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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA) przyjął dwie opinie na 
temat aspektów dobrostanu w odniesieniu 
do głównych systemów oszołamiania i 
uśmiercania niektórych gatunków zwierząt, 
a mianowicie na temat aspektów 
dobrostanu w odniesieniu do 
podstawowych systemów oszołamiania i 
uśmiercania najważniejszych handlowych 
gatunków zwierząt (2004 r.) oraz aspektów 
dobrostanu w odniesieniu do 
podstawowych systemów oszołamiania i 
uśmiercania stosowanych wobec jeleni, 
kóz, królików, strusi, kaczek, gęsi i 
przepiórek utrzymywanych w celach 
handlowych (2006 r.). Prawodawstwo 
wspólnotowe w tej dziedzinie powinno 
zostać zaktualizowane, aby uwzględnić te 
opinie naukowe. Zalecenia dotyczące 
stopniowego wycofywania stosowania 
dwutlenku węgla w przypadku świń i 
drobiu oraz wodnych kąpieli 
oszołamiających wobec drobiu nie zostały 
ujęte we wniosku, ponieważ ocena 
skutków dowiodła, że obecnie w UE 
metody te nie są ekonomicznie opłacalne. 
Ponadto inne zalecenia nie powinny 
wchodzić w zakres niniejszego 
rozporządzenia, ponieważ odnoszą się one 
do parametrów technicznych, które należy 
ująć w środkach wykonawczych lub 
kodeksach dobrych praktyk. Zalecenia 
dotyczące ryb utrzymywanych w 
warunkach fermowych nie zostały ujęte we 
wniosku, ponieważ potrzebne są dalsze 
opinie naukowe i oceny gospodarcze w tej 

(6) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA) przyjął dwie opinie na 
temat aspektów dobrostanu w odniesieniu 
do głównych systemów oszołamiania i 
uśmiercania niektórych gatunków zwierząt, 
a mianowicie na temat aspektów 
dobrostanu w odniesieniu do 
podstawowych systemów oszołamiania i 
uśmiercania najważniejszych handlowych 
gatunków zwierząt (2004 r.) oraz aspektów 
dobrostanu w odniesieniu do 
podstawowych systemów oszołamiania i 
uśmiercania stosowanych wobec jeleni, 
kóz, królików, strusi, kaczek, gęsi i 
przepiórek utrzymywanych w celach 
handlowych (2006 r.). W 2001 r. Komitet 
Naukowy ds. Zdrowia i Dobrostanu 
Zwierząt (SCAHAW) przyjął 
sprawozdanie w sprawie dobrostanu 
zwierząt hodowanych dla wyrobu futer, 
które zawierało przegląd metod 
uśmiercania stosowanych na fermach 
zwierząt futerkowych. Prawodawstwo 
wspólnotowe w tej dziedzinie powinno 
zostać zaktualizowane, aby uwzględnić te 
opinie naukowe. Zalecenia dotyczące 
stopniowego wycofywania stosowania 
dwutlenku węgla w przypadku świń i
drobiu oraz wodnych kąpieli 
oszołamiających wobec drobiu nie zostały 
ujęte we wniosku, ponieważ ocena 
skutków dowiodła, że obecnie w UE 
metody te nie są ekonomicznie opłacalne. 
Ponadto inne zalecenia nie powinny 
wchodzić w zakres niniejszego 
rozporządzenia, ponieważ odnoszą się one 
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dziedzinie. do parametrów technicznych, które należy 
ująć w środkach wykonawczych lub 
kodeksach dobrych praktyk. Zalecenia 
dotyczące ryb utrzymywanych w 
warunkach fermowych nie zostały ujęte we 
wniosku, ponieważ potrzebne są dalsze 
opinie naukowe i oceny gospodarcze w tej 
dziedzinie.

Or. en

Uzasadnienie

Przegląd dokonany przez SCAHAW zawiera ważne informacje dotyczące uśmiercania 
zwierząt na fermach zwierząt futerkowych w UE.

Poprawka 29
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ryby znacznie się różnią 
fizjologicznie od zwierząt lądowych, a 
ubój i uśmiercanie ryb utrzymywanych w 
warunkach fermowych odbywa się w 
zupełnie odmiennym kontekście, 
szczególnie w odniesieniu do procesu 
kontroli. Ponadto badania nad 
oszołamianiem ryb są znacznie mniej 
zaawansowane niż w przypadku innych 
gatunków utrzymywanych w warunkach 
fermowych. Powinny zostać ustanowione 
odrębne normy dotyczące ochrony ryb 
podczas uśmiercania. Dlatego też przepisy 
stosujące się do ryb powinny zostać 
obecnie ograniczone do najważniejszej 
zasady. Dalsze inicjatywy powinny 
uwzględniać opcje legislacyjne i 
pozalegislacyjne; Wspólnota może podjąć 
takie inicjatywy na podstawie naukowej 
oceny ryzyka dotyczącej uboju i 
uśmiercania ryb, przeprowadzonej przez 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 

(11) Ryby znacznie się różnią 
fizjologicznie od zwierząt lądowych, a 
ubój i uśmiercanie ryb utrzymywanych w 
warunkach fermowych odbywa się w 
zupełnie odmiennym kontekście, 
szczególnie w odniesieniu do procesu 
kontroli. Ponadto badania nad 
oszołamianiem ryb są znacznie mniej 
zaawansowane niż w przypadku innych 
gatunków utrzymywanych w warunkach 
fermowych. W ciągu dwóch lat od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
powinny jednak zostać ustanowione
odrębne normy dotyczące ochrony ryb 
podczas uśmiercania. Dlatego też przepisy 
stosujące się do ryb powinny zostać do 
tego czasu ograniczone do najważniejszej 
zasady. Te dalsze inicjatywy powinny 
uwzględniać opcje legislacyjne i 
pozalegislacyjne; Wspólnota może podjąć 
takie inicjatywy na podstawie naukowej 
oceny ryzyka dotyczącej uboju i 
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Żywności, oraz z uwzględnieniem 
konsekwencji społecznych, 
ekonomicznych i administracyjnych.

uśmiercania ryb, przeprowadzonej przez 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności, oraz z uwzględnieniem 
konsekwencji społecznych, 
ekonomicznych i administracyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

W pierwszej połowie 2009 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjmie 
7 sprawozdań dotyczących oszołamiania i uśmiercania różnych gatunków ryb utrzymywanych 
w warunkach fermowych. Z tego względu Komisja Europejska powinna być w stanie 
ustanowić w ciągu dwóch lat normy uśmiercania ryb.

Poprawka 30
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Polowania odbywają się w kontekście, 
którego warunki w odniesieniu do 
uśmiercania znacznie się różnią od 
stosowanych wobec zwierząt 
utrzymywanych w warunkach fermowych, 
a łowiectwo podlega określonemu 
prawodawstwu. Dlatego też z zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć uśmiercanie odbywające się 
podczas polowań. 

(14) Polowania odbywają się w kontekście, 
którego warunki w odniesieniu do 
uśmiercania znacznie się różnią od 
stosowanych wobec zwierząt 
utrzymywanych w warunkach fermowych, 
a łowiectwo podlega określonemu 
prawodawstwu krajowemu. Dlatego 
uśmiercanie odbywające się podczas 
polowań powinno być wyłączone z zakresu 
niniejszego rozporządzenia i zamiast tego 
regulowane prawodawstwem krajowym 
państw członkowskich.

Or. sv

Uzasadnienie

Polowanie leży w sferze kompetencji państw członkowskich i jest odpowiednio regulowane 
prawodawstwem krajowym.
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Poprawka 31
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Zależnie od sposobu ich użycia w 
czasie uboju lub uśmiercania, niektóre 
metody oszołamiania mogą prowadzić do 
śmierci zwierzęcia, przez co unika się bólu 
i minimalizuje niepokój i cierpienie 
zwierząt. W rezultacie wprowadzanie 
rozróżnienia między odwracalnymi i 
nieodwracalnymi metodami oszołamiania 
nie jest konieczne.

(24) Zależnie od sposobu ich użycia w 
czasie uboju lub uśmiercania, niektóre 
metody oszołamiania mogą prowadzić do 
śmierci zwierzęcia, przez co unika się bólu 
i minimalizuje niepokój i cierpienie 
zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre metody gazowania używane do oszołamiania/uśmiercania zwierząt dla ich futer są 
odwracalne i zwierzęta odzyskują świadomość. Ponieważ nie ma dalszych kroków w procesie 
uśmiercania np. wykrwawiania, możliwe jest, że zwierzęta mogą iść do oskórowania wciąż 
zachowując świadomość.

Poprawka 32
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Dobrze wyszkolony i 
wykwalifikowany personel poprawia 
warunki traktowania zwierząt. 
Kompetencje w zakresie dobrostanu 
zwierząt oznaczają wiedzę o 
podstawowych cechach behawioralnych, 
potrzebach określonych gatunków oraz 
oznakach przytomności i wrażliwości na 
bodźce. Obejmują one także techniczną 
znajomość stosowanych urządzeń 
oszołamiających. Z tego względu należy 

(27) Dobrze wyszkolony i 
wykwalifikowany personel poprawia 
warunki traktowania zwierząt. 
Kompetencje w zakresie dobrostanu 
zwierząt oznaczają wiedzę o 
podstawowych cechach behawioralnych, 
potrzebach określonych gatunków oraz 
oznakach przytomności i wrażliwości na 
bodźce. Obejmują one także techniczną 
znajomość stosowanych urządzeń 
oszołamiających. Z tego względu należy 
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wymagać, aby pracownicy uśmiercający 
zwierzęta przeznaczone do spożycia przez 
ludzi oraz osoby kontrolujące sezonowe 
uśmiercanie zwierząt futerkowych 
posiadali świadectwa kwalifikacji 
odpowiednie do wykonywanych działań. 
Jednakże wymaganie świadectwa 
kwalifikacji w przypadku pozostałego 
personelu uśmiercającego zwierzęta 
byłoby nieproporcjonalne w stosunku do 
założonych celów.

wymagać, aby pracownicy uśmiercający 
zwierzęta przeznaczone do spożycia przez 
ludzi oraz do wyrobu futer posiadali 
świadectwa kwalifikacji odpowiednie do 
wykonywanych działań.

Or. en

Uzasadnienie

W rzeźni świadectwo kwalifikacji wymagane jest w przypadku całego personelu zajmującego 
się zwierzętami lub je uśmiercającego. Nie ma powodu, by z tego samego wymogu wyłączać 
osoby zajmujące się zwierzętami futerkowymi.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Można założyć, że pracownicy z 
kilkuletnim doświadczeniem zawodowym 
posiadają pewien poziom kompetencji. 
Dlatego też w odniesieniu do tych 
pracowników niniejsze rozporządzenie 
powinno przewidywać okres przejściowy 
dotyczący wymagań w odniesieniu do 
świadectwa kwalifikacji.

(28) Można założyć, że pracownicy z 
kilkuletnim doświadczeniem zawodowym 
posiadają pewien poziom kompetencji. 
Dlatego też w odniesieniu do tych 
pracowników niniejsze rozporządzenie 
powinno przewidywać okres przejściowy 
nieprzekraczający jednego roku dotyczący 
wymagań w odniesieniu do świadectwa 
kwalifikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Szereg lat doświadczenia może oznaczać wiele lat niewprawnych złych nawyków skutkujących 
niskim dobrostanem zwierząt, należy więc ustanowić limit czasu na potrzeby tego ważnego 
przepisu.
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Poprawka 34
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Polowe rzeźnie zmniejszają 
konieczność transportowania zwierząt na 
duże odległości i dlatego mogą 
przyczyniać się do ochrony dobrostanu 
zwierząt. Jednakże ograniczenia techniczne 
w przypadku rzeźni polowych różnią się od 
ograniczeń dotyczących rzeźni stałych, 
wskutek czego może być konieczne 
dostosowanie przepisów technicznych. 
Dlatego też niniejsze rozporządzenie 
powinno przewidywać możliwość 
wprowadzenia odstępstw zwalniających 
rzeźnie polowe z wymagań dotyczących 
konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia 
rzeźni.

(34) Polowe rzeźnie zmniejszają 
konieczność transportowania zwierząt na 
duże odległości i dlatego przyczyniają się 
do ochrony dobrostanu zwierząt. Państwa 
członkowskie powinny zatem promować i 
wspierać dalszy rozwój oraz szersze 
stosowanie rzeźni polowych. Jednakże 
ograniczenia techniczne w przypadku 
rzeźni polowych różnią się od ograniczeń 
dotyczących rzeźni stałych, wskutek czego 
może być konieczne dostosowanie 
przepisów technicznych. Dlatego też 
niniejsze rozporządzenie powinno 
przewidywać możliwość wprowadzenia 
odstępstw zwalniających rzeźnie polowe z 
wymagań dotyczących konstrukcji, 
rozplanowania i wyposażenia rzeźni pod 
warunkiem, że dobrostan zwierząt nie 
ulegnie pogorszeniu. Komisja przedłoży 
nie później niż do dnia 1 stycznia 2013 r. 
wniosek legislacyjny w sprawie szerszego 
stosowania rzeźni polowych na terenie 
Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Rzeźnie polowe zmniejszają stres wywołany czynnościami związanymi z zajmowaniem się 
zwierzętami i ich transportem przed ubojem, jak również zmniejszają ryzyko obniżenia jakości 
mięsa. Należy jednak zapewnić, że również w rzeźniach polowych będą przestrzegane 
wszystkie wymogi związane z dobrostanem zwierząt.
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Poprawka 35
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Niezbędne są wytyczne dla 
podmiotów i właściwych organów, 
zawierające szczegółowe informacje na 
temat konstrukcji, rozplanowania i 
wyposażenia rzeźni, aby zapewnić wysoki 
poziom ochrony zwierząt przy 
jednoczesnym utrzymaniu wyrównanych 
szans podmiotów. Z tego względu 
konieczne jest, aby Wspólnota upoważniła 
Komisję do przyjmowania takich 
wytycznych.

(36) Niezbędne są wytyczne dla 
podmiotów i właściwych organów, 
zawierające szczegółowe informacje na 
temat konstrukcji, rozplanowania i 
wyposażenia rzeźni oraz ferm zwierząt 
futerkowych, aby zapewnić wysoki poziom 
ochrony zwierząt przy jednoczesnym 
utrzymaniu wyrównanych szans 
podmiotów. Z tego względu konieczne jest, 
aby Wspólnota upoważniła Komisję do 
przyjmowania takich wytycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Byłoby niespójnym wyłączenie ferm zwierząt futerkowych z niniejszego przepisu. 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W odniesieniu do postępowania ze 
zwierzętami i ich krępowania w rzeźniach 
ciągle odnotowuje się postęp naukowy i 
techniczny. Z tego względu ważne jest, aby 
Wspólnota upoważniła Komisję do zmiany 
wymagań stosujących się do postępowania 
ze zwierzętami i ich krępowania przed 
ubojem przy jednoczesnym utrzymaniu 
stałego, wysokiego poziomu ochrony 
zwierząt.

(38) W odniesieniu do postępowania ze 
zwierzętami i ich krępowania w rzeźniach i 
fermach zwierząt futerkowych ciągle 
odnotowuje się postęp naukowy i 
techniczny. Z tego względu ważne jest, aby 
Wspólnota upoważniła Komisję do zmiany 
wymagań stosujących się do postępowania 
ze zwierzętami i ich krępowania przed 
uśmiercaniem przy jednoczesnym 
utrzymaniu stałego, wysokiego poziomu 
ochrony zwierząt.
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Or. en

Uzasadnienie

Byłoby niespójnym wyłączenie ferm zwierząt futerkowych z niniejszego przepisu. Określenie 
„ubój” zdefiniowane jest w rozporządzeniu jako „uśmiercanie zwierząt przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi” i dlatego wykluczałoby z niniejszego przepisu zwierzęta uśmiercane na 
fermach zwierząt futerkowych.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Niezbędne są wytyczne dla 
podmiotów i właściwych organów, 
zawierające szczegółowe informacje na 
temat postępowania ze zwierzętami i ich 
krępowania przed ubojem, aby zapewnić 
wysoki poziom ochrony zwierząt przy 
jednoczesnym utrzymaniu wyrównanych 
szans podmiotów. Z tego względu 
konieczne jest, aby Wspólnota upoważniła 
Komisję do przyjmowania takich 
wytycznych.

(39) Niezbędne są wytyczne dla 
podmiotów i właściwych organów, 
zawierające szczegółowe informacje na 
temat postępowania ze zwierzętami i ich 
krępowania przed uśmierceniem, aby 
zapewnić wysoki poziom ochrony zwierząt 
przy jednoczesnym utrzymaniu 
wyrównanych szans podmiotów. Z tego 
względu konieczne jest, aby Wspólnota 
upoważniła Komisję do przyjmowania 
takich wytycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki 6.
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Poprawka 38
Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1– ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do ryb stosuje się jedynie 
art. 3 ust. 1.

W odniesieniu do ryb stosuje się 
tymczasowo jedynie art. 3 ust. 1. Komisja 
przedstawia jednakże, w ciągu pięciu lat 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, wniosek legislacyjny w 
sprawie norm ochrony ryb podczas 
uśmiercania.

Or. en

Poprawka 39
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „działania powiązane” oznaczają 
działania takie jak obchodzenie się ze 
zwierzętami, magazynowanie, krępowanie, 
oszołamianie i wykrwawianie zwierząt, 
wykonywane w związku z ich 
uśmierceniem i w miejscu, w którym ma 
ono się odbyć;

(b) „działania powiązane” oznaczają 
działania takie jak wyładunek,
obchodzenie się ze zwierzętami, 
magazynowanie, krępowanie, oszołamianie 
i wykrwawianie zwierząt, wykonywane w 
związku z ich uśmierceniem i w miejscu, w 
którym ma ono się odbyć;

Or. en

Uzasadnienie

Wyładunek stanowi część działań powiązanych i dlatego powinien zostać wymieniony w 
definicji.
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Poprawka 40
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „rzeźnia” oznacza każdy zakład 
wykorzystywany do uboju zwierząt 
lądowych;

(k) „rzeźnia” oznacza każdy zakład 
wykorzystywany do uboju zwierząt 
lądowych oraz zwierząt hodowanych w 
celu wyrobu futer;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja rzeźni powinna obejmować uśmiercanie zwierząt futerkowych, bowiem w 
przeciwnym razie zostaną one wyłączone z wielu przepisów zaproponowanego 
rozporządzenia. Jeżeli definicja nie ulegnie zmianie cały rozdział trzeci nie będzie miał 
zastosowania do zwierząt futerkowych.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) „zwierzęta futerkowe” oznaczają 
zwierzęta z gatunków ssaków 
utrzymywanych głównie w celu produkcji 
futra, takich jak norki, tchórze, lisy, szopy, 
nutrie i szynszyle;

(m) „zwierzęta futerkowe” oznaczają
zwierzęta z gatunków ssaków 
utrzymywanych głównie w celu produkcji 
futra, takich jak norki, tchórze, lisy, szopy, 
jenoty, nutrie, króliki i szynszyle;

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie tych dwóch gatunków hodowanych dla ich futer w UE pomoże zachować spójność.
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Poprawka 42
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zwierzęta przed i po porodzie objęte są 
okresem ochronnym.

Or. pl

Poprawka 43
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli 
obyczaje religijne zalecają taką metodę, 
zwierzęta mogą być uśmiercane bez 
uprzedniego oszołomienia, pod 
warunkiem że uśmiercenie ma miejsce w 
rzeźni.

skreślony

Jednakże państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję o niestosowaniu tego 
odstępstwa.

Or. en

Uzasadnienie

W swym sprawozdaniu z 2004 r. na temat „Aspektów dobrostanu w kontekście metod 
ogłuszania i uśmiercania zwierząt” Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 
stwierdza, że „w czasie, gdy zwierzę, któremu właśnie podcięto gardło, nadal zachowuje 
świadomość, mogą wystąpić poważne problemy związane z dobrostanem, ponieważ zwierzę to 
może odczuwać niepokój, ból lub inne formy cierpienia” i dlatego uśmiercanie zwierząt bez 
ogłuszania będzie naruszać wymogi podstawowej zasady niniejszego rozporządzenia 
wyrażonej w art. 3 ust. 1:  „Podczas uśmiercania i działań powiązanych zwierzętom 
oszczędza się wszelkiego zbędnego bólu, niepokoju i cierpienia.”
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Poprawka 44
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oszołamianie przeprowadza się zgodnie 
z metodami określonymi w załączniku I.

1. Oszołamianie przeprowadza się zgodnie 
z metodami określonymi w załączniku I.

Jednakże od dnia 1 stycznia 2018 r. 
zakazuje się stosowania techniki wodnych 
kąpieli oszołamiających w przypadku 
drobiu. Odstępstwa powinny być 
dopuszczone w przypadku małych rzeźni 
pod warunkiem, że spełniają one wymogi 
ust. 5 załącznika II.

Or. en

Uzasadnienie

Co potwierdza Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), pętanie żywcem 
ptaków, połączone ze stosowaniem elektrycznych kąpieli wodnych, jest działaniem bolesnym i 
stresującym i należy unikać jego stosowania. Uzasadnieniem Komisji dla niepodjęcia 
stopniowego wycofywania tej techniki jest brak ekonomicznie opłacalnych alternatyw.
Techniki gazowania są faktycznie w fazie rozwoju i za kilka lat będą w stanie zastąpić 
elektryczne kąpiele wodne w dużych i średnich ubojniach. W małych ubojniach, gdzie koszty 
przestawienia się na oszołamianie gazem byłyby zbyt wysokie, istniejące liny do pętania 
muszą zostać ulepszone w celu zminimalizowania cierpienia ptaków.

Poprawka 45
Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu uwzględnienia postępu 
naukowego i technicznego załącznik I 
może zostać zmieniony zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

3. W celu uwzględnienia postępu 
naukowego i technicznego załącznik I 
może zostać zmieniony zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 2a.
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Poprawka 46
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) uśmiercanie zwierząt futerkowych
Przyjęcie tej poprawki wymaga skreślenia 
art. 7 ust. 3 wniosku Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, dlaczego personel zajmujący się uśmiercaniem zwierząt na fermach zwierząt 
futerkowych nie miałby podlegać takim samym kryteriom, jak personel zatrudniony w 
rzeźniach.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) maksymalny przerób dla każdej linii 
uboju;

(a) maksymalny przerób dla każdej linii 
uboju oraz fermy zwierząt futerkowych;

Or. en

Uzasadnienie

Zwierzęta na fermach zwierząt futerkowych uśmiercane są w trakcie krótkiego okresu 
„rzutu”, jak tylko zakończą swe pierwsze zimowe lenienie, tak więc tysiące zwierząt mogą być 
uśmiercane w trakcie niewielu dni. Istotne jest ustanowienie maksymalnego tempa uśmierceń 
w tego rodzaju działaniach w celu uniknięcia zatorów i niskiego dobrostanu zwierząt.
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Poprawka 48
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty wprowadzają obowiązek 
nagrywania na video stanowisk 
ubojowych i archiwizowania nagrań przez 
7-14 dni.

Or. pl

Uzasadnienie

Świadomość bycia nagrywanym zadziała bardziej dyscyplinująco na pracowników rzeźni niż 
obecność urzędnika odpowiedzialnego za dobrostan zwierząt opłacanego z budżetu ubojni 
zwierząt.

Poprawka 49
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Podmioty prowadzące fermy zwierząt 
futerkowych z wyprzedzeniem 
powiadamiają właściwy organ o terminie 
uśmiercania zwierząt w celu umożliwienia 
przeprowadzenia monitorowania. 

Or. en

Uzasadnienie

Większość zwierząt na fermach zwierząt futerkowych uśmiercana jest w trakcie krótkiego 
okresu „rzutu”, jak tylko zakończą swe pierwsze zimowe lenienie. Inny okres uśmiercania ma 
zazwyczaj miejsce po sezonie rozpłodowym. Tak więc w odróżnieniu od innych działań 
związanych z ubojem, które mają miejsce przez cały rok, uśmiercanie zwierząt futerkowych 
odbywa się w trakcie niewielu dni. Zasadnicze znaczenie ma poinformowanie właściwych 
organów w celu umożliwienia przeprowadzenia monitorowania.
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Poprawka 50
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Podmioty prowadzące fermy zwierząt 
futerkowych z wyprzedzeniem 
powiadamiają właściwy organ o terminie 
uśmiercania zwierząt w celu umożliwienia 
przeprowadzenia monitorowania. 

Or. en

Uzasadnienie

Większość zwierząt na fermach zwierząt futerkowych uśmiercana jest w trakcie krótkiego 
okresu „rzutu”, jak tylko zakończą swe pierwsze zimowe lenienie. Inny okres uśmiercania ma 
zazwyczaj miejsce po sezonie rozpłodowym. Tak więc w odróżnieniu od innych działań 
związanych z ubojem, które mają miejsce przez cały rok, uśmiercanie zwierząt futerkowych 
odbywa się w trakcie niewielu dni. Zasadnicze znaczenie ma poinformowanie właściwych 
organów w celu umożliwienia przeprowadzenia monitorowania.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Podmioty prowadzące fermy zwierząt 
futerkowych z wyprzedzeniem 
powiadamiają właściwy organ o terminie 
uśmiercania zwierząt w celu umożliwienia 
przeprowadzenia monitorowania. 

Or. en
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Uzasadnienie

Większość zwierząt na fermach zwierząt futerkowych uśmiercana jest w trakcie krótkiego 
okresu „rzutu”, jak tylko zakończą swe pierwsze zimowe lenienie. Inny okres uśmiercania ma 
zazwyczaj miejsce po sezonie rozpłodowym. Tak więc w odróżnieniu od innych działań 
związanych z ubojem, które mają miejsce przez cały rok, uśmiercanie zwierząt futerkowych 
odbywa się w trakcie niewielu dni. Zasadnicze znaczenie ma poinformowanie właściwych 
organów w celu umożliwienia przeprowadzenia monitorowania.

Poprawka 52
Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie szczegółowe przepisy niezbędne 
do wprowadzenia w życie niniejszego 
rozporządzenia, w tym dotyczące uboju lub 
uśmiercania ryb, mogą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
22 ust. 2.

Wszelkie niezbędne szczegółowe przepisy 
wykonawcze dotyczące niniejszego 
rozporządzenia mogą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą określoną w art. 22 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Tak jak w przypadku wszystkich innych zwierząt, ubój lub uśmiercanie ryb musi być 
regulowane za pośrednictwem procedury współdecyzji; zob. poprawka do art. 1.

Poprawka 53
Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a ust. 1 do 4 oraz 
art. 7 decyzji 1999/468/WE, z 
uwzględnieniem jej art. 8.
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Poprawka 54
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. art. 11 ust. 1 
stosuje się jedynie do nowych rzeźni bądź 
do nowych konstrukcji, rozplanowania lub 
wyposażenia, których dotyczą przepisy 
określone w załączniku II, a które nie 
rozpoczęły działania przed datą 
[rozpoczęcia stosowania/wejście w życie] 
niniejszego rozporządzenia.

1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. art. 11 ust. 1 
stosuje się jedynie do nowych rzeźni bądź 
do nowych konstrukcji lub rozplanowania, 
których dotyczą przepisy określone w 
załączniku II, a które nie rozpoczęły 
działania przed datą [rozpoczęcia 
stosowania/wejście w życie] niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby, by w odniesieniu do wyposażenia (np. urządzenia do elektrycznego 
oszołamiania, o których mowa w załączniku II ust. 4) obowiązywały takie same odstępstwa, 
jak w odniesieniu do konstrukcji.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. państwa 
członkowskie mogą postanowić, aby 
świadectwa kwalifikacji, o których mowa 
w art. 18, były wydawane bez egzaminów 
w przypadku osób z co najmniej 
[dziesięcioletnim] odpowiednim 
nieprzerwanym doświadczeniem 
zawodowym.

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. państwa 
członkowskie mogą postanowić, aby 
świadectwa kwalifikacji, o których mowa 
w art. 18, były wydawane w następstwie 
uproszczonych egzaminów w przypadku 
osób z co najmniej [dziesięcioletnim] 
odpowiednim nieprzerwanym 
doświadczeniem zawodowym.
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Uzasadnienie

Okres „co najmniej [dziesięcioletniego] odpowiedniego nieprzerwanego doświadczenia 
zawodowego” nie jest gwarancją kompetencji i może oznaczać, że tak naprawdę złe nawyki 
są głęboko zakorzenione. Wszystkie osoby zajmujące się uśmiercaniem zwierząt powinny być 
oceniane w celu utrzymania ducha tego prawodawstwa.

Poprawka 56
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do dnia 1 stycznia 2013 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wniosek legislacyjny w sprawie 
szerszego stosowania rzeźni polowych na 
terenie Wspólnoty zapewniający, że w tych 
rzeźniach polowych zostaną podjęte 
wszelkie zabezpieczenia w celu 
zapobiegania naruszaniu dobrostanu 
zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

Rzeźnie polowe zmniejszają stres wywołany czynnościami związanymi z zajmowaniem się 
zwierzętami i ich transportem przed ubojem, jak również zmniejszają ryzyko obniżenia jakości 
mięsa. W przypadku słabych zwierząt, jak np. wyczerpanych kur niosek oraz krów mlecznych 
w okresie wysokiej laktacji, stanowią one ważny środek unikania bolesnych transportów, 
które często stanowią źródło złamań lub upadków. Przynoszą one ponadto korzyści 
środowiskowe w sensie zmniejszenia degradacji środowiska.
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Poprawka 57
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Tabela 2 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję
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Nr Nazwa Opis Kategoria zwierząt Najważniejsze parametry Szczegółowe wymagania 
rozdziału II niniejszego 

załącznika
2 Uśmiercan

ie z 
elektrodam
i 
przyłożony
mi na 
głowie i 
grzbiecie 
zwierzęcia

Ekspozycja ciała na przepływ prądu dająca 
jednocześnie na elektroencefalogramie (EEG) postać 
padaczkową uogólnioną (oszołomienie) i migotanie 
lub zatrzymanie pracy serca (uśmiercenie).

Wszystkie gatunki z 
wyjątkiem jagniąt lub 
prosiąt o żywej wadze 
poniżej 5 kg oraz bydła.

Minimalne natężenie (w A lub mA).
Minimalne napięcie (V).
Maksymalna częstotliwość (Hz).
Minimalny czas ekspozycji.
Częstotliwość kalibracji urządzeń.
Optymalizacja przepływu prądu.
Zapobieganie porażeniom prądem 
przed oszołomieniem.

Punkt 3.

Punkt 4 w odniesieniu do 
lisów i szynszyli.

Poprawka

Nr Nazwa Opis Kategoria zwierząt Najważniejsze parametry Szczegółowe wymagania 
rozdziału II niniejszego 

załącznika
2 Uśmiercan

ie z 
elektrodam
i 
przyłożony
mi na 
głowie i 
grzbiecie 
zwierzęcia

Ekspozycja ciała na przepływ prądu dająca 
jednocześnie na elektroencefalogramie (EEG) postać 
padaczkową uogólnioną (oszołomienie) i migotanie 
lub zatrzymanie pracy serca (uśmiercenie).

Wszystkie gatunki z 
wyjątkiem jagniąt lub 
prosiąt o żywej wadze 
poniżej 5 kg, bydła i 
zwierząt futerkowych.

Minimalne natężenie (w A lub mA).
Minimalne napięcie (V).
Maksymalna częstotliwość (Hz).
Minimalny czas ekspozycji.
Częstotliwość kalibracji urządzeń.
Optymalizacja przepływu prądu.
Zapobieganie porażeniom prądem 
przed oszołomieniem.

Punkt 3.
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Uzasadnienie

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.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Rozdział II – ustęp 4 – punkty 4.2 i 4.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.2 Lisy skreślone
Elektrody należy przyłożyć do pyska i 
odbytu; należy użyć prądu o minimalnym 
natężeniu 0,3 ampera i minimalnym 
napięciu 110 woltów przez co najmniej 3 
sekundy.
4.3 Szynszyle
Elektrody należy przyłożyć do ucha i 
ogona; należy użyć prądu o minimalnym 
natężeniu 0,57 ampera przez co najmniej 
60 sekund.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz poprawka 17.
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Poprawka 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Rozdział II – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Tlenek węgla (czyste źródło lub 
połączony z innymi gazami) w odniesieniu 
do zwierząt futerkowych

skreślony

8.1 Przez cały czas zwierzęta poddawane 
są kontroli wizualnej.
8.2 Zwierzęta wprowadzane są pojedynczo 
i zapewnia się, że przed wprowadzeniem 
kolejnego zwierzęcia poprzednie jest 
nieprzytomne lub martwe.
8.3 Zwierzęta muszą pozostać w komorze 
do czasu śmierci.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz poprawki 19 i 20.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Rozdział II – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Tlenek węgla połączony z innymi 
gazami w odniesieniu do zwierząt 
futerkowych

skreślony

9.1 Gaz produkowany przez specjalnie 
przystosowany do tego celu silnik, może 
być stosowany pod warunkiem, że testy 
wykazały, że użyty gaz:
a) został odpowiednio schłodzony;
b) został wystarczająco przefiltrowany;
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c) jest wolny od wszelkich drażniących 
składników lub gazów.
9.2 Nie umieszcza się zwierząt w komorze, 
dopóki nie zostanie osiągnięte minimalne 
stężenie tlenku węgla.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz poprawka 20.

Poprawka 61
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 1.2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ssaków z wyjątkiem 
zajęczaków całkowity czas transportu 
powiększony o czas między wyładunkiem 
a uśmierceniem nie może przekraczać:

W przypadku ssaków z wyjątkiem 
zajęczaków całkowity czas transportu 
powiększony o czas między wyładunkiem 
a uśmierceniem nie może przekraczać:

a) 19 godzin dla zwierząt nieodsadzonych 
jeszcze od matki;

(a) 2 godziny dla zwierząt nieodsadzonych 
jeszcze od matki;

b) 24 godzin dla koniowatych i świń; (b) 12 godzin dla koniowatych i świń;

c) 29 godzin dla przeżuwaczy. (c) 12 godzin dla przeżuwaczy.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązująca dyrektywa w sprawie uboju zwierząt stanowi w pkt. 6 ust. 1 załącznika A, że 
zwierzęta nieodsadzone jeszcze od matki powinny zostać uśmiercone w ciągu dwóch godzin.
W przypadku koniowatych, świń i przeżuwaczy maksymalny czas to 12 godzin.
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Poprawka 62
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 1.5 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) zwierzęta mleczne w okresie laktacji 
muszą zostać uśmiercone w rzeźni polowej 
w ciągu 12 godzin.

Or. en

Uzasadnienie

Zwierzęta mleczne w okresie laktacji narażone są podczas transportu, i jeżeli nie są dojone 
przynajmniej co 12 godzin, na duże cierpienia ze względu na ograniczone rozwinięcie ich 
mięśni zadu i nieustanny wysiłek związany z utrzymaniem równowagi w trakcie transportu.
Zwierzęta te często upadają w pojazdach i są narażone na dodatkowe cierpienia, jeżeli 
docierają do rzeźni nie mogąc ustać o własnych siłach. Należy zatem rozwijać rzeźnie polowe 
zapewniając jednak, że są one skonstruowane i wyposażone w sposób uwzględniający w pełni 
dobrostan zwierząt. Z tego względu należy dokonać niniejszego uzupełnienia.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tabela
Tekst proponowany przez Komisję

Działania związane z ubojem wymienione w 
art. 7 ust. 2

Przedmioty egzaminu kwalifikacyjnego

Wszystkie działania wymienione w art. 7 ust. 
2 lit. a)-f).

Zachowanie zwierząt, cierpienie, 
przytomność i wrażliwość na bodźce u 
zwierząt, stres u zwierząt.

a) zajmowanie się zwierzętami i opieka nad 
nimi przed ich skrępowaniem;
b) krępowanie zwierząt w celu oszołomienia 
lub uśmiercenia;

Praktyczne aspekty zajmowania się 
zwierzętami i krępowania ich.

c) oszołamianie zwierząt; Praktyczne aspekty technik oszołamiania. 
Wspomagające metody oszołamiania i/lub 
uśmiercania. Konserwacja urządzeń 
oszołamiających i/lub uśmiercających.
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d) ocena skuteczności oszołomienia; Kontrolowanie skuteczności oszołomienia. 
Wspomagające metody oszołamiania i/lub 
uśmiercania.

e) pętanie i podnoszenie żywych zwierząt; Praktyczne aspekty zajmowania się 
zwierzętami i krępowania ich.

f) wykrwawianie żywych zwierząt. Kontrolowanie skuteczności oszołomienia. 
Wspomagające metody oszołamiania i/lub 
uśmiercania.

Poprawka

Działania związane z ubojem wymienione w 
art. 7 ust. 2

Przedmioty egzaminu kwalifikacyjnego

Wszystkie działania wymienione w art. 7 ust. 
2 lit. a)-fa).

Zachowanie zwierząt, cierpienie, 
przytomność i wrażliwość na bodźce u 
zwierząt, stres u zwierząt.

a) zajmowanie się zwierzętami i opieka nad 
nimi przed ich skrępowaniem;
b) krępowanie zwierząt w celu oszołomienia 
lub uśmiercenia; 

Praktyczne aspekty zajmowania się 
zwierzętami i krępowania ich.

c) oszołamianie zwierząt; Praktyczne aspekty technik oszołamiania. 
Wspomagające metody oszołamiania i/lub 
uśmiercania. Konserwacja urządzeń 
oszołamiających i/lub uśmiercających. 

d) ocena skuteczności oszołomienia; Kontrolowanie skuteczności oszołomienia. 
Wspomagające metody oszołamiania i/lub 
uśmiercania.

(e) pętanie i podnoszenie żywych zwierząt; Praktyczne aspekty zajmowania się 
zwierzętami i krępowania ich.

f) wykrwawianie żywych zwierząt. Kontrolowanie skuteczności oszołomienia. 
Wspomagające metody oszołamiania i/lub 
uśmiercania.

fa) uśmiercanie zwierząt futerkowych Praktyczne aspekty zajmowania się 
zwierzętami i krępowania ich.

Praktyczne aspekty technik oszołamiania.

Wspomagające metody oszołamiania i/lub 
uśmiercania.

Konserwacja urządzeń oszołamiających i/lub 
uśmiercających.

Kontrolowanie skuteczności oszołamiania.

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz poprawka 11. Poprawka ma za zadanie zapewnić spójność w celu uwzględnienia 
wszystkich aspektów uśmiercania zwierząt futerkowych.
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