincs szükség arra, hogy a berendezés (pl. a II. melléklet 4. pontjában említett elektromos 
kábító berendezés) az épületre vonatkozóval azonos mentességet élvezzen.

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

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2014. december 31-ig a tagállamok a 
18. cikkben meghatározott képesítési 
bizonyítványt vizsga nélkül is kiállíthatják
a legalább [tíz] év megszakítás nélküli, 
releváns szakmai tapasztalatot igazoló 
személyek számára.

(2) 2014. december 31-ig a tagállamok a 
18. cikkben meghatározott képesítési 
bizonyítványt egyszerűsített vizsga után 
állíthatják ki a legalább [tíz] év 
megszakítás nélküli, releváns szakmai 
tapasztalatot igazoló személyek számára.

Or. en

Indokolás

„A legalább [tíz] év megszakítás nélküli, releváns szakmai tapasztalat” nem garancia a 
hozzáértésre és azt is jelentheti, hogy egy helytelen gyakorlat ténylegesen bevetté válik. A 
leöléssel foglalkozó összes személyt értékelni kell a jogszabály szellemének fenntartása 
érdekében.
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Módosítás 56
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság 2013. január 1-jéig 
jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a a mobil 
vágóhidak Közösségen belüli 
használatának gyakoribbá tételéről, 
biztosítva azt, hogy e mobil egységekben 
valamennyi óvintézkedést megtegyenek az 
állatjólét veszélyeztetésének elkerülésére.

Or. en

Indokolás

A mobil vágóhidak csökkentik az állatokon a levágás előtt végzett kezelési és szállítási 
tevékenységek által kiváltott szorongást, ennélfogva pedig enyhítik a gyengébb húsminőség 
kockázatát. Az érzékeny állatok – mint például a kimerült tojótyúkok vagy az erőteljesen tejelő 
tehenek – esetében ez a gyakorta törésekhez vagy elesésekhez vezető, fájdalmas szállítás 
elkerülésének fontos eszköze. Ezen túlmenően környezetvédelmi előnyökkel is járnak a 
környezeti degradáció csökkentése tekintetében.

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

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 táblázat – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg
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Szám Név Leírás Állatkategóriák Fő paraméterek E melléklet II. fejezetének 
egyedi előírásai

2 A fejen és 
a háton 
alkalmazott 
elektromos 
leölés

Elektromos áram alkalmazása a testen, amely az 
EEG-n általános epilepsziás képet (kábítás) hoz létre, 
és a szív fibrillációját vagy leállását (halál) okozza.

Minden faj, kivéve az 5 
kg-nál kisebb élősúlyú 
bárányokat és a 
malacokat, valamint a 
szarvasmarhákat.

Minimális áramerősség (A vagy mA).
Minimális feszültség (V).
Maximális frekvencia (Hz).
Legrövidebb alkalmazási idő.
A berendezés kalibrálásának 
gyakorisága.
Az áram keringésének optimális 
beállítása.
A kábítás előtti áramütések 
megakadályozása.

3. pont.
4. pont rókák és 
csincsillák esetében.

Módosítás

Szám Név Leírás Állatkategóriák Fő paraméterek E melléklet II. fejezetének 
egyedi előírásai

2 A fejen és 
a háton 
alkalmazott 
elektromos 
leölés

Elektromos áram alkalmazása a testen, amely az 
EEG-n általános epilepsziás képet (kábítás) hoz létre, 
és a szív fibrillációját vagy leállását (halál) okozza.

Minden faj, kivéve az 5 
kg-nál kisebb élősúlyú 
bárányokat és a 
malacokat, valamint a 
szarvasmarhákat, és a 
prémes állatokat.

Minimális áramerősség (A vagy mA).
Minimális feszültség (V).
Maximális frekvencia (Hz).
Legrövidebb alkalmazási idő.
A berendezés kalibrálásának 
gyakorisága.
Az áram keringésének optimális 
beállítása.
A kábítás előtti áramütések 
megakadályozása.

3. pont.
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Or. en

Indokolás

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.

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

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II fejezet – 4 bekezdés – 4.2. és 4.3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.2 Rókák törölve
Az elektródákat a szájhoz és a végbélhez 
kapcsolják, legalább 0,3 amper 
áramerősséget kell alkalmazni legalább 
110 volt feszültséggel, legalább 3 
másodpercen át.
4.3 Csincsillák
Az elektródákat a fülhöz és a farokhoz 
kell kapcsolni, legalább 0,57 amper 
erősségű árammal, legalább 60 
másodpercen át.

Or. en

Indokolás

Lásd a 17. módosítást.
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Módosítás 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II fejezet – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Szén-monoxid (tiszta forrás vagy más 
gázokhoz adva) prémes állatok esetében

törölve

8.1 Az állatokat egész idő alatt szemmel 
kell tartani.
8.2 Az állatokat egyenként kell bevezetni, 
és gondoskodni kell arról, hogy a 
következő állat bevezetésekor az előző már 
eszméletlen vagy halott legyen.
8.3 Az állatokat a kamrában kell hagyni, 
amíg el nem pusztulnak.

Or. en

Indokolás

Lásd a 19. és 20. módosítást.

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

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II fejezet – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Más gázokhoz adott szén-monoxid 
prémes állatok esetében

törölve

9.1 A külön erre a célra készített motor 
által termelt gáz alkalmazható, feltéve 
hogy vizsgálatok bizonyítják, hogy az 
alkalmazott gáz:
a) megfelelően le van hűtve;
b) megfelelően szűrt;
c) nem tartalmaz semmiféle irritáló 
anyagot vagy gázt.
9.2 Az állatokat nem vihetik a kamrába, 
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amíg a szén-monoxid-koncentráció el 
nem érte a minimális szintet.

Or. en

Indokolás

Lásd a 20. módosítást

Módosítás 61
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – 1.2 albekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emlősök esetében – a nyúlfélék kivételével 
– a szállítás teljes időtartama a kirakodás és 
a levágás között eltelt idővel együtt nem 
haladhatja meg:

Emlősök esetében – a nyúlfélék kivételével 
– a szállítás teljes időtartama a kirakodás és 
a levágás között eltelt idővel együtt nem 
haladhatja meg:

a) a 19 órát az el nem választott állatok 
esetében;

a) a 2 órát az el nem választott állatok 
esetében;

b) a 24 órát a lófélék és a sertések 
esetében;

b) a 12 órát a lófélék és a sertések 
esetében;

c) a 29 órát a kérődzők esetében. c) a 12 órát a kérődzők esetében.

Or. en

Indokolás

Az állatok levágásáról szóló jelenleg hatályos irányelv A. melléklet I. pontjának 6. alpontja 
kimondja, hogy az el nem választott állatokat két órán belül kell levágni. A lófélék, sertések és
kérődzők esetén a maximális idő 12 óra.

Módosítás 62
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – 1.5 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) mobil vágóhídon a tejelő állatokat 12 
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órán belül kell leölni.

Or. en

Indokolás

A tejelő állatok a szállítás során óriási szenvedésnek vannak kitéve, ha legalább 12 óránként 
nem fejik meg azokat, farizmaik gyenge fejlettsége, valamint amiatt, hogy a szállítás során 
állandó erőfeszítéseket kell tenniük egyensúlyuk megtartására. Gyakran elesnek a 
járművekben és további szenvedésnek vannak kitéve, amikor úgy érkeznek a vágóhidakra, 
hogy nem tudnak lábra állni. Ezért mobil vágóhidakat kell kialakítani, biztosítva azt, hogy 
azokat oly módon alakítsák ki és rendezzék be, hogy az állatjólétet teljes mértékben 
figyelembe vegyék. Következésképpen ezt a kiegészítést meg kell tenni.

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

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – táblázat
A Bizottság által javasolt szöveg

A 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
vágási műveletek

A képzettség vizsgálatának tárgyai

Minden, a 7. cikk (2) bekezdésének a)-e) 
pontjaiban felsorolt művelet.

Állati viselkedés, az állatok szenvedése, 
eszmélet és érzékelés, stressz az állatokban.

a) az állatok kezelése és ellátása a féken 
tartás előtt;
b) az állatok féken tartása elkábítás vagy 
leölés céljából;

Az állatok kezelésének és féken tartásának 
gyakorlati szempontjai.

c) az állatok elkábítása; A kábítási technikák gyakorlati szempontjai.
Tartalék kábítási és/vagy leölési módszerek.
A kábító és/vagy leöléshez használt 
berendezések karbantartása.

d) a hatékony kábítás értékelése; A kábítás hatékonyságának megfigyelése.
Tartalék kábítási és/vagy leölési módszerek.

e) az élő állatokra lábbilincs felhelyezése és 
az állatok felemelése;

Az állatok kezelésének és féken tartásának 
gyakorlati szempontjai.

f) az élő állatok elvéreztetése. A kábítás hatékonyságának megfigyelése.
Tartalék kábítási és/vagy leölési módszerek.

Módosítás

A 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
vágási műveletek

A képzettség vizsgálatának tárgyai

Minden, a 7. cikk (2) bekezdésének a)-fa) 
pontjaiban felsorolt művelet

Állati viselkedés, az állatok szenvedése, 
eszmélet és érzékelés, stressz az állatokban.
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a) az állatok kezelése és ellátása a féken tartás 
előtt;
b) az állatok féken tartása elkábítás vagy 
leölés céljából; 

Az állatok kezelésének és féken tartásának 
gyakorlati szempontjai.

c) az állatok elkábítása; A kábítási technikák gyakorlati szempontjai.
Tartalék kábítási és/vagy leölési módszerek.
A kábító és/vagy leöléshez használt 
berendezések karbantartása. 

d) a hatékony kábítás értékelése; A kábítás hatékonyságának megfigyelése.
Tartalék kábítási és/vagy leölési módszerek.

e) az élő állatokra lábbilincs felhelyezése és 
az állatok felemelése;

Az állatok kezelésének és féken tartásának 
gyakorlati szempontjai.

f) az élő állatok elvéreztetése. A kábítás hatékonyságának megfigyelése.
Tartalék kábítási és/vagy leölési módszerek.

fa) a prémes állatok leölése Az állatok kezelésének és féken tartásának 
gyakorlati szempontjai.

A kábítási technikák gyakorlati szempontjai.

Tartalék kábítási és/vagy leölési módszerek.

A kábításhoz és/vagy leöléshez használt 
berendezések karbantartása.

A kábítás hatékonyságának megfigyelése.

Or. en

Indokolás

Lásd a 11. módosítást, továbbá következetesség annak biztosítása érdekében, hogy a 
módosítás a prémes állatok leölésének valamennyi szempontjára kiterjedjen.


