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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
(EFSA) přijal dvě stanoviska k aspektům 
řádného zacházení se zvířaty u hlavních 
systémů omračování a usmrcování 
některých druhů zvířat, a sice Welfare 
aspects of the main systems of stunning 
and killing the main commercial species of 
animals (Hlavní systémy omračování a 
usmrcování hlavních komerčních druhů 
zvířat z hlediska řádného zacházení se 
zvířaty) v roce 2004 a Welfare aspects of 
the main systems of stunning and killing 
applied to commercially farmed deer, 
goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and 
quail (Hlavní systémy omračování a 
usmrcování jelenů, koz, králíků, pštrosů, 
kachen, hus a křepelek chovaných pro 
komerční účely z hlediska řádného 
zacházení se zvířaty) v roce 2006. Právní 
předpisy Společenství v této oblasti by 
měly být aktualizovány, aby se k těmto 
vědeckým stanoviskům přihlédlo. Do 
návrhu nebyla zapracována doporučení 
postupně zrušit používání oxidu uhličitého 
u prasat a drůbeže a vodní lázně pro 
omračování drůbeže, jelikož z posouzení 
dopadů vyplynulo, že to v současné době 
není v EU z ekonomického hlediska 
přijatelné. Do tohoto nařízení by rovněž 
neměla být začleněna některá další 
doporučení, neboť se týkají technických 
parametrů, jež by měly být součástí 
prováděcích opatření nebo kodexů 
osvědčených postupů. Do návrhu nebyla 
zapracována doporučení týkající se 
chovaných ryb, protože v této oblasti byla 
zapotřebí další vědecká stanoviska a 
ekonomické hodnocení.

6) Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
(EFSA) přijal dvě stanoviska k aspektům 
řádného zacházení se zvířaty u hlavních 
systémů omračování a usmrcování 
některých druhů zvířat, a sice Welfare 
aspects of the main systems of stunning 
and killing the main commercial species of 
animals (Hlavní systémy omračování a 
usmrcování hlavních komerčních druhů 
zvířat z hlediska řádného zacházení se 
zvířaty) v roce 2004 a Welfare aspects of 
the main systems of stunning and killing 
applied to commercially farmed deer, 
goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and 
quail (Hlavní systémy omračování a 
usmrcování jelenů, koz, králíků, pštrosů, 
kachen, hus a křepelek chovaných pro 
komerční účely z hlediska řádného 
zacházení se zvířaty) v roce 2006. V roce 
2001 Vědecká komise pro zdraví zvířat a 
dobré životní podmínky zvířat (SCAHAW) 
schválila zprávu o dobrých životních 
podmínkách zvířat chovaných pro účely 
produkce kožešin, která zahrnovala 
přehled metod usmrcování zvířat 
používaných na kožešinových farmách. 
Právní předpisy Společenství v této oblasti 
by měly být aktualizovány, aby se k těmto 
vědeckým stanoviskům přihlédlo. Do 
návrhu nebyla zapracována doporučení 
postupně zrušit používání oxidu uhličitého 
u prasat a drůbeže a vodní lázně pro 
omračování drůbeže, jelikož z posouzení 
dopadů vyplynulo, že to v současné době 
není v EU z ekonomického hlediska 
přijatelné. Do tohoto nařízení by rovněž 
neměla být začleněna některá další 
doporučení, neboť se týkají technických 
parametrů, jež by měly být součástí 
prováděcích opatření nebo kodexů 
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osvědčených postupů. Do návrhu nebyla 
zapracována doporučení týkající se 
chovaných ryb, protože v této oblasti byla 
zapotřebí další vědecká stanoviska a 
ekonomické hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Přehled SCAHAW obsahuje důležité informace týkající se usmrcování zvířat na kožešinových 
farmách v EU.

Pozměňovací návrh 29
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) Ryby se od suchozemských zvířat 
fyziologicky výrazně liší a chované ryby 
jsou zabíjeny a usmrcovány ve zcela jiných 
podmínkách, zejména pokud jde o 
provádění prohlídek. Kromě toho je 
výzkum v oblasti omračování ryb mnohem 
méně rozvinut než u jiných druhů 
hospodářských zvířat. Pro ochranu ryb při 
usmrcování by měly být stanoveny zvláštní 
požadavky. Proto by se ustanovení týkající 
se ryb měla v současné době omezit na 
klíčovou zásadu. V rámci dalších iniciativ 
by měly být zvažovány legislativní i 
nelegislativní alternativy a tyto iniciativy 
by mělo Společenství uskutečňovat na 
základě vědeckého posouzení rizika pro 
zabíjení a usmrcování ryb, které provede 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin, a s 
přihlédnutím k sociálním, ekonomickým a 
administrativním aspektům.

11) Ryby se od suchozemských zvířat 
fyziologicky výrazně liší a chované ryby 
jsou zabíjeny a usmrcovány ve zcela jiných 
podmínkách, zejména pokud jde o 
provádění prohlídek. Kromě toho je 
výzkum v oblasti omračování ryb mnohem 
méně rozvinut než u jiných druhů 
hospodářských zvířat. Pro ochranu ryb při 
usmrcování by však do dvou let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost měly být 
stanoveny zvláštní požadavky. Proto by se 
ustanovení týkající se ryb měla do té doby
omezit na klíčovou zásadu. V rámci těchto
dalších iniciativ by měly být zvažovány 
legislativní i nelegislativní alternativy a 
tyto iniciativy by mělo Společenství 
uskutečňovat na základě vědeckého 
posouzení rizika pro zabíjení a usmrcování 
ryb, které provede Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin, a s přihlédnutím k 
sociálním, ekonomickým a 
administrativním aspektům.

Or. en
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Odůvodnění

V první polovině roku 2009 Evropský úřad pro bezpečnost potravin-EFSA přijme 7 zpráv o 
omračování a usmrcování různých druhů chovaných ryb. Evropská komise by proto měla být 
s to zavést do dvou let normy pro zabíjení ryb.

Pozměňovací návrh 30
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. V případě lovecké činnosti jsou 
podmínky usmrcování zvířat velmi odlišné 
od podmínek usmrcování hospodářských 
zvířat a na lov se vztahují zvláštní právní 
předpisy. Proto je vhodné vyjmout 
usmrcování zvířat při lovu z oblasti 
působnosti tohoto nařízení

14. V případě lovecké činnosti jsou 
podmínky usmrcování zvířat velmi odlišné 
od podmínek usmrcování hospodářských 
zvířat a na lov se vztahují zvláštní 
vnitrostátní právní předpisy. Proto je 
vhodné vyjmout usmrcování zvířat při lovu 
z oblasti působnosti tohoto nařízení, a mělo 
by být řízeno vnitrostátními právními 
předpisy členských států.

Or. sv

Odůvodnění

Lovecká činnost patří do kompetence členských států majících odpovídající právní předpisy.

Pozměňovací návrh 31
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24) Některé metody omračování mohou v 
závislosti na jejich používání při porážení 
nebo usmrcování vést ke smrti zvířat, aniž 
by jim působily bolest, a minimalizují 
jejich úzkost nebo utrpení. Z toho důvodu 
není nutné rozlišovat mezi vratnými a 
nevratnými metodami omračování.

24) Některé metody omračování mohou v 
závislosti na jejich používání při porážení 
nebo usmrcování vést ke smrti zvířat, aniž 
by jim působily bolest, a minimalizují 
jejich úzkost nebo utrpení.
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Or. en

Odůvodnění

Některé metody zahrnující použití plynu za účelem omráčení/zabití zvířat pro jejich kožešinu 
jsou vratné, zvířata tudíž mohou procitnout z bezvědomí. Vzhledem k tomu, že při usmrcování 
není učiněno žádné další opatření, např. vykrvení, je možné, že zvířata mohou být stáhnuta 
z kůže při vědomí.

Pozměňovací návrh 32
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27) Dobře vyškolení a způsobilí 
zaměstnanci zlepšují podmínky zacházení 
se zvířaty. Předpokladem způsobilosti v 
oblasti řádného zacházení se zvířaty je 
znalost základních vzorců chování a potřeb 
dotčeného druhu zvířat a známek stavu 
vědomí a citlivosti. Rovněž je zapotřebí 
technická způsobilost, pokud jde o 
používané omračovací přístroje. Mělo by 
proto být požadováno, aby zaměstnanci, 
kteří usmrcují zvířata pro lidskou spotřebu, 
a osoby, které dohlížejí nad sezónním 
usmrcováním kožešinových zvířat, měli 
pro úkony, jež provádějí, osvědčení o 
způsobilosti. Vyžadovat osvědčení o 
způsobilosti pro další zaměstnance, kteří 
usmrcují zvířata, by však bylo 
nepřiměřené sledovaným cílům.

27) Dobře vyškolení a způsobilí 
zaměstnanci zlepšují podmínky zacházení 
se zvířaty. Předpokladem způsobilosti v 
oblasti řádného zacházení se zvířaty je 
znalost základních vzorců chování a potřeb 
dotčeného druhu zvířat a známek stavu 
vědomí a citlivosti. Rovněž je zapotřebí 
technická způsobilost, pokud jde o 
používané omračovací přístroje. Mělo by 
proto být požadováno, aby zaměstnanci, 
kteří usmrcují zvířata pro lidskou spotřebu 
a výrobu kožešin, měli pro úkony, jež 
provádějí, osvědčení o způsobilosti.

Or. en

Odůvodnění

Všichni zaměstnanci jatek, kteří manipulují se zvířaty, či je zabíjejí, musí mít osvědčení o 
způsobilosti. Není důvod, proč by se tentýž požadavek neměl vztahovat na osoby manipulující 
s kožešinovými zvířaty.



AM\758064CS.doc 7/25 PE416.622v01-00

CS

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28) U zaměstnanců s několika lety 
zkušeností lze předpokládat, že mají 
určitou úroveň způsobilosti. V souvislosti s 
takovými zaměstnanci by proto v tomto 
nařízení mělo být pro požadavky na 
osvědčení o způsobilosti stanoveno 
přechodné období.

28) U zaměstnanců s několika lety 
zkušeností lze předpokládat, že mají 
určitou úroveň způsobilosti. V souvislosti s 
takovými zaměstnanci by proto v tomto 
nařízení mělo být pro požadavky na 
osvědčení o způsobilosti stanoveno 
přechodné období, které nebude delší než 
jeden rok.

Or. en

Odůvodnění

Několikaletá zkušenost může spočívat v mnoha letech neškolené nesprávné praxe, která má za 
následek špatné zacházení s dotčenými zvířaty; proto by měla být stanovena časová lhůta pro 
splnění požadavků uvedených v tomto důležitém ustanovení. 

Pozměňovací návrh 34
John Bowis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

34) Mobilní jatky snižují potřebu 
přepravovat zvířata na velké vzdálenosti, a 
mohou proto přispívat k zajištění řádného 
zacházení se zvířaty. V případě mobilních 
jatek se však technická omezení liší od 
omezení pro jatky stacionární, a v důsledku 
toho může být zapotřebí technická pravidla 
upravit. Proto by toto nařízení mělo 
umožnit stanovení odchylek, kterými se 
mobilní jatky vyjmou z požadavků na 
konstrukci, uspořádání a vybavení jatek.

34) Mobilní jatky snižují potřebu 
přepravovat zvířata na velké vzdálenosti, a 
mohou proto přispívat k zajištění řádného 
zacházení se zvířaty. Členské státy by tak 
měly podporovat a podněcovat další rozvoj 
a častější používání mobilních jatek.
V případě mobilních jatek se však 
technická omezení liší od omezení pro 
jatky stacionární, a v důsledku toho může 
být zapotřebí technická pravidla upravit. 
Proto by toto nařízení mělo umožnit 
stanovení odchylek, kterými se mobilní 
jatky vyjmou z požadavků na konstrukci, 
uspořádání a vybavení jatek, pokud tím 
není dotčeno řádné zacházení se zvířaty.
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Do 1. ledna 2013 Komise předloží 
legislativní návrh na zvýšení využívání 
mobilních jatek v rámci Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Mobilní jatky snižují napětí, které zažívají zvířata před porážkou při manipulaci a dopravě, 
což také zmenšuje riziko, že maso bude mít nižší kvalitu. Nicméně je třeba zajistit, aby všechny 
požadavky na řádné zacházení se zvířaty byly dodržovány také na mobilních jatkách.

Pozměňovací návrh 35
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

36) Nezbytné jsou pokyny, které 
provozovatelům a příslušným orgánům 
poskytnou konkrétní informace o 
konstrukci, uspořádání a vybavení jatek, k 
zajištění vysoké úrovně ochrany zvířat při 
současném zachování rovných podmínek 
pro provozovatele. Proto je zapotřebí, aby 
Společenství zmocnilo Komisi k přijetí 
takových pokynů.

36) Nezbytné jsou pokyny, které 
provozovatelům a příslušným orgánům 
poskytnou konkrétní informace o 
konstrukci, uspořádání a vybavení jatek a 
kožešinových farem, k zajištění vysoké 
úrovně ochrany zvířat při současném 
zachování rovných podmínek pro 
provozovatele. Proto je zapotřebí, aby 
Společenství zmocnilo Komisi k přijetí 
takových pokynů.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nedůsledné vyjmout kožešinové farmy z tohoto ustanovení.

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38) V oblasti manipulace se zvířaty a jejich 38) V oblasti manipulace se zvířaty a jejich 
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znehybňování na jatkách je zaznamenáván 
neustálý vědecký a technický pokrok. 
Proto je důležité, aby Společenství 
zmocnilo Komisi ke změně požadavků 
týkajících se manipulace se zvířaty a jejich 
znehybňování před porážkou při 
současném zachování jednotné a vysoké 
úrovně ochrany zvířat.

znehybňování na jatkách a kožešinových 
farmách je zaznamenáván neustálý 
vědecký a technický pokrok. Proto je 
důležité, aby Společenství zmocnilo 
Komisi ke změně požadavků týkajících se 
manipulace se zvířaty a jejich 
znehybňování před usmrcením při 
současném zachování jednotné a vysoké 
úrovně ochrany zvířat.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nedůsledné vyjmout kožešinové farmy z tohoto ustanovení. Pojem „porážka“ je 
v nařízení definován jako „usmrcování zvířat pro lidskou spotřebu“, tudíž by z tohoto 
ustanovení byla vyloučena zvířata usmrcovaná na kožešinových farmách. 

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

39) Nezbytné jsou pokyny, které 
provozovatelům a příslušným orgánům 
poskytnou konkrétní informace o 
manipulaci se zvířaty a jejich 
znehybňování před porážkou, k zajištění 
vysoké úrovně ochrany zvířat při 
současném zachování rovných podmínek 
pro provozovatele. Proto je zapotřebí, aby 
Společenství zmocnilo Komisi k přijetí 
takových pokynů.

39) Nezbytné jsou pokyny, které 
provozovatelům a příslušným orgánům 
poskytnou konkrétní informace o 
manipulaci se zvířaty a jejich 
znehybňování před usmrcením, k zajištění 
vysoké úrovně ochrany zvířat při
současném zachování rovných podmínek 
pro provozovatele. Proto je zapotřebí, aby 
Společenství zmocnilo Komisi k přijetí 
takových pokynů.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění v pozměňovacím návrhu 6.
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Pozměňovací návrh 38
Bart Staes

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o ryby, použije se však pouze čl. 
3 odst. 1.

Pokud jde o ryby, použije se dočasně
pouze čl. 3 odst. 1. Komise však do pěti let 
od vstupu tohoto nařízení v platnost 
předloží legislativní návrh na normy pro 
ochranu ryb při usmrcování.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „souvisejícími úkony“ se rozumí úkony 
prováděné v kontextu a v místě, kde mají 
být zvířata usmrcena, jako je například 
manipulace se zvířaty, jejich ustájení, 
znehybnění, omráčení a vykrvení;

b) „souvisejícími úkony“ se rozumí úkony 
prováděné v kontextu a v místě, kde mají 
být zvířata usmrcena, jako je například 
vykládka, manipulace se zvířaty, jejich 
ustájení, znehybnění, omráčení a vykrvení;

Or. en

Odůvodnění

Vykládka je součástí souvisejících úkonů, a měla by být tudíž uvedena v definici.

Pozměňovací návrh 40
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „jatkami“ se rozumí každý provoz k) „jatkami“ se rozumí každý provoz 
určený k porážce suchozemských zvířat a 
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určený k porážce suchozemských zvířat; zvířat chovaných k produkci kožešin;

Or. en

Odůvodnění

Definice jatek musí zahrnovat usmrcování kožešinových zvířat, neboť jinak se na tato zvířata 
nebude vztahovat mnoho ustanovení navrhovaného nařízení. Pokud definice zůstane 
nezměněna, žádný z článků kapitoly tři se nebude vztahovat na kožešinová zvířata.

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

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) „kožešinovými zvířaty“ se rozumí savci 
chovaní primárně k produkci kožešin, jako 
jsou norci, tchoři, lišky, mývalové, nutrie a 
činčily;

m) „kožešinovými zvířaty“ se rozumí savci 
chovaní primárně k produkci kožešin, jako 
jsou norci, tchoři, lišky, mývalové, psíci 
mývalovití, nutrie, králíci a činčily;

Or. en

Odůvodnění

Doplnění o dva živočišné druhy chované v EU pro kožešinu přispěje k zajištění důsledného 
postupu.

Pozměňovací návrh 42
Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na zvířata před narozením i po něm se 
vztahuje ochranná lhůta.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 43
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou být 
zvířata usmrcena bez předchozího 
omráčení v případech, kdy jsou takové 
metody stanoveny náboženskými obřady, 
pokud k takovému usmrcení dojde na 
jatkách.

vypouští se

Členské státy se však mohou rozhodnout 
tuto odchylku neuplatnit.

Or. en

Odůvodnění

EFSA ve své zprávě z roku 2004 o „aspektech řádného zacházení se zvířaty při používání 
metod pro omračování a usmrcování“ uvedl, že „v době, kdy zvíře, jemuž bylo proříznuto 
hrdlo, je stále při vědomí, se mohou s vysokou pravděpodobností vyskytnout problémy týkající 
se zacházení se zvířaty, neboť zvíře může pociťovat úzkost, bolest a další utrpení“, a
usmrcování zvířete bez omráčení je proto v rozporu s požadavkem klíčové zásady tohoto 
nařízení, uvedené v článku 3.1: „Během usmrcování a souvisejících úkonů by zvířata měla být 
ušetřena veškeré bolesti, úzkosti nebo utrpení, které nejsou nevyhnutelné.“

Pozměňovací návrh 44
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Omráčení se provádí v souladu s 
metodami stanovenými v příloze I.

1. Omráčení se provádí v souladu s 
metodami stanovenými v příloze I.

Nicméně nejpozději od 1. ledna 2018 je 
zakázána metoda elektrické vodní lázně 
pro drůbež. Výjimky by měly být povoleny 
pro malá jatka za předpokladu, že splňují 
ustanovení odstavce 5 přílohy II. 

Or. en
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Odůvodnění

Jak uznal EFSA, zavěšování živých ptáků v kombinaci s použitím elektrického proudu je 
bolestivou operací, která může působit stres, a neměla by být tudíž používána. Komise 
odůvodňuje neodstranění této techniky nedostatkem alternativ, přijatelných z ekonomického 
hlediska. Techniky zahrnující použití plynu se rozvíjejí, takže za několik let budou moci 
nahradit elektrické vodní lázně na velkých a středně velkých jatkách. Na malých jatkách, pro 
něž by náklady na přechod na omračování plynem byly příliš vysoké, musí být stávající 
navěšovací linky upraveny tak, aby se utrpení ptáků minimalizovalo. 

Pozměňovací návrh 45
Bart Staes

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Postupem podle čl. 22 odst. 2 může být 
příloha I změněna tak, aby odpovídala 
vědeckému a technickému pokroku.

3. Regulativním postupem s kontrolou
podle čl. 22 odst. 2a může být příloha I 
změněna tak, aby odpovídala vědeckému a 
technickému pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f a) usmrcování kožešinových zvířat 
Pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu 
je třeba zrušit čl. 7 odst. 3 návrhu Komise.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod, aby všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na usmrcování zvířat na kožešinových 
farmách, nepodléhali stejným kritériím jako zaměstnanci jatek.
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Pozměňovací návrh 47
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) maximální kapacitu pro každou 
porážecí linku;

a) maximální kapacitu pro každou porážecí 
linku a kožešinovou farmu;

Or. en

Odůvodnění

Zvířata na kožešinových farmách jsou usmrcována během krátkého období, jakmile získají 
svou první zimní srst, takže několik tisíc zvířat může být usmrceno během několika dní. Je 
stěžejní, aby v rámci tohoto typu operace byl usmrcen maximální počet zvířat, s cílem 
zabránit strádání a špatnému zacházení se zvířaty.

Pozměňovací návrh 48
Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelům ukládá povinnost natáčet 
na video porážková místa a nahrávky 
archivovat 7–14 dní.

Or. pl

Odůvodnění

Vědomí, že jsou natáčeni, působí na disciplinovanost pracovníků jatek účinněji než 
přítomnost úředníka odpovědného za dobré zacházení se zvířaty, který je placený z rozpočtu 
jatek.
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Pozměňovací návrh 49
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Provozovatelé kožešinových farem 
předem oznámí příslušnému orgánu, kdy 
mají být zvířata usmrcena, a umožní tak 
provedení sledování.

Or. en

Odůvodnění

Většina zvířat na kožešinových farmách je usmrcována během krátkého období, jakmile získá 
svou první zimní srst. Další období usmrcování se obvykle kryje s koncem reprodukčního 
období. Na rozdíl od ostatních typů porážek, které se uskutečňují po celý rok, období 
usmrcování kožešinových zvířat zahrnuje pouze několik dnů. Je stěžejní, aby byl informován 
příslušný orgán, který provede sledování.

Pozměňovací návrh 50
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Provozovatelé kožešinových farem 
předem oznámí příslušnému orgánu, kdy 
mají být zvířata usmrcena, a umožní tak 
provedení sledování.

Or. en

Odůvodnění

Většina zvířat na kožešinových farmách je usmrcována během krátkého období, jakmile získá 
svou první zimní srst. Další období usmrcování obvykle se obvykle kryje s koncem 
reprodukčního období. Na rozdíl od ostatních typů porážek, které se uskutečňují po celý rok, 
období usmrcování kožešinových zvířat zahrnuje pouze několik dnů. Je stěžejní, aby byl 
informován příslušný orgán, který provede sledování.
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Pozměňovací návrh 51
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Provozovatelé kožešinových farem 
předem oznámí příslušnému orgánu, kdy 
mají být zvířata usmrcena, a umožní tak 
provedení sledování.

Or. en

Odůvodnění

Většina zvířat na kožešinových farmách je usmrcována během krátkého období, jakmile získá 
svou první zimní srst. Další období usmrcování se obvykle kryje s koncem reprodukčního 
období. Na rozdíl od ostatních typů porážek, které se uskutečňují po celý rok, období 
usmrcování kožešinových zvířat zahrnuje pouze několik dnů. Je stěžejní, aby byl informován 
příslušný orgán, který provede sledování.

Pozměňovací návrh 52
Bart Staes

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postupem podle čl. 22 odst. 2 mohou být 
přijata případná prováděcí pravidla tohoto 
nařízení, včetně pravidel pro usmrcování 
ryb.

Postupem podle čl. 22 odst. 2 mohou být 
přijata případná prováděcí pravidla tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako v případě jiných zvířat musí být usmrcování ryb regulováno na základě postupu 
spolurozhodování, viz PN k článku 1.
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Pozměňovací návrh 53
Bart Staes

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se čl. 5 odst. 1 až 4 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na 
ustanovení článku 8 uvedeného 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2018 se čl. 11 odst. 1 
použije pouze pro nové jatky nebo pro 
každou novou konstrukci, uspořádání nebo 
vybavení, na něž se vztahují pravidla 
uvedená v příloze II a které nebyly 
uvedeny do provozu před datem 
[použitelnosti / vstupu v platnost] tohoto 
nařízení.

1. Do 31. prosince 2018 se čl. 11 odst. 1 
použije pouze pro nové jatky nebo pro 
každou novou konstrukci nebo uspořádání, 
na něž se vztahují pravidla uvedená v 
příloze II a které nebyly uvedeny do 
provozu před datem [použitelnosti / vstupu 
v platnost] tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Není třeba, aby se na vybavení (např. elektrické omračovací přístroje uvedené v příloze II 
odstavci 4) vztahovala tatáž výjimka jako na konstrukci.
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Pozměňovací návrh 55
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 31. prosince 2014 mohou členské 
státy stanovit vydávání osvědčení o 
způsobilosti uvedeného v článku 18 bez 
zkoušky osobám, které doloží relevantní 
souvislou odbornou praxi v délce nejméně 
[deseti] let.

2. Do 31. prosince 2014 mohou členské 
státy stanovit vydávání osvědčení o 
způsobilosti uvedeného v článku 18 po 
vykonání zjednodušené zkoušky osobám, 
které doloží relevantní souvislou odbornou 
praxi v délce nejméně [deseti] let.

Or. en

Odůvodnění

Období „souvislé odborné praxe v délce nejméně [deseti] let“ není zárukou způsobilosti a 
jeho uznání bez zkoušky by s sebou mohlo nést skutečné zakotvení špatné praxe. Všechny 
osoby, které se podílejí na usmrcování, by měly vykonat zkoušku, aby duch právního předpisu 
byl zachován.

Pozměňovací návrh 56
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise předloží do 1. ledna 2013 
Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh na zvýšení využívání 
mobilních jatek v rámci Společenství, 
přičemž zajistí, aby tyto mobilní jednotky 
přijaly veškerá nezbytná opatření, aby 
nebylo dotčeno řádné zacházení se zvířaty. 

Or. en

Odůvodnění

Mobilní jatky snižují napětí, které zažívají zvířata před porážkou při manipulaci a dopravě, 
což také zmenšuje riziko, že maso bude mít nižší kvalitu. Pro křehká zvířata, jako jsou staré 
nosnice a vysoce laktující dojnice představují důležitý prostředek, jak se vyhnout přepravě, 
při které často dochází ke zlomeninám či pádům. Navíc jsou přínosné z hlediska životního 
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prostředí, neboť se tak snižují škody na životním prostředí.

Pozměňovací návrh 57
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 2 – řada 2

Znění navržené Komisí
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Č. Název Popis Kategorie zvířat Klíčové parametry Specifické požadavky
kapitoly II této přílohy

2 Usmrcení 
elektrický
m proudem 
provedené 
od hlavy k 
zádům

Vystavení těla proudu, který vyvolá současně 
celkovou reakci podobnou epileptickému záchvatu na 
elektroencefalogramu (omráčení) a fibrilaci nebo 
srdeční zástavu (usmrcení).

Všechny druhy kromě 
jehňat nebo selat o živé 
váze do 5 kg a skotu.

Minimální proud (A nebo mA).
Minimální napětí (V).
Maximální kmitočet (Hz).
Minimální doba expozice.
Četnost kalibrace přístrojů.
Optimalizace průtoku proudu.
Předcházení elektrickým šokům před 
omráčením.

Bod 3.

Bod 4 pro lišky a činčily.

Pozměňovací návrh

Č. Název Popis Kategorie zvířat Klíčové parametry Specifické požadavky
kapitoly II této přílohy

2 Usmrcení 
elektrický
m proudem 
provedené 
od hlavy k 
zádům

Vystavení těla proudu, který vyvolá současně 
celkovou reakci podobnou epileptickému záchvatu na 
elektroencefalogramu (omráčení) a fibrilaci nebo 
srdeční zástavu (usmrcení).

Všechny druhy kromě 
jehňat nebo selat o živé 
váze do 5 kg, skotu a 
kožešinových zvířat.
.

Minimální proud (A nebo mA).
Minimální napětí (V).
Maximální kmitočet (Hz).
Minimální doba expozice.
Četnost kalibrace přístrojů.
Optimalizace průtoku proudu.
Předcházení elektrickým šokům před 
omráčením.

Bod 3.
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Or. en

Odůvodnění

The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been banned 
by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires considerable 
restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If cardiac arrest is 
induced without first inducing unconsciousness, then there is potential for severe pain and 
distress. Electrocution equipment presents hazards to the operator.’ The American Veterinary 
Medical Association disapproves of electrocution in this setting. It says: ‘Techniques that 
apply electric current from head to tail……are unacceptable.’ The same concerns arise for 
‘ear to tail’ electrocution of chinchillas.

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

Návrh nařízení
Příloha I – kapitola II – odst. 4 – pododstavec 4.2 a 4.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.2 Lišky vypouští se
Elektrody musí být aplikovány do tlamy a 
do konečníku, s proudem o hodnotě 
nejméně 0,3 ampéru a napětím nejméně 
110 voltů po dobu nejméně tří sekund.
4.3 Činčily
Elektrody musí být aplikovány na ucho a 
ocas s proudem o hodnotě nejméně 0,57 
ampéru po dobu nejméně 60 sekund.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 17.
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Pozměňovací návrh 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Návrh nařízení
Příloha I – kapitola II – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Oxid uhelnatý (čistý zdroj nebo v 
kombinaci s jinými plyny) pro kožešinová 
zvířata

vypouští se

8.1 Zvířata musí být po celou dobu pod 
vizuálním dohledem.
8.2 Zvířata musí být dodávána jedno po 
druhém a je nutné zajistit, aby před 
dodáním dalšího zvířete bylo předchozí 
zvíře v bezvědomí nebo mrtvé.
8.3 Zvířata zůstávají v komoře až do doby, 
kdy jsou mrtvá.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy 19 a 20.

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

Návrh nařízení
Příloha I – kapitola II – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Oxid uhelnatý v kombinaci s jinými 
plyny pro kožešinová zvířata

vypouští se

9.1 Plyn vyvíjený motorem speciálně 
uzpůsobeným k tomuto účelu může být 
použit, pokud testy prokázaly, že použitý 
plyn:
(a) byl vhodným způsobem chlazen;
(b) byl dostatečným způsobem filtrován;
(c) je prostý veškerých dráždivých složek 
či plynů.
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9.2 Zvířata nesmí být do komory 
umístěna, dokud není dosaženo minimální 
koncentrace oxidu uhelnatého.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 20.

Pozměňovací návrh 61
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – pododstavec 1.2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě savců s výjimkou zajícovitých 
nesmí součet celkové doby přepravy a 
doby mezi vykládkou a porážkou 
přesáhnout:

V případě savců s výjimkou zajícovitých 
nesmí součet celkové doby přepravy a 
doby mezi vykládkou a porážkou 
přesáhnout:

a) u neodstavených zvířat 19 hodin; a) u neodstavených zvířat 2 hodiny;
b) u koňovitých a prasat 24 hodin; b) u koňovitých a prasat 12 hodin;

c) u přežvýkavců 29 hodin. c) u přežvýkavců 12 hodin.

Or. en

Odůvodnění

V příloze A odstavci I bodě 6 stávající směrnice o porážení zvířat se uvádí, že neodstavená 
zvířata by měla být poražena do dvou hodin. Pro koňovité, prasata a přežvýkavce činí 
maximální doba 12 hodin.

Pozměňovací návrh 62
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – pododstavec 1.5 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) laktující zvířata chovaná na mléko 
musí být na mobilních jatkách usmrcena do 
12 hodin. 
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Or. en

Odůvodnění

Pro laktující zvířata chovaná na mléko představuje přeprava velké utrpení, zejména pokud 
nejsou dojena alespoň každých 12 hodin, z důvodu nedostatečně vyvinutých zadních svalů a 
neustálého úsilí udržet během přepravy rovnováhu. U těchto zvířat často dochází k pádu a 
jsou vystavena dalšímu utrpení, když jsou na jatka dopravena ve špatném stavu. Z tohoto 
důvodu musí být zavedeny mobilní jatky, přičemž musí být zajištěno, aby při jejich navrhování 
a vybavování byly plně zohledněny dobré životní podmínky zvířat. Je tudíž nezbytné provést 
doplnění o toto ustanovení. 

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

Návrh nařízení
Příloha IV – tabulka
Znění navržené Komisí

Úkony spojené s porážkou uvedené v čl. 7 
odst. 2

Předměty pro zkoušku způsobilosti

Veškeré úkony uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. 
a) až f).

Chování zvířat, utrpení zvířat, vědomí a 
citlivost, stres zvířat.

a) manipulace se zvířaty a péče o ně před 
jejich znehybněním;
b) znehybnění zvířat pro účely omráčení 
nebo usmrcení;

Praktické aspekty manipulace se zvířaty a 
jejich znehybňování.

c) omráčení zvířat; Praktické aspekty metod omračování. 
Náhradní metody omračování a/nebo 
usmrcování. Údržba omračovacích přístrojů 
a/nebo zařízení k usmrcování.

d) posouzení účinného omráčení; Kontrola účinnosti omráčení. Náhradní 
metody omračování a/nebo usmrcování.

e) zavěšení nebo vyzdvihnutí živých zvířat; Praktické aspekty manipulace se zvířaty a 
jejich znehybňování.

f) vykrvení živých zvířat. Kontrola účinnosti omráčení. Náhradní 
metody omračování a/nebo usmrcování.

Pozměňovací návrh

Úkony spojené s porážkou uvedené v čl. 7 
odst. 2

Předměty pro zkoušku způsobilosti

Veškeré úkony uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. 
a) až fa).

Chování zvířat, utrpení zvířat, vědomí a 
citlivost, stres zvířat.

a) manipulace se zvířaty a péče o ně před 
jejich znehybněním;

Praktické aspekty manipulace se zvířaty a 
jejich znehybňování.
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b) znehybnění zvířat pro účely omráčení nebo 
usmrcení; 
c) omráčení zvířat; Praktické aspekty metod omračování. 

Náhradní metody omračování a/nebo 
usmrcování. Údržba omračovacích přístrojů 
a/nebo zařízení k usmrcování. 

d) posouzení účinného omráčení; Kontrola účinnosti omráčení. Náhradní 
metody omračování a/nebo usmrcování.

e) zavěšení nebo vyzdvihnutí živých zvířat; Praktické aspekty manipulace se zvířaty a 
jejich znehybňování.

f) vykrvení živých zvířat. Kontrola účinnosti omráčení. Náhradní 
metody omračování a/nebo usmrcování.

fa) usmrcování kožešinových zvířat Praktické aspekty manipulace se zvířaty a 
jejich znehybňování.

Praktické aspekty metod omračování.

Náhradní metody omračování a/nebo 
usmrcování.

Údržba omračovacích přístrojů a/nebo 
zařízení k usmrcování.

Kontrola účinnosti omráčení.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 11 a důsledný postup, aby bylo zajištěno zahrnutí všech aspektů 
usmrcování kožešinových zvířat.


