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KORT BEGRUNDELSE

Hvert år aflives millioner af dyr, såsom grise, får, geder og kvæg, på EU's slagterier. Desuden 
aflives fire millioner stykker fjerkræ om året i EU.

Mange af disse dyr er udsat for alvorlig lidelse, ikke blot under transporten til slagterierne, 
men også på aflivningstidspunktet. EU har en forpligtelse til at gennemføre grundlæggende 
ændringer for at minimere denne lidelse, idet der tages højde for, at et stort antal af EU-
borgerne kræver højere standarder for beskyttelse af dyrevelfærd.

At skære ned på kødforbruget ville være den mest indlysende måde at minimere den lidelse, 
som millioner af dyr udsættes for, og derved stoppe denne omfattende aflivning af dyr. Dette 
bør være særdeles vigtigt med henblik på at tilvejebringe nogle hurtige ændringer. Desværre 
er det yderst usandsynligt, at kødforbruget vil ophøre i den nærmeste fremtid. Det er derfor 
væsentligt, at den lidelse, som dyr udsættes for på aflivningstidspunktet, reduceres til et 
minimum.

Som ordfører bifalder jeg derfor Kommissionens forslag til en revision af direktiv 93/119/EF. 
Forslaget til forordning pålægger de samme minimumsregler vedrørende behandlingen af dyr 
på aflivningstidspunktet i hele EU. Det er vigtigt at påpege, at virksomhedslederne har 
ansvaret for at sikre dyrevelfærden ved at reducere stress og lidelse på aflivningstidspunktet 
til et minimum.

Ordføreren er dog af den opfattelse, at Kommissionens forslag har brug for en vis forbedring.
Der bør opmuntres til oprettelse og brug af mobile slagterier. Dette kan være en effektiv måde 
til at reducere behovet for, at dyr transporteres over lange afstande i Europa, og derved fjerne 
den stress, som dyr er tvunget til at være udsat for under sådanne lange transporter. Sådanne 
mobile slagterier er almindelige i Norge. EU bør være i stand til at følge efter på grundlag af 
den erfaring, der er gjort i Norge.

Kommissionens forordning kræver, at alle slagterier skal udnævne officielle inspektører inden 
for beskyttelse af dyrevelfærd, hvilket kræver, at virksomhedslederne påtager sig det virkelige 
ansvar for håndhævelsen af dyrevelfærd. Denne inspektør kan og bør imidlertid ikke erstatte 
de normale kontroller og inspektioner, der udføres af de nationale myndigheder i hver enkelt 
medlemsstat. På grundlag af erfaringen i medlemsstaterne er der snarere behov for, at sådanne 
kontroller og inspektioner bliver hyppigere og forbedres. En mulig metode til finansiering af 
inspektionerne ville være, at industrien bidrager med en lille afgift på grundlag af hvert kilo 
kød, der produceres.

Ordføreren vil endvidere gerne understrege, at det er væsentligt, at de foreslåede nationale 
referencecentre fungerer uafhængigt, da disse centre bør stille ekspertise og teknisk ekspertise 
til rådighed om spørgsmål vedrørende dyrevelfærd.

Det skal præciseres, at den foreslåede forordning kun fastsætter minimumsregler. Individuelle 
medlemsstater bør ikke blot have lov til at anvende højere standarder for dyrevelfærd, men 
bør også opmuntres til at gøre det. Højere standarder kunne opmuntre til en gradvis 
forbedring af beskyttelsen af dyrevelfærd, samtidig med at dyrs lidelse før og på 
aflivningstidspunktet reduceres til et absolut minimum.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For en masse opdrættede fisk er det endnu ikke klart, hvilken aflivningsmetode der er den 
mest passende. Der er imidlertid videnskabelige beviser (EFSA-rapport af den 15. juni 2004) 
for, at visse metoder udsætter fiskene for negative velfærdsvirkninger såsom stress og 
aversion, hvilket betyder, at det tager længere tid for fiskene at miste bevidstheden.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at undtage personale, der arbejder på pelsfarme, fra behovet for at 
have kompetencebevis.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(34) Med mobile slagterier mindskes 
behovet for at transportere dyr over lange 
afstande, og de bidrager derfor til at sikre 
dyrevelfærden. Medlemsstaterne bør 
således støtte og opfordre til yderligere 
udvikling samt en stigning i brugen af 
mobile slagterier. De tekniske forhold for 
mobile slagterier adskiller sig dog fra dem, 



PE416.291v01-00 6/19 PA\754802DA.doc

DA

forordning bør derfor åbne mulighed for at 
indføre undtagelser, således at mobile 
slagterier fritages for kravene vedrørende 
slagteriers opførelse, grundplan og udstyr.

der gælder for stationære slagterier, og det 
kan derfor være nødvendigt at tilpasse de 
tekniske regler. Denne forordning bør 
derfor åbne mulighed for at indføre 
undtagelser, således at mobile slagterier 
fritages for kravene vedrørende slagteriers 
opførelse, grundplan og udstyr.
Kommissionen bør inden den 1. januar 
2013 fremsætte et lovforslag om at øge 
brugen af mobile slagterier i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Mobile slagterier reducerer den stress, der forårsages af håndterings- og transportaktiviteter 
for dyr før slagtning, og mindsker dermed også risikoen for dårligere kødkvalitet. Desuden 
giver de miljøgevinster med hensyn til reducerede CO2-emissioner.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Aflivning uden bedøvelse kræver et 
præcist halssnit for at minimere dyrenes 
lidelser. Der er risiko for, at dyr, der ikke 
fastholdes mekanisk, når halssnittet 
lægges, afbløder langsommere, og dermed 
forlænges dyrenes lidelser unødvendigt. 
Dyr, der slagtes uden bedøvelse, bør derfor 
fastholdes individuelt.

(37) Aflivning uden bedøvelse kræver et 
præcist halssnit for at minimere dyrenes 
lidelser. Der er risiko for, at dyr, der ikke 
fastholdes mekanisk, når halssnittet 
lægges, afbløder langsommere, og dermed 
forlænges dyrenes lidelser unødvendigt. 
Dyr, der slagtes uden bedøvelse, bør derfor 
fastholdes individuelt og få effektiv 
bedøvelse øjeblikkeligt efter snittet.

Or. en

Begrundelse

Der er naturligvis behov for hensyntagen til religiøs slagtning. Men for at beskytte dyrene 
mod unødvendig lidelse skal det grundlæggende krav om efterfølgende bedøvelse være 
gældende.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – afsnit iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) i forbindelse med kultur- eller 
sportsarrangementer

iii) i forbindelse med kulturarrangementer

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at udelukke sportsarrangementer fra denne forordnings bestemmelser.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "bedøvelse": enhver bevidst fremkaldt 
proces, som bevirker, at et dyr, uden at det 
påføres smerter, mister bevidstheden og 
smerteopfattelsen, herunder enhver 
metode, som medfører øjeblikkelig død

f) "bedøvelse": enhver bevidst fremkaldt 
proces, som bevirker, at et dyr, uden at det 
påføres smerter, stress eller lidelse, mister 
bevidstheden og smerteopfattelsen, 
herunder enhver metode, som medfører 
øjeblikkelig død

Or. en

Begrundelse

Da begrebet smerte er subjektivt, bør den samme ordlyd som til artikel 3, stk. 1, være 
gældende.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) "kultur- eller sportsarrangementer": (h) "kulturarrangementer": 
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arrangementer, der først og fremmest har 
tilknytning til veletablerede kulturelle 
traditioner eller sportsaktiviteter, herunder 
væddeløb eller andre former for 
konkurrencer, hvor der ikke finder 
produktion af kød eller andre animalske 
produkter sted, eller hvor denne 
produktion er marginal i forhold til 
arrangementet som sådan og uden 
økonomisk betydning

arrangementer, der først og fremmest har 
tilknytning til veletablerede kulturelle 
traditioner

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at udelukke sportsarrangementer fra denne forordnings bestemmelser. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "slagtning": aflivning af dyr til konsum j) "slagtning": aflivning af dyr til konsum
eller pelsproduktion

Or. en

Begrundelse

Definitionen af slagtning udelukker pelsdyr fra mange af bestemmelserne i forslaget. Dyr, der 
slagtes på grund af deres pels, bør have den samme beskyttelse som andre dyr, der er omfattet 
af denne forordning.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dyr skal skånes for undgåelig smerte, 
psykisk belastning eller lidelse under 

1. Dyr skal skånes for undgåelig smerte, 
psykisk belastning eller lidelse under 
aflivning og dermed forbundne aktiviteter, 
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aflivning og dermed forbundne aktiviteter. såsom bedøvelse, opstaldning, aflæsning, 
håndtering, ophejsning og ophængning.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hvis religiøse ritualer foreskriver 
sådanne metoder kan dyr uanset stk. 1 
aflives uden forudgående bedøvelse, 
forudsat at aflivningen finder sted på et 
slagteri, og dyrene får effektiv bedøvelse 
øjeblikkeligt efter snittet.

Or. en

Begrundelse

Der er naturligvis behov for hensyntagen til religiøs slagtning. Men for at beskytte dyrene 
mod unødvendig lidelse skal det grundlæggende krav om efterfølgende bedøvelse være 
gældende.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan imidlertid 
beslutte at foreskrive specifikke 
bedøvelsesmetoder for visse arter.

Or. en

Begrundelse

Visse medlemsstater har en strengere praksis med hensyn til bedøvelsesmetoder, end der er 
forudset i dette forslag til en forordning. De bør være i stand til at fortsætte med at anvende 
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denne praksis.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Endvidere forbydes teknikken med 
elektriske vandbade for fjerkræ i 
Fællesskabet pr. 1. januar 2014.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af den alvorlige bekymring med hensyn til velfærd, der er udtrykt af EFSA 
vedrørende bedøvelse ved elektrisk vandbad, skal denne metode udfases. 

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Aflivning af pelsdyr overvåges af en 
person, der har et kompetencebevis, jf. 
artikel 18, som svarer til de aktiviteter, der 
udføres under den pågældende persons 
tilsyn.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at undtage personale, der arbejder på pelsfarme, fra behovet for at 
have kompetencebevis.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Gebyr

Hver enkelt virksomhedsleder er i forhold 
til slagteriets størrelse og afgjort af den 
medlemsstat, hvori slagteriet er 
beliggende, underlagt et passende gebyr 
pr. kg slagtet dyr. Indtægterne fra dette 
gebyr anvendes til at finansiere det 
referencecenter, der er nævnt i artikel 17.

Or. en

Begrundelse

Det er rimeligt, at producenterne finansierer refencecentrene. Den byrde bør ikke falde på 
skatteyderne.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan beslutte at anvende 
strengere regler end dem, der er angivet i 
bilag III.

Or. en

Begrundelse

Visse medlemsstater har strengere driftsregler, end der er forudset i dette forslag til en 
forordning. De bør være i stand til at fortsætte med at anvende disse regler.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomhedslederne sikrer, at dyr, der 
aflives uden bedøvelse, fastholdes 
mekanisk.

2. Virksomhedslederne sikrer, at dyr, der 
aflives uden bedøvelse, fastholdes 
mekanisk, og at dyrene får effektiv 
bedøvelse øjeblikkeligt efter snittet.

Or. en

Begrundelse

Der er naturligvis behov for hensyntagen til religiøs slagtning. Men for at beskytte dyrene 
mod unødvendig lidelse skal det grundlæggende krav om efterfølgende bedøvelse være 
gældende.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Driftsledere kontrollerer og bekræfter, at 
dyr, der slagtes uden forudgående 
bedøvelse, effektivt bedøves efterfølgende 
øjeblikkeligt efter snittet, og indtil døden 
er bekræftet.

Or. en

Begrundelse

Der er naturligvis behov for hensyntagen til religiøs slagtning. Men for at beskytte dyrene 
mod unødvendig lidelse skal det grundlæggende krav om efterfølgende bedøvelse være 
gældende.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den korrekte gennemførelse af 
ovennævnte overvågningsprocedurer skal 
kontrolleres dagligt af embedsdyrlægen, 
og der skal føres passende journaler. De 
daglige velfærdskontroller omfatter også 
kontrol af de velfærdsindikatorer og 
nøgleparametre, der er beskrevet i 
standardprocedurerne.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag nævner ikke embedsdyrlægens overvågningsrolle, da den allerede er 
dækket af forordning 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den 
offentlige kontrol af animalske produkter til konsum. Imidlertid er embedsdyrlægens rolle i 
forbindelse med håndhævelse af denne forordning væsentlig, og den skal derfor eksplicit 
understreges.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger et nationalt 
referencecentre (i det følgende benævnt 
"referencecentret"), der skal udføre 
følgende opgaver:

1. Hver medlemsstat udpeger et nationalt 
referencecentre (i det følgende benævnt 
"referencecentret") bestående af 
uafhængige videnskabsfolk og andre 
eksperter i dyrevelfærdsvidenskab, der 
skal udføre følgende opgaver:

Or. en

Begrundelse

Uafhængighed og kompetence skal sikres.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) hvis en virksomhedsleder beslutter at 
anvende en proces med parametre, der 
ikke følger de offentliggjorte 
retningslinjer eller kodekser for god 
praksis, foretages der en forudgående 
vurdering af disse parametre.

Or. en

Begrundelse

Der skal indføres effektive håndhævelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 19 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) anmode virksomhedsledere om at ændre
deres standardprocedurer og især om at 
sætte produktionshastigheden ned eller helt 
at standse produktionen

a) kræver af virksomhedsledere, at de 
ændrer deres standardprocedurer og især 
sætter produktionshastigheden ned eller 
helt standser produktionen

Or. en

Begrundelse

Der skal indføres effektive håndhævelsesforanstaltninger.
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Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen fremsender inden den 
1. januar 2013 et lovforslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om at øge brugen af 
mobile slagterier i Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Mobile slagterier reducerer den stress, der forårsages af håndterings- og transportaktiviteter 
for dyr før slagtning, og mindsker dermed også risikoen for dårligere kødkvalitet. Desuden 
giver de miljøgevinster med hensyn til reducerede CO2-emissioner.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra den [1. januar 2011]. Den anvendes fra den [1. januar 2010].

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at vente til 2011 med at lade forordningen træde i kraft.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag I – kapitel I – tabel 3

Kommissionens forslag

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

høj koncen-
tration

Dyr, der er ved 
bevidsthed, eksponeres 
for en gasblanding, der 
indeholder mere end 
30 % kuldioxid.

Svin, fjerkræ og 
pelsdyr.

Kuldioxidkoncentration.
Eksponeringens varighed.
Maksimumsinterval 
mellem bedøvelse og 
stikning (svin).

Punkt 6
Punkt 7 for 
fjerkræ.

2 Kuldioxid –
lav koncen-
tration

Dyr, der er ved 
bevidsthed, eksponeres 
for en gasblanding, der 
indeholder mindre end 
30 % kuldioxid

Svin og fjerkræ Kuldioxidkoncentration.
Eksponeringens varighed.
I tilfælde af bedøvelse: 
maksimumsinterval mellem 
bedøvelse og stikning 
(svin).

Punkt 7 for 
fjerkræ

3 Inaktive 
gasser

Dyr, der er ved 
bevidsthed, eksponeres 
for en blanding af 
inaktive gasser, f.eks. 
argon eller nitrogen, 
der indeholder mindre 
end 2 % oxygen.

Svin og fjerkræ Oxygenkoncentration.
Eksponeringens varighed.
I tilfælde af bedøvelse: 
maksimumsinterval mellem 
bedøvelse og stikning 
(svin).

Punkt 7 for 
fjerkræ

4 Ren kulilte Dyr, der er ved 
bevidsthed, eksponeres 
for en gasblanding, der 
indeholder mere end 4 
% kulilte.

Pelsdyr og 
smågrise

Gaskildens kvalitet.
Kuliltekoncentration.
Eksponeringens varighed.
Gassens temperatur.

Punkt 8.

5 Kulilte i 
forbindelse 
med andre 
gasser.

Dyr, der er ved 
bevidsthed, 
eksponeres for en 
gasblanding, der 
indeholder mere end 
1 % kulilte i 
forbindelse med 
andre giftige gasser.

Pelsdyr Kuliltekoncentration.
Eksponeringens varighed.
Gassens temperatur.
Filtrering af 
udstødningsgas fra en 
motor.

Punkt 8.
Punkt 9.

Parlamentets forslag

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

1 Kuldioxid 
– høj 
koncen-
tration

Dyr, der er ved 
bevidsthed, eksponeres 
for en gasblanding, der 
indeholder mere end 30 
% kuldioxid.

Svin og fjerkræ. Kuldioxidkoncentration.
Eksponeringens varighed.
Maksimumsinterval mellem 

bedøvelse og stikning (svin).

Punkt 6
Punkt 7 for 
fjerkræ.

2 Kuldioxid 
– lav 
koncen-
tration

Dyr, der er ved 
bevidsthed, eksponeres 
for en gasblanding, der 
indeholder mindre end 
30 % kuldioxid

Svin og fjerkræ Kuldioxidkoncentration.
Eksponeringens varighed.
I tilfælde af bedøvelse: 
maksimumsinterval mellem 
bedøvelse og stikning (svin).

Punkt 7 for 
fjerkræ

3 Inaktive 
gasser

Dyr, der er ved 
bevidsthed, eksponeres 
for en blanding af 
inaktive gasser, f.eks. 
argon eller nitrogen, der 
indeholder mindre end 

Svin og fjerkræ Oxygenkoncentration.
Eksponeringens varighed.
I tilfælde af bedøvelse: 
maksimumsinterval mellem 
bedøvelse og stikning (svin).

Punkt 7 for 
fjerkræ
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2 % oxygen.
4 Ren kulilte Dyr, der er ved 

bevidsthed, eksponeres 
for en gasblanding, der 
indeholder mere end 4 
% kulilte.

Pelsdyr og 
smågrise

Gaskildens kvalitet.
Kuliltekoncentration.
Eksponeringens varighed.
Gassens temperatur.

Punkt 8.

Or. en

Begrundelse

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in 
abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception 
could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 
30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% 
CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved 
before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to 
gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be 
stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to come from a 
pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and suffering for the 
animals. A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source carbon monoxide is 
the use of argon.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag I – kapitel 2 – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kuldioxid i høj og lav koncentration, 
anvendelse af inaktive gasser eller en 
kombination af disse gasblandinger til 
fjerkræ

7. Kuldioxid i høj og lav koncentration, 
anvendelse af inaktive gasser eller en 
kombination af disse gasblandinger til 
fjerkræ

7.1 Kuldioxid i høj koncentration må ikke 
anvendes på slagterier, men kun på gårde 
til at aflive overskydende kyllinger eller til 
bekæmpelse af sygdom.
Den eneste undtagelse fra reglen i 7.1 er, 
når der anvendes en bifasisk metode med i 
første fase en blanding af 40 % CO2, 30 % 
ilt, 30 % nitrogen i 30 sekunder, efterfulgt 
af 80 % CO2 i luft, når fuglene er 
bevidstløse.

Gasser må under ingen omstændigheder 7.3 Gasser må under ingen 
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trænge ind i det kammer eller på det sted, 
hvor fjerkræ skal bedøves og aflives, på en 
sådan måde, at der kan opstå forbrændinger 
eller ophidselse som følge af frysning eller 
lav luftfugtighed.

omstændigheder trænge ind i det kammer 
eller på det sted, hvor fjerkræ skal bedøves 
og aflives, på en sådan måde, at der kan 
opstå forbrændinger eller ophidselse som 
følge af frysning eller lav luftfugtighed.

7.4 Kuldioxid må ikke anvendes til ænder 
og gæs.
7.5 Fugle må ikke afblødes, medmindre 
de er døde

Or. en

Begrundelse

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in 
abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception 
could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 
30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% 
CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved 
before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to 
gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be 
stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to come from a 
pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and suffering for the 
animals. A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source carbon monoxide is 
the use of argon.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 1 – punkt 1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2 Dyr skal aflæsses så hurtigt som muligt 
efter ankomsten og derefter slagtes uden 
unødig forsinkelse.

1.2 Dyr skal aflæsses så hurtigt som muligt 
efter ankomsten og derefter slagtes uden 
unødig forsinkelse.

For fjerkræ eller lagomorfer må den
samlede transporttid plus den tid, der går 
mellem aflæsning og slagtning, ikke 
overstige 12 timer.

Den samlede transporttid plus den tid, der 
går mellem aflæsning og slagtning, må
ikke overstige 12 timer.

For pattedyr, undtagen lagomorfer, må 
den samlede transporttid plus den tid, der 
går mellem aflæsning og slagtning, ikke 
overstige:
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a) 19 timer for ikke fravænnede dyr a) 6 timer for ikke fravænnede dyr og dyr, 
der ikke kan fodres under transport eller 
opstaldning;

b) 24 timer for dyr af hestefamilien og 
svin

b) 12 timer for alle andre dyr.

c) 29 timer for drøvtyggere.
Efter udløbet af disse frister skal dyrene 
opstaldes, fodres og siden have begrænsede 
mængder foder med passende mellemrum. 
I disse tilfælde skal dyrene have 
tilstrækkelige mængder strøelse eller 
lignende materiale, som sikrer et 
komfortniveau, der passer til arten og 
antallet af dyr. Dette materiale skal kunne 
absorbere urin og ekskrementer på 
tilfredsstillende vis.

Efter udløbet af disse frister skal dyrene 
opstaldes, fodres og siden have begrænsede 
mængder foder med passende mellemrum. 
I disse tilfælde skal dyrene have 
tilstrækkelige mængder strøelse eller 
lignende materiale, som sikrer et 
komfortniveau, der passer til arten og 
antallet af dyr. Dette materiale skal kunne 
absorbere urin og ekskrementer på 
tilfredsstillende vis.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på dyrs velfærd er det af afgørende betydning at afkorte transporttiden og 
opstaldningstiden. Dyr, der ikke fodres under transport/opstaldning, f.eks. fjerkræ, bør få 
deres transport/opstaldningstid yderligere reduceret.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 1 – punkt 1. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.-1. Når dyr flyttes, skal de behandles 
roligt. De skal have tilstrækkelig plads til 
at bevæge sig og deres flokinstinkt skal 
udnyttes. Når det er nødvendigt, som 
f.eks. i tilfælde af hovdyr, skal dyrene 
imidlertid trækkes individuelt. 

Or. en
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