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

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) în 2004, un aviz privind bunăstarea 
animalelor în cadrul principalelor sisteme 
de asomare și sacrificare ale anumitor 
specii de animale, mai precis privind 
aspecte ale bunăstării în cadrul 
principalelor sisteme de asomare și 
sacrificare ale principalelor specii 
comerciale de animale ("Welfare aspects of 
the main systems of stunning and killing 
the main commercial species of animals") 
și, în 2006, un aviz privind aspecte ale 
bunăstării în cadrul principalelor sisteme 
de asomare și sacrificare ale cervidelor, 
caprinelor, iepurilor, struților, rațelor, 
gâștelor și prepelițelor („Welfare aspects of 
the main systems of stunning and killing 
applied to commercially farmed deer, 
goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and 
quail”) crescute în scopuri comerciale. 
Legislația comunitară în acest domeniu ar 
trebui să fie actualizată, pentru a ține cont 
de avizele științifice menționate anterior. 
Recomandările de a elimina treptat 
utilizarea dioxidului de carbon în cazul 
porcinelor și al păsărilor de crescătorie, 
precum și de a elimina treptat utilizarea 
asomatoarelor cu baie de apă în cazul 
păsărilor de crescătorie nu au fost incluse 
în propunere deoarece evaluarea 
impactului a indicat că, în prezent, acestea 
nu sunt viabile din punct de vedere 
economic în UE. În plus, alte recomandări 
nu ar trebui să fie incluse în prezentul 
regulament pentru că ele se referă la 
parametri tehnici care ar trebui să facă 
parte din măsurile de punere în aplicare sau 

(6) în 2004, un aviz privind bunăstarea 
animalelor în cadrul principalelor sisteme 
de asomare și sacrificare ale anumitor 
specii de animale, mai precis privind 
aspecte ale bunăstării în cadrul 
principalelor sisteme de asomare și 
sacrificare ale principalelor specii 
comerciale de animale ("Welfare aspects of 
the main systems of stunning and killing 
the main commercial species of animals") 
și, în 2006, un aviz privind aspecte ale 
bunăstării în cadrul principalelor sisteme 
de asomare și sacrificare ale cervidelor, 
caprinelor, iepurilor, struților, rațelor, 
gâștelor și prepelițelor („Welfare aspects of 
the main systems of stunning and killing 
applied to commercially farmed deer, 
goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and 
quail”) crescute în scopuri comerciale. În 
2001, Comitetul științific pentru sănătatea 
și bunăstarea animalelor (CSSBA) a 
adoptat un raport privind bunăstarea 
animalelor crescute pentru producția de 
blănuri, care conținea o analiză a 
metodelor de ucidere aplicate în 
crescătoriile de animale pentru blănuri.  
Legislația comunitară în acest domeniu ar 
trebui să fie actualizată, pentru a ține cont 
de avizele științifice menționate anterior. 
Recomandările de a elimina treptat 
utilizarea dioxidului de carbon în cazul 
porcinelor și al păsărilor de crescătorie, 
precum și de a elimina treptat utilizarea 
asomatoarelor cu baie de apă în cazul 
păsărilor de crescătorie nu au fost incluse 
în propunere deoarece evaluarea 
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din codurile de bune practici. 
Recomandările privind peștii de crescătorie 
nu au fost incluse în prezenta propunere ca 
urmare a necesității unui aviz științific și a 
unei evaluări economice suplimentare în 
acest domeniu.

impactului a indicat că, în prezent, acestea 
nu sunt viabile din punct de vedere 
economic în UE. În plus, alte recomandări 
nu ar trebui să fie incluse în prezentul 
regulament pentru că ele se referă la 
parametri tehnici care ar trebui să facă 
parte din măsurile de punere în aplicare sau 
din codurile de bune practici. 
Recomandările privind peștii de crescătorie 
nu au fost incluse în prezenta propunere ca 
urmare a necesității unui aviz științific și a 
unei evaluări economice suplimentare în 
acest domeniu.

Or. en

Justificare

Analiza  CSSBA conține informații importante privind uciderea animalelor din fermele de 
blană de pe teritoriul UE.

Amendamentul 29
Mojca Drčar Murko

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Peștii prezintă diferențe fiziologice 
importante față de animalele terestre; peștii 
de crescătorie sunt sacrificați și uciși într-
un context foarte diferit, mai ales în ceea ce 
privește procesul de inspecție. În plus, 
cercetările în domeniul asomării peștilor 
sunt mult mai puțin dezvoltate față cele 
referitoare la alte specii de crescătorie. Ar 
trebui să se stabilească standarde separate 
privind protecția peștilor în momentul 
uciderii. Prin urmare, dispozițiile aplicabile 
peștilor ar trebui să se limiteze pentru 
moment la principiile esențiale. Inițiativele 
viitoare ar trebui să ia în considerare 
opțiunile legislative și nelegislative, ele 
putând fi întreprinse de către Comunitate 
pe baza unei evaluări științifice a riscurilor 

(11) Peștii prezintă diferențe fiziologice 
importante față de animalele terestre; peștii 
de crescătorie sunt sacrificați și uciși într-
un context foarte diferit, mai ales în ceea ce 
privește procesul de inspecție. În plus, 
cercetările în domeniul asomării peștilor 
sunt mult mai puțin dezvoltate față cele 
referitoare la alte specii de crescătorie. Cu 
toate acestea, ar trebui să se stabilească 
standarde separate privind protecția 
peștilor în momentul uciderii în termen de 
doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Prin urmare, 
dispozițiile aplicabile peștilor ar trebui să 
se limiteze până atunci la principiile 
esențiale. Aceste inițiative viitoare ar trebui 
să ia în considerare opțiunile legislative și 
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privind sacrificarea și uciderea peștilor, 
realizată de Autoritatea Europeană pentru 
Siguranța Alimentară, evaluare care să țină 
cont de implicațiile sociale, economice și 
administrative.

nelegislative, ele putând fi întreprinse de 
către Comunitate pe baza unei evaluări 
științifice a riscurilor privind sacrificarea și 
uciderea peștilor, realizată de Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară, 
evaluare care să țină cont de implicațiile 
sociale, economice și administrative.

Or. en

Justificare

Pentru prima jumătate a anului 2009, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară va 
adopta 7 rapoarte privind asomarea și uciderea diferitelor specii de pești de crescătorie. Prin 
urmare, Comisia Europeană ar trebui să poată stabili în termen de doi ani  standarde pentru 
sacrificarea peștilor.

Amendamentul 30
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Activitățile de vânătoare se desfășoară 
într-un context în care condițiile uciderii 
sunt foarte diferite față de cele referitoare 
la animalele de fermă, vânătoarea fiind 
reglementată de o legislație specifică. Prin 
urmare, este necesară excluderea 
uciderilor în contextul vânătorii din 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament. 

14. Activitățile de vânătoare se desfășoară 
într-un context în care condițiile uciderii 
sunt foarte diferite față de cele referitoare 
la animalele de fermă, vânătoarea fiind 
reglementată de o legislație națională 
specifică. Uciderile care au loc în 
contextul vânătorii ar trebui să fie deci 
excluse din domeniul de aplicare al 
prezentului regulament și, prin urmare, să 
fie reglementate de legislațiile naționale 
ale statelor membre.

Or. sv

Justificare

Vânătoarea intră în sfera de competență a statelor membre și este reglementată în mod
adecvat prin legislația națională.
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Amendamentul 31
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În funcție de modul în care sunt 
utilizate în cadrul procesului de sacrificare 
sau ucidere, unele metode de asomare pot 
determina moartea animalelor într-un mod 
care evită durerea și reduce la minimum 
chinul sau suferința animalelor. În 
consecință, nu este necesar să se facă 
distincție între metode de asomare 
reversibile și ireversibile.

(24) În funcție de modul în care sunt 
utilizate în cadrul procesului de sacrificare 
sau ucidere, unele metode de asomare pot 
determina moartea animalelor într-un mod 
care evită durerea și reduce la minimum 
chinul sau suferința animalelor.

Or. en

Justificare

Unele metode de gazare utilizate la asomarea/ uciderea animalelor pentru blană sunt 
reversibile, iar animalele își recapătă cunoștința. Având în vedere că nu există un pas 
suplimentar în procesul de ucidere, de exemplu exsanguinarea, este posibil ca animalele să 
fie în continuare jupuite în timp ce sunt conștiente.

Amendamentul 32
Mojca Drčar Murko

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Existența unui personal bine instruit și 
competent contribuie la ameliorarea 
condițiilor de tratare a animalelor. 
Competența în domeniul bunăstării 
animalelor presupune cunoașterea 
principalelor modele comportamentale, a 
necesităților, precum și a semnelor de 
conștiență și de sensibilitate care 
caracterizează specia în cauză. Ea include, 
de asemenea, cunoștințe tehnice cu privire 
la echipamentul de asomare utilizat. Prin 

(27) Existența unui personal bine instruit și 
competent contribuie la ameliorarea 
condițiilor de tratare a animalelor. 
Competența în domeniul bunăstării 
animalelor presupune cunoașterea 
principalelor modele comportamentale, a 
necesităților, precum și a semnelor de 
conștiență și de sensibilitate care 
caracterizează specia în cauză. Ea include, 
de asemenea, cunoștințe tehnice cu privire 
la echipamentul de asomare utilizat. Prin 
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urmare, ar trebui să se ceară ca personalul 
care ucide animale destinate consumului 
uman și cele care supraveghează uciderea 
sezonieră a animalelor pentru blană să 
aibă un certificat de competență adecvat 
operațiilor pe care le efectuează. Ar fi însă 
disproporționat față de obiectivele 
urmărite să se ceară un certificat de 
competență pentru ceilalți membri ai 
personalului care intervin în uciderea 
animalelor.

urmare, ar trebui să se ceară ca personalul 
care ucide animale destinate consumului 
uman și producției de blană să aibă un 
certificat de competență adecvat operațiilor 
pe care le efectuează.

Or. en

Justificare

În abatoare este necesar ca toți membrii personalului care manipulează sau ucide animalele 
să dețină un certificat de competență. Nu există niciun motiv pentru scutirea de la această 
dispoziție a persoanelor care se ocupă cu animale pentru blană.

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

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Se poate presupune că personalul cu 
mai mulți ani de experiență deține un 
anumit nivel de competență. Din acest 
motiv, prezentul regulament ar trebui să 
stabilească o perioadă de tranziție pentru 
cerințele privind certificatul de competență 
al personalului aflat în această situație.

(28) Se poate presupune că personalul cu 
mai mulți ani de experiență deține un 
anumit nivel de competență. Din acest 
motiv, prezentul regulament ar trebui să 
stabilească o perioadă de tranziție de 
maximum un an pentru cerințele privind 
certificatul de competență al personalului 
aflat în această situație.

Or. en

Justificare

Acești ani de experiență pot reprezenta ani în care s-au aplicat practici greșite cauzate de 
lipsa de formare, practici care afectează bunăstarea animalelor în cauză. Ar trebui stabilit un 
termen limită pentru intrarea în vigoare pe deplin a acestei dispoziții importante.
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Amendamentul 34
John Bowis

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Abatoarele mobile reduc necesitatea 
ca animalele să fie transportate pe distanțe 
lungi și, prin urmare, contribuie la 
protejarea bunăstării animalelor. Cu toate 
acestea, restricțiile de natură tehnică pentru 
abatoarele mobile sunt diferite față de cele 
pentru abatoarele fixe, iar normele tehnice 
ar putea să necesite adaptări adecvate. Prin 
urmare, prezentul regulament ar trebui să 
ofere posibilitatea de a stabili derogări care 
să dispenseze abatoarele mobile de 
cerințele privind construcția, amenajarea și 
echiparea abatoarelor.

(34) Abatoarele mobile reduc necesitatea 
ca animalele să fie transportate pe distanțe 
lungi și, prin urmare, contribuie la 
protejarea bunăstării animalelor. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
sprijine și să încurajeze dezvoltarea în 
continuare, precum și creșterea gradului 
de utilizare a abatoarelor mobile. Cu toate 
acestea, restricțiile de natură tehnică pentru 
abatoarele mobile sunt diferite față de cele 
pentru abatoarele fixe, iar normele tehnice 
ar putea să necesite adaptări adecvate. Prin 
urmare, prezentul regulament ar trebui să 
ofere posibilitatea de a stabili derogări care 
să dispenseze abatoarele mobile de 
cerințele privind construcția, amenajarea și 
echiparea abatoarelor, cu condiția de a nu 
se aduce atingere bunăstării animalelor.
Până la cel târziu 1 ianuarie 2013, 
Comisia prezintă o propunere legislativă 
privind creșterea gradului de utilizare a 
abatoarelor mobile în cadrul Comunității.

Or. en

Justificare

Abatoarele mobile reduc stresul provocat de activitățile de manipulare și transport al 
animalelor înainte de sacrificare, atenuând astfel riscul deteriorării calității cărnii. Cu toate 
acestea, trebuie să se asigure faptul că toate cerințele legate de bunăstarea animalelor sunt 
respectate și de către abatoarele mobile.
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Amendamentul 35
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Sunt necesare orientări care să ofere 
operatorilor și autorităților competente 
informații specifice privind construcția, 
amenajarea și echiparea abatoarelor, pentru 
a asigura un nivel ridicat de protecție a 
animalelor, păstrând, în același timp, un 
mediu echitabil pentru operatori. În 
consecință, este necesar ca autoritățile 
comunitare să autorizeze Comisia să 
adopte astfel de orientări.

(36) Sunt necesare orientări care să ofere 
operatorilor și autorităților competente 
informații specifice privind construcția, 
amenajarea și echiparea abatoarelor și a 
fermelor de blană, pentru a asigura un 
nivel ridicat de protecție a animalelor, 
păstrând, în același timp, un mediu 
echitabil pentru operatori. În consecință, 
este necesar ca autoritățile comunitare să 
autorizeze Comisia să adopte astfel de 
orientări.

Or. en

Justificare

Scutirea fermelor de blană de la această dispoziție ar fi inconsecventă.

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

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Se înregistrează permanent progrese 
științifice și tehnice în privința manipulării 
și imobilizării animalelor în abatoare. Prin 
urmare, este important ca autoritățile 
comunitare să autorizeze Comisia să 
modifice cerințele aplicabile manipulării și 
imobilizării animalelor înainte de 
sacrificare, menținând, în același timp, un 
nivel ridicat de protecție a animalelor.

(38) Se înregistrează permanent progrese 
științifice și tehnice în privința manipulării 
și imobilizării animalelor în abatoare și în 
fermele de blană. Prin urmare, este 
important ca autoritățile comunitare să 
autorizeze Comisia să modifice cerințele 
aplicabile manipulării și imobilizării 
animalelor înainte de ucidere, menținând, 
în același timp, un nivel ridicat de protecție 
a animalelor.
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Or. en

Justificare

Scutirea fermelor de blană de la această dispoziție ar fi inconsecventă. Termenul 
„sacrificare” este definit în Regulament ca „ucidere a animalelor pentru consumul uman”, 
excluzând așadar de la această dispoziție animalele ucise în fermele de blană.

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

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Sunt necesare ghiduri care să ofere 
operatorilor și autorităților competente 
informații specifice privind manipularea și 
imobilizarea animalelor înainte de 
sacrificare, pentru a asigura un nivel înalt 
de protecție a animalelor, păstrând, în 
același timp, un mediu echitabil pentru 
operatori. În consecință, este necesar ca 
autoritățile comunitare să autorizeze 
Comisia să adopte astfel de orientări.

(39) Sunt necesare ghiduri care să ofere
operatorilor și autorităților competente 
informații specifice privind manipularea și 
imobilizarea animalelor înainte de ucidere, 
pentru a asigura un nivel înalt de protecție 
a animalelor, păstrând, în același timp, un 
mediu echitabil pentru operatori. În 
consecință, este necesar ca autoritățile 
comunitare să autorizeze Comisia să 
adopte astfel de orientări.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului 6.

Amendamentul 38
Bart Staes

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește peștii, se va aplica însă
numai articolul 3 alineatul (1).

În ceea ce privește peștii, se aplică 
temporar numai articolul 3 alineatul (1). 
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Totuși, Comisia prezintă, în termen de 
cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, o propunere 
legislativă privind normele de protecție a 
peștilor în momentul uciderii.

Or. en

Amendamentul 39
Mojca Drčar Murko

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „operații aferente” înseamnă operații 
cum ar fi manipularea, adăpostirea, 
imobilizarea, asomarea și sângerarea 
animalelor, care au loc în contextul și în 
locul unde acestea urmează să fie ucise;

(b) „operații aferente” înseamnă operații 
cum ar fi descărcarea, manipularea, 
adăpostirea, imobilizarea, asomarea și 
sângerarea animalelor, care au loc în 
contextul și în locul unde acestea urmează 
să fie ucise;

Or. en

Justificare

Descărcarea animalelor face parte din operațiile aferente și de aceea  ar trebui menționată în 
definiție.

Amendamentul 40
Mojca Drčar Murko

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „abator” înseamnă orice unitate 
utilizată pentru sacrificarea animalelor 
terestre;

(k) „abator” înseamnă orice unitate 
utilizată pentru sacrificarea animalelor 
terestre și a animalelor crescute pentru 
producția de blană;
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Or. en

Justificare

Definiția abatorului trebuie să includă uciderea animalelor pentru blană; în caz contrar, 
acestea vor fi excluse din numeroase dispoziții ale regulamentului propus. Dacă definiția nu
va fi modificată, întreg capitolul trei nu va putea fi aplicabil în cazul animalelor crescute 
pentru blană.

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) „animale pentru blană” înseamnă acele 
specii de animale mamifere crescute în 
special pentru producerea de blănuri, cum 
ar fi nurca, dihorul, vulpea, ratonul, nutria, 
șinșila;

(m) „animale pentru blană” înseamnă acele 
specii de animale mamifere crescute în 
special pentru producerea de blănuri, cum 
ar fi nurca, dihorul, vulpea, ratonul, câinele 
enot, nutria, iepurele și șinșila;

Or. en

Justificare

Adăugarea a două specii crescute în UE pentru blana lor permite un grad mai ridicat de 
coerență.

Amendamentul 42
Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. animalele sunt protejate pe perioada 
de dinainte și de după fătare;

Or. pl
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Amendamentul 43
Mojca Drčar Murko

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prin derogare de la alineatul (1), dacă 
astfel de metode sunt prevăzute de 
ritualuri religioase, animalele pot fi ucise 
fără asomare prealabilă, cu condiția ca 
uciderea să aibă loc într-un abator.

eliminat

Cu toate acestea, statele membre pot 
decide să nu aplice derogarea.

Or. en

Justificare

În raportul său din 2004 privind „Asomarea și uciderea animalelor: aspecte ale bunăstării”, 
AESA a afirmat că „în perioada în care animalul al cărui gât tocmai a fost tăiat rămâne 
conștient este foarte probabil să apară probleme grave legate de bunăstarea acestuia, 
întrucât animalul poate suferi de anxietate, durere, chin etc.” și, în consecință, uciderea unui 
animal fără asomare ar reprezenta o încălcare a principiului de bază al prezentului 
regulament, exprimat la articolul 3.1: „În timpul uciderii animalelor și al operațiilor 
aferente, acestea trebuie ferite de orice durere, chin sau suferință evitabile”.

Amendamentul 44
Mojca Drčar Murko

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Asomarea se realizează în conformitate 
cu metodele din anexa I.

1. Asomarea se realizează în conformitate 
cu metodele din anexa I.

Totuși, tehnica electrocutării în baie de 
apă a păsărilor este interzisă în cadrul 
Comunității începând cu 1 ianuarie 2018. 
Se acordă derogări abatoarelor mici, cu 
condiția ca acestea să respecte punctul 5 
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din anexa II.

Or. en

Justificare

Așa cum a recunoscut AESA, suspendarea păsărilor vii, asociată cu electrocutarea în baie de 
apă, este o operațiune dureroasă și stresantă și ar trebui evitată. Justificarea Comisiei pentru 
neeliminarea acestei tehnici este absența alternativelor viabile din punct de vedere economic. 
De fapt, se elaborează tehnici de gazare care peste câțiva ani vor putea înlocui băile electrice 
în abatoarele de dimensiuni mari și medii. În abatoarele de dimensiuni mici, în care costurile 
de trecere la asomarea prin gaz ar fi prea ridicate, trebuie îmbunătățite liniile de suspendare 
pentru a reduce suferința păsărilor.

Amendamentul 45
Bart Staes

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Anexa I poate fi modificată în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 22 alineatul (2), astfel încât să se 
țină cont de progresele științifice și tehnice.

3. Anexa I poate fi modificată în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 22 
alineatul (2a), astfel încât să se țină cont 
de progresele științifice și tehnice.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) uciderea animalelor pentru blană 
Adoptarea prezentului amendament 
necesită eliminarea articolului 7 alineatul 
(3) din propunerea Comisiei.
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Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru care întreg personalului însărcinat cu uciderea animalelor în 
fermele de blană să nu-i fie aplicate aceleași criterii precum personalului care lucrează în 
abatoare.

Amendamentul 47
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) capacitatea maximă a fiecărei linii de 
sacrificare;

(a) capacitatea maximă a fiecărei linii de 
sacrificare și ferme de blană;

Or. en

Justificare

Animalele din fermele de blană sunt sacrificate în timpul unei perioade scurte, „la lot”, 
imediat după prima năpârlire de iarnă, astfel încât mii de animale pot fi ucise în numai 
câteva zile. Este esențială impunerea unei rate maxime de sacrificări  prin astfel de operații, 
pentru a evita simplificări excesive ale procedurii și afectarea bunăstării animalelor.

Amendamentul 48
Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii filmează locurile unde se 
petrece sacrificarea și păstrează 
înregistrarea video timp de 7 - 14 zile.

Or. pl
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Justificare

Ideea de a fi filmați va asigura o mai mare disciplină în rândurile angajaților unui abator 
decât ar face-o prezența unui responsabil de bunăstarea animalelor care ar fi plătit din 
același buget precum cel utilizat pentru operațiile de sacrificare.

Amendamentul 49
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Operatorii fermelor de blană anunță 
în avans autoritatea competentă cu privire 
la momentul uciderii animalelor, pentru a 
permite efectuarea acțiunii de 
monitorizare;

Or. en

Justificare

Majoritate animalelor din fermele de blană sunt sacrificate în timpul unei perioade scurte, 
„la lot”, imediat după prima năpârlire de iarnă. O altă perioadă de sacrificări are loc după 
sezonul de împerechere. Așadar, spre deosebire de alte operații de sacrificare care se 
practică de-a lungul anului, sacrificarea animalelor pentru blană are loc într-o perioadă 
scurtă, de numai câteva zile. Este esențială informarea autorității competente, pentru a se da 
posibilitatea de a efectua monitorizarea.

Amendamentul 50
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Operatorii fermelor de blană anunță 
în avans autoritatea competentă cu privire 
la momentul uciderii animalelor, pentru a 
permite efectuarea acțiunii de 
monitorizare;
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Or. en

Justificare

Majoritate animalelor din fermele de blană sunt sacrificate în timpul unei perioade scurte, 
„la lot”, imediat după prima năpârlire de iarnă. O altă perioadă de sacrificări are loc după 
sezonul de împerechere. Așadar, spre deosebire de alte operații de sacrificare care se 
practică de-a lungul anului, sacrificarea animalelor pentru blană are loc într-o perioadă 
scurtă, de numai câteva zile. Este esențială informarea autorității competente, pentru a se da 
posibilitatea de a efectua monitorizarea.

Amendamentul 51
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Operatorii fermelor de blană anunță 
în avans autoritatea competentă cu privire 
la momentul uciderii animalelor, pentru a 
permite efectuarea acțiunii de 
monitorizare;

Or. en

Justificare

Majoritate animalelor din fermele de blană sunt sacrificate în timpul unei perioade scurte, 
„la lot”, imediat după prima năpârlire de iarnă. O altă perioadă de sacrificări are loc după 
sezonul de împerechere. Așadar, spre deosebire de alte operații de sacrificare care se 
practică de-a lungul anului, sacrificarea animalelor pentru blană are loc într-o perioadă 
scurtă, de numai câteva zile. Este esențială informarea autorității competente, pentru a se da 
posibilitatea de a efectua monitorizarea.
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Amendamentul 52
Bart Staes

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele detaliate de aplicare a prezentului 
regulament, inclusiv cele cu privire la 
sacrificarea sau uciderea peștilor, pot fi 
adoptate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 22 alineatul (2).

Normele detaliate de aplicare a prezentului 
regulament pot fi adoptate în conformitate 
cu procedura menționată la articolul 22 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Ca și în cazul tuturor celelalte animale, sacrificarea sau uciderea peștilor trebuie 
reglementată prin procedura de codecizie (a se vedea amendamentul la articolul 1).

Amendamentul 53
Bart Staes

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul în care se face referire la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispozițiile 
articolului 8 din decizia respectivă.

Or. en
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Amendamentul 54
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 31 decembrie 2018, articolul 11 
alineatul (1) se aplică numai pentru 
abatoarele noi sau pentru orice construcție, 
amenajare și echipare noi reglementate de 
normele prevăzute în anexa II, care nu au 
intrat în funcțiune înainte de data 
[aplicării/intrării în vigoare a] prezentului
regulament.

1. Până la 31 decembrie 2018, articolul 11 
alineatul (1) se aplică numai pentru 
abatoarele noi sau pentru orice nouă
construcție sau amenajare reglementate de 
normele prevăzute în anexa II, care nu au 
intrat în funcțiune înainte de data 
[aplicării/intrării în vigoare a] prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Nu este necesar ca echipamentele (de ex. echipamentul electric de asomare la care se face 
referire în anexa II alineatul (4)) să beneficieze de aceleași derogări ca și construcțiile.

Amendamentul 55
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la 31 decembrie 2014, statele 
membre pot dispune ca certificatele de 
competență menționate la articolul 18 să 
fie emise fără examen în cazul persoanelor 
care demonstrează o experiență 
profesională relevantă neîntreruptă de cel 
puțin [zece] ani.

2. Până la 31 decembrie 2014, statele 
membre pot dispune ca certificatele de 
competență menționate la articolul 18 să 
fie emise în conformitate cu o procedură 
de examinare simplificată în cazul 
persoanelor care demonstrează o 
experiență profesională relevantă 
neîntreruptă de cel puțin [zece] ani.

Or. en
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Justificare

O perioadă de „experiență profesională neîntreruptă de cel puțin [zece] ani” nu reprezintă o 
garanție a competenței și ar putea echivala cu o prelungire a practicilor greșite. Toți cei 
implicați în ucidere ar trebui evaluați pentru menținerea spiritului actului legislativ.

Amendamentul 56
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Până la 1 ianuarie 2013, Comisia 
transmite Parlamentului European și 
Consiliului o propunere legislativă 
privind intensificarea folosirii abatoarelor 
mobile în cadrul Comunității, garantând 
că se iau toate precauțiile necesare pentru 
ca în abatoarele respective să nu se aducă 
atingere bunăstării animalelor.

Or. en

Justificare

Abatoarele mobile reduc stresul provocat de activitățile de manipulare și transportare a 
animalelor înainte de sacrificare, atenuând astfel riscul deteriorării calității cărnii. Pentru 
animalele fragile, cum ar fi găinile ouătoare care nu mai pot oua și vacile de lapte în faza de 
lactație maximă, acestea sunt niște măsuri importante pentru evitarea transportului dificil, 
care provoacă adesea fracturi sau căderi. În plus, acestea prezintă avantaje ecologice, 
reducându-se degradarea mediului.

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

Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 2 – rândul 2

Textul propus de Comisie
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No Nume Descriere Categorie de animale Parametri-cheie Cerințe specifice 
capitolului II din prezenta 

anexă
2 Ucidere 

prin 
electricitat
e aplicată 
la nivelul 
capului și 
coloanei

Expunere a corpului la un curent care generează, în 
același timp, o formă de epilepsie generalizată pe 
EEG și fibrilația sau oprirea inimii (uciderea). 

Toate speciile cu 
excepția mieilor sau 
porcinelor tinere cu o 
greutate în viață de 
maximum 5 kg, precum 
și a vitelor.

Curent minim (A sau mA).
Tensiune minimă (V).
Frecvență maximă (Hz).
Durata minimă a expunerii.
Frecvența reglării echipamentului.
Optimizarea fluxului de curent.
Evitarea unor șocuri electrice înainte 
de asomare.

Punctul 3.

Punctul 4 pentru vulpi și 
șinșile.

Amendamentul

No Nume Descriere Categorie de animale Parametri-cheie Cerințe specifice 
capitolului II din prezenta 

anexă
2 Ucidere 

prin 
electricitat
e aplicată 
la nivelul 
capului și 
coloanei

Expunere a corpului la un curent care generează, în 
același timp, o formă de epilepsie generalizată pe 
EEG și fibrilația sau oprirea inimii (uciderea).

Toate speciile cu 
excepția mieilor sau 
porcinelor tinere cu o 
greutate în viață de 
maximum 5 kg, precum 
și a vitelor și a 
animalelor pentru 
blană.

Curent minim (A sau mA).
Tensiune minimă (V).
Frecvență maximă (Hz).
Durata minimă a expunerii.
Frecvența reglării echipamentului.
Optimizarea fluxului de curent.
Evitarea unor șocuri electrice înainte 
de asomare.

Punctul 3.
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Or. en

Justificare

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.

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

Propunere de regulament
Anexa I – capitolul II – alineatul 4 – paragrafele 4.2 și 4.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.2 Vulpi eliminat
Electrozii se aplică la nivelul gurii și al 
rectului, cu o valoare minimă a 
curentului de 0,3 amperi și un voltaj 
minim de 110 volți, pentru cel puțin trei 
secunde.
4.3 Șinșile
Electrozii se aplică de la urechi la coadă, 
cu o valoare minimă a curentului de 0,57 
amperi, pentru cel puțin 60 de secunde.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul 17.
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Amendamentul 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Propunere de regulament
Anexa I – capitolul II – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Monoxidul de carbon (sub formă pură 
sau asociat cu alte gaze) în cazul 
animalelor pentru blană

eliminat

8.1 Animalele sunt ținute permanent sub 
supraveghere vizuală.
8.2 Ele sunt introduse unul câte unul, 
asigurându-se faptul că atunci când un 
animal este introdus în încăpere cel 
dinaintea sa și-a pierdut deja cunoștința 
sau este mort.
8.3 Animalele rămân în încăpere până 
când se constată moartea lor.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentele 19 și 20.

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

Propunere de regulament
Anexa I – capitolul II – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Monoxidul de carbon asociat cu alte 
gaze în cazul animalelor pentru blană

eliminat

9.1 Se poate utiliza gazul produs de un 
motor special adaptat pentru acest scop, 
cu condiția ca testele să indice că gazul 
utilizat:
(a) a fost răcit în mod corespunzător;
(b) a fost filtrat suficient;
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(c) nu conține componente sau gaze 
iritante.
9.2 Animalele sunt introduse în încăpere 
numai când se obține concentrația 
minimă de monoxid de carbon.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul 20.

Amendamentul 61
Mojca Drčar Murko

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul mamiferelor, cu excepția 
lagomorfelor, timpul total de transport, 
împreună cu timpul petrecut de la 
descărcare la sacrificare, nu depășește:

În cazul mamiferelor, cu excepția 
lagomorfelor, timpul total de transport, 
împreună cu timpul petrecut de la 
descărcare la sacrificare, nu depășește:

(a) 19 de ore pentru animalele neînțărcate; (a) 2 ore pentru animalele neînțărcate;

(b) 24 de ore pentru ecvidee și porcine; (b) 12 ore pentru ecvidee și porcine;
(c) 29 de ore pentru rumegătoare. (c) 12 ore pentru rumegătoare.

Or. en

Justificare

Directiva actuală privind sacrificarea animalelor menționează în anexa A punctul 1 
subpunctul 6 că animalele neînțărcate ar trebui sacrificate în termen de două ore. Pentru 
ecvidee, porcine și rumegătoare, perioada maximă este de 12 ore.
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Amendamentul 62
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) animalele de lapte în lactație trebuie 
ucise în abatoarele mobile în termen de 12 
ore;

Or. en

Justificare

Animalele de lapte în lactație sunt expuse unor suferințe mari atât în timpul transportului, cât 
și dacă nu sunt mulse cel puțin o dată la 12 ore, datorită dezvoltării reduse a mușchilor spetei 
și a eforturilor permanente necesare pentru păstrarea echilibrului în timpul transportului. 
Acestea cad adesea în vehicule și sunt expuse unor suferințe suplimentare în momentul în 
care ajung în abatoare în această stare. Astfel, abatoarele mobile trebuie dezvoltare, 
garantându-se conceperea și echiparea acestora de o manieră care să țină seama pe deplin 
de bunăstarea animalelor. În consecință, această adăugire este necesară.

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

Propunere de regulament
Anexa IV – tabel
Textul propus de Comisie

Operațiile de sacrificare enumerate la 
articolul 7 alineatul (2)

Subiecte în vederea examinării 
competenței

Toate operațiile enumerate la articolul 7 
alineatul (2) literele de la (a) la (f).

Comportamentul, suferința, conștiența și 
sensibilitatea, precum și stresul animalelor.

(a) manipularea și îngrijirea animalelor 
înainte de imobilizare;
(b) imobilizarea animalelor în vederea 
asomării și uciderii;

Aspecte practice ale manipulării și 
imobilizării animalelor.

(c) asomarea animalelor; Aspecte practice ale tehnicilor de asomare. 
Metode de rezervă de asomare și/sau de 
ucidere. Întreținerea echipamentelor de 
asomare și/sau de ucidere.

(d) evaluarea eficacității asomării; Monitorizarea eficacității asomării. Metode 
de rezervă de asomare și/sau de ucidere.
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(e) încătușarea sau suspendarea animalelor 
vii;

Aspecte practice ale manipulării și 
imobilizării animalelor.

(f) sângerarea animalelor vii. Monitorizarea eficacității asomării. Metode 
de rezervă de asomare și/sau de ucidere.

Amendamentul

Operațiile de sacrificare enumerate la
articolul 7 alineatul (2)

Subiecte în vederea examinării competenței

Toate operațiile enumerate la articolul 7 
alineatul (2) literele de la (a) la (fa).

Comportamentul, suferința, conștiența și 
sensibilitatea, precum și stresul animalelor.

(a) manipularea și îngrijirea animalelor 
înainte de imobilizare;
(b) imobilizarea animalelor în vederea 
asomării și uciderii; 

Aspecte practice ale manipulării și 
imobilizării animalelor.

(c) asomarea animalelor; Aspecte practice ale tehnicilor de asomare. 
Metode de rezervă de asomare și/sau de 
ucidere. Întreținerea echipamentelor de 
asomare și/sau de ucidere. 

(d) evaluarea eficacității asomării; Monitorizarea eficacității asomării. Metode de 
rezervă de asomare și/sau de ucidere.

(e) încătușarea sau suspendarea animalelor 
vii;

Aspecte practice ale manipulării și 
imobilizării animalelor.

(f) sângerarea animalelor vii. Monitorizarea eficacității asomării. Metode de 
rezervă de asomare și/sau de ucidere.

(fa) uciderea animalelor pentru blană Aspecte practice ale manipulării și 
imobilizării animalelor.

Aspecte practice ale tehnicilor de asomare.

Metode de rezervă de asomare și/sau de 
ucidere.

Întreținerea echipamentelor de asomare 
și/sau de ucidere.

Monitorizarea eficacității asomării.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul 11; amendament care garantează că sunt acoperite toate aspectele 
uciderii animalelor pentru blană.
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