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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa) har antagit två 
yttranden om djurskyddsaspekterna i de 
vanligaste systemen för bedövning och 
avlivning av vissa djurarter, nämligen 
Welfare aspects of the main systems of 
stunning and killing the main commercial 
species of animals 2004 och Welfare 
aspects of the main systems of stunning 
and killing applied to commercially farmed 
deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese 
and quail 2006. Gemenskapslagstiftningen 
på detta område bör uppdateras med 
hänsyn till dessa vetenskapliga yttranden. 
Rekommendationerna att utfasa 
användningen av koldioxid av svin och 
fjäderfä och vattenbad för bedövning av 
fjäderfä togs inte med i förslaget eftersom 
det framgick av konsekvensanalysen att 
detta inte är ekonomiskt genomförbart i 
dagens läge i EU. Andra 
rekommendationer bör inte heller beaktas i 
denna förordning eftersom de avser 
tekniska parametrar som bör ingå i 
tillämpningsföreskrifter eller regler för god 
praxis. Rekommendationer för odlad fisk 
togs inte med i förslaget eftersom 
ytterligare vetenskapliga yttranden och en 
ekonomisk utvärdering behövdes på detta 
område.

(6) Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa) har antagit två 
yttranden om djurskyddsaspekterna i de 
vanligaste systemen för bedövning och 
avlivning av vissa djurarter, nämligen 
Welfare aspects of the main systems of 
stunning and killing the main commercial 
species of animals 2004 och Welfare 
aspects of the main systems of stunning 
and killing applied to commercially farmed 
deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese 
and quail 2006. EU:s vetenskapliga 
kommitté för djurs hälsa och 
välbefinnande (SCAHAW) antog 2001 en 
rapport om välbefinnande för djur som 
föds upp för pälsproduktion (The Welfare 
of Animals Kept for Fur Production), som 
omfattar en översyn av de 
avlivningsmetoder som används i 
pälsfarmer. Gemenskapslagstiftningen på 
detta område bör uppdateras med hänsyn 
till dessa vetenskapliga yttranden.
Rekommendationerna att utfasa 
användningen av koldioxid av svin och 
fjäderfä och vattenbad för bedövning av 
fjäderfä togs inte med i förslaget eftersom 
det framgick av konsekvensanalysen att 
detta inte är ekonomiskt genomförbart i 
dagens läge i EU. Andra 
rekommendationer bör inte heller beaktas i 
denna förordning eftersom de avser 
tekniska parametrar som bör ingå i 
tillämpningsföreskrifter eller regler för god 
praxis. Rekommendationer för odlad fisk 
togs inte med i förslaget eftersom 
ytterligare vetenskapliga yttranden och en 
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ekonomisk utvärdering behövdes på detta 
område.

Or. en

Motivering

SCAHAW:s rapport innehåller viktig information om avlivning av djur på pälsfarmer i EU.

Ändringsförslag 29
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Under första hälften av 2009 kommer Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 
att anta sju rapporter om bedövning och avlivning av olika uppfödda fiskarter. Kommissionen 
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bör därför kunna upprätta standarder för slakt av fisk inom två år.

Ändringsförslag 30
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Jakt sker under förhållanden som är 
mycket annorlunda jämfört med 
förhållanden för animalieproduktionens 
djur, och jakt omfattas av särskild 
lagstiftning. Därför är det lämpligt att
avlivning i samband med jakt inte omfattas 
av denna förordning.

14. Jakt sker under förhållanden som är 
mycket annorlunda jämfört med 
förhållanden för animalieproduktionens 
djur, och jakt omfattas av särskild nationell
lagstiftning. Därför bör avlivning i 
samband med jakt inte omfattas av denna 
förordning, utan regleras i 
medlemsstaternas nationella lagstiftning.

Or. sv

Motivering

Jakt är en kompetens som faller på medlemsstaterna och i dessa finns adekvat lagstiftning.

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

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Beroende på hur de används under 
slakt eller avlivning kan vissa 
bedövningsmetoder leda till döden utan att 
orsaka smärta och med minsta möjliga 
plåga eller lidande för djuret. Följaktligen 
bör man göra åtskillnad mellan reversibla 
och icke-reversibla bedövningsmetoder.

(24) Beroende på hur de används under 
slakt eller avlivning kan vissa 
bedövningsmetoder leda till döden utan att 
orsaka smärta och med minsta möjliga 
plåga eller lidande för djuret.

Or. en
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Motivering

Vissa gasmetoder som används för att bedöva och avliva djur för deras päls är reversibla och 
djuren återfår medvetandet. Eftersom avlivningen inte omfattar några ytterligare skeden, till 
exempel avblodning, är det möjligt att djuren avhudas medan de fortfarande är vid 
medvetande.

Ändringsförslag 32
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I slakterierna krävs det ett kompetensbevis för all personal som hanterar eller avlivar djuren. 
Det finns ingen anledning att inte ställa samma krav på personer som arbetar med 
pälsproduktion.
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Ändringsförslag 33
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Personal med många års erfarenhet 
kan antas ha en viss kompetensnivå. En 
övergångsperiod för kraven på 
kompetensbevis bör därför föreskrivas i 
denna förordning för sådan personal.

(28) Personal med många års erfarenhet 
kan antas ha en viss kompetensnivå. En 
övergångsperiod på högst ett år för kraven 
på kompetensbevis bör därför föreskrivas i 
denna förordning för sådan personal.

Or. en

Motivering

Många års erfarenhet kan dölja år med dåliga metoder utan utbildning vilket leder till sämre 
villkor för de berörda djuren. En tidsgräns bör fastställas för denna viktiga bestämmelse.

Ändringsförslag 34
John Bowis

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(34) Mobila slakterier minskar behovet av 
att transportera djur långa vägar, vilket 
bidrar till bättre djurskydd. 
Medlemsstaterna bör därför stödja och 
uppmuntra vidare utveckling och ökad 
användning av mobila slakterier. Mobila 
slakterier har dock andra tekniska 
begränsningar jämfört med stationära 
slakterier och följaktligen bör de tekniska 
kraven eventuellt anpassas. Det bör vara 
möjligt att enligt denna förordning tillåta 
undantag för mobila slakterier avseende 
kraven på konstruktion, utformning och 
utrustning, under förutsättning att 
djurskyddskraven inte äventyras.
Kommissionen ska senast 
den 1 januari 2013 lägga fram ett 
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lagförslag om ökad användning av mobila 
slakterier inom gemenskapen.

Or. en

Motivering

Mobila slakterier bidrar till att minska den stress som hantering och transport medför för 
djuren före slakt, och de bidrar följaktligen också till att minska risken för försämrad 
köttkvalitet. Det måste dock garanteras att alla djurskyddskrav respekteras även i mobila 
slakterier.

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

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Riktlinjer behövs så att aktörer och de 
behöriga myndigheterna kan få särskild 
information om hur slakterier ska vara 
byggda, utformade och utrustade för att 
garantera en hög skyddsnivå för djuren 
samtidigt som aktörerna har lika villkor. 
Därför bör gemenskapen ge kommissionen 
befogenheter att anta sådana riktlinjer.

(36) Riktlinjer behövs så att aktörer och de 
behöriga myndigheterna kan få särskild 
information om hur slakterier och 
pälsfarmer ska vara byggda, utformade 
och utrustade för att garantera en hög 
skyddsnivå för djuren samtidigt som 
aktörerna har lika villkor. Därför bör 
gemenskapen ge kommissionen 
befogenheter att anta sådana riktlinjer.

Or. en

Motivering

Det skulle vara inkonsekvent att utesluta pälsfarmer från denna bestämmelse.

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

Förslag till förordning
Skäl 38
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Vetenskapliga och tekniska framsteg 
sker ständigt på området hantering och 
fixering av djur i slakterier. Därför är det 
viktigt att gemenskapen ger kommissionen 
befogenheter att ändra kraven på hantering 
och fixering av djur före slakt samtidigt 
som en enhetlig och hög skyddsnivå för 
djuren bibehålls.

(38) Vetenskapliga och tekniska framsteg 
sker ständigt på området hantering och 
fixering av djur i slakterier och pälsfarmer. 
Därför är det viktigt att gemenskapen ger 
kommissionen befogenheter att ändra 
kraven på hantering och fixering av djur 
före avlivning samtidigt som en enhetlig 
och hög skyddsnivå för djuren bibehålls.

Or. en

Motivering

Det skulle vara inkonsekvent att utesluta pälsfarmer från denna bestämmelse. Termen "slakt" 
definieras i förordningen som avlivning av djur avsedda att användas som livsmedel, och 
skulle därför utesluta djur som avlivas i pälsfarmer från denna bestämmelse.

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

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Riktlinjer behövs så att aktörer och de 
behöriga myndigheterna kan få särskild 
information om hantering och fixering av 
djur före slakt för att garantera en hög 
skyddsnivå för djuren samtidigt som 
aktörerna har lika villkor. Därför bör 
gemenskapen ge kommissionen 
befogenheter att anta sådana riktlinjer.

(39) Riktlinjer behövs så att aktörer och de 
behöriga myndigheterna kan få särskild 
information om hantering och fixering av 
djur före avlivning för att garantera en hög 
skyddsnivå för djuren samtidigt som 
aktörerna har lika villkor. Därför bör 
gemenskapen ge kommissionen 
befogenheter att anta sådana riktlinjer.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 6.
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Ändringsförslag 38
Bart Staes

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För fisk ska dock endast artikel 3.1 
tillämpas.

För fisk ska dock tillfälligt endast artikel 
3.1 tillämpas. Kommissionen ska dock 
inom fem år efter ikraftträdandet av 
denna förordning lägga fram ett 
lagförslag om normer för skydd av fisk vid 
tidpunkten för avlivningen.

Or. en

Ändringsförslag 39
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) därmed sammanhängande verksamhet: 
verksamhet såsom hantering, uppstallning, 
fixering, bedövning och avblodning av djur 
som äger rum i samband med och på det 
ställe där de ska avlivas,

b) därmed sammanhängande verksamhet: 
verksamhet såsom avlastning, hantering, 
uppstallning, fixering, bedövning och 
avblodning av djur som äger rum i 
samband med och på det ställe där de ska 
avlivas,

Or. en

Motivering

Avlastning ingår i den berörda verksamheten och bör därför nämnas i definitionen.

Ändringsförslag 40
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Artikel 2 – led k
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) slakteri: varje anläggning där 
landlevande djur slaktas,

k) slakteri: varje anläggning där 
landlevande djur och djur som föds upp 
för pälsproduktion slaktas,

Or. en

Motivering

Definitionen av slakteri måste omfatta slakt av pälsdjur, annars kommer de att uteslutas från 
många av bestämmelserna i den föreslagna förordningen. Om definitionen inte ändras 
kommer inga bestämmelser i kapitel tre att gälla för pälsdjur.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) pälsdjur: djur av däggdjursarter som 
främst föds upp för pälsproduktion, såsom 
mink, iller, räv, tvättbjörn, nutria och 
chinchilla,

m) pälsdjur: djur av däggdjursarter som 
främst föds upp för pälsproduktion, såsom 
mink, iller, räv, tvättbjörn, mårdhund, 
nutria, kanin och chinchilla,

Or. en

Motivering

Ökad konsekvens genom tillägg av två arter som föds upp för sina pälsar i EU.

Ändringsförslag 42
Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Före och efter förlossningen ska 
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djuren omfattas av en skyddsperiod.

Or. pl

Ändringsförslag 43
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Medlemsstaterna kan dock välja att inte 
tillämpa detta undantag.

Or. en

Motivering

I sin rapport "Welfare Aspects of animal stunning and killing methods" menade Efsa att under 
den period ett djur som man just skurit halsen av fortfarande är vid medvetande är det mycket 
troligt att allvarliga djurskyddsproblem uppstår eftersom djuret kan känna ångest, smärta, 
plåga och annat lidande. Att slakta ett djur utan bedövning utgör därför en överträdelse av 
kraven för huvudprincipen i denna förordning, enligt artikel 3.1: "Djur ska förskonas från all 
smärta, plåga eller lidande som kan undvikas vid tidpunkten för avlivning och därmed 
sammanhängande verksamhet."

Ändringsförslag 44
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bedövning ska ske i enlighet med 
metoderna i bilaga I.

1. Bedövning ska ske i enlighet med 
metoderna i bilaga I.
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Tekniken med elektriska vattenbad för 
fjäderfä ska dock förbjudas inom 
gemenskapen från och med den 1 januari 
2018. Undantag ska beviljas till små 
slakterier, förutsatt att de uppfyller kraven 
i bilaga II.5.

Or. en

Motivering

Efsa har erkänt att fjättring av levande fåglar tillsammans med elektriska vattenbad är en 
plågsam och stressande process som bör undvikas. Kommissionen motiverar sitt beslut att 
inte fasa ut denna teknik med att det inte finns några ekonomiskt hållbara alternativ. 
Gasmetoderna håller på att utvecklas och kommer att kunna ersätta elektriska vattenbad 
inom några år på stora och medelstora slakterier. På små slakterier där kostnaderna för att 
övergå till bedövning med gas skulle bli alltför höga måste befintliga mekanismer för 
fotbyglar förbättras för att minimera fåglarnas lidande.

Ändringsförslag 45
Bart Staes

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bilaga I får ändras i enlighet med 
förfarandet i artikel 22.2 för att hänsyn ska 
kunna tas till vetenskapliga och tekniska 
framsteg.

3. Bilaga I får ändras i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 22.2 för att hänsyn ska kunna tas till 
vetenskapliga och tekniska framsteg.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Avlivning av pälsdjur. 
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Om detta ändringsförslag antas ska 
artikel 7.3 i kommissionens förslag utgå.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning till att all personal som är involverad i avlivningen av djuren på 
pälsfarmerna inte skulle omfattas av samma kriterier som de som gäller för anställda inom 
slakterierna.

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

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det maximala genomflödet för varje 
slaktlinje.

a) Det maximala genomflödet för varje 
slaktlinje och pälsfarm.

Or. en

Motivering

Djur på pälsfarmer avlivas i omgångar under en kort period så snart de har bytt till sin första 
vinterpäls. Många tusen djur kan avlivas under några få dagar. Det är mycket viktigt att 
fastställa ett högsta tak för denna typ av avlivning för att garantera att bestämmelserna 
efterlevs och undvika dåliga djurskyddsförhållanden.

Ändringsförslag 48
Jerzy Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Aktörerna ska vara skyldiga att spela in 
slaktplatserna på video och spara 
inspelningarna i 7–14 dagar.
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Or. pl

Motivering

Om de anställda på slakteriet vet om att de blir inspelade blir de mer disciplinerade än vad de 
blir av närvaron av en djurskyddsansvarig som får sin lön från slakteriet.

Ändringsförslag 49
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Aktörerna på pälsfarmerna ska på 
förhand anmäla till behörig myndighet 
när djur ska avlivas för att möjliggöra 
övervakning.

Or. en

Motivering

De flesta djuren på pälsfarmer avlivas i omgångar under en kort period så snart de har bytt 
till sin första vinterpäls. En ny avlivningsperiod äger vanligen rum efter 
fortplantningssäsongen. Tvärtemot annan slakt som utförs under året avlivas alltså 
pälsdjuren under några få dagar. Det är viktigt att meddela behöriga myndigheter för att 
möjliggöra övervakning.

Ändringsförslag 50
Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Aktörerna på pälsfarmerna ska på 
förhand anmäla till behörig myndighet 
när djur ska avlivas för att möjliggöra 
övervakning.
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Or. en

Motivering

De flesta djuren på pälsfarmer avlivas i omgångar under en kort period så snart de har bytt 
till sin första vinterpäls. En ny avlivningsperiod äger vanligen rum efter 
fortplantningssäsongen. Tvärtemot annan slakt som utförs under året avlivas alltså 
pälsdjuren under några få dagar. Det är viktigt att meddela behöriga myndigheter för att 
möjliggöra övervakning.

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Aktörerna på pälsfarmerna ska på 
förhand anmäla till behörig myndighet 
när djur ska avlivas för att möjliggöra 
övervakning.

Or. en

Motivering

De flesta djuren på pälsfarmer avlivas i omgångar under en kort period så snart de har bytt 
till sin första vinterpäls. En ny avlivningsperiod äger vanligen rum efter 
fortplantningssäsongen. Tvärtemot annan slakt som utförs under året avlivas alltså 
pälsdjuren under några få dagar. Det är viktigt att meddela behöriga myndigheter för att 
möjliggöra övervakning.

Ändringsförslag 52
Bart Staes

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eventuella föreskrifter för tillämpningen av 
denna förordning, däribland för slakt och 

Eventuella föreskrifter för tillämpningen av 
denna förordning får fastställas i enlighet 
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avlivning av fisk, får fastställas i enlighet 
med förfarandet i artikel 22.2.

med förfarandet i artikel 22.2.

Or. en

Motivering

Precis som för andra djur måste slakt och avlivning av fisk regleras genom 
medbeslutandeförfarandet. Se ändringsförslaget till artikel 1.

Ändringsförslag 53
Bart Staes

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När det hänvisas till denna punkt ska 
artiklarna 5a.1–4 och 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i 
det beslutet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Till och med den 31 december 2018 ska 
artikel 11.1 endast gälla nya slakterier eller 
ny konstruktion, utformning eller 
utrustning som omfattas av 
bestämmelserna i bilaga II som inte har 
tagits i bruk före dagen för 
[tillämpningen/ikraftträdandet] av denna 
förordning.

1. Till och med den 31 december 2018 ska 
artikel 11.1 endast gälla nya slakterier eller 
ny konstruktion eller utformning som 
omfattas av bestämmelserna i bilaga II som 
inte har tagits i bruk före dagen för 
[tillämpningen/ikraftträdandet] av denna 
förordning.
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Or. en

Motivering

Det finns inget behov av att utrustning (t.ex. elektrisk bedövningsutrustning enligt bilaga II.4) 
omfattas av samma undantag som konstruktion.

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

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Till och med den 31 december 2014 får 
medlemsstaterna föreskriva att 
kompetensbevis som avses i artikel 18 
utfärdas utan avläggande av prov till 
personer som kan visa att de har minst [tio] 
års relevant oavbruten yrkeserfarenhet.

2. Till och med den 31 december 2014 får 
medlemsstaterna föreskriva att 
kompetensbevis som avses i artikel 18 
utfärdas efter avläggande av ett förenklat 
prov till personer som kan visa att de har 
minst [tio] års relevant oavbruten 
yrkeserfarenhet.

Or. en

Motivering

En period av tio års oavbruten yrkeserfarenhet är ingen garanti för kompetens och kan 
innebära att dåliga metoder förankras. Alla som är involverade i avlivning bör bedömas för 
att garantera att syftet med lagstiftningen respekteras.

Ändringsförslag 56
Kartika Tamara Liotard

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 lägga fram ett lagförslag 
inför Europaparlamentet och rådet om en 
ökad användning av mobila slakterier 
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inom gemenskapen, varvid det ska 
garanteras att alla försiktighetsåtgärder 
vidtas i dessa mobila enheter för att inte 
äventyra djurskyddet.

Or. en

Motivering

Mobila slakterier bidrar till att minska den stress som hantering och transport medför för 
djuren före slakt, och de bidrar följaktligen också till att minska risken för försämrad 
köttkvalitet. För känsliga djur såsom utslagsvärphöns och kraftigt lakterande mjölkdjur gör 
de mobila slakterierna det möjligt att undvika plågsamma transporter som ofta är källor till 
skador och fall. Dessutom har de miljömässiga fördelar eftersom de minskar skadorna på 
miljön.
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Ändringsförslag 57
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 2 – rad 2

Kommissionens förslag
Nr Namn Beskrivning Djurkategori Grundläggande parametrar Särskilda krav i kapitel II i 

denna bilaga
2 Elektrisk 

avlivning, 
hela 
kroppen

Kroppen exponeras för ström som samtidigt 
genererar en generaliserad epileptiform aktivitet på 
EEG (bedövning) och leder till hjärtflimmer eller att 
hjärtat stannar (avlivning).

Alla arter utom lamm 
eller spädgrisar mindre 
än 5 kg levande vikt och 
boskap.

Lägsta ström (A eller mA).
Minsta spänning (V).
Högsta frekvens (Hz).
Minsta exponeringstid.
Kalibreringsfrekvens för utrustningen.
Optimering av strömstyrkan.
Förebyggande av elchocker före 
bedövningen.

Punkt 3.

Punkt 4 för rävar och 
chinchillor.

Parlamentets ändringsförslag
Nr Namn Beskrivning Djurkategori Grundläggande parametrar Särskilda krav i kapitel II i 

denna bilaga
2 Elektrisk 

avlivning, 
hela 
kroppen

Kroppen exponeras för ström som samtidigt 
genererar en generaliserad epileptiform aktivitet på 
EEG (bedövning) och leder till hjärtflimmer eller att 
hjärtat stannar (avlivning).

Alla arter utom lamm,
spädgrisar mindre än
5 kg levande vikt, boskap 
och pälsdjur.

Lägsta ström (A eller mA).
Minsta spänning (V).
Högsta frekvens (Hz).
Minsta exponeringstid.
Kalibreringsfrekvens för utrustningen.
Optimering av strömstyrkan.
Förebyggande av elchocker före 
bedövningen.

Punkt 3.
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Or. en

Motivering

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.

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

Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel II – punkt 4 – styckena 4.2 och 4.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.2 Rävar utgår
Elektroderna ska placeras i mun och 
rektum, och strömstyrkan ska uppgå till 
minst 0,3 ampere och spänningen till 
minst 110 volt i minst tre sekunder.
4.3 Chinchillor
Elektroderna ska placeras från öra till 
svans, och strömstyrkan ska uppgå till 
minst 0,57 ampere i minst 60 sekunder.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 17.
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Ändringsförslag 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel II – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kolmonoxid (ren källa eller i samband 
med andra gaser) för pälsdjur

utgår

8.1 Djuren ska oavbrutet övervakas 
visuellt.
Djuren ska hanteras individuellt, och man 
ska se till att djuret är medvetslöst eller 
har dött innan följande djur hanteras.
8.3 Djuren kvarhålls i kammaren tills dess 
att de har dött.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslagen 19 och 20.

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

Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel II – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kolmonoxid i samband med andra 
gaser för pälsdjur

utgår

Utströmningsgas från en motor, som är 
avsedd för detta ändamål, får användas 
vid avlivning om försök har visat att gasen
a) är tillräckligt avkyld,
b) är tillräckligt filtrerad,
c) är fri från alla irriterande ämnen eller 
gaser.
9.2 Djuren får föras in i kammaren först 
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när den fastställda lägsta 
kolmonoxidkoncentrationen har uppnåtts.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 20.

Ändringsförslag 61
Mojca Drčar Murko

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 –  punkt 1.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För däggdjur, utom hardjur, får den totala 
tiden för transport, inbegripet tiden mellan 
avlastning och slakt, inte överstiga

För däggdjur, utom hardjur, får den totala 
tiden för transport, inbegripet tiden mellan 
avlastning och slakt, inte överstiga

a) 19 timmar för inte avvanda djur, a) 2 timmar för inte avvanda djur,

b) 24 timmar för hästdjur och grisar, b) 12 timmar för hästdjur och grisar,
c) 29 timmar för idisslare. c) 12 timmar för idisslare.

Or. en

Motivering

I det nuvarande direktivet om slakt av djur anges det i bilaga A I.6 att avvanda djur bör 
slaktas inom två timmar. För hästdjur, grisar och idisslare får denna tid uppgå till högst 12 
timmar.

Ändringsförslag 62
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – punkt 1.5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) lakterande mjölkdjur avlivas i mobila 
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slakterier inom 12 timmar.

Or. en

Motivering

Lakterande mjölkdjur utsätts för mycket lidande under transporten och om de inte mjölkas 
minst var tolfte timme, på grund av de svagt utvecklade lårmusklerna och de kontinuerliga 
ansträngningar som krävs under transporten för att hålla balansen. De faller ofta i fordonen 
och utsätts för ytterligare lidande när de i ett bedrövligt tillstånd anländer till slakterierna. 
Mobila slakterier måste därför utvecklas och det måste garanteras att de utformas och 
utrustas så att djurskyddet fullt ut beaktas. Detta tillägg är därför nödvändigt.

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

Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen
Kommissionens förslag

Slaktverksamhet som avses i artikel 7.2 Ämnen i kompetensprov
Slaktverksamhet som avses i artikel 7.2 Djurs beteende, djurs lidande, medvetande 

och känslighet, stress hos djur.
a) Hantering och vård av djur innan de hålls 
fast.
b) Fasthållning av djur för bedövning eller
avlivning.

Praktiska aspekter av att hantera och hålla 
fast djur.

c) Bedövning av djur. Praktiska aspekter av bedövningsmetoder. 
Reservmetoder för bedövning och/eller 
avlivning. Underhåll av reservutrustning för 
bedövning och/eller avlivning.

d) Bedöming av att bedövningen sker 
effektivt.

Övervakning av att bedövningen varit 
effektiv. Reservmetoder för bedövning 
och/eller avlivning.

e) Fjättring eller upphängning av levande 
djur.

Praktiska aspekter av att hantera och hålla 
fast djur.

f) Avblodning av levande djur. Övervakning av att bedövningen varit 
effektiv. Reservmetoder för bedövning 
och/eller avlivning.

Parlamentets ändringsförslag

Slaktverksamhet som avses i artikel 7.2 Ämnen i kompetensprov
Slaktverksamhet som avses i artikel 7.2 a–fa Djurs beteende, djurs lidande, medvetande 

och känslighet, stress hos djur.



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

SV

a) Hantering och vård av djur innan de hålls 
fast.
b) Fasthållning av djur för bedövning eller 
avlivning. 

Praktiska aspekter av att hantera och hålla fast 
djur.

c) Bedövning av djur. Praktiska aspekter av bedövningsmetoder. 
Reservmetoder för bedövning och/eller 
avlivning. Underhåll av reservutrustning för 
bedövning och/eller avlivning. 

d) Bedöming av att bedövningen sker 
effektivt.

Övervakning av att bedövningen varit 
effektiv. Reservmetoder för bedövning 
och/eller avlivning.

e) Fjättring eller upphängning av levande 
djur.

Praktiska aspekter av att hantera och hålla fast 
djur.

f) Avblodning av levande djur. Övervakning av att bedövningen varit 
effektiv. Reservmetoder för bedövning 
och/eller avlivning.

fa) Avlivning av pälsdjur. Praktiska aspekter av att hantera och hålla 
fast djur.
Praktiska aspekter av bedövningsmetoder.

Reservmetoder för bedövning och/eller 
avlivning.

Underhåll av reservutrustning för bedövning 
och/eller avlivning.

Övervakning av att bedövningen varit 
effektiv.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 11. Konsekvens för att garantera att alla aspekter som rör avlivning av 
pälsdjur täcks.
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