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

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA) heeft twee 
adviezen opgesteld over de 
welzijnsaspecten van de meest gebruikte 
methoden voor het bedwelmen en doden 
van bepaalde diersoorten, te weten het 
advies over de welzijnsaspecten met 
betrekking tot de meest gebruikte 
methoden voor het bedwelmen en doden 
van de belangrijkste commerciële 
diersoorten (2004) en het advies over de 
welzijnsaspecten met betrekking tot de 
meest gebruikte methoden voor het 
bedwelmen en doden die toegepast worden 
op voor commerciële doeleinden gehouden 
herten, geiten, konijnen, struisvogels, 
eenden, ganzen en kwartels (2006). De 
communautaire wetgeving op dit gebied 
dient geactualiseerd te worden om de 
strekking van deze adviezen in aanmerking 
te kunnen nemen. De aanbevelingen om 
het gebruik van koolstofdioxide voor 
varkens en pluimvee en het gebruik van 
waterbadbedwelmers voor pluimvee 
geleidelijk uit te bannen zijn niet in dit 
voorstel opgenomen, omdat uit de 
effectbeoordeling is gebleken dat die 
uitbanning op dit moment in de EU 
economisch nog niet haalbaar is. Daarnaast 
maakt een aantal andere aanbevelingen ook 
geen deel uit van deze verordening, 
aangezien zij op technische parameters 
betrekking hebben die aan de orde dienen 
te komen in de uitvoeringsmaatregelen of 
in de codes voor goede praktijken. De 
aanbevelingen voor kweekvissen zijn niet 
in het voorstel opgenomen omdat hiervoor 
eerst een nader wetenschappelijk advies en 
een nadere economische evaluatie vereist 
is.

(6) De Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA) heeft twee 
adviezen opgesteld over de 
welzijnsaspecten van de meest gebruikte 
methoden voor het bedwelmen en doden 
van bepaalde diersoorten, te weten het 
advies over de welzijnsaspecten met 
betrekking tot de meest gebruikte 
methoden voor het bedwelmen en doden 
van de belangrijkste commerciële 
diersoorten (2004) en het advies over de 
welzijnsaspecten met betrekking tot de 
meest gebruikte methoden voor het 
bedwelmen en doden die toegepast worden 
op voor commerciële doeleinden gehouden 
herten, geiten, konijnen, struisvogels, 
eenden, ganzen en kwartels (2006). In 
2001 heeft het Wetenschappelijk Comité 
voor de gezondheid en het welzijn van 
dieren een verslag goedgekeurd over het 
welzijn van dieren in de bontproductie 
waartoe een evaluatie behoorde van de 
methoden voor het doden van dieren in 
pelsfokkerijen. De communautaire 
wetgeving op dit gebied dient 
geactualiseerd te worden om de strekking 
van deze adviezen in aanmerking te 
kunnen nemen. De aanbevelingen om het 
gebruik van koolstofdioxide voor varkens 
en pluimvee en het gebruik van 
waterbadbedwelmers voor pluimvee 
geleidelijk uit te bannen zijn niet in dit 
voorstel opgenomen, omdat uit de 
effectbeoordeling is gebleken dat die 
uitbanning op dit moment in de EU 
economisch nog niet haalbaar is. Daarnaast 
maakt een aantal andere aanbevelingen ook 
geen deel uit van deze verordening, 
aangezien zij op technische parameters 
betrekking hebben die aan de orde dienen 
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te komen in de uitvoeringsmaatregelen of 
in de codes voor goede praktijken. De 
aanbevelingen voor kweekvissen zijn niet 
in het voorstel opgenomen omdat hiervoor 
eerst een nader wetenschappelijk advies en 
een nadere economische evaluatie vereist 
is.

Or. en

Motivering

De evaluatie van het Wetenschappelijk Comité voor de gezondheid en het welzijn van dieren 
bevat belangrijke informatie over het doden van dieren in pelsfokkerijen in de EU.

Amendement 29
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Kweekvissen worden ook binnen een 
zeer verschillende context geslacht en 
gedood, met name wat het inspectieproces 
betreft. Daarnaast is het onderzoek naar de 
bedwelming van vissen veel minder ver 
gevorderd dan voor andere 
landbouwhuisdieren. Daarom dienen er 
afzonderlijke normen vastgesteld te 
worden voor de bescherming van vissen bij 
het doden. Dat betekent dat de 
voorschriften die van toepassing zijn op 
vissen, vooralsnog zo veel mogelijk tot de 
essentie beperkt moeten blijven. In 
toekomstige initiatieven kan vervolgens 
overwogen worden of er andere wettelijke 
of niet-wettelijke maatregelen genomen 
dienen te worden; dergelijke initiatieven 
kunnen door de Gemeenschap worden 
genomen op basis van een 
wetenschappelijke beoordeling door de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
van de risico’s die verbonden zijn aan het 
slachten en doden van vissen; bij die 

(11) Kweekvissen worden ook binnen een 
zeer verschillende context geslacht en 
gedood, met name wat het inspectieproces 
betreft. Daarnaast is het onderzoek naar de 
bedwelming van vissen veel minder ver 
gevorderd dan voor andere 
landbouwhuisdieren.  Daarom dienen er 
echter afzonderlijke normen vastgesteld te 
worden voor de bescherming van vissen bij 
het doden binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening.
Dat betekent dat de voorschriften die van 
toepassing zijn op vissen, tot die tijd zo 
veel mogelijk tot de essentie beperkt 
moeten blijven. In deze toekomstige 
initiatieven kan vervolgens overwogen 
worden of er andere wettelijke of niet-
wettelijke maatregelen genomen dienen te 
worden; dergelijke initiatieven kunnen 
door de Gemeenschap worden genomen op 
basis van een wetenschappelijke 
beoordeling door de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid van de risico’s die 



AM\758064NL.doc 5/28 PE416.622v01-00

NL

beoordeling dienen ook de sociale, 
economische en administratieve effecten in 
aanmerking te worden genomen.

verbonden zijn aan het slachten en doden 
van vissen; bij die beoordeling dienen ook 
de sociale, economische en administratieve 
effecten in aanmerking te worden 
genomen.

Or. en

Motivering

In het eerste halfjaar 2009 zal de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) zeven 
verslagen goedkeuren over het bedwelmen en doden van verschillende soorten kweekvissen.
Derhalve zou de Europese Commissie in staat moeten zijn om binnen twee jaar regels voor 
het slachten van vis op te stellen.

Amendement 30
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De jacht speelt zich af in een context 
waarin de situatie rond het doden sterk 
afwijkt van die welke geldt voor 
landbouwhuisdieren. De jacht is dan ook 
onderworpen aan specifieke wetgeving.
Het is derhalve wenselijk om het doden 
van dieren tijdens de jacht uit te sluiten
van het toepassingsgebied van deze 
verordening.

14. De jacht speelt zich af in een context 
waarin de situatie rond het doden sterk 
afwijkt van die welke geldt voor 
landbouwhuisdieren. De jacht is dan ook 
onderworpen aan specifieke nationale 
wetgeving. Het doden van dieren tijdens de 
jacht moet derhalve worden uitgesloten 
van het toepassingsgebied van deze 
verordening en in plaats daarvan door de 
nationale wetgeving van de lidstaten 
worden geregeld.

Or. sv

Motivering

Het jagen valt onder de bevoegdheid van de lidstaten en wordt adequaat geregeld in de 
nationale wetgeving.
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Amendement 31
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Afhankelijk van de wijze waarop zij 
bij het slachten of doden gebruikt worden, 
kunnen sommige bedwelmingsmethoden 
tot de dood van dieren leiden op een 
manier die geen pijn en zo weinig mogelijk 
angst en lijden bij het dier veroorzaakt. Er 
behoeft dan ook geen onderscheid 
gemaakt te worden tussen omkeerbare en 
niet-omkeerbare bedwelmingsmethoden.

(24) Afhankelijk van de wijze waarop zij 
bij het slachten of doden gebruikt worden, 
kunnen sommige bedwelmingsmethoden 
tot de dood van dieren leiden op een 
manier die geen pijn en zo weinig mogelijk 
angst en lijden bij het dier veroorzaakt.

Or. en

Motivering

Sommige gasmethoden die worden gebruikt om dieren voor hun bont te bedwelmen of te 
doden zijn omkeerbaar en de dieren komen weer bij bewustzijn. Aangezien er geen verdere 
stap in het dodingsproces is, bijv. het leegbloeden, is het mogelijk dat dieren worden gevild 
terwijl zij nog bij bewustzijn zijn.

Amendement 32
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Goed opgeleid en vakkundig 
personeel heeft een positief effect op de 
omstandigheden waaronder dieren worden 
behandeld. Vakbekwaamheid met 
betrekking tot dierenwelzijn impliceert 
kennis van de primaire gedragspatronen en 
van de behoeften van de betreffende 
diersoort; ook moeten signalen in verband 
met het bewustzijn en de gevoeligheid 
adequaat geïnterpreteerd worden. Die 
vakbekwaamheid omvat ook technische 

(27) Goed opgeleid en vakkundig 
personeel heeft een positief effect op de 
omstandigheden waaronder dieren worden 
behandeld. Vakbekwaamheid met 
betrekking tot dierenwelzijn impliceert 
kennis van de primaire gedragspatronen en 
van de behoeften van de betreffende 
diersoort; ook moeten signalen in verband 
met het bewustzijn en de gevoeligheid 
adequaat geïnterpreteerd worden. Die 
vakbekwaamheid omvat ook technische 
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expertise met betrekking tot de gebruikte 
bedwelmingsapparatuur. Personeel dat 
dieren voor menselijke consumptie doodt 
en mensen die toezicht houden op het 
seizoensgebonden doden van pelsdieren, 
dienen daarom verplicht over een 
getuigschrift van vakbekwaamheid te 
beschikken dat relevant is voor de 
activiteiten die zij uitvoeren. Het verplicht 
stellen van getuigschriften van 
vakbekwaamheid voor ander personeel 
dat betrokken is bij het doden van dieren, 
zou echter niet in verhouding staan tot de 
nagestreefde doelen.

expertise met betrekking tot de gebruikte 
bedwelmingsapparatuur. Personeel dat 
dieren voor menselijke consumptie en de 
bontproductie doodt, dient daarom 
verplicht over een getuigschrift van 
vakbekwaamheid te beschikken dat 
relevant is voor de activiteiten die het 
uitvoert.

Or. en

Motivering

In slachthuizen is een getuigschrift van vakbekwaamheid vereist voor alle personeelsleden die 
met dieren omgaan en dieren slachten. Er is geen enkele reden om personen die met 
pelsdieren omgaan, van deze vereiste uit te sluiten.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Van personeel met een aantal jaren 
ervaring mag verwacht worden dat zij over 
een bepaald expertiseniveau beschikken.
Voor dergelijk personeel dient dan ook een 
overgangsperiode gehanteerd te worden 
met betrekking tot de vereisten voor het 
getuigschrift van vakbekwaamheid.

(28) Van personeel met een aantal jaren 
ervaring mag verwacht worden dat zij over 
een bepaald expertiseniveau beschikken.
Voor dergelijk personeel dient dan ook een 
overgangsperiode van niet langer dan een 
jaar gehanteerd te worden met betrekking 
tot de vereisten voor het getuigschrift van 
vakbekwaamheid.

Or. en

Motivering

Enkele jaren ervaring kan inhouden dat onopgeleide mensen jarenlang slecht met dieren 
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omgaan waardoor het welzijn van de betrokken dieren in het gedrang komt en er moet een 
tijdsgrens voor deze belangrijke eis worden vastgelegd.

Amendement 34
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Door het gebruik van mobiele 
slachthuizen wordt het transport van dieren 
over lange afstanden teruggedrongen, 
hetgeen een bijdrage kan leveren aan het 
waarborgen van het dierenwelzijn. Door 
hun relatieve technische beperkingen 
verschillen mobiele slachthuizen echter 
van vaste inrichtingen, wat betekent dat de 
technische voorschriften 
dienovereenkomstig aangepast moeten 
worden. In deze verordening dient daarom 
de mogelijkheid te worden gecreëerd om 
uitzonderingen vast te stellen op basis 
waarvan mobiele slachthuizen vrijgesteld 
kunnen worden van de verplichtingen die 
gelden voor de bouw, indeling en uitrusting 
van normale slachthuizen.

(34) Door het gebruik van mobiele 
slachthuizen wordt het transport van dieren 
over lange afstanden teruggedrongen, 
hetgeen een bijdrage kan leveren aan het 
waarborgen van het dierenwelzijn.
Derhalve dienen de lidstaten de verdere 
ontwikkeling en het grotere gebruik van 
mobiele slachthuizen te steunen en aan te 
moedigen. Door hun relatieve technische 
beperkingen verschillen mobiele 
slachthuizen echter van vaste inrichtingen, 
wat betekent dat de technische 
voorschriften dienovereenkomstig 
aangepast moeten worden. In deze 
verordening dient daarom de mogelijkheid 
te worden gecreëerd om uitzonderingen 
vast te stellen op basis waarvan mobiele 
slachthuizen vrijgesteld kunnen worden 
van de verplichtingen die gelden voor de 
bouw, indeling en uitrusting van normale 
slachthuizen, mits het welzijn van de 
dieren niet in het gedrang komt.. De 
Commissie dient uiterlijk 1 januari 2013 
een wetsvoorstel inzake het grotere 
gebruik van mobiele slachthuizen in de 
Gemeenschap in.

Or. en

Motivering

Dankzij mobiele slachthuizen wordt de stress voor dieren ten gevolge van de behandeling en 
het vervoer vóór het slachten verminderd en wordt aldus ook het risico van een slechtere 
vleeskwaliteit verlaagd. Er dient echter te worden gewaarborgd dat alle eisen inzake het 
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dierenwelzijn worden nageleefd, ook in mobiele slachthuizen.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Er zijn richtsnoeren nodig om de 
exploitanten en de bevoegde autoriteiten 
van specifieke informatie te voorzien over 
de bouw, indeling en uitrusting van 
slachthuizen teneinde een hoog 
beschermingsniveau voor dieren te 
waarborgen zonder dat dit ten koste gaat 
van de gelijke 
mededingingsomstandigheden voor 
exploitanten. Het is dan ook noodzakelijk 
dat de Gemeenschap de Commissie de 
bevoegdheid geeft om dergelijke 
richtsnoeren vast te stellen.

(36) Er zijn richtsnoeren nodig om de 
exploitanten en de bevoegde autoriteiten 
van specifieke informatie te voorzien over 
de bouw, indeling en uitrusting van 
slachthuizen en pelsfokkerijen teneinde 
een hoog beschermingsniveau voor dieren 
te waarborgen zonder dat dit ten koste gaat 
van de gelijke 
mededingingsomstandigheden voor 
exploitanten. Het is dan ook noodzakelijk 
dat de Gemeenschap de Commissie de 
bevoegdheid geeft om dergelijke 
richtsnoeren vast te stellen.

Or. en

Motivering

Het zou inconsequent zijn om pelsfokkerijen van deze bepaling uit te sluiten.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Met betrekking tot het behandelen en 
fixeren van dieren in slachthuizen wordt 
regelmatig wetenschappelijke en 
technische vooruitgang geboekt. Het is dan 
ook van belang dat de Gemeenschap de 
Commissie de bevoegdheid geeft om de 

(38) Met betrekking tot het behandelen en 
fixeren van dieren in slachthuizen en 
pelsfokkerijen wordt regelmatig 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang geboekt. Het is dan ook van 
belang dat de Gemeenschap de Commissie 
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eisen die van toepassing zijn op het 
omgaan met en fixeren van dieren vóór het
slachten aan te passen, waarbij een hoog 
beschermingsniveau van de dieren 
gewaarborgd blijft.

de bevoegdheid geeft om de eisen die van 
toepassing zijn op het omgaan met en 
fixeren van dieren vóór het doden aan te 
passen, waarbij een hoog 
beschermingsniveau van de dieren 
gewaarborgd blijft.

Or. en

Motivering

Het zou inconsequent zijn om pelsfokkerijen van deze bepaling uit te sluiten. De term 
"slachten" wordt in de verordening omschreven als "het doden van dieren voor menselijke 
consumptie" en hierdoor zouden dieren die in pelsfokkerijen worden gedood, van deze 
bepaling worden uitgesloten.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Er zijn richtsnoeren nodig om de 
exploitanten en de bevoegde autoriteiten 
van specifieke informatie te voorzien over 
het omgaan met en fixeren van dieren vóór 
het slachten teneinde een hoog 
beschermingsniveau voor dieren te 
waarborgen zonder dat dit ten koste gaat 
van de gelijke 
mededingingsomstandigheden voor 
exploitanten. Het is dan ook noodzakelijk 
dat de Gemeenschap de Commissie de 
bevoegdheid geeft om dergelijke 
richtsnoeren vast te stellen.

(39) Er zijn richtsnoeren nodig om de 
exploitanten en de bevoegde autoriteiten 
van specifieke informatie te voorzien over 
het omgaan met en fixeren van dieren vóór 
het doden teneinde een hoog 
beschermingsniveau voor dieren te 
waarborgen zonder dat dit ten koste gaat 
van de gelijke 
mededingingsomstandigheden voor 
exploitanten. Het is dan ook noodzakelijk 
dat de Gemeenschap de Commissie de 
bevoegdheid geeft om dergelijke 
richtsnoeren vast te stellen.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement 6.
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Amendement 38
Bart Staes

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot vissen is echter
uitsluitend artikel, 3, lid 1, van toepassing.

Met betrekking tot vissen is tijdelijk
uitsluitend artikel, 3, lid 1, van toepassing.
De Commissie dient echter binnen vijf 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening een wetsvoorstel in 
betreffende regels voor de bescherming 
van vis tijdens het doden.

Or. en

Amendement 39
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) “daarmee verband houdende 
activiteiten”: activiteiten zoals het 
behandelen, onderbrengen, fixeren, 
bedwelmen en verbloeden van dieren die 
worden verricht in de context van het 
doden van dieren op de locatie waar de 
dieren worden gedood;

(b) “daarmee verband houdende 
activiteiten”: activiteiten zoals het 
uitladen, behandelen, onderbrengen, 
fixeren, bedwelmen en verbloeden van 
dieren die worden verricht in de context 
van het doden van dieren op de locatie 
waar de dieren worden gedood;

Or. en

Motivering

Het uitladen maakt deelt uit van daarmee verband houdende activiteiten en zou derhalve in de 
definitie moeten worden vermeld.
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Amendement 40
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter k)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) “slachthuis”: elke inrichting die gebruikt 
wordt voor het slachten van landdieren;

(k) ) “slachthuis”: elke inrichting die 
gebruikt wordt voor het slachten van 
landdieren en dieren die voor hun pels 
worden gehouden;

Or. en

Motivering

De definitie van slachthuis moet het doden van pelsdieren omvatten anders worden deze van 
vele van de bepalingen van de voorgestelde verordening uitgesloten. Wordt de definitie niet 
gewijzigd, dan is het gehele hoofdstuk drie niet van toepassing op pelsdieren.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter m)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) “pelsdieren”: dieren of soorten 
zoogdieren die voornamelijk worden 
gehouden ten behoeve van de productie 
van pelzen, zoals nertsen, bunzingen, 
vossen, wasberen, beverratten en 
chinchilla’s;

(m) “pelsdieren”: dieren of soorten 
zoogdieren die voornamelijk worden 
gehouden ten behoeve van de productie 
van pelzen, zoals nertsen, bunzingen, 
vossen, wasberen, wasbeerhonden, 
beverratten, konijnen en chinchilla’s;

Or. en

Motivering

De toevoeging van twee diersoorten die in de EU voor hun pels worden gefokt, maakt de 
verordening consequenter.
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Amendement 42
Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Dieren worden beschermd 
gedurende de periode voor en na het 
werpen.

Or. pl

Amendement 43
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dieren mogen in afwijking van lid 1 
gedood worden zonder voorafgaande 
bedwelming indien zulks wordt 
voorgeschreven door religieuze riten, mits 
het doden in een slachthuis plaatsvindt.

Schrappen.

De lidstaten zijn echter niet verplicht om 
deze uitzondering toe te passen.

Or. en

Motivering

In haar verslag uit 2004 over de welzijnsaspecten van de methoden voor het bedwelmen en 
doden van dieren verklaarde de EFSA dat gedurende de tijd waarin het dier waarvan de keel 
net is doorgesneden, nog bij bewustzijn is, zich zeer waarschijnlijk ernstige 
welzijnsproblemen voordoen, aangezien het dier angst, pijn en ander lijden kan voelen.
Derhalve is het doden van een dier zonder bedwelming in strijd met de vereisten van het 
grondbeginsel van deze verordening, zoals dit tot uiting komt in artikel 3, lid 1: "Bij het 
doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten wordt ervoor gezorgd dat de 
dieren elke vermijdbare vorm van pijn, angst of lijden wordt bespaard."
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Amendement 44
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het bedwelmen wordt uitgevoerd 
volgens de methoden zoals beschreven in 
bijlage I.

1. Het bedwelmen wordt uitgevoerd 
volgens de methoden zoals beschreven in 
bijlage I.

De techniek van elektrische waterbaden 
voor gevogelte wordt in de Gemeenschap 
echter met ingang van 1 januari 2018 
verboden. Voor kleine slachthuizen 
dienen uitzonderingen te worden 
toegestaan, mits zij voldoen aan paragraaf 
5 van Bijlage II.

Or. en

Motivering

Zoals de EFSA heeft erkend, is het aanhaken van levend gevogelte bij elektrische waterbaden 
een pijnlijke en angstige ervaring die moet worden vermeden. De rechtvaardiging van de 
Commissie om deze praktijk niet geleidelijk af te schaffen is het ontbreken van economisch 
haalbare alternatieven. Er zijn gastechnieken in ontwikkeling waarmee binnen een paar jaar 
de elektrische waterbaden in grote en middelgrote slachthuizen kunnen worden vervangen. In 
kleine slachthuizen waar de kosten van het overstappen op bedwelmen met gas te hoog 
zouden zijn, moeten de bestaande aanhaaklijnen worden verbeterd om het lijden van de 
vogels tot een minimum te beperken.

Amendement 45
Bart Staes

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bijlage I kan volgens de in artikel 22, 
lid 2, bedoelde procedure worden 
gewijzigd teneinde recht te doen aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang.

3. Bijlage I kan volgens de in artikel 22, 
lid 2 bis bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing worden gewijzigd teneinde 
recht te doen aan de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang.
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Or. en

Amendement 46
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter f bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) het doden van pelsdieren
Aanneming van dit amendement vergt het 
schrappen van artikel 7, lid 3, van het 
Commissievoorstel.

Or. en

Motivering

Er is geen enkele reden waarom alle personeelsleden die in pelsfokkerijen dieren doden, niet 
aan dezelfde criteria worden onderworpen als de werknemers van slachthuizen.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 –  lid 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de maximale verwerkingscapaciteit 
voor elke slachtlijn;

(a) de maximale verwerkingscapaciteit 
voor elke slachtlijn en pelsfokkerij;

Or. en

Motivering

Dieren in pelsfokkerijen worden gedood tijdens een korte "partij"-periode zodra zij hun eerste 
winterharen verliezen, zodat in enkele dagen vele duizenden dieren worden gedood. Het is 
van fundamenteel belang om een maximumpercentage voor het doden in het kader van dit 
soort operatie vast te leggen om te voorkomen dat met de regels de hand wordt gelicht en het 
dierenwelzijn in het gedrang komt.
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Amendement 48
Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Exploitanten filmen de locatie waar de 
slachting plaatsvindt en bewaren de video-
opnames gedurende 7 tot 14 dagen.

Or. pl

Motivering

De wetenschap dat zij worden gefilmd, zorgt voor een grotere discipline onder het personeel 
van slachthuizen dan de aanwezigheid van een ambtenaar voor dierenwelzijn die uit dezelfde 
begroting wordt betaald als die voor de slachtoperaties.

Amendement 49
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Exploitanten van pelsfokkerijen 
stellen de bevoegde autoriteit van tevoren 
in kennis, wanneer dieren worden gedood, 
opdat controle kan plaatsvinden.

Or. en

Motivering

De meeste dieren in pelsfokkerijen worden gedood tijdens een korte "partij"-periode zodra zij 
hun eerste winterharen verliezen. Een andere periode voor het doden valt doorgaans na het 
fokseizoen In tegenstelling tot slachtoperaties die het gehele jaar plaatsvinden, geschiedt het 
doden van pelsdieren gedurende enkele dagen. Het is van essentieel belang dat de bevoegde 
autoriteit in kennis wordt gesteld, opdat controle kan plaatsvinden.
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Amendement 50
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Exploitanten van pelsfokkerijen 
stellen de bevoegde autoriteit van tevoren 
in kennis, wanneer dieren worden gedood, 
opdat controle kan plaatsvinden.

Or. en

Motivering

De meeste dieren in pelsfokkerijen worden gedood tijdens een korte "partij"-periode zodra zij 
hun eerste winterharen verliezen. Een andere periode voor het doden valt doorgaans na het 
fokseizoen In tegenstelling tot slachtoperaties die het gehele jaar plaatsvinden, geschiedt het 
doden van pelsdieren gedurende enkele dagen. Het is van essentieel belang dat de bevoegde 
autoriteit in kennis wordt gesteld, opdat controle kan plaatsvinden.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Exploitanten van pelsfokkerijen 
stellen de bevoegde autoriteit van tevoren 
in kennis, wanneer dieren worden gedood, 
opdat controle kan plaatsvinden.

Or. en

Motivering

De meeste dieren in pelsfokkerijen worden gedood tijdens een korte "partij"-periode zodra zij 
hun eerste winterharen verliezen. Een andere periode voor het doden valt doorgaans na het 
fokseizoen In tegenstelling tot slachtoperaties die het gehele jaar plaatsvinden, geschiedt het 
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doden van pelsdieren gedurende enkele dagen. Het is van essentieel belang dat de bevoegde 
autoriteit in kennis wordt gesteld, opdat controle kan plaatsvinden.

Amendement 52
Bart Staes

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoeringsbepalingen voor deze 
verordening, met inbegrip van 
voorschriften voor het slachten of doden
van vissen, kunnen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 22, lid 2, bedoelde 
procedure.

Gedetailleerde voorschriften die nodig zijn 
voor de uitvoering van deze verordening, 
kunnen worden vastgesteld volgens de in 
artikel 22, lid 2, bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

Evenals voor alle andere dieren moet het slachten of doden van vis worden geregeld middels 
de medebeslissingsprocedure, zie het amendement op artikel 1.

Amendement 53
Bart Staes

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, zijn de artikelen 5 bis, leden 1 
tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 van dat 
besluit.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tot en met 31 december 2018 is 
artikel 11, lid 1, uitsluitend van toepassing 
op nieuwe slachthuizen dan wel op elke 
nieuwe bouw, indeling of uitrusting
waarop de voorschriften van bijlage II van 
toepassing zijn en die nog niet operationeel 
zijn op de dag van 
[toepassing/inwerkingtreding] van deze 
verordening.

1. Tot en met 31 december 2018 is 
artikel 11, lid 1, uitsluitend van toepassing 
op nieuwe slachthuizen dan wel op elke 
nieuwe bouw of indeling waarop de 
voorschriften van bijlage II van toepassing 
zijn en die nog niet operationeel zijn op de 
dag van [toepassing/inwerkingtreding] van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

Het is niet nodig voor uitrusting (bijv. uitrusting voor elektrische bedwelming, zoals genoemd 
in Bijlage II (4)) dezelfde uitzondering toe te staan als voor de bouw.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tot en met 31 december 2014 kunnen de 
lidstaten de getuigschriften van 
vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 18 
zonder examen verstrekken aan personen 
die kunnen aantonen dat zij gedurende een 
onafgebroken periode van minimaal [tien] 
jaar relevante professionele werkervaring 
hebben opgedaan.

2. Tot en met 31 december 2014 kunnen de 
lidstaten de getuigschriften van 
vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 18 
na een vereenvoudigd examen verstrekken 
aan personen die kunnen aantonen dat zij 
gedurende een onafgebroken periode van 
minimaal [tien] jaar relevante professionele 
werkervaring hebben opgedaan.

Or. en
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Motivering

"Een onafgebroken periode van minimaal [tien] jaar relevante professionele werkervaring" 
vormt geen waarborg van bekwaamheid en kan betekenen dat slechte praktijken ingesleten 
zijn. Allen die bij het doden betrokken zijn, zouden moeten worden geëvalueerd om de geest 
van de wetgeving te handhaven.

Amendement 56
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Tegen 1 januari 2013 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een wetsvoorstel in over het 
toenemende gebruik van mobiele 
slachthuizen in de Gemeenschap waarbij 
ervoor wordt gezorgd dat in deze mobiele 
eenheden alle voorzorgsmaatregelen 
worden genomen, opdat het dierenwelzijn 
niet in het gedrang komt.

Or. en

Motivering

Dankzij mobiele slachthuizen wordt de stress voor dieren ten gevolge van de behandeling en 
het vervoer vóór het slachten verminderd en wordt ook het risico van een slechtere 
vleeskwaliteit verlaagd. Voor kwetsbare dieren, zoals uitgelegde hennen en melkgevende 
melkkoeien, zijn zij een belangrijk middel om pijnlijk vervoer te vermijden, dat vaak tot 
breuken of valpartijen leidt. Daarenboven bieden zij voordelen voor het milieu dankzij een 
vermindering van de milieuverontreiniging.
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Amendement 57
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 2 – rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Nr Naam Beschrijving Categorie dieren Cruciale parameters Specific requirements of
Chapter II of this Annex

2 Elektrisch 
doden (kop 
tot rug)

Blootstellen van het lichaam aan een stroomsterkte 
die gelijktijdig zowel een gegeneraliseerd epileptisch 
beeld op het elektro-encefalogram (eeg) genereert 
(bedwelmen) als tot fibrillatie of hartstilstand (doden) 
leidt

Alle diersoorten, met 
uitzondering van 
lammeren en biggen met 
een levend gewicht van 
minder dan 5 kg en
runderen

Minimale stroomsterkte (A of mA)
Minimale spanning (V)
Maximale frequentie (Hz)
Minimale tijdsduur van de 
blootstelling
Kalibratiefrequentie van de uitrusting
Optimalisatie van de stroomafgifte
Voorkomen van elektrische schokken 
vóór de bedwelming

Punt 3

Punt 4 voor vossen en 
chinchilla’s

Amendement

Nr Naam Beschrijving Categorie dieren Cruciale parameters Specifieke voorschriften 
in hoofdstuk II van deze 

bijlage
2 Elektrisch 

doden (kop 
tot rug)

Blootstellen van het lichaam aan een stroomsterkte 
die gelijktijdig zowel een gegeneraliseerd epileptisch 
beeld op het elektro-encefalogram (eeg) genereert 
(bedwelmen) als tot fibrillatie of hartstilstand (doden) 
leidt

Alle diersoorten, met 
uitzondering van 
lammeren en biggen met 
een levend gewicht van 
minder dan 5 kg,
runderen en pelsdieren.

Minimale stroomsterkte (A of mA)
Minimale spanning (V)
Maximale frequentie (Hz)
Minimale tijdsduur van de 
blootstelling
Kalibratiefrequentie van de uitrusting
Optimalisatie van de stroomafgifte
Voorkomen van elektrische schokken 
vóór de bedwelming

Punt 3
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Or. en

Motivering

Er bestaan duidelijke bewijzen dat de elektrocutie van vossen die bij bewustzijn zijn, 
inhumaan is. In de staat New York is dit verboden. Dierenarts Butterworth verklaart het 
volgende: "Elektrocutie vereist aanzienlijke fixatie en bij sommige soorten dieren het 
introduceren van elektrodes in lichaamsopeningen. Wanneer hartstilstand wordt geïnduceerd 
zonder eerst voor bewusteloosheid te zorgen, dan is de mogelijkheid aanwezig van grote pijn 
en angst. De elektrocutie-uitrusting is gevaarlijk voor de bediener."  De American Veterinary 
Medical Association keurt elektrocutie in dit verband af. Zij verklaart: "Technieken die 
elektrische stroom van hoofd tot staart gebruiken .... zijn onaanvaardbaar." Hetzelfde geldt 
voor de "kop tot staart"-elektrocutie van chinchilla's.

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – hoofdstuk II – paragraaf 4 – punten 4.2 en 4.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.2 Vossen Schrappen.
De elektroden worden aan de bek en het 
rectum bevestigd, waarbij gedurende ten 
minste drie seconden een minimale 
stroomsterkte van 0,3 ampère en een 
minimale spanning van 110 volt 
toegediend wordt.
4.3 Chinchilla's
De elektroden worden aan de kop en de 
staart bevestigd, waarbij gedurende ten 
minste zestig seconden een minimale 
stroomsterkte van 0,57 ampère toegediend 
wordt.

Or. en

Motivering

Zie amendement 17.
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Amendement 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – hoofdstuk II – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Koolstofmonoxide (zuivere bron of 
vermengd met andere gassen) voor 
pelsdieren

Schrappen.

8.1 Er wordt te allen tijde visueel toezicht 
op de dieren uitgeoefend.
8.2 De dieren worden afzonderlijk in de 
bedwelmingsruimte binnengebracht, 
waarbij ervoor wordt gezorgd dat het 
volgende dier pas binnengebracht wordt 
als het vorige dier bewusteloos of dood is.
8.3 De dieren blijven in de 
bedwelmingsruimte totdat zij dood zijn.

Or. en

Motivering

Zie amendementen 19 en 20.

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – hoofdstuk II – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Koolstofmonoxide vermengd met 
andere gassen voor pelsdieren

Schrappen.

9.1 Uitlaatgassen van een speciaal 
hiervoor aangepaste motor zijn toegestaan 
mits tests hebben uitgewezen dat het 
gebruikte gas:
(a) naar behoren is afgekoeld;
(b) voldoende is gefilterd, en
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(c) vrij is van irriterende componenten en 
gassen.
9.2 De dieren mogen pas de ruimte 
binnen worden gebracht wanneer de 
concentratie koolstofmonoxide het 
vereiste minimale niveau heeft bereikt.

Or. en

Motivering

Zie amendement 20.

Amendement 61
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – paragraaf 1 – punt 1.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met uitzondering van lagomorfen mag bij 
zoogdieren de totale transporttijd plus de 
tijd tussen het moment van uitladen en de 
uiteindelijke slacht niet meer bedragen dan:

Met uitzondering van lagomorfen mag bij 
zoogdieren de totale transporttijd plus de 
tijd tussen het moment van uitladen en de 
uiteindelijke slacht niet meer bedragen dan:

a) 19 uur voor niet-gespeende dieren; a) 2 uur voor niet-gespeende dieren;
b) 24 uur voor eenhoevigen en varkens; b) 12 uur voor eenhoevigen en varkens;

c) 29 uur voor herkauwers. c) 12 uur voor herkauwers.

Or. en

Motivering

In Bijlage A, lid I, punt 6 van de huidige richtlijn inzake het slachten van dieren staat dat niet-
gespeende dieren binnen twee uur moeten worden geslacht. Voor eenhoevigen, varkens en 
herkauwers bedraagt de maximumtijd 12 uur.
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Amendement 62
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – paragraaf 1 – punt 1.5 – letter c bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) melkgevende melkdieren moeten 
binnen 12 uur in een mobiel slachthuis 
worden geslacht.

Or. en

Motivering

Melkgevende melkdieren hebben tijdens het transport en indien zij niet ten minste elke 12 uur 
worden gemolken, ernstig te lijden ten gevolge van de beperkte ontwikkeling van de 
achterhandspieren en van de constante inspanningen om tijdens het transport in evenwicht te 
blijven. Zij vallen in de voertuigen vaak om en hebben nog meer te lijden wanneer zij liggend 
bij de slachthuizen aankomen. Derhalve moeten mobiele slachthuizen worden ontwikkeld die 
zo zijn opgezet en uitgerust dat het dierenwelzijn volledig in aanmerking wordt genomen.
Vandaar deze aanvulling.

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

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – tabel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Overzicht van slachtactiviteiten in artikel 7, 
lid 2

Onderwerpen die met het oog op de 
vakbekwaamheid geëxamineerd dienen te 
worden

Alle in artikel 7, lid 2, onder a) tot en met f), 
beschreven activiteiten dierlijke gedragingen;
dierlijk lijden;

tekenen van bewustzijn en gevoeligheid;
stress bij dieren;

(a) het omgaan met en het verzorgen van 
dieren voorafgaand aan de fixatie;
(b) het fixeren van dieren met het oog op het 
bedwelmen of doden;

praktische aspecten met betrekking tot het 
omgaan met en het fixeren van dieren;

(c) het bedwelmen van dieren; praktische aspecten van 
bedwelmingstechnieken; back-upmethoden 
voor het bedwelmen en/of doden van dieren.
onderhoud van de uitrusting voor het 
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bedwelmen en/of doden van dieren;
(d) het beoordelen van de effectiviteit van de 
bedwelming;

controle op de effectiviteit van het 
bedwelmen; back-upmethoden voor het 
bedwelmen en/of doden van dieren.

(e) het aanhaken of ophangen van levende 
dieren;

praktische aspecten met betrekking tot het 
omgaan met en het fixeren van dieren;

f) het verbloeden van levende dieren. controle op de effectiviteit van het 
bedwelmen; back-upmethoden voor het 
bedwelmen en/of doden van dieren.

Amendement

Overzicht van slachtactiviteiten in artikel 7, 
lid 2

Onderwerpen die met het oog op de 
vakbekwaamheid geëxamineerd dienen te 
worden

Alle in artikel 7, lid 2, onder a) tot en met 
f bis), beschreven activiteiten dierlijke 
gedragingen; dierlijk lijden;

tekenen van bewustzijn en gevoeligheid;
stress bij dieren;

(a) het omgaan met en het verzorgen van 
dieren voorafgaand aan de fixatie;
(b) het fixeren van dieren met het oog op het 
bedwelmen of doden;

praktische aspecten met betrekking tot het 
omgaan met en het fixeren van dieren;

(c) het bedwelmen van dieren; praktische aspecten van 
bedwelmingstechnieken; back-upmethoden 
voor het bedwelmen en/of doden van dieren.
onderhoud van de uitrusting voor het 
bedwelmen en/of doden van dieren;

(d) het beoordelen van de effectiviteit van de 
bedwelming;

controle op de effectiviteit van het 
bedwelmen; back-upmethoden voor het 
bedwelmen en/of doden van dieren.

(e) het aanhaken of ophangen van levende 
dieren;

praktische aspecten met betrekking tot het 
omgaan met en het fixeren van dieren;

f) het verbloeden van levende dieren. controle op de effectiviteit van het 
bedwelmen; back-upmethoden voor het 
bedwelmen en/of doden van dieren;

f bis) het doden van pelsdieren praktische aspecten met betrekking tot het 
omgaan met en het fixeren van dieren;

praktische aspecten van 
bedwelmingstechnieken;

back-upmethoden voor het bedwelmen en/of 
doden van dieren.

onderhoud van de uitrusting voor het 
bedwelmen en/of doden van dieren;
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controle op de effectiviteit van het 
bedwelmen.

Or. en

Motivering

Zie amendement 11 en samenhang om ervoor te zorgen dat alle aspecten van het doden van 
pelsdieren in aanmerking worden genomen.
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