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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V klavnicah Evropske unije je vsako leto usmrčenih na milijone živali, kot so prašiči, ovce, 
koze in govedo. Poleg tega je v EU letno ubite štiri milijarde perutnine.

Mnogo teh živali prenaša veliko trpljenje, ne samo med prevozom do klavnic, temveč tudi v 
času usmrtitve. Evropska unija je dolžna izvršiti temeljite spremembe za zmanjševanje tega 
trpljenja ob upoštevanju, da veliko število njenih državljanov zahteva povišane standarde za 
zaščito dobrega počutja živali.

Zmanjšanje porabe mesa bi bilo najbolj neposreden način za zmanjšanje trpljenja, ki ga 
prenašajo milijoni živali, in s tem končanje tega obsežnega ubijanja živali. To bi morala biti 
prednostna naloga ob hkratnem doseganju nekaterih takojšnjih sprememb. Na žalost je zelo 
malo verjetno, da bo poraba mesa v bližnji prihodnosti prenehala. Zato je bistveno, da se 
trpljenje živali v času zakola zmanjša na najnižjo možno raven.

Zato kot poročevalec pozdravljam predlog Komisije za revizijo direktive 93/119/ES. 
Predlagana uredba uvaja enake minimalna pravila za ravnanje z živalmi v času zakola v 
celotni Evropski uniji. Pomembno je poudariti, da morajo nosilci dejavnosti zagotoviti dobro 
počutje živali ter čim bolj zmanjšati vznemirjenje in trpljenje med usmrtitvijo.

Vendar poročevalec meni, da je predlog Komisije potrebno izboljšati. Treba je spodbujati 
ustanovitev in uporabo mobilnih klavnic. Te so lahko učinkovit način za zmanjševanje 
potrebe po prevozu živali na dolge razdalje po Evropi in s tem odpravljanje stresa, ki ga 
morajo živali prenašati med takšnimi dolgimi prevozi. Takšne mobilne klavnice se redno 
uporabljajo na Norveškem. Evropska unija bi morala slediti izkušnji na Norveškem.

Uredba Komisije zahteva od vseh klavnic, da imenujejo uradne inšpektorje za zaščito dobrega 
počutja živali, kar zahteva, da si nosilci dejavnosti resnično prizadevajo za izvrševanje 
dobrega počutja živali. Vendar ta inšpektor ne more in ne sme nadomestiti običajnega nadzora 
in inšpekcij, ki jih izvajajo nacionalni organi v vsaki državi članici. Na podlagi izkušenj v
državah članicah morajo biti nadzor in inšpekcije bolj pogoste in izboljšane. Možen način 
financiranja inšpekcij bi bil, da bi industrija prispevala majhno pristojbino na podlagi vsakega 
kilograma proizvedenega mesa.

Poročevalec bi razen tega želel poudariti še pomembnost, da predlagana nacionalna 
referenčna središča delujejo neodvisno, saj morajo zagotavljati strokovno in tehnično znanje 
na področju vprašanj dobrega počutja živali. 

Treba je jasno poudariti, da predlagana uredba določa samo minimalna pravila. To pomeni, da 
je posameznim državam članicam ne le treba dopustiti uporabo višjih standardov za dobro 
počutje živali, temveč jih je treba k temu tudi spodbujati. Višji standardi bi lahko spodbudili 
postopno izboljšanje zaščite dobrega počutja živali ob hkratnem zmanjšanju trpljenja živali v 
času usmrtitve na najmanjšo možno mero.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ribe se po fiziologiji bistveno 
razlikujejo od kopenskih živali, zakol in 
usmrtitev farmsko gojenih rib pa poteka v 
popolnoma drugačnem okviru, zlasti glede 
inšpekcije. Poleg tega je omamljanje rib 
veliko manj raziskano področje kot 
omamljanje drugih gojenih vrst. Za zaščito 
rib pri usmrtitvi je treba vzpostaviti ločene 
standarde. Zato je treba določbe, ki se 
uporabljajo za ribe, zaenkrat omejiti na 
glavno načelo. V okviru nadaljnjih pobud 
je treba obravnavati zakonodajne in 
nezakonodajne možnosti, te pobude pa 
Skupnost lahko sprejme na podlagi 
znanstvene ocene tveganja za zakol ali 
usmrtitev rib, ki jo izvede Evropska 
agencija za varnost hrane, in ob 
upoštevanju socialnih, ekonomskih in 
upravnih posledic.

(11) Ribe se po fiziologiji bistveno 
razlikujejo od kopenskih živali, zakol in 
usmrtitev farmsko gojenih rib pa poteka v 
popolnoma drugačnem okviru, zlasti glede 
inšpekcije. Poleg tega je omamljanje rib 
veliko manj raziskano področje kot 
omamljanje drugih gojenih vrst. Za zaščito 
rib pri usmrtitvi je vseeno treba vzpostaviti 
ločene standarde v roku petih let od 
pričetka veljavnosti te uredbe. Zato je 
treba določbe, ki se uporabljajo za ribe, do 
tedaj omejiti na glavno načelo. V okviru 
teh nadaljnjih pobud je treba obravnavati 
zakonodajne in nezakonodajne možnosti, te 
pobude pa Skupnost lahko sprejme na 
podlagi znanstvene ocene tveganja za zakol 
ali usmrtitev rib, ki jo izvede Evropska 
agencija za varnost hrane, in ob 
upoštevanju socialnih, ekonomskih in 
upravnih posledic.

Or. en

Obrazložitev

Za mnogo farmsko gojenih rib še ni jasno, katera je najprimernejša metoda zakola. Vendar 
pa obstajajo znanstveni dokazi (poročilo Evropske agencije za varnost hrane z dne 15. junija 
2004), da nekatere metode povzročajo negativne učinke, kot so stres in strah, na dobro
počutje rib, zaradi česar traja dalj časa, da ribe izgubijo zavest.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Dobro usposobljeno in spretno osebje 
izboljšuje razmere za ravnanje z živalmi. 
Usposobljenost v zvezi z dobrim počutjem 
živali pomeni znanje o osnovnih 
vedenjskih vzorcih in potrebah zadevnih 
vrst ter znakih zavesti in občutljivosti. Prav 
tako vključuje strokovne izkušnje in znanje 
glede uporabljene opreme za omamljanje. 
Zato mora osebje za usmrtitev živali za 
prehrano ljudi in osebje za nadzor 
sezonskih usmrtitev kožuharjev imeti 
spričevalo o usposobljenosti za postopke, 
ki jih opravlja. Zahteva po spričevalu o 
usposobljenosti za drugo osebje za 
usmrtitev živali pa bi bila nesorazmerna z 
zastavljenimi cilji.

(27) Dobro usposobljeno in spretno osebje 
izboljšuje razmere za ravnanje z živalmi. 
Usposobljenost v zvezi z dobrim počutjem 
živali pomeni znanje o osnovnih 
vedenjskih vzorcih in potrebah zadevnih 
vrst ter znakih zavesti in občutljivosti. Prav 
tako vključuje strokovne izkušnje in znanje 
glede uporabljene opreme za omamljanje. 
Zato mora osebje za usmrtitev živali za 
prehrano ljudi in proizvodnjo krzna imeti
spričevalo o usposobljenosti za postopke, 
ki jih opravlja. Zahteva po spričevalu o 
usposobljenosti za drugo osebje za 
usmrtitev živali pa bi bila nesorazmerna z 
zastavljenimi cilji.

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga, da bi se osebje, ki dela v proizvodnji krzna, izvzelo iz zahteve po spričevalu o 
usposobljenosti.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Mobilne klavnice zmanjšujejo potrebo 
po prevozu živali na dolge razdalje in tako 
lahko prispevajo k zaščiti dobrega počutja 
živali. Vendar se tehnične omejitve za 
mobilne klavnice in nemobilne klavnice 
razlikujejo, zato je tehnična pravila 
mogoče treba prilagoditi. Zato mora ta 
uredba zagotoviti možnost odstopanj za 
mobilne klavnice od zahtev v zvezi z 

(34) Mobilne klavnice zmanjšujejo potrebo 
po prevozu živali na dolge razdalje in tako 
prispevajo k zaščiti dobrega počutja živali. 
Države članice bi zato morale podpirati in 
spodbujati nadaljnji razvoj ter povečanje 
uporabe mobilnih klavnic. Vendar se 
tehnične omejitve za mobilne klavnice in 
nemobilne klavnice razlikujejo, zato je 
tehnična pravila mogoče treba prilagoditi. 
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gradnjo, ureditvijo in opremo klavnic. Zato mora ta uredba zagotoviti možnost 
odstopanj za mobilne klavnice od zahtev v 
zvezi z gradnjo, ureditvijo in opremo 
klavnic. Komisija bi morala do 1. januarja 
2013 predložiti zakonodajni predlog za 
povečanje uporabe mobilnih klavnic v 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Mobilne klavnice zmanjšujejo stres, ki ga živalim povzročajo dejavnosti ravnanja in prevoza 
pred zakolom in na ta način tudi zmanjšujejo tveganje slabše kakovosti mesa. Poleg tega 
zagotavljajo tudi okoljske koristi v smislu nižjih emisij CO2. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Pri usmrtitvi brez omamljanja je treba 
natančno prerezati vrat, da se zmanjša 
trpljenje. Poleg tega je pri živalih, katerim 
premikanje po prerezu vratu ni mehansko 
omejeno, verjetna upočasnitev procesa 
krvavitve, pri čemer se po nepotrebnem 
podaljša trpljenje živali. Živalim, 
usmrčenim brez omamljanja, je zato treba 
posamično omejiti premikanje.

(37) Pri usmrtitvi brez omamljanja je treba 
natančno prerezati vrat, da se zmanjša 
trpljenje. Poleg tega je pri živalih, katerim 
premikanje po prerezu vratu ni mehansko 
omejeno, verjetna upočasnitev procesa 
krvavitve, pri čemer se po nepotrebnem 
podaljša trpljenje živali. Živalim, 
usmrčenim brez omamljanja, je zato treba 
posamično omejiti premikanje in zagotoviti 
učinkovito omamljanje takoj po prerezu 
vratu.

Or. en

Obrazložitev

Seveda je treba upoštevati tudi ritualni zakol. Vendar mora za zaščito živali pred nepotrebnim 
trpljenjem veljati osnovna zahteva po naknadnem omamljanju.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka a – podtočka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) v okviru kulturnih ali športnih
dogodkov; 

(iii) v okviru kulturnih dogodkov;

Or. en

Obrazložitev

Ni razlogov za izključitev športnih dogodkov iz področja te uredbe. 

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „omamljanje“ pomeni vsak nameren 
proces, ki povzroči izgubo zavesti in 
občutljivosti brez bolečine, vključno z 
vsakim procesom, ki privede do takojšnje 
smrti;

(f) „omamljanje“ pomeni vsak nameren 
proces, ki povzroči izgubo zavesti in 
občutljivosti brez bolečine, vznemirjenja 
ali trpljenja, vključno z vsakim procesom, 
ki privede do takojšnje smrti;

Or. en

Obrazložitev

Ker je pojem bolečine subjektiven, bi se moralo uporabljati enako besedilo kot v členu 3(1). 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „kulturni ali športni dogodki“ pomeni 
dogodke, ki so v bistvu in predvsem 
povezani z dolgo uveljavljenimi kulturnimi 

(h) „kulturni dogodki“ pomeni dogodke, ki 
so v bistvu in predvsem povezani z dolgo 
uveljavljenimi kulturnimi tradicijami;
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tradicijami ali športnimi dejavnostmi, 
vključno z dirkami ali drugimi oblikami 
tekmovanja, kadar pri tem ne gre za 
proizvodnjo mesa ali drugih živalskih 
proizvodov ali kadar je navedena 
proizvodnja obrobnega pomena v 
primerjavi z dogodkom samim in ni 
ekonomsko pomembna;

Or. en

Obrazložitev

Ni razlogov za izključitev športnih dogodkov iz področja te uredbe. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) „zakol“ pomeni usmrtitev živali za 
prehrano ljudi;

(j) „zakol“ pomeni usmrtitev živali za 
prehrano ljudi ali proizvodnjo krzna;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev izraza zakol izključuje kožuharje iz mnogih določb predloga. Živali, ki se koljejo 
zaradi njihovega krzna, morajo biti enako zaščitene kot druge živali, ki jih zajema ta uredba. 

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Živalim se med usmrtitvijo in 
povezanimi postopki prihrani vsakršna 

1. Živalim se med usmrtitvijo in 
povezanimi postopki, kot so omamljanje, 
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bolečina, vznemirjenje ali trpljenje. začasna namestitev, razkladanje, 
ravnanje, dvigovanje in pritrjevanje na 
obešala,  prihrani vsakršna bolečina, 
vznemirjenje ali trpljenje.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1, kadar so 
takšne metode določene v skladu z 
verskimi obredi, je žival lahko usmrčena 
brez predhodnega omamljanja, če je 
usmrtitev izvedena v klavnici.

2. Z odstopanjem od odstavka 1, kadar so 
takšne metode določene v skladu z 
verskimi obredi, je žival lahko usmrčena 
brez predhodnega omamljanja, če je 
usmrtitev izvedena v klavnici in živali 
prejmejo učinkovito omamljanje takoj po 
prerezu vratu.

Or. en

Obrazložitev

Seveda je treba upoštevati tudi ritualni zakol. Vendar mora za zaščito živali pred nepotrebnim 
trpljenjem veljati osnovna zahteva po naknadnem omamljanju.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 - pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar se lahko države članice odločijo in 
predpišejo posebne metode omamljanja za 
določene vrste živali.

Or. en



PE416.291v01-00 10/21 PA\754802SL.doc

SL

Obrazložitev

Nekatere države članice imajo strožje postopke v zvezi z metodami omamljanja, kot jih 
predvideva ta predlog uredbe. Omogočiti jim je treba, da še naprej uporabljajo te postopke.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega so od 1. januarja 2014 znotraj 
Skupnosti prepovedani električni bazeni z 
vodo za perutnino.

Or. en

Obrazložitev

Glede na resno zaskrbljenost zaradi dobrega počutja živali, ki jo je izrazila Evropska 
agencija za varnost hrane v zvezi z električnim omamljanjem, se mora ta metoda postopoma 
odpraviti. 

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Usmrtitev kožuharjev nadzoruje oseba s 
spričevalom o usposobljenosti iz člena 18, 
ki velja za vse postopke, izvedene pod 
njenim nadzorom.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga, da bi se osebje, ki dela v proizvodnji krzna, izvzelo iz zahteve po spričevalu o 
usposobljenosti.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
Pristojbina

Vsak nosilec dejavnosti mora plačati 
primerno pristojbino na kilogram zaklane 
živali, sorazmerno z velikostjo klavnice, ki 
jo določi država članica, v kateri se 
klavnica nahaja. Prihodki iz te pristojbine 
se uporabijo za financiranje referenčnih 
središč, navedenih v členu 17.

Or. en

Obrazložitev

Razumno je, da bi proizvajalci financirali referenčna središča. To breme ne sme pasti na 
ramena davkoplačevalcev.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice se lahko odločijo za 
uporabo strožjih pravil od tistih,
določenih v prilogi III.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere države članice imajo strožja operativna pravila, kot jih predvideva ta predlog 
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uredbe. Omogočiti jim je treba, da še naprej uporabljajo ta pravila.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nosilci dejavnosti zagotovijo mehansko 
omejitev možnosti živali, usmrčenih brez 
omamljanja.

2. Nosilci dejavnosti zagotovijo mehansko 
omejitev možnosti gibanja živali, 
usmrčenih brez omamljanja učinkovito 
omamljanje živali po prerezu vratu.

Or. en

Obrazložitev

Seveda je treba upoštevati tudi ritualni zakol. Vendar mora za zaščito živali pred nepotrebnim 
trpljenjem veljati osnovna zahteva po naknadnem omamljanju.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nosilci dejavnosti morajo preveriti in 
potrditi, da so živali, ki se zakoljejo brez 
predhodnega omamljanja, omamljene 
takoj po prerezu vratu in do potrditve 
smrti.

Or. en

Obrazložitev

Seveda je treba upoštevati tudi ritualni zakol. Vendar mora za zaščito živali pred nepotrebnim 
trpljenjem veljati osnovna zahteva po naknadnem omamljanju.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Uradni veterinar mora dnevno 
preverjati pravilno izvajanje zgoraj 
navedenih postopkov spremljanja ter 
voditi primerno evidenco. Dnevni pregledi 
dobrega počutja živali morajo vključevati 
tudi nadzor kazalnikov dobrega počutja in 
ključnih parametrov, opisanih v 
standardnih operativnih postopkih. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije ne omenja vloge spremljanja, ki jo izvaja uradni veterinar, saj jo zajema že 
uredba 854/2004, ki določa posebna pravila za organizacijo uradnega nadzora izdelkov 
živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi. Vendar je vloga uradnega veterinarja 
pomembna pri izvrševanju te uredbe in mora biti zaradi tega izrecno navedena.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi nacionalno 
referenčno središče (v nadaljnjem besedilu: 
referenčno središče) za opravljanje 
naslednjih nalog:

1. Vsaka država članica določi nacionalno 
referenčno središče (v nadaljnjem besedilu: 
referenčno središče), ki ga sestavljajo 
neodvisni znanstveniki in drugi 
strokovnjaki na področju dobrega počutja 
živali, za opravljanje naslednjih nalog:

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba neodvisnost in strokovno pristojnost.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) predhodno ocenjevanje parametrov, 
če se nosilec dejavnosti odloči, da bo 
izvajal postopek s parametri, ki ne 
upoštevajo objavljenih smernic ali 
kodeksov dobrih praks.

Or. en

Obrazložitev

Uvesti je treba učinkovite izvršilne ukrepe.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 19 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) od nosilca dejavnosti zahteva, da 
spremeni svoje standardne operativne 
postopke ter zlasti upočasni ali zaustavi 
proizvodnjo;

(a) od nosilca dejavnosti zahteva, da 
spremeni svoje standardne operativne 
postopke ter zlasti upočasni ali zaustavi 
proizvodnjo;

Or. en

Obrazložitev

Uvesti je treba učinkovite izvršilne ukrepe.
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija do 1. januarja 2013 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
zakonodajni predlog o povečanju uporabe 
mobilnih klavnic znotraj Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Mobilne klavnice zmanjšujejo stres, ki ga živalim povzročajo dejavnosti ravnanja in prevoza 
pred zakolom in na ta način tudi zmanjšujejo tveganje slabše kakovosti mesa. Poleg tega 
zagotavljajo tudi okoljske koristi v smislu nižjih emisij CO2.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporablja se od [1. januarja 2011]. Uporablja se od [1. januarja 2010].

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga, da bi z začetkom veljavnosti uredbe čakali do leta 2011. 
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Priloga I – Poglavje I – tabela 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Št. Naziv Opis Kategorija živali Glavni parametri Posebne zahteve za 
nekatere metode –
poglavje II te 
priloge

1 Ogljikov 
dioksid v visoki 
koncentraciji

Izpostavitev zavestnih živali mešanici plina, ki 
vsebuje več kot 30 % ogljikovega dioksida.

Prašiči, perutnina in 
kožuharji.

Koncentracija ogljikovega dioksida. 

Trajanje izpostavljenosti. 

Najdaljši časovni razmiki od 

omamljanja do zakola (prašiči).

Točka 6. 
Točka 7 za perutnino.

2 Ogljikov 
dioksid v nizki 
koncentraciji

Izpostavitev zavestnih živali mešanici plina, ki 
vsebuje manj kot 30 % ogljikovega dioksida.

Prašiči in perutnina. Koncentracija ogljikovega dioksida.

Trajanje izpostavljenosti.

Najdaljši časovni razmiki od 
omamljanja do zakola v primeru 
omamljanja (prašiči).

Točka 7 za perutnino.

3 Inertni plini Izpostavitev zavestnih živali mešanici inertnih plinov, 
kot sta argon ali dušik, ki vsebuje manj kot 2 % 
kisika.

Prašiči in perutnina. Koncentracija kisika.

Trajanje izpostavljenosti.

Najdaljši časovni razmiki od 
omamljanja do zakola v primeru 
omamljanja (prašiči).

Točka 7 za perutnino.

4 Ogljikov 
monoksid (čisti 
vir)

Izpostavitev zavestnih živali mešanici plina, ki 
vsebuje več kot 4 % ogljikovega monoksida.

Kožuharji in pujski. Kakovost vira plina.

Koncentracija ogljikovega monoksida.

Točka 8.
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Trajanje izpostavljenosti.

Temperatura plina.

5 Ogljikov 
monoksid v 
povezavi z 
drugimi plini

Izpostavitev zavestnih živali mešanici plina, ki 
vsebuje več kot 1 % ogljikovega monoksida v 
povezavi z drugimi strupenimi plini.

Kožuharji. Koncentracija ogljikovega monoksida.

Trajanje izpostavljenosti.

Temperatura plina.

Filtracija plina, ki ga proizvaja stroj.

Točka 8.
Točka 9.

Besedilo, ki ga predlaga Parlament

Št. Naziv Opis Kategorija živali Glavni parametri Posebne zahteve za 
nekatere metode –
poglavje II te 
priloge

1 Ogljikov 
dioksid v visoki 
koncentraciji

Izpostavitev zavestnih živali mešanici plina, ki 
vsebuje več kot 30 % ogljikovega dioksida.

Prašiči in perutnina. Koncentracija ogljikovega dioksida.

Trajanje izpostavljenosti.

Točka 6.
Točka 7 za perutnino.

2 Ogljikov 
dioksid v nizki 
koncentraciji

Izpostavitev zavestnih živali mešanici plina, ki 
vsebuje manj kot 30 % ogljikovega dioksida.

Prašiči in perutnina. Koncentracija ogljikovega dioksida.

Trajanje izpostavljenosti.

Najdaljši časovni razmiki od 
omamljanja do zakola v primeru 
omamljanja (prašiči).

Točka 7 za perutnino.

3 Inertni plini Izpostavitev zavestnih živali mešanici inertnih plinov, 
kot sta argon ali dušik, ki vsebuje manj kot 2 % 
kisika.

Prašiči in perutnina. Koncentracija kisika.

Trajanje izpostavljenosti.

Najdaljši časovni razmiki od 
omamljanja do zakola v primeru 
omamljanja (prašiči).

Točka 7 za perutnino.

4 Ogljikov 
monoksid (čisti 
vir)

Izpostavitev zavestnih živali mešanici plina, ki 
vsebuje več kot 4 % ogljikovega monoksida.

Pujski Kakovost vira plina.

Koncentracija ogljikovega monoksida.

Točka 8.
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Trajanje izpostavljenosti.

Temperatura plina.

Or. en
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Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Priloga I – Poglavje 2 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ogljikov dioksid v visoki in nizki 
koncentraciji, uporaba inertnih plinov ali 
kombinacije navedenih mešanic plinov za 
perutnino

7. Ogljikov dioksid v visoki in nizki 
koncentraciji, uporaba inertnih plinov ali 
kombinacije navedenih mešanic plinov za 
perutnino

7.1 Ogljikov dioksid v visoki koncentraciji 
se ne sme uporabljati v klavnicah, temveč 
samo na farmah za usmrtitev presežnih 
piščancev ali za nadzor bolezni.
7.2 Edina izjema od pravila v 7.1 je, če se 
uporablja dvofazna metoda, z uporabo 
mešanice 40 % CO2, 30 % kisika in 30 % 
dušika za 30 sekund v prvi fazi in nato 80 
% CO2 v zraku, ko so ptice nezavestne.

Plini v nobenem primeru ne uidejo v 
komoro ali prostor za omamljanje ali 
usmrtitev perutnine na tak način, da bi 
lahko povzročili opekline ali razburili 
živali zaradi zamrznitve ali pomanjkanja 
vlažnosti.

7.3 Plini v nobenem primeru ne uidejo v 
komoro ali prostor za omamljanje ali 
usmrtitev perutnine na tak način, da bi 
lahko povzročili opekline ali razburili 
živali zaradi zamrznitve ali pomanjkanja 
vlažnosti.

7.4. Ogljikov dioksid se ne sme uporabljati 
pri racah in goseh.
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7.5 Ptic se ne sme pustiti izkrvaveti, razen 
če so mrtve.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Priloga III – odstavek 1 – točka 1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2 Živali je po prihodu treba raztovoriti 
čim hitreje in nato zaklati brez 
nepotrebnega odlašanja.

1.2 Živali je po prihodu treba raztovoriti 
čim hitreje in nato zaklati brez 
nepotrebnega odlašanja.

Pri perutnini ali lagomorfih skupni čas 
prevoza, prištet času med raztovarjanjem in 
zakolom, ne sme preseči 12 ur.

Skupni čas prevoza, prištet času med 
raztovarjanjem in zakolom, ne sme preseči:

Pri sesalcih, razen pri lagomorfih, skupni 
čas prevoza, prištet času med 
raztovarjanjem in zakolom, ne sme 
preseči:
(a) 19 ur za neodstavljene živali; (a) 6 ur za neodstavljene živali in živali, ki 

jih med prevozom ali v prostoru za 
začasno namestitev ni mogoče krmiti;

(b) 24 ur za kopitarje in prašiče; (b) 12 ur za vse druge živali.
(c) 29 ur za prežvekovalce.
Po izteku navedenih rokov je živali treba 
začasno namestiti, nakrmiti in jim nato v 
ustreznih časovnih razmakih zagotoviti 
zmerne količine hrane. V takih primerih je 
živalim treba zagotoviti ustrezno količino 
stelje ali enakovrednega materiala, ki 

Po izteku navedenih rokov je živali treba 
začasno namestiti, nakrmiti in jim nato v 
ustreznih časovnih razmakih zagotoviti 
zmerne količine hrane. V takih primerih je 
živalim treba zagotoviti ustrezno količino 
stelje ali enakovrednega materiala, ki 



PA\754802SL.doc 21/21 PE416.291v01-00

SL

zagotavlja raven ugodja, ustreznega za 
zadevno vrsto in število živali. Ta material 
mora zagotavljati primerno absorpcijo 
urina in blata.

zagotavlja raven ugodja, ustreznega za 
zadevno vrsto in število živali. Ta material 
mora zagotavljati primerno absorpcijo 
urina in blata.

Or. en

Obrazložitev

Za dobro počutje živali je bistveno, da se skrajša čas prevoza in začasne namestitve. Živalim, 
ki med prevozom/začasno namestitvijo ne dobijo hrane, npr. perutnini, je treba čas 
prevoza/začasne namestitve še dodatno skrajšati.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Priloga III – odstavek 1 – točka 1. -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.-1. Pri premikanju se mora z živalmi 
ravnati umirjeno. Imeti morajo dovolj 
prostora za premikanje in uporabiti je 
treba njihov čredni nagon. Če je potrebno, 
kot na primer pri konjih, je treba živali 
voditi posamezno. 

Or. en
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