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KORTFATTAD MOTIVERING

Varje år avlivas miljontals djur, som exempelvis grisar, får, getter och nötkreatur, i EU:s 
slakterier. Dessutom avlivas fyra miljoner fjäderfän i EU varje år.

Många av dessa djur får utstå allvarligt lidande, inte bara under transporten till slakteriet utan 
också vid själva slakten. Europeiska unionen har skyldighet att genomföra grundläggande 
förändringar för att minimera detta lidande, med tanke på att ett stort antal EU-medborgare 
kräver standardrutiner för djurskydd.

Att skära ned på köttkonsumtionen skulle vara det naturligaste sättet att minska det lidande 
som miljontals djur utsätts för och att sätta stopp för detta omfattande avlivande av djur. Detta 
borde få hög prioritet, i syfte att snabbt få till stånd förändringar. Det är olyckligtvis högst 
osannolikt att köttkonsumtionen kommer att upphöra inom en snar framtid. Därför är det 
nödvändigt att minska djurens lidande vid tidpunkten för slakt till ett absolut minimum.

I egenskap av föredragande välkomnar jag därför kommissionens förslag till en översyn av 
direktiv 93/119/EG. I den föreslagna förordningen införs samma minimibestämmelser för 
skydd av djur vid tidpunkten för slakt i hela EU. Det är viktigt att framhålla att aktörerna bär 
ansvaret för att garantera djurens välbefinnande, att minska plågan och lidandet vid 
tidpunkten för avlivande till ett minimum.

Föredraganden anser dock att kommissionens förslag kräver vissa förbättringar. Införande och 
användning av mobila slakterier bör uppmuntras. Detta skulle på ett effektivt sätt kunna 
minska behovet av att transportera djur långa sträckor över Europa och följaktligen eliminera 
den stress som djuren utsätts för under sådana långa transporter. Denna typ av mobila 
slakterier är vanlig i Norge. EU borde kunna bygga på de erfarenheter som gjorts i Norge.

I kommissionens förordning krävs att det ska finnas officiella djurskyddsinspektörer på alla 
slakterier, vilket skulle göra aktörerna verkligt delaktiga i upprätthållandet av djurens 
välbefinnande. Dessa inspektörer kan och bör emellertid inte ersätta de normala kontroller och 
inspektioner som utförs av de nationella myndigheterna i varje enskild medlemsstat. Utifrån 
erfarenheter i medlemsstaterna bör sådana kontroller och inspektioner snarare göras oftare och 
förbättras. En möjlig finansieringsmetod för inspektionerna skulle vara att industrin bidrar 
med ett litet arvode per kilo producerat kött.

Föredraganden vill vidare understryka att det är nödvändigt att de nationella referenscentrum 
som föreslagits verkar oberoende, eftersom dessa centrum ska lämna sakutlåtanden och 
tekniska sakutlåtanden om djurskyddsfrågor. 

Det måste klargöras att det bara är minimibestämmelser som fastställs i den föreslagna 
förordningen. Enskilda medlemsstater bör inte bara tillåtas att tillämpa högre krav på 
djurhållning utan också uppmuntras till detta. Högre krav skulle kunna leda till en gradvis 
förbättring av djurskyddet och samtidigt minska djurens lidande före och vid tidpunkten för 
avlivande till ett absolut minimum.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Fisk och landlevande djur är fysiskt 
mycket olika och odlad fisk slaktas och 
avlivas i ett mycket annorlunda 
sammanhang, särskilt avseende 
inspektionsförfarandet. Dessutom är 
forskningen om bedövning av fisk mycket 
mindre utvecklad än för andra uppfödda 
arter. För skydd av fisk vid avlivning bör 
andra standarder införas. Bestämmelser 
som gäller för fisk bör därför för 
närvarande gälla endast de centrala 
principerna. Andra initiativ bör ta hänsyn 
till rättsliga och icke rättsliga alternativ och 
kan tas av gemenskapen på grundval av en 
vetenskaplig riskbedömning för slakt och 
avlivning av fisk från Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet och 
med hänsyn till sociala, ekonomiska och 
administrativa konsekvenser.

(11) Fisk och landlevande djur är fysiskt 
mycket olika och odlad fisk slaktas och 
avlivas i ett mycket annorlunda 
sammanhang, särskilt avseende 
inspektionsförfarandet. Dessutom är 
forskningen om bedövning av fisk mycket 
mindre utvecklad än för andra uppfödda 
arter. För skydd av fisk vid avlivning bör 
dock andra standarder införas inom fem år 
efter att denna förordning trätt i kraft. 
Bestämmelser som gäller för fisk bör 
därför fram till dess gälla endast de 
centrala principerna. Dessa initiativ bör ta 
hänsyn till rättsliga och icke rättsliga 
alternativ och kan tas av gemenskapen på 
grundval av en vetenskaplig 
riskbedömning för slakt och avlivning av 
fisk från Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och med hänsyn till 
sociala, ekonomiska och administrativa 
konsekvenser.

Or. en

Motivering

Det har ännu inte fastställts vilken avlivningsmetod som är lämpligast för många sorters 
odlad fisk. Det är dock vetenskapligt bevisat (i EFSA:s rapport av den 15 juni 2004) att vissa 
metoder påverkar fiskens välbefinnande på ett negativt sätt, t.ex. genom stress och olust, 
vilket medför att det tar lång tid innan fisken förlorar medvetandet.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Välutbildad och kvalificerad personal 
förbättrar de förhållanden under vilka 
djuren behandlas. Kompetens avseende 
djurskydd innebär kunskap om 
grundläggande beteendemönster och 
berörda arters behov samt tecken på 
medvetande och känslighet. Det innebär 
också teknisk kunskap om den 
bedövningsutrustning som används. Man 
bör därför kräva att personal som avlivar 
djur som är avsedda att användas som 
livsmedel och personer som övervakar 
säsongbetonad avlivning av pälsdjur har 
ett kompetensbevis för de uppgifter de 
utför. Men att kräva kompetensbevis av 
annan personal som avlivar djur skulle vara 
oproportionerligt i förhållande till de 
uppsatta målen.

(27) Välutbildad och kvalificerad personal 
förbättrar de förhållanden under vilka 
djuren behandlas. Kompetens avseende 
djurskydd innebär kunskap om 
grundläggande beteendemönster och 
berörda arters behov samt tecken på 
medvetande och känslighet. Det innebär 
också teknisk kunskap om den 
bedövningsutrustning som används. Man 
bör därför kräva att personal som avlivar 
djur som är avsedda att användas som 
livsmedel och till pälsproduktion har ett 
kompetensbevis för de uppgifter de utför. 
Men att kräva kompetensbevis av annan 
personal som avlivar djur skulle vara 
oproportionerligt i förhållande till de 
uppsatta målen.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att undanta personal på pälsfarmer från kravet på kompetensbevis.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Mobila slakterier minskar behovet av 
att transportera djur långa vägar, vilket kan
bidra till bättre djurskydd. Mobila 
slakterier har dock andra tekniska 
begränsningar jämfört med stationära 
slakterier och följaktligen bör de tekniska 
kraven eventuellt anpassas. Det bör vara 
möjligt att enligt denna förordning tillåta 

(34) Mobila slakterier minskar behovet av 
att transportera djur långa vägar, vilket 
bidrar till bättre djurskydd. 
Medlemsstaterna bör därför stödja och 
uppmuntra en vidare utveckling och en 
ökad användning av mobila slakterier.
Mobila slakterier har dock andra tekniska 
begränsningar jämfört med stationära 
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undantag för mobila slakterier avseende 
kraven på konstruktion, utformning och 
utrustning.

slakterier och följaktligen bör de tekniska 
kraven eventuellt anpassas. Det bör vara 
möjligt att enligt denna förordning tillåta 
undantag för mobila slakterier avseende 
kraven på konstruktion, utformning och
utrustning. Kommissionen bör lägga fram 
ett lagförslag om ökad användning av 
mobila slakterier inom gemenskapen 
senast den 1 januari 2013.

Or. en

Motivering

Mobila slakterier bidrar till att minska den stress som hantering och transport medför för 
djuren före slakt, och de bidrar följaktligen också till att minska risken för försämrad 
köttkvalitet. Dessutom har de miljömässiga fördelar till följd av minskade koldioxidutsläpp. 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Avlivning utan bedövning kräver ett 
rätt utfört halssnitt för att minimera 
lidandet. Det är risk för att djur som inte 
fixeras mekaniskt då snittet läggs avblodas 
långsammare, vilket onödigt förlänger 
djurens lidande. Djur som slaktas utan 
bedövning bör därför hållas fast.

(37) Avlivning utan bedövning kräver ett 
rätt utfört halssnitt för att minimera 
lidandet. Det är risk för att djur som inte 
fixeras mekaniskt då snittet läggs avblodas 
långsammare, vilket onödigt förlänger 
djurens lidande. Djur som slaktas utan 
bedövning bör därför hållas fast och få 
effektiv bedövning omedelbart efter att 
snittet lagts.

Or. en

Motivering

Hänsyn ska naturligtvis tas till förfarandet vid religiös slakt. För att skydda djuren från 
onödigt lidande måste dock det grundläggande kravet på bedövning i efterhand tillämpas.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) under kultur- eller sportevenemang, (iii) under kulturevenemang,

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att utesluta sportevenemang från räckvidden för denna förordning. 

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) bedövning: varje avsiktligt framkallad 
process som leder till att ett djur utan 
smärta förlorar medvetandet och 
känslighet, inbegripet varje process som 
leder till omedelbar död,

(f) bedövning: varje avsiktligt framkallad 
process som leder till att ett djur utan 
smärta, plåga eller lidande förlorar 
medvetandet och känslighet, inbegripet 
varje process som leder till omedelbar död,

Or. en

Motivering

Eftersom uppfattningen av smärta är subjektiv bör samma formulering gälla som i artikel 3.1.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) kultur- eller sportevenemang: 
evenemang som i grunden och 
huvudsakligen har anknytning till 
kulturella traditioner eller sportverksamhet 

h) kulturevenemang: evenemang som i 
grunden och huvudsakligen har anknytning 
till kulturella traditioner,
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med långa anor, bland annat 
kapplöpningar eller andra tävlingsformer, 
där ingen produktion av kött eller andra 
animalieprodukter förekommer, eller där 
produktionen är marginell jämfört med 
själva evenemanget och ekonomiskt 
obetydlig,

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att utesluta sportevenemang från räckvidden för denna förordning. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) slakt: avlivning av djur avsedda att 
användas som livsmedel,

j) slakt: avlivning av djur avsedda att 
användas som livsmedel eller för 
pälsproduktion,

Or. en

Motivering

Definitionen av slakt medför att pälsdjur utesluts från många av bestämmelserna i detta 
förslag. Djur som avlivas för sin päls borde få samma skydd som andra djur som täcks av 
denna förordning. 

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Djur ska förskonas från all smärta, plåga 
eller lidande som kan undvikas vid 
tidpunkten för avlivning och därmed 
sammanhängande verksamhet.

1. Djur ska förskonas från all smärta, plåga 
eller lidande som kan undvikas vid 
tidpunkten för avlivning och därmed 
sammanhängande verksamhet, som t.ex. 
bedövning, uppstallning, avlastning, 
hantering, upphissning och fjättring.
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Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om religiösa riter påbjuder sådana 
metoder får djur genom undantag från 
punkt 1 avlivas utan bedövning före 
avlivningen, under förutsättning att 
avlivningen äger rum i ett slakteri.

2. Om religiösa riter påbjuder sådana 
metoder får djur genom undantag från 
punkt 1 avlivas utan bedövning före 
avlivningen, under förutsättning att 
avlivningen äger rum i ett slakteri och att 
djuren får effektiv bedövning omedelbart 
efter att snittet lagts.

Or. en

Motivering

Hänsyn ska naturligtvis tas till förfarandet vid religiös slakt. För att skydda djuren från 
onödigt lidande måste dock det grundläggande kravet på bedövning i efterhand tillämpas.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De enskilda medlemsstaterna har dock 
rätt att föreskriva särskilda 
bedövningsmetoder för vissa arter.

Or. en

Motivering

Vissa medlemsstater följer en strängare praxis i fråga om bedövningsmetoder än vad som 
föreskrivs i detta förslag till förordning. De bör kunna fortsätta att tillämpa denna praxis.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniken med elektriska vattenbad för 
fjäderfä ska förbjudas inom gemenskapen 
från och med den 1 januari 2014.

Or. en

Motivering

Med tanke på den allvarliga oro för djurens välbefinnande som EFSA uttryckt i samband med 
strömförande vattenbad för bedövning måste denna metod avvecklas. 

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Avlivning av pälsdjur ska övervakas av 
en person som innehar ett sådant 
kompetensbevis som avses i artikel 18 och 
som omfattar alla de uppgifter som utförs 
under personens överinseende.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att undanta personal på pälsfarmer från kravet på kompetensbevis.



PA\754802SV.doc 11/20 PE416.291v01-00

SV

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Arvode

Alla aktörer ska betalas ett skäligt arvode 
per kilogram slaktat djur, i proportion till 
slakteriets storlek och enligt beslut av den 
medlemsstat där slakteriet ligger. 
Intäkterna från detta arvode ska 
användas för att finansiera det 
referenscentrum som avses i artikel 17.

Or. en

Motivering

Det är rimligt att producenterna ska finansiera referenscentrumen. Den bördan bör inte falla 
på skattebetalarna.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan besluta att tillämpa 
strängare regler än de som fastställs i 
bilaga III.

Or. en

Motivering

Vissa medlemsstater tillämpar strängare operativa bestämmelser än vad som föreskrivs i 
detta förslag till förordning. De bör kunna fortsätta att tillämpa dessa bestämmelser.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Aktörerna ska se till att djur som avlivas 
utan bedövning hålls fast mekaniskt.

2. Aktörerna ska se till att djur som avlivas 
utan bedövning hålls fast mekaniskt och att 
djuren får effektiv bedövning omedelbart 
efter att snittet lagts.

Or. en

Motivering

Hänsyn ska naturligtvis tas till förfarandet vid religiös slakt. För att skydda djuren från 
onödigt lidande måste dock det grundläggande kravet på bedövning i efterhand tillämpas.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Aktörerna ska kontrollera och bekräfta att 
djur som avlivats utan bedövning före 
avlivningen får effektiv bedövning i 
efterhand, omedelbart efter att snittet 
lagts och tills de har dödförklarats.

Or. en

Motivering

Hänsyn ska naturligtvis tas till förfarandet vid religiös slakt. För att skydda djuren från 
onödigt lidande måste dock det grundläggande kravet på bedövning i efterhand tillämpas.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den officiella veterinären måste 
dagligen kontrollera och på lämpligt sätt 
registrera att ovan angivna 
övervakningsprocess genomförs korrekt. 
Den dagliga kontrollen av djurens 
omständigheter och hälsotillstånd ska 
också omfatta kontroll av de indikatorer 
och huvudparametrar för välbefinnande 
som anges i standardrutinerna.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag hänvisas inte till den officiella veterinärens övervakningsroll, 
eftersom den redan täcks av förordning nr 854/2004, där särskilda bestämmelser fastställs för 
organisering av officiella kontroller av produkter av animaliskt ursprung som är avsedda som 
livsmedel. Den roll som den officiella veterinären har i genomförandet av denna förordning 
är dock av avgörande betydelse och måste därför uttryckligen understrykas.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse ett nationellt 
referenscentrum (nedan kallat 
referenscentrum) för följande uppgifter:

1. Varje medlemsstat ska utse ett nationellt 
referenscentrum (nedan kallat 
referenscentrum), bestående av oberoende
forskare och andra experter inom 
forskning om djurskydd, för följande 
uppgifter:

Or. en

Motivering

Oberoende och kompetens måste säkras.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led fa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) om en aktör beslutar att tillämpa ett 
förfarande med parametrar som inte 
följer de offentliggjorda riktlinjerna eller 
reglerna för god praxis ska dessa 
parametrar utvärderas på förhand.

Or. en

Motivering

Effektiva genomförandeåtgärder måste vidtas.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 19 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) uppmana aktörerna att ändra sina 
standardrutiner och särskilt be dem sakta 
upp eller stoppa produktionen,

a) kräva att aktörerna ändrar sina 
standardrutiner och särskilt be dem sakta 
upp eller stoppa produktionen,

Or. en

Motivering

Effektiva genomförandeåtgärder måste vidtas.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen bör senast 
den 1 januari 2013 lägga fram ett 
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lagförslag för Europaparlamentet och 
rådet om en ökad användning av mobila 
slakterier inom gemenskapen.

Or. en

Motivering

Mobila slakterier bidrar till att minska den stress som hantering och transport medför för 
djuren före slakt, och de bidrar följaktligen också till att minska risken för försämrad 
köttkvalitet. Dessutom har de miljömässiga fördelar till följd av minskade koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med 
den [1 januari 2011].

Den ska tillämpas från och med 
den [1 januari 2010].

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att förordningen inte ska träda i kraft förrän 2011. 
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel I – tabell 3

Kommissionens förslag

Nr Namn Beskrivning Djurkategori Grundläggande parametrar Särskilda krav i 
kapitel II i denna 

bilaga
1 Koldioxid i 

höga koncen-
trationer

Djur som är vid medvetande exponeras för en 
gasblandning som innehåller mer än 30 % koldioxid.

Svin, fjäderfä och 
pälsdjur.

Koncentration av koldioxid.

Exponeringens längd.

Längsta intervall mellan bedövning 
och stickning (svin).

Punkt 6.
Punkt 7 för fjäderfä.

2 Koldioxid i låga 
koncentrationer

Djur som är vid medvetande exponeras för en 
gasblandning som innehåller mindre än 30 % 
koldioxid.

Svin och fjäderfä. Koncentration av koldioxid.

Exponeringens längd.

Längsta intervall mellan bedövning och 
stickning vid bedövning (svin).

Punkt 7 för fjäderfä.

3 Inerta gaser Djur som är vid medvetande exponeras för en 
blandning av inerta gaser såsom argon eller nitrogen 
som innehåller mindre än 2 % syre.

Svin och fjäderfä. Koncentration av syre.

Exponeringens längd.

Längsta intervall mellan bedövning och 
stickning vid bedövning (svin).

Punkt 7 för fjäderfä.

4 Kolmonoxid 
(ren källa)

Djur som är vid medvetande exponeras för en 
gasblandning som innehåller mer än 4 % kolmonoxid.

Pälsdjur och spädgrisar. Gaskällans kvalitet.

Koncentration av kolmonoxid.

Exponeringens längd.

Gasens temperatur.

Punkt 8.

5 Kolmonoxid i 
samband med 

Djur som är vid medvetande exponeras för en 
gasblandning som innehåller mer än 1 % 

Pälsdjur. Koncentration av kolmonoxid. Punkt 8.
Punkt 9.
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andra gaser kolmonoxid i samband med andra giftiga gaser. Exponeringens längd.

Gasens temperatur.

Filtrering av gas från motor.

Parlamentets ändringsförslag

Nr Namn Beskrivning Djurkategori Grundläggande parametrar Särskilda krav i 
kapitel II i denna 
bilaga

1 Koldioxid i 
höga koncen-
trationer

Djur som är vid medvetande exponeras för en 
gasblandning som innehåller mer än 30 % koldioxid.

Svin och fjäderfä. Koncentration av koldioxid.

Exponeringens längd.

Punkt 6.
Punkt 7 för fjäderfä.

2 Koldioxid i låga 
koncentrationer

Djur som är vid medvetande exponeras för en 
gasblandning som innehåller mindre än 30 % 
koldioxid.

Svin och fjäderfä. Koncentration av koldioxid.

Exponeringens längd.

Längsta intervall mellan bedövning och 
stickning vid bedövning (svin).

Punkt 7 för fjäderfä.

3 Inerta gaser Djur som är vid medvetande exponeras för en 
blandning av inerta gaser såsom argon eller nitrogen 
som innehåller mindre än 2 % syre.

Svin och fjäderfä. Koncentration av syre.

Exponeringens längd.

Längsta intervall mellan bedövning och 
stickning vid bedövning (svin).

Punkt 7 för fjäderfä.

4 Kolmonoxid 
(ren källa)

Djur som är vid medvetande exponeras för en 
gasblandning som innehåller mer än 4 % kolmonoxid.

Spädgrisar. Gaskällans kvalitet.

Koncentration av kolmonoxid.

Exponeringens längd.

Gasens temperatur.

Punkt 8.

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.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Koldioxid i höga och låga 
koncentrationer, användning av inerta 
gaser eller en kombination av dessa 
gasblandningar för fjäderfä

7. Koldioxid i höga och låga 
koncentrationer, användning av inerta 
gaser eller en kombination av dessa 
gasblandningar för fjäderfä

7.1 Koldioxid i höga koncentrationer får 
inte användas i slakterier, utan bara på 
gårdar för att avliva dagsgamla 
överskottskycklingar eller vid 
sjukdomsbekämpning.
7.2 Det enda undantaget från 
bestämmelsen i 7.1 är vid tillämpande av 
en bifasisk metod, med användning av en 
blandning under den första fasen av 
40 procent koldioxid, 30 procent syre och 
30 procent kväve i 30 sekunder, följt av 
80 procent koldioxid i luft när fåglarna är 
medvetslösa.

Under inga omständigheter får gas hamna i 
kammaren eller lokalen där fjäderfä ska 
bedövas och avlivas på ett sådant sätt att 
det kan orsaka brännskador eller oro på 
grund av köld eller brist på fukt.

7.3 Under inga omständigheter får gas 
hamna i kammaren eller lokalen där 
fjäderfä ska bedövas och avlivas på ett 
sådant sätt att det kan orsaka brännskador 
eller oro på grund av köld eller brist på fukt

7.4. Koldioxid får inte användas på ankor 
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och gäss.
7.5 Fåglar får inte avblodas om de inte är 
döda.

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.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – punkt 1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2 Djuren ska avlastas så snabbt som 
möjligt efter ankomst och därefter slaktas 
utan onödiga dröjsmål.

1.2 Djuren ska avlastas så snabbt som 
möjligt efter ankomst och därefter slaktas 
utan onödiga dröjsmål.

För fjäderfä och hardjur får den totala 
tiden för transport, inbegripet tiden mellan 
avlastning och slakt, inte överstiga 
12 timmar.

Den totala tiden för transport, inbegripet 
tiden mellan avlastning och slakt, får inte 
överstiga:

För fjäderfä och hardjur får den totala 
tiden för transport, inbegripet tiden 
mellan avlastning och slakt, inte överstiga 
12 timmar.
(a) 19 timmar för inte avvanda djur, (a) 6 timmar för inte avvanda djur och djur 

som inte kan matas under transport eller 
uppstallning,

(b) 24 timmar för hästdjur och grisar, (b) 12 timmar för övriga djur.

(c) 29 timmar för idisslare.
Efter utgången av dessa tidsgränser ska 
djuren stallas upp, utfodras och därefter ges 
små mängder foder med lämpliga 
mellanrum. I sådana fall ska liggytorna 

Efter utgången av dessa tidsgränser ska 
djuren stallas upp, utfodras och därefter ges 
små mängder foder med lämpliga 
mellanrum. I sådana fall ska liggytorna 
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förses med lämpligt strömedel eller 
motsvarande material i tillräcklig mängd 
anpassad efter artens behov av komfort och 
antalet berörda djur. Materialet ska i 
tillräcklig utsträckning absorbera urin och 
avföring.

förses med lämpligt strömedel eller 
motsvarande material i tillräcklig mängd 
anpassad efter artens behov av komfort och 
antalet berörda djur. Materialet ska i 
tillräcklig utsträckning absorbera urin och 
avföring.

Or. en

Motivering

Det är av avgörande betydelse för djurens välbefinnande att förkorta tiden för transport och 
uppstallning. För djur som inte utfodras under transport/uppstallning, som t.ex. fjäderfä, bör 
tiden för transport/uppstallning förkortas ytterligare.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – punkt 1.-1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.-1. Djuren ska behandlas lugnt vid 
förflyttning. De ska ha tillräckligt med 
utrymme för att kunna röra sig, och deras 
flockinstinkt ska tillgodoses. Om 
nödvändigt, som t.ex. i fråga om hästdjur, 
ska djuren dock ledas enskilt. 

Or. en
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