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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos maisto saugos tarnyba (EMST) 
priėmė dvi nuomonės dėl tam pagrindinių 
tikrų rūšių gyvūnų svaiginimo ir žudymo 
sistemų gerovės aspektų, būtent 2004 m. 
nuomonę dėl dažniausių prekybos tikslais 
auginamų rūšių gyvūnų pagrindinių 
svaiginimo ir žudymo sistemų gerovės 
aspektų ir 2006 m. nuomonę dėl prekybos 
tikslais ūkiuose auginamų elnių, ožkų, 
triušių, stručių, ančių, žąsų ir putpelių 
pagrindinių svaiginimo ir žudymo sistemų 
gerovės aspektų. Rekomendacijos 
laipsniškai atsisakyti anglies dioksido 
naudojimo kiaulėms ir naminiams 
paukščiams žudyti ir svaiginimo vandens 
voniose naminiams paukščiams žudyti 
neįtrauktos į šį pasiūlymą, nes atlikus 
poveikio vertinimą paaiškėjo, kad šiuo 
metu ES būtų ekonomiškai neperspektyvų 
atsisakytų šių metodų. Be to, šiame 
reglamente neatsižvelgta į tam tikras kitas 
rekomendacijas, nes jos susijusios su 
techniniais parametrais, kurie turėtų būti 
įtraukti į įgyvendinimo priemones arba 
gerosios patirties kodeksus. 
Rekomendacijos dėl ūkinių žuvų 
neįtrauktos į pasiūlymą, nes prireikė 
papildomos šios srities mokslinės 
nuomonės arba ekonominio vertinimo.

(6) Europos maisto saugos tarnyba (EMST) 
priėmė dvi nuomonės dėl tam pagrindinių 
tikrų rūšių gyvūnų svaiginimo ir žudymo 
sistemų gerovės aspektų, būtent 2004 m. 
nuomonę dėl dažniausių prekybos tikslais 
auginamų rūšių gyvūnų pagrindinių 
svaiginimo ir žudymo sistemų gerovės 
aspektų ir 2006 m. nuomonę dėl prekybos 
tikslais ūkiuose auginamų elnių, ožkų, 
triušių, stručių, ančių, žąsų ir putpelių 
pagrindinių svaiginimo ir žudymo sistemų 
gerovės aspektų. 2001 m. Mokslinis 
gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės 
komitetas (angl. SCAHAW) patvirtino 
kailių gamybai laikomų gyvūnų gerovės 
ataskaitą, į kurią įtraukta intensyviosios 
gyvulininkystės kailių ūkiuose naudojamų 
žudymo metodų apžvalga. 
Rekomendacijos laipsniškai atsisakyti 
anglies dioksido naudojimo kiaulėms ir 
naminiams paukščiams žudyti ir 
svaiginimo vandens voniose naminiams 
paukščiams žudyti neįtrauktos į šį 
pasiūlymą, nes atlikus poveikio vertinimą 
paaiškėjo, kad šiuo metu ES būtų 
ekonomiškai neperspektyvų atsisakytų šių 
metodų. Be to, šiame reglamente 
neatsižvelgta į tam tikras kitas 
rekomendacijas, nes jos susijusios su 
techniniais parametrais, kurie turėtų būti 
įtraukti į įgyvendinimo priemones arba 
gerosios patirties kodeksus. 
Rekomendacijos dėl ūkinių žuvų 
neįtrauktos į pasiūlymą, nes prireikė 
papildomos šios srities mokslinės 
nuomonės arba ekonominio vertinimo.

Or. en
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Pagrindimas

SCAHAW apžvalgoje pateikta svarbios informacijos apie gyvūnų žudymą ES kailių ūkiuose.

Pakeitimas 29
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Žuvų fiziologija labai skiriasi nuo 
sausumos gyvūnų fiziologijos, o ūkinės 
žuvys skerdžiamos ir žudomos labai 
skirtingomis sąlygomis, visų pirma labai 
skiriasi tikrinimas. Be to, palyginti su 
kitomis ūkinių gyvūnų rūšimis, žuvų 
svaiginimo moksliniai tyrimai kur kas 
mažiau išplėtoti. Reikėtų nustatyti atskiras 
žuvų apsaugos jas žudant normas. Todėl
šiuo metu žuvims taikomos nuostatos 
turėtų apimti tik esminį principą. Tolesnėse
iniciatyvose reikėtų atsižvelgti į teisines 
arba neteisines galimybes – Bendrija galėtų 
jų imtis, remdamasi Europos maisto saugos 
tarnybos atliktu moksliniu žuvų skerdimo 
ir žudymo rizikos vertinimu bei 
atsižvelgdama į socialines, ekonomines ir 
administracines pasekmes.

(11) Žuvų fiziologija labai skiriasi nuo 
sausumos gyvūnų fiziologijos, o ūkinės 
žuvys skerdžiamos ir žudomos labai 
skirtingomis sąlygomis, visų pirma labai 
skiriasi tikrinimas. Be to, palyginti su 
kitomis ūkinių gyvūnų rūšimis, žuvų 
svaiginimo moksliniai tyrimai kur kas 
mažiau išplėtoti. Vis dėlto per dvejus 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo
reikėtų nustatyti atskiras žuvų apsaugos jas 
žudant normas. Todėl iki tol žuvims 
taikomos nuostatos turėtų apimti tik esminį 
principą. Šiose tolesnėse iniciatyvose 
reikėtų atsižvelgti į teisines arba neteisines 
galimybes – Bendrija galėtų jų imtis, 
remdamasi Europos maisto saugos 
tarnybos atliktu moksliniu žuvų skerdimo 
ir žudymo rizikos vertinimu bei 
atsižvelgdama į socialines, ekonomines ir 
administracines pasekmes.

Or. en

Pagrindimas

2009 m. pirmojoje pusėje Europos maisto saugos tarnyba (angl. EFSA) ketina patvirtinti 
7 ataskaitas apie ūkiuose veisiamų įvairių rūšių žuvų svaiginimą ir žudymą. Todėl Europos 
Komisija per dvejus metus turėtų nustatyti žuvų skerdimo standartus.
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Pakeitimas 30
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Medžioklės sąlygos labai skiriasi nuo 
ūkinių gyvūnų žudymo sąlygų ir medžioklė 
reglamentuojama specialiais teisės aktais.
Todėl reikėtų netaikyti šio reglamento
žudymui medžiojant.

(14) Medžioklės sąlygos labai skiriasi nuo 
ūkinių gyvūnų žudymo sąlygų ir medžioklė 
reglamentuojama specialiais
nacionaliniais teisės aktais. Todėl
žudymas medžioklės metu neturėtų būti 
įtrauktas į šio reglamento taikymo sritį.
Šiuo atveju turėtų būti taikomi 
nacionaliniai valstybių narių teisės aktai.

Or. sv

Pagrindimas

Medžioklė priklauso valstybių narių kompetencijos sričiai. Ši veikla turėtų būti 
reglamentuojama pagal atitinkamus nacionalinius teisės aktus.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Kai kuriais svaiginimo metodais, 
priklausomai nuo to, kaip jie naudojami 
skerdžiant ar žudant, gyvūnus galima 
nužudyti, išvengiant skausmo ir 
sumažinant gyvūnų nerimą ar kančias. 
Todėl nebūtina atskirti grįžtamųjų ir 
negrįžtamųjų svaiginimo metodų.

(24) Kai kuriais svaiginimo metodais, 
priklausomai nuo to, kaip jie naudojami 
skerdžiant ar žudant, gyvūnus galima 
nužudyti, išvengiant skausmo ir 
sumažinant gyvūnų nerimą ar kančias.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie veikimo dujomis metodai, naudojami gyvūnams svaiginti ar žudyti dėl kailio, yra 
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grįžtamieji, taigi gyvūnams grįžta sąmonė. Kadangi tai paskutinis žudymo proceso etapas ir 
po jo gyvūnams nenuleidžiamas kraujas, gali būti, kad gyvūnams dirinat odą jie tebėra 
sąmoningi.

Pakeitimas 32
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Tinkamai išmokyti ir kvalifikuoti 
darbuotojai užtikrina geresnes gyvūnų 
paruošimo sąlygas. Gyvūnų gerovės 
kompetencija apima pagrindinių atitinkamų 
rūšių gyvūnų elgesio modelių, poreikių, 
sąmoningumo ir jautrumo požymių 
išmanymą. Be to, reikia turėti techninių 
žinių, susijusių su naudojama svaiginimo 
įranga. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad 
darbuotojai, žudantys žmonėms vartoti 
skirtus gyvūnus, ir asmenys, prižiūrintys 
sezoninį kailinių gyvūnų žudymą, turėtų 
kompetencijos sertifikatą, atitinkantį jų 
vykdomą veiklą. Tačiau, palyginti su 
siekiamais tikslais, būtų neproporcinga 
reikalauti, kad kiti gyvūnus žudantys 
darbuotojai taip pat turėtų kompetencijos 
sertifikatus.

(27) Tinkamai išmokyti ir kvalifikuoti 
darbuotojai užtikrina geresnes gyvūnų 
paruošimo sąlygas. Gyvūnų gerovės 
kompetencija apima pagrindinių atitinkamų 
rūšių gyvūnų elgesio modelių, poreikių, 
sąmoningumo ir jautrumo požymių 
išmanymą. Be to, reikia turėti techninių 
žinių, susijusių su naudojama svaiginimo 
įranga. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad 
darbuotojai, žudantys žmonėms vartoti ir 
kailiams gaminti skirtus gyvūnus, turėtų 
kompetencijos sertifikatą, atitinkantį jų 
vykdomą veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Visi gyvūnus prižiūrintys ar žudantys skerdyklų darbuotojai turi būti įgiję jų kompetenciją 
įrodantį sertifikatą. Nėra priežasties netaikyti to paties reikalavimo asmenims, dirbantiems su 
kailių gamybai skirtais gyvūnais.
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Pakeitimas 33
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Galima daryti prielaidą, kad kelerių 
metų patirties turintys darbuotojai yra gana 
patyrę. Todėl šiame reglamente reikėtų 
nustatyti tokiems darbuotojams taikomą 
pereinamąjį laikotarpį, susijusių su 
kompetencijos reikalavimais.

(28) Galima daryti prielaidą, kad kelerių 
metų patirties turintys darbuotojai yra gana 
patyrę. Todėl šiame reglamente reikėtų 
nustatyti tokiems darbuotojams taikomą ne 
ilgesnį negu vienerių metų pereinamąjį 
laikotarpį, susijusių su kompetencijos 
reikalavimais.

Or. en

Pagrindimas

Keleri metai patirties gali reikšti ne vienerius metus nelavintų prastų įgūdžių, dėl kurių gali 
nukentėti susijusių gyvūnų gerovė, todėl į šią svarbią nuostatą turėtų būti įtrauktas laiko ribos 
reikalavimas.

Pakeitimas 34
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Naudojant kilnojamąsias skerdyklas 
gyvūnus rečiau reikia gabenti į tolimas 
vietoves ir todėl gali būti geriau 
užtikrinama jų gerovė. Tačiau techniniai 
kilnojamųjų skerdyklų apribojimai skiriasi 
nuo stacionariųjų ir technines taisykles gali 
reikėti atitinkamai pritaikyti. Todėl šiame 
reglamente reikėtų numatyti galimybę 
nustatyti leidžiančias nukrypti nuostatas, 
pagal kurias kilnojamosioms skerdykloms 
nebūtų taikomi konstrukcijai, išplanavimui 
ir įrangai keliami reikalavimai.

(34) Naudojant kilnojamąsias skerdyklas 
gyvūnus rečiau reikia gabenti į tolimas 
vietoves ir todėl geriau užtikrinama jų 
gerovė. Taigi valstybės narės turėtų remti 
ir skatinti tolesnį kilnojamųjų skerdyklų 
vystymą ir aktyvesnį jų naudojimą. Tačiau 
techniniai kilnojamųjų skerdyklų 
apribojimai skiriasi nuo stacionariųjų ir 
technines taisykles gali reikėti atitinkamai 
pritaikyti. Todėl šiame reglamente reikėtų 
numatyti galimybę nustatyti leidžiančias 
nukrypti nuostatas, pagal kurias 
kilnojamosioms skerdykloms nebūtų 
taikomi konstrukcijai, išplanavimui ir 
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įrangai keliami reikalavimai, jeigu dėl to 
nekeliama grėsmė gyvūnų gerovei.
Komisija turi vėliausiai 2013 m. 
sausio 1 d. pateikti pasiūlymą dėl teisės 
akto, pagal kurį būtų numatyta skatinti 
aktyviau naudoti kilnojamąsias skerdyklas 
Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant kilnojamąsias skerdyklas, gyvūnai patiria mažesnį stresą juos ruošiant ir gabenant 
skersti, be to, mažiau rizikuojama mėsos kokybe. Įrodyta, kad ir kilnojamosiose skerdyklose 
paisoma visų su gyvūnų gerove susijusių reikalavimų.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Reikia priimti gaires, kuriose ūkio 
subjektai ir kompetentingos institucijos 
galėtų rasti konkrečios informacijos apie 
skerdyklų konstrukciją, išplanavimą ir 
įrengimus, užtikrinant vienodas sąlygas 
visiems ūkio subjektams. Todėl būtina, kad 
Bendrija įgaliotų Komisiją priimti tokias 
gaires.

(36) Reikia priimti gaires, kuriose ūkio 
subjektai ir kompetentingos institucijos 
galėtų rasti konkrečios informacijos apie 
skerdyklų ir intensyviosios gyvulininkystės 
kailių ūkių konstrukciją, išplanavimą ir 
įrengimus, užtikrinant vienodas sąlygas 
visiems ūkio subjektams. Todėl būtina, kad 
Bendrija įgaliotų Komisiją priimti tokias 
gaires.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų užtikrintas nuoseklumas, į šią nuostatą turi būti įtraukti ir kailių 
intensyviosios gyvulininkystės ūkiai.
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Pakeitimas 36
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Gyvūnų paruošimo ir suvaržymo 
priemonių srityje nuolat vyksta mokslo ir 
technikos pažanga. Todėl svarbu, kad 
Bendrija įgaliotų Komisiją iš dalies keisti 
reikalavimus, taikomus gyvūnų paruošimui 
ir suvaržymui prieš skerdimą, išlaikant 
vienodą ir patikimą gyvūnų apsaugą.

(38) Gyvūnų paruošimo ir suvaržymo 
priemonių, kurios taikomos skerdyklose ir 
intensyviosios gyvulininkystės kailių 
ūkiuose, srityje nuolat vyksta mokslo ir 
technikos pažanga. Todėl svarbu, kad 
Bendrija įgaliotų Komisiją iš dalies keisti 
reikalavimus, taikomus gyvūnų paruošimui 
ir suvaržymui prieš žudymą, išlaikant 
vienodą ir patikimą gyvūnų apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų užtikrintas nuoseklumas, į šią nuostatą turi būti įtraukti ir kailių 
intensyviosios gyvulininkystės ūkiai. Reglamente „skerdimas“ apibūdinimas kaip „gyvūnų 
žudymas maistui“, taigi, remiantis šia apibrėžtimi, į minėtąją nuostatą neįtraukti 
intensyviosios gyvulininkystės kailių ūkiuose žudomi gyvūnai.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Reikia priimti gaires, kuriose ūkio 
subjektai ir kompetentingos institucijos 
galėtų rasti konkrečios informacijos apie 
gyvūnų paruošimą ir suvaržymą prieš
skerdimą, užtikrinant vienodas sąlygas 
visiems ūkio subjektams. Todėl būtina, kad 
Bendrija įgaliotų Komisiją priimti tokias 
gaires.

(39) Reikia priimti gaires, kuriose ūkio 
subjektai ir kompetentingos institucijos 
galėtų rasti konkrečios informacijos apie 
gyvūnų paruošimą ir suvaržymą prieš
žudymą, užtikrinant vienodas sąlygas 
visiems ūkio subjektams. Todėl būtina, kad 
Bendrija įgaliotų Komisiją priimti tokias 
gaires.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 6 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 38
Bart Staes

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žuvims taikoma tik 3 straipsnio 1 dalis. Žuvims laikinai taikoma tik 3 straipsnio 
1 dalis. Tačiau Komisija per penkerius 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
pateikia teisės akto pasiūlymą dėl žuvų 
apsaugos jų žudymo metu standartų.

Or. en

Pakeitimas 39
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susiję veiksmai – gyvūnų ruošimo, 
laikymo aptvaruose, suvaržymo
(fiksavimo), svaiginimo ir kraujo 
nuleidimo veiksmai, vykdomi gyvūnų 
žudymo vietoje, rengiantis juos nužudyti;

b) susiję veiksmai – gyvūnų iškrovimo,
ruošimo, laikymo aptvaruose, suvaržymo
(fiksavimo), svaiginimo ir kraujo 
nuleidimo veiksmai, vykdomi gyvūnų 
žudymo vietoje, rengiantis juos nužudyti;

Or. en

Pagrindimas

Iškrovimas taip pat sudaro dalį susijusių veiksmų ir todėl turėtų būti įtrauktas į apibrėžtį.
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Pakeitimas 40
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) skerdykla – įmonė, kurioje skerdžiami 
sausumos gyvūnai;

k) skerdykla – įmonė, kurioje skerdžiami 
sausumos ir kailių gamybai auginami
gyvūnai;

Or. en

Pagrindimas

Skerdyklos apibrėžtyje turi būti paminėtas ir kailiams auginamų gyvūnų žudymas, priešingu 
atveju šie gyvūnai nebus įtraukti į daugybę kitų siūlomo reglamento nuostatų. Nepakeitus 
minėtosios apibrėžties, su kailiams žudomais gyvūnais negalėtų būti siejama nė viena 
III skyriaus nuostata.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) kailiniai gyvūnai – žinduoliai, 
daugiausia auginami kailiams gauti, kaip 
antai: audinės, šeškai, lapės, meškėnai, 
nutrijos ir šinšilos;

m) kailiniai gyvūnai – žinduoliai, 
daugiausia auginami kailiams gauti, kaip 
antai: audinės, šeškai, lapės, meškėnai,
usūriniai šunys, nutrijos, triušiai ir 
šinšilos;

Or. en

Pagrindimas

Įtraukus dar dviejų rūšių gyvūnus, kurie veisiami kailiams ES, užtikrinama daugiau 
nuoseklumo.
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Pakeitimas 42
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Gyvūnai saugomi laikotarpiu iki ir po 
jauniklių atsivedimo.

Or. pl

Pakeitimas 43
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, jei tokie 
metodai būtini pagal religines apeigas, 
gyvūnus galima žudyti neapsvaigintus, 
jeigu jie žudomi skerdykloje.

Išbraukta.

Tačiau valstybės narės gali nuspręsti 
netaikyti šios leidžiančios nukrypti 
nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

2004 m. EFSA ataskaitoje „Gyvūnų svaiginimo ir žudymo metodų gerovės aspektai“ 
nurodoma, kad gyvūnui, kuriam perpjauta gerklė, nepraradus sąmonės, gali būti susidurta su 
didžiulėmis gyvūno gerovės problemomis, kadangi gyvūnas blaškosi, jaučia skausmą, stresą 
ir kitaip kenčia, taigi gyvūno žudymas jų neapsvaiginus prieštarauja esminiam šio reglamento 
principui, kuris išdėstytas 3 straipsnio 1 dalyje: „Žudant gyvūnus ir atliekant susijusius 
veiksmus jiems nesukeliama išvengiamo skausmo, nerimo ar kančių“.
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Pakeitimas 44
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Svaiginimas vykdomas I priede 
nurodytais metodais.

1. Svaiginimas vykdomas I priede 
nurodytais metodais.

Tačiau iki 2018 m. sausio 1 d. visoje 
Bendrijoje turi būti uždraustas naminių 
paukščių svaiginimas ar žudymas elektros 
srove vandens vonioje. Išimtis turėtų būti 
taikoma mažoms skerdykloms, jeigu jos 
atitinka II priedo 5 dalies nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

EFSA nustatė, kad gyvų paukščių pančiojimas siekiant juos apsvaiginti ar nužudyti elektros 
srove vandens vonioje yra skausmingas ir stresą sukeliantis veiksmas, kurio reikėtų vengti. 
Komisijos argumentas, kuriuo remdamasi ji pagrindžia, kodėl šio metodo laipsniškai 
neatsisakoma, yra ekonomiškai veiksmingų alternatyvų nebuvimas. Šiuo metu plėtojami 
nuodijimo dujomis metodai, kuriais po kelerių metų bus galima pakeisti didelėse ir vidutinio 
dydžio skerdyklose taikomą žudymo ar svaiginimo elektros srove vandens vonioje metodą. 
Mažoms skerdykloms pereiti prie svaiginimo dujomis pernelyg brangu, todėl, siekiant 
užtikrinti, kad paukščiai ne taip kankintųsi, turėtų būti pagerintos esamos pančiojimo linijos.

Pakeitimas 45
Bart Staes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. I priedas, atsižvelgus į mokslo ir 
technikos pažangą, gali būti iš dalies 
keičiamas laikantis 22 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos.

3. I priedas, atsižvelgus į mokslo ir 
technikos pažangą, gali būti iš dalies 
keičiamas laikantis 22 straipsnio 2a dalyje 
nustatytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) kailinių gyvūnų žudymas 
Priėmus šį pakeitimą turi būti išbraukta 
Komisijos pasiūlymo 7 straipsnio 3 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Nėra priežasties, dėl kurios visiems su gyvūnų žudymu intensyviosios gyvulininkystės kailių 
ūkiuose susijusiems darbuotojams neturėtų būti taikomi tie patys kriterijai, kaip skerdyklų 
darbuotojams.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didžiausią kiekvienos skerdimo linijos 
našumą;

a) didžiausią kiekvienos skerdimo linijos ir 
kiekvieno intensyviosios gyvulininkystės 
kailių ūkio našumą;

Or. en

Pagrindimas

Intensyviosios gyvulininkystės kailių ūkiuose gyvūnai žudomi partijomis. Šis trumpas 
laikotarpis prasideda iš karto po to, kai baigiasi pirmasis gyvūnų žiemos šėrimasis, taigi vos 
per keletą dienų gali būti nužudoma daugybė tūkstančių gyvūnų. Siekiant išvengti aplaidumo 
ir pakenkti jų gerovei, labai svarbu nustatyti maksimalų šio pobūdžio operacijos metu 
nužudomų gyvūnų skaičių.
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Pakeitimas 48
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkio subjektai filmuoja vietovę, kur 
skerdžiami gyvūnai, ir saugo vaizdo įrašus 
nuo 7 iki 14 dienų.

Or. pl

Pagrindimas

Žinodami, kad yra filmuojami, skerdyklų darbuotojai būtų labiau disciplinuoti negu tikrinami 
gyvūnų gerovės pareigūno, kuriam mokama iš biudžeto, naudojamo skerdimo operacijoms 
atlikti.

Pakeitimas 49
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kailių ūkius eksploatuojantys 
subjektai, siekdami sudaryti sąlygas 
stebėsenai atlikti, iš anksto informuoja 
kompetentingą instituciją apie tai, kada 
ketinama žudyti gyvūnus.

Or. en

Pagrindimas

Dauguma gyvūnų kailių ūkiuose žudomi partijomis. Šis trumpas laikotarpis prasideda iš karto 
po to, kai baigiasi pirmasis gyvūnų žiemos šėrimasis. Kitas žudymo laikotarpis paprastai 
vyksta pasibaigus veisimo sezonui. Taigi kailiniai gyvūnai žudomi ne visus metus, o trumpu, 
keletą dienų trunkančiu, laikotarpiu. Labai svarbu informuoti kompetentingą instituciją, kad 
ši galėtų stebėti šiuos veiksmus.
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Pakeitimas 50
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kailių ūkius eksploatuojantys 
subjektai, siekdami sudaryti sąlygas 
stebėsenai atlikti, iš anksto informuoja 
kompetentingą instituciją apie tai, kada 
ketinama žudyti gyvūnus.

Or. en

Pagrindimas

Dauguma gyvūnų kailių ūkiuose žudomi partijomis. Šis trumpas laikotarpis prasideda iš karto 
po to, kai baigiasi pirmasis gyvūnų žiemos šėrimasis. Kitas žudymo laikotarpis paprastai 
vyksta pasibaigus veisimo sezonui. Taigi kailiniai gyvūnai žudomi ne visus metus, o trumpu, 
keletą dienų trunkančiu, laikotarpiu. Labai svarbu informuoti kompetentingą instituciją, kad 
ši galėtų stebėti šiuos veiksmus.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kailių ūkius eksploatuojantys 
subjektai, siekdami sudaryti sąlygas 
stebėsenai atlikti, iš anksto informuoja 
kompetentingą instituciją apie tai, kada 
ketinama žudyti gyvūnus.

Or. en

Pagrindimas

Dauguma gyvūnų kailių ūkiuose žudomi partijomis. Šis trumpas laikotarpis prasideda iš karto 
po to, kai baigiasi pirmasis gyvūnų žiemos šėrimasis. Kitas žudymo laikotarpis paprastai 
vyksta pasibaigus veisimo sezonui. Taigi, kailiniai gyvūnai žudomi ne visus metus, o trumpu, 
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keletą dienų trunkančiu, laikotarpiu. Labai svarbu informuoti kompetentingą instituciją, kad 
ši galėtų stebėti šiuos veiksmus.

Pakeitimas 52
Bart Staes

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamios šio reglamento įgyvendinimo 
taisyklės, taip pat dėl žuvų skerdimo ar 
žudymo, gali būti priimamos laikantis 
22 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

Išsamios šio reglamento įgyvendinimo 
taisyklės gali būti priimamos laikantis 
22 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Žuvų, kaip ir visų kitų gyvūnų, skerdimas ar žudymas turi būti reglamentuojamas pagal 
bendro sprendimo procedūrą (žr. 1 straipsnio pakeitimą).

Pakeitimas 53
Bart Staes

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pateikiant nuorodą į šią dalį remiantis 
Sprendimo 1999/468/EB 8 straipsnio 
nuostatomis, taikomos 5a straipsnio 1–
4 dalių ir 7 straipsnio nuostatos.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. 11 straipsnio 
1 dalis taikoma tik naujoms skerdykloms ar 
bet kuriai naujai konstrukcijai,
išplanavimui ar įrangai, kuriems taikomos 
II priede nustatytos taisyklės ir kurie 
pradėti eksploatuoti iki šio reglamento 
[taikymo ir (arba) įsigaliojimo] dienos.

1. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. 11 straipsnio 
1 dalis taikoma tik naujoms skerdykloms ar 
bet kuriai naujai konstrukcijai ar
išplanavimui, kuriems taikomos II priede 
nustatytos taisyklės ir kurie pradėti 
eksploatuoti iki šio reglamento [taikymo 
ir (arba) įsigaliojimo] dienos.

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina įrangai (pvz., II priedo 4 dalyje nurodytai svaiginimo elektros srove įrangai) taikyti 
tas pačias išimtis, kaip ir konstrukcijai.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. valstybės 
narės gali priimti nuostatas, pagal kurias 
18 straipsnyje nurodyti kompetencijos 
sertifikatai būtų išduodami be egzamino 
asmenims, kurie įrodo atitinkamą ir ne 
trumpesnę nei [dešimties] metų tęstinę 
profesinę patirtį.

2. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. valstybės 
narės gali priimti nuostatas, pagal kurias 
18 straipsnyje nurodyti kompetencijos 
sertifikatai būtų išduodami po 
supaprastinto egzamino asmenims, kurie 
įrodo atitinkamą ir ne trumpesnę nei 
[dešimties] metų tęstinę profesinę patirtį.

Or. en

Pagrindimas

„Ne trumpesnės nei [dešimties] metų tęstinės profesinės patirties“ laikotarpis neužtikrina 
kompetencijos, vadinasi, gali įsigalėti bloga praktika. Turėtų būti atsižvelgta į teisės akto 
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paskirtį ir vertinami visi su žudymu susiję asmenys.

Pakeitimas 56
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
teisės akto pasiūlymą dėl skatinimo 
Bendrijoje naudoti kilnojamąsias 
skerdyklas ir siekio užtikrinti, kad šiose 
kilnojamosiose skerdyklose būtų imtasi 
visų atsargumo priemonių, skirtų užkirsti 
kelią gyvūnų gerovei keliamam pavojui.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant kilnojamąsias skerdyklas, gyvūnai patiria mažesnį stresą juos ruošiant ir gabenant 
skersti, be to, mažiau rizikuojama mėsos kokybe. Tai svarbios priemonės, kuriomis gali būti 
išvengta skausmingo jautrių gyvūnų, pvz., išsekusių vištų dedeklių ir laktuojančių pieninių 
karvių, gabenimo, o tai dažna gyvūnų susižalojimo ar kritimo priežastis. Be to, šios 
skerdyklos naudingos aplinkosaugos požiūriu, kadangi jas naudojant daroma ne tokia didelė 
žala aplinkai.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 lentelės 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas
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Nr. Pavadinim
as

Apibūdinimas Gyvūnų kategorija Pagrindiniai parametrai Konkretūs šio priedo 
II skyriuje nustatyti 

reikalavimai
2 Žudymas, 

elektros 
srove 
veikiant 
gyvūno 
kūną

Kūno veikimas elektros srove, kai EEG registruojama 
generalizuota epilepsija (svaiginimas) ir fibriliacija 
arba širdies sustojimas (žudymas).

Visos rūšys, išskyrus 
lengvesnius nei 5 kg 
ėriukus ar paršelius ir
galvijus.

Mažiausias srovės stipris (A arba mA).
Mažiausia įtampa (V).
Didžiausias dažnis (Hz).
Mažiausias poveikio laikas.
Įrengimų kalibravimo priemonės 
dažnumas.
Elektros srovės optimizavimas.
Elektros šoko prevencija prieš 
svaiginimą.

3 punktas.

Lapėms ir šinšiloms –
4 punktas.

Pakeitimas

Nr. Pavadinim
as

Apibūdinimas Gyvūnų kategorija Pagrindiniai parametrai Konkretūs šio priedo 
II skyriuje nustatyti 

reikalavimai
2 Žudymas, 

elektros 
srove 
veikiant 
gyvūno 
kūną

Kūno veikimas elektros srove, kai EEG registruojama 
generalizuota epilepsija (svaiginimas) ir fibriliacija 
arba širdies sustojimas (žudymas).

Visos rūšys, išskyrus 
lengvesnius nei 5 kg 
ėriukus ar paršelius,
galvijus ir kalinius 
gyvūnus.

Mažiausias srovės stipris (A arba mA).
Mažiausia įtampa (V).
Didžiausias dažnis (Hz).
Mažiausias poveikio laikas.
Įrengimų kalibravimo priemonės 
dažnumas.
Elektros srovės optimizavimas.
Elektros šoko prevencija prieš 
svaiginimą.

3 punktas.
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Or. en

Pagrindimas

Įrodyta, kad sąmonės nepraradusių lapių žudymas elektros srove nehumaniškas. Šis žudymo 
metodas uždraustas Niujorko valstijoje. Pasak veterinaro dr. Butterwortho, žudymas elektros 
srove reikalauja sugebėjimo valdytis; taikant šį metodą, elektrodai įvedami į tam tikrų rūšių 
gyvūnų kūno angas. Jeigu gyvūno širdis pradeda stoti anksčiau negu dingsta sąmonė, gali 
būti, kad jis jaus didžiulį skausmą ir stresą. Veikimo elektra įranga pavojinga ją 
naudojančiam asmeniui. Amerikos veterinarijos medikų asociacija nepritria elektros srovės 
naudojimui šiomis aplinkybėmis. Remiantis šios organizacijos pastabomis, nepriimtini 
metodai, pagal kuriuos gyvūnas veikiama elektros srove nuo galvos iki uodegos. Panašų 
susirūpinimą kelia ir šinšilų žudymas, veikiant šiuos gyvūnus elektros srove nuo ausies iki 
uodegos.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II skyriaus 4 dalies 4.2 ir 4.3 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.2 Lapės Išbraukta.
Elektrodai turi būti įvedami į nasrus ir 
tiesiąją žarną, mažiausias elektros srovės 
stipris – 0,3 A, mažiausia įtampa – 110 V, 
srovė leidžiama ne trumpiau kaip 
3 sekundes.
4.3 Šinšilos
Elektrodai turi būti uždėti nuo ausų iki 
uodegos, mažiausias elektros srovės stipris 
– 0,57 A, srovė leidžiama ne trumpiau 
kaip 60 s.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 17 pakeitimą.
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Pakeitimas 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II skyriaus 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Anglies monoksidas (grynas šaltinis 
arba naudojamas su kitomis dujomis) 
(kailiniai gyvūnai)

Išbraukta.

8.1 Gyvūnai visada vizualiai stebimi.
8.2 Jie įleidžiami po vieną arba 
užtikrinama, kad kitas gyvūnas būtų 
įleistas tik tada, kai anksčiau įleistasis 
neteko sąmonės arba nugaišo.
8.3. Gyvūnai turi likti kameroje tol, kol 
nugaiš.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 19 ir 20 pakeitimus.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II skyriaus 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Anglies monoksidas, naudojamas su 
kitomis dujomis (kailiniai gyvūnai)

Išbraukta.

9.1 Dujos tiekiamos specialiai šiam tikslui 
pritaikytais varikliais, gali būti 
naudojamos po to, kai tyrimais nustatyta, 
kad:
a) dujos pakankamai atšaldytos,
b) dujos pakankamai perfiltruotos,
c) dujose nėra dirginančių medžiagų arba 
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dujų.
9.2 Gyvūnai neįleidžiami į kamerą, kol 
nepasiekta mažiausia anglies monoksido 
koncentracija.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 20 pakeitimą.

Pakeitimas 61
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1.2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visas žinduolių, išskyrus kiškiažvėrius, 
gabenimas, kartu su laikotarpiu tarp 
iškrovimo ir skerdimo, trunka ne ilgiau 
kaip:

Visas žinduolių, išskyrus kiškiažvėrius, 
gabenimas, kartu su laikotarpiu tarp 
iškrovimo ir skerdimo, trunka ne ilgiau 
kaip:

a) gabenant nenujunkytus gyvūnus –
19 valandų;

a) gabenant nenujunkytus gyvūnus –
2 valandas;

b) gabenant Equidae ir kiaules –
24 valandų;

b) gabenant Equidae ir kiaules –
12 valandų;

c) gabenant atrajotojus – 29 valandų. c) gabenant atrajotojus – 12 valandų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu galiojančios direktyvos dėl gyvūnų skerdimo A priedo I dalies 6 punkte nurodyta, 
kad nenujunkyti gyvūnai turi būti paskersti per 2 valandas. Maksimalus laikas Equidae, 
kiaulėms ir atrajojantiems gyvūnams – 12 valandų.
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Pakeitimas 62
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
III straipsnio 1 dalies 1.5 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) laktuojantys pieniniai gyvūnai turi 
būti nužudyti kilnojamojoje skerdykloje 
per 12 valandų.

Or. en

Pagrindimas

Laktuojantys pieniniai gyvūnai labai kenčia gabenimo metu, taip pat, jeigu jie nepamelžiami 
bent kas 12 valandų. Priežastis – menkai išsivystę jų užpakaliniai raumenys ir nuolatinės 
pastangos palaikyti pusiausvyrą gabenimo metu. Jie dažnai krinta transporto priemonėse ir 
dar labiau kenčia, kai į skerdyklą pristatomi apgailėtinos būklės. Vadinasi, turi būti vystomos
kilnojamosios skerdyklos, kurios būtų įrengtos ir pritaikytos visapusiškai paisant gyvūno 
gerovės reikalavimų. Todėl būtina įtraukti ir šį papildymą.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo lentelė
Komisijos siūlomas tekstas

7 straipsnio 2 dalyje nurodyti skerdimo 
veiksmai

Kompetencijos egzamino dalykai

Visi 7 straipsnio 2 dalies a–f punktuose 
nurodyti veiksmai.

Gyvūnų elgesys, gyvūnų kančios, 
sąmoningumas ir jautrumas, gyvūnų įtampa.

a) Gyvūnų paruošimas ir priežiūra prieš 
suvaržymą;
b) gyvūnų suvaržymas svaiginimo ar žudymo 
tikslais;

Praktiniai gyvūnų paruošimo ir suvaržymo 
aspektai.

c) gyvūnų svaiginimas; Praktiniai svaiginimo būdų aspektai. 
Atsarginiai svaiginimo ir (arba) žudymo 
metodai. Svaiginimo ir (arba) žudymo 
įrengimų techninė priežiūra.

d) veiksmingo apsvaiginimo vertinimas; Svaiginimo veiksmingumo stebėsena. 
Atsarginiai svaiginimo ir (arba) žudymo 
metodai.



AM\758064LT.doc 25/26 PE416.622v01-00

LT

e) gyvų gyvūnų pančiojimas ar kėlimas; Praktiniai gyvūnų paruošimo ir suvaržymo 
aspektai.

f) gyvų gyvūnų kraujo nuleidimas. Svaiginimo veiksmingumo stebėsena. 
Atsarginiai svaiginimo ir (arba) žudymo 
metodai.

Pakeitimas

7 straipsnio 2 dalyje nurodyti skerdimo 
veiksmai

Kompetencijos egzamino dalykai

Visi 7 straipsnio 2 dalies a–fa punktuose 
nurodyti veiksmai.

Gyvūnų elgesys, gyvūnų kančios, 
sąmoningumas ir jautrumas, gyvūnų įtampa.

a) Gyvūnų paruošimas ir priežiūra prieš
suvaržymą;
b) gyvūnų suvaržymas svaiginimo ar žudymo 
tikslais; 

Praktiniai gyvūnų paruošimo ir suvaržymo 
aspektai.

c) gyvūnų svaiginimas; Praktiniai svaiginimo būdų aspektai. 
Atsarginiai svaiginimo ir (arba) žudymo 
metodai. Svaiginimo ir (arba) žudymo 
įrengimų techninė priežiūra. 

d) veiksmingo apsvaiginimo vertinimas; Svaiginimo veiksmingumo stebėsena. 
Atsarginiai svaiginimo ir (arba) žudymo 
metodai.

e) gyvų gyvūnų pančiojimas ar kėlimas; Praktiniai gyvūnų paruošimo ir suvaržymo 
aspektai.

f) gyvų gyvūnų kraujo nuleidimas. Svaiginimo veiksmingumo stebėsena. 
Atsarginiai svaiginimo ir (arba) žudymo 
metodai.

fa) kailinių gyvūnų žudymas Praktiniai gyvūnų paruošimo ir suvaržymo 
aspektai.

Praktiniai svaiginimo būdų aspektai.

Atsarginiai svaiginimo ir (arba) žudymo 
metodai.

Svaiginimo ir (arba) žudymo įrengimų 
techninė priežiūra.

Svaiginimo veiksmingumo stebėsena.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 11 pakeitimą. Turi būti užtikrinta, kad būtų nuosekliai įtraukti visi kailinių gyvūnų žudymo 
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aspektai.
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