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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Evropska agencija za varnost hrane 
(EFSA) je sprejela dve mnenji o vidikih 
glede dobrega počutja živali pri glavnih 
sistemih omamljanja in usmrtitve nekaterih 
vrst živali, in sicer mnenje o vidikih glede 
dobrega počutja živali pri glavnih sistemih 
omamljanja in usmrtitve glavnih tržnih vrst 
živali  iz leta 2004 ter mnenje o vidikih 
glede dobrega počutja živali pri glavnih 
sistemih omamljanja in usmrtitve, 
uporabljenih pri tržno gojenih srnjadi, 
kozah, zajcih, nojih, racah, goseh in 
prepelicah  iz leta 2006. Zakonodajo 
Skupnosti na tem področju je treba 
posodobiti ob upoštevanju navedenih 
znanstvenih mnenj. V predlog nista bili 
vključeni priporočili za postopno 
opuščanje uporabe ogljikovega dioksida pri 
prašičih in perutnini ter za postopno 
opuščanje uporabe bazenov z vodo za 
omamljanje perutnine, ker je bilo v okviru 
ocene učinka ugotovljeno, da trenutno v 
EU nista ekonomsko upravičeni. Tudi 
druga priporočila ne smejo biti del te 
uredbe, ker se nanašajo na tehnične 
parametre, ki morajo biti del izvedbenih 
ukrepov ali kodeksa dobre prakse. 
Priporočila za farmsko gojene ribe niso 
bila vključena v predlog zaradi potrebe po 
nadaljnjem znanstvenem mnenju in 
ekonomski oceni na tem področju.

(6) Evropska agencija za varnost hrane 
(EFSA) je sprejela dve mnenji o vidikih 
glede dobrega počutja živali pri glavnih 
sistemih omamljanja in usmrtitve nekaterih 
vrst živali, in sicer mnenje o vidikih glede 
dobrega počutja živali pri glavnih sistemih 
omamljanja in usmrtitve glavnih tržnih vrst 
živali  iz leta 2004 ter mnenje o vidikih 
glede dobrega počutja živali pri glavnih 
sistemih omamljanja in usmrtitve, 
uporabljenih pri tržno gojenih srnjadi, 
kozah, zajcih, nojih, racah, goseh in 
prepelicah  iz leta 2006. Znanstveni odbor 
za zdravje in dobro počutje živali 
(SCAHAW) je leta 2001 sprejel poročilo o 
dobrem počutju živali, rejenih za krzno, ki 
je vključevalo metode usmrtitve, 
uporabljane v proizvodnji krzna. 
Zakonodajo Skupnosti na tem področju je 
treba posodobiti ob upoštevanju navedenih 
znanstvenih mnenj. V predlog nista bili 
vključeni priporočili za postopno 
opuščanje uporabe ogljikovega dioksida pri 
prašičih in perutnini ter za postopno 
opuščanje uporabe bazenov z vodo za 
omamljanje perutnine, ker je bilo v okviru 
ocene učinka ugotovljeno, da trenutno v 
EU nista ekonomsko upravičeni. Tudi 
druga priporočila ne smejo biti del te 
uredbe, ker se nanašajo na tehnične 
parametre, ki morajo biti del izvedbenih 
ukrepov ali kodeksa dobre prakse. 
Priporočila za farmsko gojene ribe niso 
bila vključena v predlog zaradi potrebe po 
nadaljnjem znanstvenem mnenju in 
ekonomski oceni na tem področju.

Or. en
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Obrazložitev

Poročilo SCAHAW vsebuje informacije, ki so pomembne za usmrtitev živali v proizvodnji 
krzna v Evropski uniji.

Predlog spremembe 29
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) bo v prvi polovici leta 2009 sprejela sedem 
poročil o omamljanju in usmrtitvi različnih vrst gojenih rib. Evropska komisija bi zato morala 
v roku dveh let vzpostaviti standarde za zakol rib.
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Predlog spremembe 30
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Pri lovu se pogoji za usmrtitev močno 
razlikujejo od pogojev, ki se uporabljajo za 
gojene živali, za lov pa prav tako velja 
posebna zakonodaja. Zato je usmrtitve v 
okviru lova primerno izključiti iz področja 
uporabe te uredbe. 

14. Pri lovu se pogoji za usmrtitev močno 
razlikujejo od pogojev, ki se uporabljajo za 
gojene živali, za lov pa prav tako velja 
posebna nacionalna zakonodaja.
Usmrtitve v okviru lova je zato treba
izključiti iz področja uporabe te uredbe in 
jih namesto tega urediti v okviru 
nacionalne zakonodaje držav članic.

Or. sv

Obrazložitev

Lov sodi v okvir pristojnosti držav članic in je ustrezno urejen z nacionalno zakonodajo. 

Predlog spremembe 31
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Nekatere metode omamljanja, odvisno 
od njihove uporabe, lahko privedejo do 
smrti brez bolečin in ob zmanjšanju 
vznemirjenja ali trpljenja živali. Zato ni 
treba razlikovati med povrnljivimi in 
nepovrnljivimi metodami omamljanja.

(24) Nekatere metode omamljanja, odvisno 
od njihove uporabe, lahko privedejo do 
smrti brez bolečin in ob zmanjšanju 
vznemirjenja ali trpljenja živali.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere metode s plinom, ki se uporabljajo za omamljanje/usmrtitev živali zaradi njihovega 
krzna, so povrnljive in živali ponovno pridejo k zavesti. Ker v postopku usmrtitve ni nobenega 
dodatnega koraka, npr. eksangvinacije, obstaja možnost, da se živali odirajo pri zavesti.
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Predlog spremembe 32
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Celotno osebje v klavnicah potrebuje za delo z živalmi ali njihovo usmrtitev spričevalo o 
usposobljenosti. Nobenega razloga ni, da bi se iz te zahteve izključile osebe, ki se ukvarjajo s 
kožuharji.

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Za osebje z večletnimi izkušnjami se 
lahko predvideva, da ima določeno raven 
strokovnega znanja.  Zato je treba za 

(28) Za osebje z večletnimi izkušnjami se 
lahko predvideva, da ima določeno raven 
strokovnega znanja.  Zato je treba za 
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takšno osebje v tej uredbi določiti 
prehodno obdobje v zvezi z zahtevami po 
spričevalu o usposobljenosti.

takšno osebje v tej uredbi določiti 
prehodno obdobje v zvezi z zahtevami po 
spričevalu o usposobljenosti, ki ne bo 
daljše od dveh let.

Or. en

Obrazložitev

Večletne izkušnje lahko pomenijo leta neusposobljene slabe prakse, ki povzroča slabo počutje 
vključenih živali in treba je vzpostaviti rok za zahtevo za to pomembno določbo.

Predlog spremembe 34
John Bowis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Mobilne klavnice zmanjšujejo stres, ki ga živalim  povzročajo dejavnosti ravnanja in prevoza 
pred zakolom in na ta način tudi zmanjšujejo tveganje slabše kakovosti mesa. Vendar je treba 
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zagotoviti, da se vse zahteve v zvezi z dobrim počutjem živali upoštevajo tudi v mobilnih 
klavnicah.

Predlog spremembe 35
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Smernice so potrebne, da nosilcem 
dejavnosti in pristojnim organom 
zagotovijo posebne informacije o gradnji, 
ureditvi in opremi klavnic, da se zagotovi 
visoka raven zaščite živali ob ohranjanju 
enakih konkurenčnih pogojev za nosilce 
dejavnosti. Zato je nujno, da Skupnost 
Komisijo pooblasti, da sprejme takšne 
smernice.

(36) Smernice so potrebne, da nosilcem 
dejavnosti in pristojnim organom 
zagotovijo posebne informacije o gradnji, 
ureditvi in opremi klavnic in obratov za 
proizvodnjo krzna, da se zagotovi visoka 
raven zaščite živali ob ohranjanju enakih 
konkurenčnih pogojev za nosilce 
dejavnosti. Zato je nujno, da Skupnost 
Komisijo pooblasti, da sprejme takšne 
smernice.

Or. en

Obrazložitev

Izključitev proizvodnje krzna iz te določbe bi bila neskladna.

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Pri ravnanju z živalmi in omejitvi 
premikanja v klavnicah je viden stalni 
znanstveni in tehnični napredek. Zato je 
pomembno, da Skupnost Komisijo 
pooblasti, da spremeni zahteve, ki se 
uporabljajo za ravnanje z živalmi in 
omejitev premikanja pred zakolom, ob 
ohranjanju enake in visoke ravni zaščite 

(38) Pri ravnanju z živalmi in omejitvi 
premikanja v klavnicah in obratih za 
proizvodnjo krzna je viden stalni 
znanstveni in tehnični napredek. Zato je 
pomembno, da Skupnost Komisijo 
pooblasti, da spremeni zahteve, ki se 
uporabljajo za ravnanje z živalmi in 
omejitev premikanja pred usmrtitvijo, ob 
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živali. ohranjanju enake in visoke ravni zaščite 
živali.

Or. en

Obrazložitev

Izključitev proizvodnje krzna iz te določbe bi bila neskladna. Izraz „zakol“ je v uredbi 
opredeljen kot „usmrtitev živali za prehrano ljudi“ in bi zato iz te določbe izključeval živali, 
usmrčene v proizvodnji krzna.

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Smernice so potrebne, da nosilcem 
dejavnosti in pristojnim organom 
zagotovijo posebne informacije o ravnanju
z živalmi in omejitvi premikanja pred 
zakolom, da se zagotovi visoka raven 
zaščite živali ob ohranjanju enakih 
konkurenčnih pogojev za nosilce 
dejavnosti. Zato je nujno, da Skupnost 
Komisijo pooblasti, da sprejme takšne 
smernice.

(39) Smernice so potrebne, da nosilcem 
dejavnosti in pristojnim organom 
zagotovijo posebne informacije o ravnanju 
z živalmi in omejitvi premikanja pred 
usmrtitvijo, da se zagotovi visoka raven 
zaščite živali ob ohranjanju enakih 
konkurenčnih pogojev za nosilce 
dejavnosti. Zato je nujno, da Skupnost 
Komisijo pooblasti, da sprejme takšne 
smernice.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 6.
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Predlog spremembe 38
Bart Staes

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar se za ribe uporablja samo člen 
3(1).

Za ribe se začasno uporablja samo člen 
3(1). Vendar Komisija v petih letih po 
začetku veljavnosti te uredbe predloži 
zakonodajni predlog o standardih za 
zaščito rib v času usmrtitve.

Or. en

Predlog spremembe 39
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „povezani postopki“ pomeni postopke, 
kot so ravnanje z živalmi ter začasna 
namestitev, omejitev premikanja, 
omamljanje in izkrvavitev živali, ki se 
izvajajo v kontekstu in na kraju, kjer so 
usmrčene;

(b) „povezani postopki“ pomeni postopke, 
kot so raztovarjanje živali, ravnanje z 
živalmi ter začasna namestitev, omejitev 
premikanja, omamljanje in izkrvavitev 
živali, ki se izvajajo v kontekstu in na 
kraju, kjer so usmrčene;

Or. en

Obrazložitev

Raztovarjanje je del povezanih postopkov in ga je zato treba omeniti pri opredelitvi.
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Predlog spremembe 40
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Člen 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) „klavnica“ pomeni vsak obrat, ki se 
uporablja za zakol kopenskih živali;

(k) „klavnica“ pomeni vsak obrat, ki se 
uporablja za zakol kopenskih živali in 
živali, gojenih za proizvodnjo krzna;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev klavnice mora vključevati usmrtitev kožuharjev, sicer bodo izključeni iz mnogih 
določb predlagane uredbe. Če se opredelitev ne spremeni, se celotno poglavje 3 za kožuharje 
ne bo uporabljalo.

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

Predlog uredbe
Člen 2 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) „kožuharji“ pomeni živali vrste 
sesalcev, ki so primarno gojene za 
proizvodnjo krzna, kot so kune, dihurji, 
lisice, rakuni, nutrije in činčile;

(m) „kožuharji“ pomeni živali vrste 
sesalcev, ki so primarno gojene za 
proizvodnjo krzna, kot so kune, dihurji, 
lisice, rakuni, rakunji psi, nutrije, zajci in 
činčile;

Or. en

Obrazložitev

Dodatek dveh vrst, rejenih za krzno v EU, pomaga pri skladnosti.
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Predlog spremembe 42
Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Živali so zaščitene v obdobju pred in 
po kotitvi. 

Or. pl

Predlog spremembe 43
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Vendar se države članice lahko odločijo, 
da tega odstopanja ne uporabijo.

Or. en

Obrazložitev

EFSA je v svojem poročilu o „vidikih glede dobrega počutja živali pri metodah omamljanja in 
usmrtitve“ iz leta 2004 navedla, da „je v času, ko je žival, katere vrat je bil ravno prerezan, 
še vedno pri zavesti, zelo verjetno, da bo prišlo do resnih težav glede dobrega počutja, saj 
žival lahko čuti strah, bolečino, je vznemirjena ali drugače trpi“, in zato bo usmrtitev živali 
brez omamljanja kršila zahteve temeljnega načela te uredbe, navedenega v členu 3(1): 
„Živalim se med usmrtitvijo in povezanimi postopki prihrani vsakršna bolečina, vznemirjenje 
ali trpljenje“.
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Predlog spremembe 44
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Omamljanje se izvaja v skladu z 
metodami iz Priloge I.

1. Omamljanje se izvaja v skladu z 
metodami iz Priloge I.

Vendar je treba do 1. januarja 2018 
prepovedati električne bazene z vodo za 
perutnino znotraj Skupnosti. Odstopanja 
se dovolijo samo za majhne klavnice, če 
delujejo v skladu z odstavkom 5 priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Kot je priznala EFSA, je pritrjevanje živih ptic na obešala, povezano z električnimi bazeni z 
vodo, boleča in stresna dejavnost in jo je treba preprečevati. Utemeljitev Komisije, zakaj 
postopno ne odpravi te metode, je pomanjkanje ekonomsko upravičenih alternativ. Dejansko 
so v razvoju metode s plinom, ki bodo v nekaj letih lahko nadomestile električne bazene z 
vodo v velikih in srednje velikih klavnicah. V malih klavnicah, kjer bi bili stroški izvajanja 
metod s plinom previsoki, je treba  izboljšati obešala za zmanjšanje trpljenja ptic.

Predlog spremembe 45
Bart Staes

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Priloga I se lahko spremeni v skladu s
postopkom iz člena 22(2), tako da se 
upoštevata znanstveni in tehnični napredek.

3. Priloga I se lahko spremeni v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 22(2a), tako da se upoštevata 
znanstveni in tehnični napredek.

Or. en
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Predlog spremembe 46
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) usmrtitev kožuharjev 
Sprejem tega predloga spremembe terja 
črtanje člena 7(3) v predlogu Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Nobenega razloga ni, zakaj za celotno osebje za usmrtitev živali v proizvodnji krzna ne bi 
veljala enaka merila kot za tiste, zaposlene v klavnicah.

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

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) največjo zmogljivost za vsako klavno 
linijo;

(a) največjo zmogljivost za vsako klavno 
linijo in obrat za proizvodnjo krzna;

Or. en

Obrazložitev

Živali v proizvodnji krzna so usmrčene v kratkem „serijskem” obdobju, takoj ko zaključijo 
svojo prvo zimsko goljenje, tako da je lahko v nekaj dneh usmrčenih več tisoč živali. Bistveno 
je določiti največjo stopnjo usmrtitev za to vrsto dejavnosti za preprečevanje poenostavitev in 
slabega počutja živali.
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Predlog spremembe 48
Jerzy Buzek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nosilci dejavnosti snemajo kraj zakola in 
hranijo video posnetke 7 do 14 dni.

Or. pl

Obrazložitev

Vedenje, da so snemani, bo zagotovilo večjo disciplino med klavniškimi delavci kot prisotnost 
pooblaščenca za dobro počutje živali, ki je plačan iz proračuna, namenjenega klavniški 
dejavnosti.

Predlog spremembe 49
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Nosilci dejavnosti proizvodnje krzna 
vnaprej obvestijo pristojni organ  o 
usmrtitvi živali, da omogočijo spremljanje.

Or. en

Obrazložitev

Večina živali v proizvodnji krzna je usmrčena v kratkem „serijskem” obdobju, takoj ko 
zaključijo svojo prvo zimsko goljenje. Drugo obdobje usmrtitve se običajno odvija po 
gojitvenem obdobju. V nasprotju z drugimi klavnimi postopki, ki potekajo skozi celo leto, 
usmrtitev kožuharjev poteka v nekaj dneh. Bistveno je obvestiti pristojni organ, da se lahko 
izvede spremljanje.
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Predlog spremembe 50
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Nosilci dejavnosti proizvodnje krzna 
vnaprej obvestijo pristojni organ  o 
usmrtitvi živali, da omogočijo spremljanje.

Or. en

Obrazložitev

Večina živali v proizvodnji krzna je usmrčena v kratkem „serijskem” obdobju, takoj ko 
zaključijo svojo prvo zimsko goljenje. Drugo obdobje usmrtitve se običajno odvija po 
gojitvenem obdobju. V nasprotju z drugimi klavnimi postopki, ki potekajo skozi celo leto, 
usmrtitev kožuharjev poteka v nekaj dneh. Bistveno je obvestiti pristojni organ, da se lahko 
izvede spremljanje.

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

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Nosilci dejavnosti proizvodnje krzna 
vnaprej obvestijo pristojni organ  o 
usmrtitvi živali, da omogočijo spremljanje.

Or. en

Obrazložitev

Večina živali v proizvodnji krzna je usmrčena v kratkem „serijskem” obdobju, takoj ko 
zaključijo svojo prvo zimsko goljenje. Drugo obdobje usmrtitve se običajno odvija po 
gojitvenem obdobju. V nasprotju z drugimi klavnimi postopki, ki potekajo skozi celo leto, 
usmrtitev kožuharjev poteka v nekaj dneh. Bistveno je obvestiti pristojni organ, da se lahko 
izvede spremljanje.
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Predlog spremembe 52
Bart Staes

Predlog uredbe
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsakršna podrobna pravila, potrebna za 
izvajanje te uredbe, vključno s pravili za 
zakol ali usmrtitev rib, se lahko sprejmejo 
v skladu s postopkom iz člena 22(2).

Vsakršna podrobna pravila, potrebna za 
izvajanje te uredbe, se lahko sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 22(2).

Or. en

Obrazložitev

Kot za vse druge živali je treba tudi klanje in usmrtitev rib urediti s postopkom soodločanja, 
glej predlog spremembe člena 1.

Predlog spremembe 53
Bart Staes

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a (1) do (4) in člen 7 
Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju 
določb člena 8 Sklepa.

Or. en

Predlog spremembe 54
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Člen 11(1) se do 31. decembra 2018 1. Člen 11(1) se do 31. decembra 2018 
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uporablja samo za nove klavnice ali za 
vsakršno novo gradnjo, ureditev ali 
opremo, zajeto v pravilih iz Priloge II, ki 
se niso začele uporabljati pred datumom 
[začetka uporabe/začetka veljavnosti] te 
uredbe.

uporablja samo za nove klavnice ali za 
vsakršno novo gradnjo ali ureditev, zajeto 
v pravilih iz Priloge II, ki se niso začele 
uporabljati pred datumom [začetka 
uporabe/začetka veljavnosti] te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Za opremo (npr. oprema za električno omamljanje, navedena v prilogi II (4)) niso potrebna 
enaka odstopanja kot za gradnjo.

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

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko osebam, ki 
dokažejo ustrezne, vsaj [desetletne] 
neprekinjene poklicne izkušnje, do 
31. decembra 2014 brez zahteve po 
opravljanju preizkusa znanja izdajo 
spričevala o usposobljenosti v skladu s 
členom 18.

2. Države članice lahko osebam, ki 
dokažejo ustrezne, vsaj [desetletne] 
neprekinjene poklicne izkušnje, do 
31. decembra 2014 na podlagi 
poenostavljenega preizkusa znanja izdajo 
spričevala o usposobljenosti v skladu s 
členom 18.

Or. en

Obrazložitev

Obdobje „vsaj [desetletnih] neprekinjenih poklicnih izkušenj” ne predstavlja jamstva za 
ustreznost in lahko pomeni, da se dejansko utrjuje slaba praksa. Vse, ki so vključeni v 
usmrtitve, je treba oceniti, da se ohrani duh zakonodaje.
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Predlog spremembe 56
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija do 1. januarja 2013 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
zakonodajni predlog o povečanju uporabe 
mobilnih klavnic znotraj Skupnosti, ki bo 
zagotovil, da se v teh mobilnih enotah 
sprejmejo vsi varnostni ukrepi za 
preprečitev ogrožanja dobrega počutja 
živali.

Or. en

Obrazložitev

Mobilne klavnice zmanjšujejo stres, ki ga živalim  povzročajo dejavnosti ravnanja in prevoza 
pred zakolom in na ta način tudi zmanjšujejo tveganje slabše kakovosti mesa. Ti ukrepi so 
pomembno sredstvo za občutljive živali, kot so iztrošene kokoši nesnice in visoko doječe krave 
molznice, za preprečevanje bolečega prevoza, ki je pogosto vzrok zlomov ali padcev. Poleg 
tega zagotavljajo tudi okoljske koristi v smislu zmanjševanja poslabšanja okolja.

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

Predlog uredbe
Priloga I – tabela 2 – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
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Št. Naziv Opis Kategorija živali Glavni parametri Posebne zahteve za 
nekatere metode –

poglavje II te priloge
2 Usmrtitev 

z 
električnim 
tokom 
skozi 
možgane 
in srce

Izpostavitev telesa toku, ki hkrati povzroči 
generaliziran epileptiformni vzorec na 
elektroencefalogramu (omamljanje) in fibrilacijo ali 
zaustavitev srca (usmrtitev).

Vse vrste, razen jagnjet 
ali pujskov, težkih do 5 
kg, ter goveda.

Najmanjši tok (A ali mA).
Najmanjša napetost (V).
Največja frekvenca (Hz).
Najkrajši čas izpostavljenosti.
Pogostost kalibracije opreme.
Optimizacija toka.
Preprečevanje električnih sunkov pred 
omamljanjem.

Točka 3.

Točka 4 za lisice in 
činčile.

Predlog spremembe

Št. Naziv Opis Kategorija živali Glavni parametri Posebne zahteve za 
nekatere metode –

poglavje II te priloge
2 Usmrtitev 

z 
električnim 
tokom 
skozi 
možgane 
in srce

Izpostavitev telesa toku, ki hkrati povzroči 
generaliziran epileptiformni vzorec na 
elektroencefalogramu (omamljanje) in fibrilacijo ali 
zaustavitev srca (usmrtitev).

Vse vrste, razen jagnjet 
ali pujskov, težkih do 5 
kg, goveda ter 
kožuharjev.

Najmanjši tok (A ali mA).
Najmanjša napetost (V).
Največja frekvenca (Hz).
Najkrajši čas izpostavljenosti.
Pogostost kalibracije opreme.
Optimizacija toka.
Preprečevanje električnih sunkov pred 
omamljanjem.

Točka 3.
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Or. en

Obrazložitev

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.

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

Predlog uredbe
Priloga I – poglavje II – odstavek 4 – pododstavek 4.2 in 4.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.2 Lisice črtano
Elektrode morajo biti nameščene v usta in 
rektum s tokom najmanjše vrednosti 
0,3 ampera in najmanjšo napetostjo 
110 voltov za vsaj tri sekunde.
4.3 Činčile
Elektrode s tokom najmanjše vrednosti 
0,57 ampera morajo biti nameščene na 
ušesa in rep za vsaj 60 sekund.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 17.
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Predlog spremembe 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Predlog uredbe
Priloga I – poglavje II – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Ogljikov monoksid (čisti vir ali v 
povezavi z drugimi plini) za kožuharje

črtano

8.1 Živali so ves čas pod vizualnim 
nadzorom.
8.2 Plinom so izpostavljene posamezno in 
preden se plinom izpostavi naslednja 
žival, se zagotovi, da je prejšnja žival 
nezavestna ali mrtva.
8.3 Živali morajo ostati v komori, dokler 
ne nastopi smrt.

Or. en

Obrazložitev

Glej predloga sprememb 19 in 20.

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

Predlog uredbe
Priloga I – poglavje II – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Ogljikov monoksid v povezavi z drugimi 
plini za kožuharje

črtano

9.1 Plin, ki ga proizvaja stroj, posebej 
prilagojen za ta namen, se lahko 
uporablja, če so preskusi pokazali, da je 
uporabljeni plin:
(a) primerno ohlajen;
(b) dovolj filtriran;
(c) brez kakršnih koli dražilnih sestavin 
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ali plinov.
9.2 Živali se ne privedejo v komoro, dokler 
ni dosežena najmanjša koncentracija 
ogljikovega monoksida.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 20.

Predlog spremembe 61
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Priloga III – odstavek 1 –  pododstavek 1.2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri sesalcih, razen pri lagomorfih, skupni 
čas prevoza, prištet času med 
raztovarjanjem in zakolom, ne sme preseči:

Pri sesalcih, razen pri lagomorfih, skupni 
čas prevoza, prištet času med 
raztovarjanjem in zakolom, ne sme preseči:

(a) 19 ur za neodstavljene živali; (a) 2 uri za neodstavljene živali;

(b) 24 ur za kopitarje in prašiče; (b) 12 ur za kopitarje in prašiče;
(c) 29 ur za prežvekovalce. (c) 12 ur za prežvekovalce.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja direktiva o zakolu živali v točki 6 odstavka I priloge A navaja, da je treba 
neodstavljene živali zaklati v dveh urah. Za kopitarje, prašiče in prežvekovalce je najdaljši 
čas 12 ur.
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Predlog spremembe 62
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Priloga III – odstavek 1 – pododstavek 1.5 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) doječe živali molznice morajo biti 
usmrčene v mobilni klavnici v 12 urah.

Or. en

Obrazložitev

Doječe živali molznice so med prevozom izpostavljene velikemu trpljenju, če niso pomolzene 
vsaj vsakih 12 ur, zaradi omejenega razvoja njihovih zadnjih mišic ter trajnega napora, 
potrebnega med prevozom, da ohranijo ravnotežje. V vozilih pogosto padajo, ob prihodu v 
klavnico pa so kot živali s težavami z vstajanjem izpostavljene nadaljnjemu trpljenju. Zato je 
treba razviti mobilne klavnice in zagotoviti, da so oblikovane in opremljene tako, da v celoti 
upoštevajo dobro počutje živali. Posledično je potreben ta dodatek.

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

Predlog uredbe
Priloga IV – tabela
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Klavni postopki iz člena 7(2) Predmeti za preizkus usposobljenosti
Vsi postopki iz člena 7(2)(a) do (f). Vedenje živali, trpljenje živali, zavest in 

občutljivost, stres pri živalih.
(a) ravnanje z živalmi in skrb za živali pred 
omejitvijo premikanja;
(b) omejitev premikanja živali za namene 
omamljanja ali usmrtitve;

Praktični vidiki ravnanja z živalmi in 
omejitve premikanja.

(c) omamljanje živali; Praktični vidiki tehnik omamljanja. Rezervne 
metode omamljanja in/ali usmrtitve. 
Vzdrževanje opreme za omamljanje in/ali 
usmrtitev.

(d) ocena učinkovitega omamljanja; Spremljanje učinkovitosti omamljanja. 
Rezervne metode omamljanja in/ali 
usmrtitve.

(e) pritrjevanje živih živali na obešala ali 
dvigovanje živih živali;

Praktični vidiki ravnanja z živalmi in 
omejitve premikanja.
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(f) izkrvavitev živih živali. Spremljanje učinkovitosti omamljanja. 
Rezervne metode omamljanja in/ali 
usmrtitve.

Predlog spremembe

Klavni postopki iz člena 7(2) Predmeti za preizkus usposobljenosti
Vsi postopki iz člena 7(2)(a) do (fa). Vedenje živali, trpljenje živali, zavest in 

občutljivost, stres pri živalih.
(a) ravnanje z živalmi in skrb za živali pred 
omejitvijo premikanja;
(b) omejitev premikanja živali za namene 
omamljanja ali usmrtitve; 

Praktični vidiki ravnanja z živalmi in 
omejitve premikanja.

(c) omamljanje živali; Praktični vidiki tehnik omamljanja. Rezervne 
metode omamljanja in/ali usmrtitve. 
Vzdrževanje opreme za omamljanje in/ali 
usmrtitev. 

(d) ocena učinkovitega omamljanja; Spremljanje učinkovitosti omamljanja. 
Rezervne metode omamljanja in/ali usmrtitve.

(e) pritrjevanje živih živali na obešala ali 
dvigovanje živih živali;

Praktični vidiki ravnanja z živalmi in 
omejitve premikanja.

(f) izkrvavitev živih živali. Spremljanje učinkovitosti omamljanja. 
Rezervne metode omamljanja in/ali usmrtitve.

(fa) usmrtitev kožuharjev Praktični vidiki ravnanja z živalmi in 
omejitve premikanja.

Praktični vidiki tehnik omamljanja.

Rezervne metode omamljanja in/ali 
usmrtitve.

Vzdrževanje opreme za omamljanje in/ali 
usmrtitev.

Spremljanje učinkovitosti omamljanja.

Or. en

Obrazložitev

Glej spremembo 11 in usklajenost za zagotavljanje, da so zajeti vsi vidiki usmrtitve 
kožuharjev.
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