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BEKNOPTE MOTIVERING

Elk jaar worden in de slachthuizen van de Unie miljoenen dieren gedood, zoals varkens, 
schapen, geiten en runderen. Bovendien worden in de EU jaarlijks vier miljoen kippen en 
ander gevogelte gedood.

Vele van deze dieren ondergaan een ware lijdensweg, niet alleen tijdens het vervoer naar de 
slachthuizen, maar ook op het moment waarop zij worden gedood. De Europese Unie heeft 
een verplichting om fundamentele veranderingen op te leggen om dit lijden tot een minimum 
te beperken, te meer daar een groot aantal burgers van de EU aandringen op striktere normen 
voor de bescherming van het dierenwelzijn.

Het terugdringen van de vleesconsumptie zou de meest voor de hand liggende wijze zijn om 
het lijden van miljoenen dieren tot een minimum te beperken en een einde te maken aan het 
massale doden van dieren. Hieraan zou een hoge prioriteit moeten worden verleend ten einde 
een aantal snelle veranderingen teweeg te brengen. Helaas is het zeer onwaarschijnlijk dat aan 
de vleesconsumptie in de nabije toekomst een einde zal komen. Derhalve is het van essentieel 
belang het lijden van dieren op het moment van hun slachting tot een minimum te beperken.

Als uw rapporteur voor advies ben ik derhalve ingenomen met het voorstel van de Commissie 
tot herziening van Richtlijn 93/119/EG. In de voorgestelde verordening worden in de gehele 
EU dezelfde minimumregels voor de behandeling van dieren bij het slachten opgelegd. Het is 
zaak erop te wijzen dat de exploitanten de verantwoordelijkheid dragen om het dierenwelzijn 
te waarborgen en om angst en lijden bij de slachting tot een minimum te beperken.

Uw rapporteur voor advies is echter van mening dat het Commissievoorstel voor verbetering 
vatbaar is. De instelling en het gebruik van mobiele slachthuizen moeten worden 
aangemoedigd. Aldus kan de noodzaak om dieren over lange afstanden door heel Europa te 
transporteren, op doeltreffende wijze worden teruggedrongen waardoor de stress die de dieren 
tijdens dergelijke lange transporten moeten ondergaan, wordt weggenomen. Dergelijke 
mobiele slachthuizen worden vaak gebruikt in Noorwegen. De EU zou moeten kunnen 
voortbouwen op de ervaringen in Noorwegen.

Krachtens de verordening van de Commissie moeten alle slachthuizen een officiële inspecteur 
voor de bescherming van het dierenwelzijn benoemen, zodat de exploitanten zelf hun 
verantwoordelijkheid moeten nemen voor de handhaving van het dierenwelzijn. Deze 
inspecteurs kunnen en mogen echter niet in de plaats komen van de normale controles en 
inspecties die in elke lidstaat door de nationale autoriteiten worden verricht. Uit ervaringen in 
de lidstaten is gebleken dat deze controles en inspecties vaker en beter dienen te geschieden. 
Een mogelijke methode voor het financieren van de inspecties zou zijn dat de sector een 
bijdrage levert in de vorm van een klein bedrag voor elke kilo vlees die wordt geproduceerd. 

Uw rapporteur voor advies wil bovendien onderstrepen dat het van cruciaal belang is dat de 
voorgestelde nationale referentiecentra onafhankelijk opereren, aangezien deze centra de 
vakkennis en technische kennis over dierenwelzijnskwesties moeten leveren. 

Het moet duidelijk worden gemaakt dat de voorgeselde verordening slechts minimumregels 
omvat. De afzonderlijke lidstaten zouden niet alleen toestemming moeten krijgen stringentere 



PE416.291v01-00 4/22 PA\754802NL.doc

NL

normen inzake dierenwelzijn vast te leggen, maar ook ertoe moeten worden aangemoedigd dit 
te doen. Middels stringentere normen moet een geleidelijke verbetering van de bescherming 
van het dierenwelzijn worden bevorderd en moet tegelijkertijd het lijden van de dieren vóór 
en tijdens het doden tot een minimum worden beperkt.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in 
haar verslag op te nemen:

Amendement 1

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 
beoordeling dienen ook de sociale, 
economische en administratieve effecten in 

(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, binnen vijf jaar na de 
inwerkingtreding van onderhavige 
verordening, afzonderlijke normen 
vastgesteld te worden voor de bescherming 
van vissen bij het doden. 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 verbonden zijn aan het 
slachten en doden van vissen; bij die 
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aanmerking te worden genomen. beoordeling dienen ook de sociale, 
economische en administratieve effecten in 
aanmerking te worden genomen.

Or. en

Motivering

Voor zeer veel kweekvissen is het nog niet duidelijk welke de geschiktste slachtmethode is. Er 
bestaat echter wetenschappelijk bewijs (rapport van EFSA van 15 juni 2004) dat sommige 
methoden negatieve gevolgen voor het vissenwelzijn hebben, zoals stress en aversie, 
waardoor het lang duurt eer de vissen het bewustzijn verliezen.

Amendement 2

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 
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 

(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 
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. 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.
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nagestreefde doelen.

Or. en

Motivering

Er bestaat geen reden om personeel dat in pelsfokkerijen werkt, vrij te stellen van de 
verplichting over een getuigschrift van vakbekwaamheid te beschikken.

Amendement 3

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 levert 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. De Commissie dient vanaf 1 
januari 2013 een wetsvoorstel in te dienen 
inzake het grotere gebruik van mobiele 
slachthuizen in de Gemeenschap.

Or. en
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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. Daarenboven bieden zij voordelen voor het milieu dankzij dalende 
CO2-emissies. 

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Het doden zonder bedwelming vereist 
dat de keel van dieren accuraat wordt 
doorgesneden om het lijden te bekorten. 
Bij dieren die na het doorsnijden niet 
mechanisch gefixeerd zijn, zal het 
verbloeden daarnaast waarschijnlijk langer 
duren, waardoor hun lijden onnodig wordt 
verlengd. Dieren die zonder bedwelming 
worden geslacht, dienen dan ook elk 
afzonderlijk gefixeerd te worden.

(37) Het doden zonder bedwelming vereist 
dat de keel van dieren accuraat wordt 
doorgesneden om het lijden te bekorten. 
Bij dieren die na het doorsnijden niet 
mechanisch gefixeerd zijn, zal het 
verbloeden daarnaast waarschijnlijk langer 
duren, waardoor hun lijden onnodig wordt 
verlengd. Dieren die zonder bedwelming 
worden geslacht, dienen dan ook elk 
afzonderlijk gefixeerd te worden en 
onmiddellijk na het doorsnijden van de 
keel doeltreffend bedwelmd te worden. 

Or. en

Motivering

Uiteraard dient er rekening te worden gehouden met het religieus slachten. Om de dieren 
echter tegen onnodig lijden te beschermen moet de basisvereiste van bedwelming na het 
doorsnijden van de keel van toepassing zijn.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 –  lid 2 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) tijdens culturele of sportieve
evenementen; 

iii) tijdens culturele evenementen;
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Or. en

Motivering

Er is geen reden om sportieve evenementen van het toepassingsgebied van deze verordening 
uit te sluiten. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) "bedwelmen": iedere bewust gebruikte 
methode die een dier pijnloos in een staat
van bewusteloosheid en gevoelloosheid 
brengt, met inbegrip van methoden die 
onmiddellijk de dood tot gevolg hebben;

(f) "bedwelmen": iedere bewust gebruikte 
methode die een dier pijnloos en zonder 
angst of lijden in een staat van 
bewusteloosheid en gevoelloosheid brengt, 
met inbegrip van methoden die 
onmiddellijk de dood tot gevolg hebben;

Or. en

Motivering

Aangezien pijn een subjectief begrip is, moeten dezelfde bewoordingen als in artikel 3, lid 1 
worden gebruikt.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) "culturele of sportieve evenementen": 
evenementen die in wezen en 
hoofdzakelijk verband houden met oude 
culturele tradities of sportieve activiteiten, 
bijvoorbeeld races en andere 
wedstrijdvormen, waarbij er geen sprake 
is van de productie van vlees of andere 
dierlijke producten of waarbij die 
productie slechts marginaal is in 
verhouding tot het evenement en ook niet 

(h) "culturele evenementen": evenementen 
die in wezen en hoofdzakelijk verband 
houden met oude culturele tradities;
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economisch van belang is;

Or. en

Motivering

Er is geen reden om sportieve evenementen van het toepassingsgebied van deze verordening 
uit te sluiten. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) "slachten": het doden van dieren voor 
menselijke consumptie;

(j) "slachten": het doden van dieren voor 
menselijke consumptie of de 
bontproductie;

Or. en

Motivering

In de definitie van slachten worden pelsdieren van vele bepalingen van het voorstel 
uitgesloten. Dieren die om hun pels worden geslacht, moeten dezelfde bescherming krijgen 
als andere dieren welke onder deze verordening vallen. 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

1. Bij het doden van dieren en daarmee 
verband houdende activiteiten, zoals het 
bedwelmen, fixeren, uitladen, behandelen, 
ophangen of aanhaken, wordt ervoor 
gezorgd dat de dieren elke vermijdbare 
vorm van pijn, angst of lijden wordt 
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bespaard.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

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.

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 en 
de dieren onmiddellijk na het doorsnijden 
van de keel afdoende worden bedwelmd..

Or. en

Motivering

Uiteraard dient er rekening te worden gehouden met het religieus slachten. Om de dieren 
echter tegen onnodig lijden te beschermen moet de basisvereiste van bedwelming na het 
doorsnijden van de keel van toepassing zijn.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen echter besluiten om 
voor bepaalde diersoorten specifieke 
bedwelmingsmethoden voor te schrijven. 

Or. en

Motivering

Sommige lidstaten hebben stringentere praktijken ten aanzien van bedwelmingsmethoden dan 
die welke in dit voorstel voor een verordening zijn vastgelegd.  Zij zouden deze praktijken 
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moeten kunnen blijven toepassen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien zal in de Gemeenschap de 
techniek van elektrische waterbaden voor 
gevogelte met ingang van 1 januari 2014 
worden verboden.

Or. en

Motivering

Aangezien EFSA ernstige bezorgdheid over het welzijn van dieren heeft geuit ten aanzien van 
het bedwelmen met elektrische waterbaden, moet deze methode geleidelijk aan worden 
afgeschaft. 

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het doden van pelsdieren geschiedt 
onder supervisie van een persoon die 
beschikt over het in artikel 18 bedoelde 
getuigschrift van vakbekwaamheid, dat 
alle activiteiten omvat die onder zijn of 
haar supervisie worden uitgevoerd.

Schrappen.

Or. en

Motivering

Er bestaat geen reden om personeel dat in pelsfokkerijen werkt, vrij te stellen van de 
verplichting over een getuigschrift van vakbekwaamheid te beschikken.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Bijdrage

Elke exploitant wordt onderworpen aan 
een passende bijdrage per kilo geslacht 
dier, naar gelang van de grootte van het 
slachthuis en op last van de lidstaat waar 
het slachthuis zich bevindt.   De 
inkomsten uit deze bijdrage worden 
gebruikt voor de financiering van het in 
artikel 17 bedoelde referentiecentrum.

Or. en

Motivering

Het is redelijk om de producenten de referentiecentra te laten financieren. De 
belastingbetalers zouden hiermee niet belast mogen worden.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen besluiten om 
stringentere regels dan de in Bijlage III 
vastgestelde regels toe te passen.

Or. en

Motivering

Sommige lidstaten hebben stringentere operationele voorschriften dan die welke in 
onderhavig voorstel voor een verordening zijn vastgelegd. Zij zouden deze praktijken moeten 
kunnen blijven toepassen.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Exploitanten waarborgen dat dieren die 
zonder bedwelming gedood worden, 
mechanisch gefixeerd zijn.

2. Exploitanten waarborgen dat dieren die 
zonder bedwelming gedood worden, 
mechanisch gefixeerd zijn en dat zij 
onmiddellijk na het doorsnijden van de 
keel worden bedwelmd.

Or. en

Motivering

Uiteraard dient er rekening te worden gehouden met het religieus slachten. Om de dieren 
echter tegen onnodig lijden te beschermen moet de basisvereiste van bedwelming na het 
doorsnijden van de keel van toepassing zijn.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De exploitanten verifiëren en bevestigen 
dat dieren die zonder voorafgaande 
bedwelming zijn geslacht, onmiddellijk na 
het doorsnijden van de keel worden 
bedwelmd totdat de dood is vastgesteld.

Or. en

Motivering

Uiteraard dient er rekening te worden gehouden met het religieus slachten. Om de dieren 
echter tegen onnodig lijden te beschermen moet de basisvereiste van bedwelming na het 
doorsnijden van de keel van toepassing zijn.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De juiste tenuitvoerlegging van 
bovengenoemde controleprocedures moet 
dagelijks door de officiële dierenarts 
worden gecontroleerd en er moet een 
passende registratie worden bijgehouden.  
De dagelijkse welzijnscontroles moeten 
tevens een controle van de 
welzijnsindicatoren en cruciale 
parameters omvatten, zoals omschreven in 
de standaardwerkwijzen. 

Or. en

Motivering

In het Commissievoorstel wordt niets gezegd over de controletaak van de officiële dierenarts 
die reeds is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 854/2004 houdende vaststelling van 
specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke 
consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. De taak van de officiële dierenarts 
bij de toepassing van deze verordening is echter van essentieel belang en moet derhalve 
uitdrukkelijk worden vermeld.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst een nationaal 
referentiecentrum aan (hierna: "het 
referentiecentrum" genoemd) om de 
volgende taken uit te voeren:

1. Elke lidstaat wijst een nationaal 
referentiecentrum aan (hierna: "het 
referentiecentrum" genoemd), bestaande 
uit onafhankelijke wetenschappers en 
andere deskundigen voor dierenwelzijn, 
om de volgende taken uit te voeren:

Or. en
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Motivering

De onafhankelijkheid en bekwaamheid moeten worden gewaarborgd.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) het verrichten van een 
voorafgaande evaluatie van de 
parameters, wanneer een exploitant 
besluit om een proces aan te wenden met 
parameters die niet stroken met de 
bekendgemaakte richtsnoeren of codes 
voor goede praktijken. 

Or. en

Motivering

Er moeten doeltreffende handhavingsmaatregelen worden ingevoerd.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) van exploitanten verlangen dat zij hun 
standaardwerkwijzen aanpassen en meer in 
het bijzonder hun productie vertragen dan 
wel stopzetten;

(a) van exploitanten eisen dat zij hun 
standaardwerkwijzen aanpassen en meer in 
het bijzonder hun productie vertragen dan 
wel stopzetten;

Or. en

Motivering

Er moeten doeltreffende handhavingsmaatregelen worden ingevoerd.
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Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie dient vóór 1 januari 
2013 bij het Europees Parlement en de 
Raad een wetsvoorstel in inzake het 
grotere gebruik van mobiele slachthuizen 
in de Gemeenschap.

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. Daarenboven bieden zij voordelen voor het milieu dankzij dalende 
CO2-emissies.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing met ingang van [1 
januari 2011].

Zij is van toepassing met ingang van [1 
januari 2010].

Or. en

Motivering

Er is geen enkele reden om met de inwerkingtreding van de verordening tot 2011 te wachten. 
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Hoofdstuk I – tabel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

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

1 Koolstofdioxide 
in hoge 
concentratie

Blootstelling van dieren bij bewustzijn aan een 
gasmengsel dat meer dan 30% koolstofdioxide bevat

Varkens, pluimvee en
pelsdieren

Koolstofdioxideconcentratie

Duur van de blootstelling

Maximaal tijdsinterval tussen 

bedwelmen en doden (varkens)

Punt 6
Punt 7 voor pluimvee

2 Koolstofdioxide 
in lage
concentratie

Blootstelling van dieren bij bewustzijn aan een 
gasmengsel dat minder dan 30% koolstofdioxide 
bevat

Varkens en pluimvee Koolstofdioxideconcentratie

Duur van de blootstelling

Maximaal tijdsinterval tussen 
bedwelmen en doden (varkens)

Punt 7 voor pluimvee

3 Inerte gassen Blootstelling van dieren bij bewustzijn aan een 
mengsel van inerte gassen (zoals argon of stikstof) dat 
minder dan 2% zuurstof bevat

Varkens en pluimvee Zuurstofconcentratie.

Duur van de blootstelling

Maximaal tijdsinterval tussen 
bedwelmen en doden (varkens)

Punt 7 voor pluimvee

4 Koolstof
monoxide
(zuivere
bron)

Blootstelling van dieren bij bewustzijn aan een 
gasmengsel dat meer dan 4 % koolstofdioxide bevat

Pelsdieren en biggen Kwaliteit van de gasbron

Koolstofmonoxideconcentratie

Duur van de blootstelling

Temperatuur van het gas

Punt 8
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5 Koolstof
monoxide
vermengd
met andere
gassen

Blootstelling van dieren bij bewustzijn aan een 
gasmengsel dat meer dan 1 % koolstofdioxide bevat
in combinatie met andere giftige gassen

Pelsdieren Koolstofmonoxideconcentratie

Duur van de blootstelling

Temperatuur van het gas

Filtering van het gas dat door de motor 
wordt geproduceerd

Punt 8
Punt 9

Amendement van het Parlement

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

1 Koolstof
dioxide in 
hoge
concentratie

Blootstelling van dieren bij bewustzijn aan een 
gasmengsel dat meer dan 30% koolstofdioxide bevat

Varkens en pluimvee Koolstofdioxideconcentratie

Duur van de blootstelling

Punt 6
Punt 7 voor pluimvee

2 Koolstof
dioxide in 
lage
concentratie

Blootstelling van dieren bij bewustzijn aan een 
gasmengsel dat minder dan 30% koolstofdioxide 
bevat

Varkens en pluimvee Koolstofdioxideconcentratie

Duur van de blootstelling

Maximaal tijdsinterval tussen 
bedwelmen en doden (varkens)

Punt 7 voor pluimvee

3 Inerte gassen Blootstelling van dieren bij bewustzijn aan een 
mengsel van inerte gassen (zoals argon of stikstof) dat 
minder dan 2% zuurstof bevat

Varkens en pluimvee Zuurstofconcentratie.

Duur van de blootstelling

Maximaal tijdsinterval tussen 
bedwelmen 
en doden (varkens)

Punt 7 voor pluimvee

4 Koolstof
monoxide
(zuivere
bron)

Blootstelling van dieren bij bewustzijn aan een 
gasmengsel dat meer dan 4 % koolstofdioxide bevat

Biggen Kwaliteit van de gasbron

Koolstofmonoxideconcentratie

Duur van de blootstelling

Temperatuur van het gas

Punt 8
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Or. en
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Motivering

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.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – hoofdstuk 2 – tabel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Koolstofdioxide in hoge en lage 
concentratie, gebruik van inerte gassen of 
een combinatie van deze gasmengsels bij 
pluimvee

7. Koolstofdioxide in hoge en lage 
concentratie, gebruik van inerte gassen of 
een combinatie van deze gasmengsels bij 
pluimvee

7.1 Koolstofdioxide in hoge concentratie 
mag in slachthuizen niet worden gebruikt, 
maar alleen op boerderijen om een teveel 
aan kuikens te doden of om ziekten in te 
perken.
7.2 De enige uitzondering op de in 7.1 
genoemde regel geldt wanneer gebruik 
wordt gemaakt van een 
tweefasenmethode, met in de eerste fase 
een mengsel van 40% CO2, 30% zuurstof 
en 30% stikstof gedurende 30 seconden, 
gevolgd door 80% CO2 in lucht wanneer 
de vogels bewusteloos zijn.

In geen geval mogen gassen de kamer of 
de locatie binnendringen waar pluimvee 
bedwelmd en gedood dient te worden 
indien dit tot brandwonden zou kunnen 
leiden of onnodig lijden veroorzaakt door 

7.3. In geen geval mogen gassen de kamer 
of de locatie binnendringen waar pluimvee 
bedwelmd en gedood dient te worden 
indien dit tot brandwonden zou kunnen 
leiden of onnodig lijden veroorzaakt door 
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bevriezing of een te lage 
vochtigheidsgraad.

bevriezing of een te lage 
vochtigheidsgraad.

7.4 Koolstofdioxide mag niet worden 
gebruikt voor eenden en ganzen.
7.5 Vogels mogen niet verbloeden tenzij 
zij dood zijn.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2 De dieren worden zo spoedig mogelijk 
na aankomst uitgeladen en vervolgens 
zonder onnodige vertraging geslacht.

1.2 De dieren worden zo spoedig mogelijk 
na aankomst uitgeladen en vervolgens 
zonder onnodige vertraging geslacht.

Bij pluimvee en lagomorfen mag de totale 
transporttijd plus de tijd tussen het moment 
van uitladen en de uiteindelijke slacht niet 
meer dan 12 uur bedragen.

De totale transporttijd plus de tijd tussen 
het moment van uitladen en de 
uiteindelijke slacht mag 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) 6 uur voor niet-gespeende dieren en 

dieren die tijdens het transport of de 
onderbrenging niet kunnen worden 
gevoederd.
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(b) 24 uur voor eenhoevigen en varkens; (b) 12 uur voor alle andere dieren.
(c) 29 uur voor herkauwers.
Na het verstrijken van genoemde termijnen 
worden de dieren ondergebracht en 
gevoederd, waarna zij vervolgens met
gepaste, regelmatige tussenpozen een 
redelijke hoeveelheid voer dienen te 
krijgen. In dergelijke gevallen worden de 
dieren voorzien van een adequate 
hoeveelheid strooisel of gelijksoortig 
materiaal dat een mate van comfort 
waarborgt die afgestemd is op de diersoort 
en de betreffende hoeveelheid dieren. Dit 
materiaal dient urine en uitwerpselen op 
adequate wijze te absorberen.

Na het verstrijken van genoemde termijnen 
worden de dieren ondergebracht en 
gevoederd, waarna zij vervolgens met 
gepaste, regelmatige tussenpozen een 
redelijke hoeveelheid voer dienen te 
krijgen. In dergelijke gevallen worden de 
dieren voorzien van een adequate 
hoeveelheid strooisel of gelijksoortig 
materiaal dat een mate van comfort 
waarborgt die afgestemd is op de diersoort 
en de betreffende hoeveelheid dieren. Dit 
materiaal dient urine en uitwerpselen op 
adequate wijze te absorberen.

Or. en

Motivering

Voor het welzijn van de dieren is het van cruciaal belang om de transport- en 
onderbrengingstijd te verkorten. Dieren die gedurende het transport/de onderbrenging niet 
worden gevoederd, bijv. pluimvee, moeten korter worden vervoerd/ondergebracht.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – paragraaf 1 – punt 1. -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.-1. Tijdens hun transport worden de 
dieren rustig behandeld. Zij krijgen 
genoeg ruimte om te bewegen en er wordt 
gebruik gemaakt van hun kudde-instinct. 
Indien nodig, zoals bij paardachtigen, 
worden de dieren echter afzonderlijk 
meegevoerd.  

Or. en
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