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КРАТКА ОБОСНОВКА

Ежегодно в кланиците в ЕС се умъртвяват милиони животни като прасета, овце, кози и 
едър рогат добитък. Освен това годишно в ЕС се умъртвяват четири милиона птици.

Много от тези животни претърпяват силни страдания не само по време на транспорта 
до кланиците, но и при самото умъртвяване. Европейският съюз има задължението да 
въведе в действие фундаментални промени, за да минимизира това страдание, като се 
вземе предвид, че голяма част от гражданите на ЕС настояват за повишаване на 
стандартите за защита на хуманното отношение към животните.

Намаляването на консумацията на месо би била най-очевидният начин да се 
минимизира страданието, което претърпяват милиони животни като по този начин ще 
се прекрати и екстензивното умъртвяване на животни. Това следва да бъде от 
първостепенно значение с оглед постигането на някои бързи промени. За съжаление е 
твърде неправдоподобно консумацията на месо да спре в близко бъдеще. Следователно 
е от съществено значение страданието на животните по време на умъртвяване да бъде 
редуцирано до минимални равнища.

Като докладчик приветствам предложението на Комисията за преразглеждане на 
Директива 93/119/ЕО. Предложеният регламент определя еднакви минимални правила 
за отношение към животните по време на умъртвяване за цялата територия на ЕС. 
Важно е да се изтъкне, че операторите носят отговорност за осигуряването на хуманно 
отношение към животните, за намаляване до минимум на уплахата и страданието при 
умъртвяване.

Докладчикът обаче изразява становището, че предложението на Комисията има нужда 
от известни подобрения. Следва да се насърчава създаването и използването на 
подвижни кланици. Това може да е ефективен начин да се намали необходимостта от 
транспортиране на животните на дълги разстояния в Европа и по този начин да се 
елиминира стресът, който те са принудени да преживеят по време на едно дълго 
транспортиране. Подобни подвижни кланици са често използвани в Норвегия. ЕС 
следва да може да продължи опита на Норвегия.

Регламентът на Комисията изисква всички кланици да назначат официални инспектори 
по защита на хуманното отношение към животните, което изисква операторите да 
поемат истински ангажимент за прилагането на хуманното отношение към животните. 
Този инспектор не може и не следва обаче да замести обичайните проверки и 
инспекции, които се извършват от националните органи във всяка държава членка. Въз 
основа на опита в държавите-членки, подобни проверки и инспекции по-скоро е 
необходимо да се осъществяват по-чест о и да се усъвършенстват. Възможен начин за 
финансиране на проверките би било индустрията да допринася с малка такса, базирана 
на килограм произведено месо.

Докладчикът би желал освен това да подчертае, че е от ключово значение предлаганите 
национални референтни центрове да работят самостоятелно, тъй като те следва да 
осигуряват експертни знания и компетентност по техническите въпроси в областта на 
хуманното отношение към животните. 
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Следва да бъде ясно, че предложеният регламент определя само минимални правила. 
Отделните държави-членки следва не само да имат възможност да прилагат по-високи 
стандарти за хуманното отношение към животните, но следва да бъдат насърчени в 
тази посока. По-високите стандарти биха могли да насърчат постепенното подобряване 
на защитата на хуманното отношение към животните, като същевременно сведат до 
абсолютен минимум страданието на животните преди и по време на умъртвяване.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За рибите са характерни 
съществени физиологични различия 
спрямо сухоземните животни и 
отглежданата в изкуствена среда риба се 
умъртвява в много различен контекст, 
по-специално що се отнася до процеса 
на проверка. Освен това, научните 
изследвания за зашеметяването на 
рибите са много по-малко напреднали 
от тези за другите селскостопански 
видове. Следва да бъдат установени 
отделни стандарти за защита на рибите 
при умъртвяване. Поради това 
разпоредбите, приложими за рибите, 
следва да се ограничат понастоящем
до ключовия принцип. Чрез 
допълнителни инициативи следва да се 
обмислят законодателни или 
незаконодателни варианти, които могат 
да бъдат приложени от Общността въз 
основа на направена от Европейския 
орган за безопасност на храните научна 
оценка на риска относно 

(11) За рибите са характерни 
съществени физиологични различия 
спрямо сухоземните животни и 
отглежданата в изкуствена среда риба се 
умъртвява в много различен контекст, 
по-специално що се отнася до процеса 
на проверка. Освен това, научните 
изследвания за зашеметяването на 
рибите са много по-малко напреднали 
от тези за другите селскостопански 
видове. В рамките на пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент обаче следва да бъдат 
установени отделни стандарти за защита 
на рибите при умъртвяване . Поради 
това разпоредбите, приложими за 
рибите, следва дотогава да се 
ограничат до ключовия принцип. Чрез 
тези допълнителни инициативи следва 
да се обмислят законодателни или 
незаконодателни варианти, които могат 
да бъдат приложени от Общността въз 
основа на направена от Европейския 
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зашеметяването и умъртвяването на 
риба, в която е отразено социалното, 
икономическото и административното 
въздействие.

орган за безопасност на храните научна 
оценка на риска относно 
зашеметяването и умъртвяването на 
риба, в която е отразено социалното, 
икономическото и административното 
въздействие.

Or. en

Обосновка

За голяма част от отглежданата в изкуствена среда риба все още не е ясно кой е най-
подходящият метод за умъртвяване. Има обаче научни доказателства ( доклад на 
ЕОБХ от 15 юни 2004 г.), че някои методи имат отрицателни последици от гледна 
точка на  хуманното отношение към рибата, като например стрес и съпротива, в 
резултат на което рибата много бавно губи съзнание.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Добре обученият и способен 
персонал обуславя по-добрите условия 
за третиране на животните. Уменията 
във връзка с хуманното отношение към 
животните се състоят в познаването на 
основните модели на поведение и на 
нуждите на съответните видове, както и 
на признаците, свидетелстващи за 
съзнание и чувствителност. Те включват 
и технически умения във връзка с 
използваното оборудване за 
зашеметяване. Следователно е 
необходимо от персонала, който се 
занимава с умъртвяване на животни за 
консумация от човека, и персонала, 
надзираващ сезонното умъртвяване 
на животните, отглеждани за добив 
на кожа, да се изисква притежаването на 
свидетелство за квалификация във 
връзка с изпълняваните от него 

(27) Добре обученият и способен 
персонал обуславя по-добрите условия 
за третиране на животните. Уменията 
във връзка с хуманното отношение към 
животните се състоят в познаването на 
основните модели на поведение и на 
нуждите на съответните видове, както и 
на признаците, свидетелстващи за 
съзнание и чувствителност. Те включват 
и технически умения във връзка с 
използваното оборудване за 
зашеметяване. Следователно е 
необходимо от персонала, който се 
занимава с умъртвяване на животни за 
консумация от човека и за добив на 
кожа, да се изисква притежаването на 
свидетелство за квалификация във 
връзка с изпълняваните от него 
операции. Да се изисква обаче 
свидетелство за квалификация от 
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операции. Да се изисква обаче 
свидетелство за квалификация от 
останалия персонал, който се занимава с 
умъртвяване на животни, не би било 
пропорционално на поставените цели.

останалия персонал, който се занимава с 
умъртвяване на животни, не би било 
пропорционално на поставените цели.

Or. en

Обосновка

Няма причина персоналът, работещ в стопанство за добив на кожа, да бъде 
освободен от изискването да притежава свидетелство за квалификация.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Подвижните кланици намаляват 
необходимостта от транспортиране на 
животните на дълги разстояния и по 
този начин могат да допринесат за 
запазване на хуманното отношение към 
животните.  Въпреки това техническите 
ограничения за мобилните кланици се 
различават от тези за неподвижните 
кланици и е възможно да се наложи 
съответно адаптиране на техническите 
правила. Поради това в настоящия 
регламент следва да се предвиди 
възможността за отпускане на
дерогации за освобождаване на 
подвижните кланици от изискванията 
относно конструкцията, разположението 
и оборудването на кланиците.

(34) Подвижните кланици намаляват 
необходимостта от транспортиране на 
животните на дълги разстояния и по 
този начин допринасят за запазване на 
хуманното отношение към животните.  
Държавите-членки следва по този 
начин да подкрепят и насърчават 
понататъшното развитие, както и 
увеличаването на използването на 
подвижни кланици. Въпреки това 
техническите ограничения за мобилните 
кланици се различават от тези за 
неподвижните кланици и е възможно да 
се наложи съответно адаптиране на 
техническите правила. Поради това в 
настоящия регламент следва да се 
предвиди възможността за отпускане на 
дерогации за освобождаване на 
подвижните кланици от изискванията 
относно конструкцията, разположението 
и оборудването на кланиците. 
Комисията следва до 1 януари 2013 г. 
да представи законодателно 
предложение относно повишаването 
на употреба на подвижните кланици 
в рамките на Общността.
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Or. en

Обосновка

Подвижните кланици намаляват стреса, причиняван при манипулациите и 
транспортирането на животни преди умъртвяването и по този начин също така 
намаляват риска от понижаване на качеството на месото. В допълнение, това е от 
полза и за околната среда, тъй като се намаляват емисиите на Co2. 

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Умъртвяването без зашеметяване 
изисква гърлото да бъде прерязано по 
подходящ начин, позволяващ 
страданието да бъде сведено до 
минимум. Освен това е вероятно при 
животните, които не са фиксирани по 
механичен начин след прерязването, да 
се забави процесът на обезкръвяване, 
като това ненужно удължава 
страданието на животните. Ето защо 
животните, заклани без да бъдат 
зашеметени, следва да бъдат фиксирани 
самостоятелно.

(37) Умъртвяването без зашеметяване 
изисква гърлото да бъде прерязано по 
подходящ начин, позволяващ 
страданието да бъде сведено до 
минимум. Освен това е вероятно при 
животните, които не са фиксирани по 
механичен начин след прерязването, да 
се забави процесът на обезкръвяване, 
като това ненужно удължава 
страданието на животните. Ето защо 
животните, заклани без да бъдат 
зашеметени, следва да бъдат фиксирани 
самостоятелно и да бъдат ефективно 
зашеметени веднага след 
прерязването.

Or. en

Обосновка

Следва да се вземе предвид разбира се и клането по религиозни причини. Въпреки това 
за да се защитят животните от ненужно страдание, следва да се прилага основното 
изискване за зашеметяване след прерязването.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1  параграф 2 буква а) - подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) по време на културни или спортни
прояви; 

(iii) по време на културни прояви;

Or. en

Обосновка

Няма причина спортните прояви да бъдат изключени от обхвата на настоящия 
регламент. 

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „зашеметяване“ означава всеки 
умишлен процес, който причинява 
загуба на съзнанието и 
чувствителността, без да предизвиква 
болка, включително всеки процес, 
водещ до незабавна смърт;

е) „зашеметяване“ означава всеки 
умишлен процес, който причинява 
загуба на съзнанието и 
чувствителността, без да предизвиква 
болка, уплаха или страдание, 
включително всеки процес, водещ до 
незабавна смърт;

Or. en

Обосновка

Тъй като понятието за болка е субективно, следва да се прилага същата 
формулировка като при член 3.1.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „културни или спортни прояви“ 
означава прояви, свързани основно или 
предимно с установени дългогодишни 
културни традиции или спортни 
дейности, включващи състезания или 
друг вид надпревара, при които не се 
произвежда месо или други 
животински продукти или това 
производство е минимално за мащаба 
на мероприятието като такова и не е 
значимо от икономическа гледна 
точка;

з) „културни или спортни прояви“ 
означава прояви, свързани основно или 
предимно с установени дългогодишни 
културни традиции;

Or. en

Обосновка

Няма причина спортните прояви да бъдат изключени от обхвата на настоящия 
регламент. 

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(й) „клане“ означава умъртвяване на 
животни за консумация от човека;

(й) „клане“ означава умъртвяване на 
животни за консумация от човека или за 
добив на кожа;

Or. en

Обосновка

Определението за клане изключва животните, отглеждани за добив на кожа от 
много то разпоредбите на предложението. Животните, умъртвявани с цел добив на 
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кожа следва да бъдат защитени в същата степен като другите животни, които 
попадат в обхвата на настоящия регламент. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По време на умъртвяването им и 
свързаните операции животните се 
предпазват от всяка болка, уплаха или 
стрес, които могат да бъдат избегнати.

1. По време на умъртвяването им и 
свързаните операции, като 
зашеметяване, настаняване, 
разтоварване, манипулации, повдигане 
или окачване, животните се предпазват 
от всяка болка, уплаха или стрес, които 
могат да бъдат избегнати

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1, когато 
такива методи са част от религиозни 
обреди, животните могат да бъдат 
умъртвени без предварително 
зашеметяване, при условие че 
умъртвяването се извършва в кланица.

2. Чрез дерогация от параграф 1, когато 
такива методи са част от религиозни 
обреди, животните могат да бъдат 
умъртвени без предварително 
зашеметяване, при условие че 
умъртвяването се извършва в кланица и 
животните биват ефективно 
зашеметени веднага след 
прерязването.

Or. en

Обосновка

Следва да се вземе предвид разбира се и умъртвяването по религиозни причини. 
Въпреки това, за да се защитят животните от ненужно страдание, следва да се 
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прилага основното изискване за зашеметяване след прерязването.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, държавите-членки 
могат да решат да определят 
специфични методи на зашеметяване 
за определени видове.

Or. en

Обосновка

Определени държави-членки имат по-строги практики по отношение на методите на 
зашеметяване, отколкото е предвидено в настоящето предложение за регламент.  Те 
следва да могат да продължат да прилагат тези практики.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това до 1 януари 2014 г. в 
рамките на Общността следва да 
бъде забранена  техниката на 
зашеметяване на птици чрез 
електрически ток във водна баня .

Or. en

Обосновка

Като се има предвид сериозната загриженост на ЕОБХ за хуманното отношение към 
животните с оглед на зашеметяването чрез електрически ток във водна баня, този 
метод следва да бъде поетапно изваден от употреба. 
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 7  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Умъртвяването на животни, 
отглеждани за добив на кожа, се 
надзирава от лице, притежаващо 
свидетелство за квалификация 
съгласно член 18, което съответства 
на всички операции, извършвани под 
негов надзор.

заличава се

Or. en

Обосновка

Няма причина персоналът, работещ в стопанство за добив на кожа, да бъде 
освободен от изискването за свидетелство за квалификация.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Такса

Всеки оператор подлежи на облагане 
със съответна такса на килограм 
заклано животно, пропорционална на 
размера на кланицата и определена 
от държавите-членки по 
местонахождение на кланицата.  
Приходите от тази такса ще бъдат 
използвани за финансиране на 
референтния център, както е 
посочено в член 17.

Or. en
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Обосновка

Основателно е производителите да финансират референтните центрове.  Тежестта 
не следва да пада върху данъкоплатците.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да решат 
да приложат по-строги правила от 
посочените в Приложение ІІІ.

Or. en

Обосновка

Определени държави-членки имат по-строги правила за работа отколкото 
предвидените в настоящето предложение за регламент. Те следва да могат да 
продължат да прилагат тези правила.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите осигуряват механично 
фиксиране на животните, умъртвявани, 
без да бъдат зашеметени.

2. Операторите осигуряват механично 
фиксиране на животните, умъртвявани, 
без да бъдат зашеметени и 
ефективното им зашеметяване 
веднага след прерязването.

Or. en

Обосновка

Следва да се вземе предвид, разбира се, умъртвяването по религиозни причини. 
Въпреки това, за да се защитят животните от ненужно страдание, следва да се 



PE416.291v01-00 14/24 PA\754802BG.doc

BG

прилага основното изискване за зашеметяване след прерязването.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите проверяват и 
потвърждават, че животните, 
умъртвени без предварително да са 
зашеметени биват  ефективно 
зашеметени веднага след 
прерязването и до потвърждаване 
настъпването на смъртта.

Or. en

Обосновка

Следва да се вземе предвид, разбира се, умъртвяването по религиозни причини. 
Въпреки това, за да се защитят животните от ненужно страдание, следва да се 
прилага основното изискване за зашеметяване след прерязването.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. правилното прилагане на 
горепосочените процедури за 
осъществяване на наблюдение трябва 
да бъдат проверявани ежедневно от 
официален ветеринарен лекар като се 
пазят съответните данни. 
Ежедневните проверки за хуманно 
отношение трябва също така да 
включват контрол върху 
показателите за хуманно отношение 
и върху ключовите параметри, 
описани в стандартните процедури за 
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работа. 

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не споменава наблюдаващите функции на официалния 
ветеринарен лекар, тъй като те вече са обхванати от Регламент 854/2004 относно 
определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху 
продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация. Въпреки 
това ролята на официалния ветеринарен лекар при прилагането на настоящия 
регламент е от съществено значение и следователно трябва да бъде експлицитно 
подчертана.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка определя 
национален референтен център 
(наричан по-долу „референтен център“) 
за изпълнение на следните задачи:

1. Всяка държава-членка определя 
национален референтен център 
(наричан по-долу „референтен център“), 
който се състои от независими учени 
и други експерти в областта на 
хуманното отношение към 
животните, за изпълнение на следните 
задачи:

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантират независимостта и компетентността.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еа) ако оператор реши да управлява 
процес с параметри, които не следват 
публикуваните насоки или кодекси на 
добрите практики, следва да се 
направи предварителна оценка на 
тези параметри.

Or. en

Обосновка

Трябва да се въведат ефективни мерки за прилагане. 

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 19 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) да изисква от операторите да 
изменят техните стандартни оперативни 
процедури, и по-специално да забавят 
или преустановят производството;

(а) да изисква (Не се отнася до 
българския текст.) от операторите да 
изменят техните стандартни оперативни 
процедури, и по-специално да забавят 
или преустановят производството;

Or. en

Обосновка

Трябва да се въведат ефективни мерки за прилагане. 
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията следва до 1 януари 2013 
г. да представи на Европейския 
парламент и на Съвета 
законодателно предложение относно 
повишаването на употреба на 
подвижни кланици в рамките на 
Общността.

Or. en

Обосновка

Подвижните кланици намаляват стреса, причиняван при манипулациите и 
транспортирането на животни преди клането и по този начин също така намаляват 
риска от понижаване на качеството на месото. В допълнение, това е от полза и за 
околната среда, тъй като се намаляват емисиите на CO2.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 25  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилага се от [1 януари 2011 г.]. Прилага се от [1 януари 2010 г.].

Or. en

Обосновка

Няма основание да се чака до 2011 г., за да влезе в сила регламента. 
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Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение І – Глава І – таблица 3

Текст, предложен от Комисията

№ Наименован
ие

Описание Категория животни Ключови параметри Специални 
изисквания в 
глава II от 
настоящото 
приложение

1 Висока 
концентрация 
на въглероден 
двуокис

Излагане на животни, които са в съзнание, на смес 
от газове, съдържаща над 30 % въглероден 
двуокис.

Свине, птици и 
животни, 
отглеждани за добив 
на кожа.

Концентрация на въглероден 

двуокис.

Продължителност на излагането.

Максимален интервал между 

зашеметяването и клането (свине).

Точка 6.
Точка 7 за птиците.

2 Ниска 
концентрация 
на въглероден 
двуокис

Излагане на животни, които са в съзнание, на смес 
от газове, съдържаща под 30 % въглероден 
двуокис.

Свине и птици. Концентрация на въглероден 

двуокис.

Продължителност на излагането.

Максимален интервал между 
зашеметяването и клането в случай 
на зашеметяване (свине).

Точка 7 за птиците.

3 Инертни 
газове

Излагане на животни, които са в съзнание, на смес 
от инертни газове като аргон и нитроген, 
съдържаща под 2 % кислород.

Свине и птици. Концентрация на кислород.

Продължителност на излагането.

Максимален интервал между 

Точка 7 за птиците.
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зашеметяването и клането в случай 
на зашеметяване (свине).

4 Въглероден 
окис (чист 
източник)

Излагане на животни, които са в съзнание, на смес 
от газове, съдържаща над 4 % въглероден окис.

Животни, 
отглеждане за добив 
на кожа, и прасенца.

Качество на източника на газа.

Концентрация на въглероден окис.

Продължителност на излагането.

Температура на газа.

Точка 8.

5 Въглероден 
окис в 
комбинация с 
други газове

Излагане на животни в съзнание на смес от 
газове, съдържаща над 1 % въглероден окис в 
комбинация с други токсични газове.
.

Животни, 
отглеждани за добив 
на кожа.

Концентрация на въглероден окис.

Продължителност на излагането.

Температура на газа.

Филтриране на машинно 
произведен газ.

Точка 8.
Точка 9.

Текст, предложен от Парламента

№ Наименован
ие

Описание Категория животни Ключови параметри Специални 
изисквания в 
глава II от 
настоящото 
приложение

1 Висока 
концентрация 
на въглероден 
двуокис

Излагане на животни, които са в съзнание, на смес 
от газове, съдържаща над 30 % въглероден 
двуокис.

Свине и птици. Концентрация на въглероден 

двуокис.

Продължителност на излагането.

Точка 6.
Точка 7 за птиците.

2 Ниска 
концентрация 
на въглероден 
двуокис

Излагане на животни, които са в съзнание, на смес 
от газове, съдържаща под 30 % въглероден 
двуокис.

Свине и птици. Концентрация на въглероден 

двуокис.

Продължителност на излагането.

Точка 7 за птиците.
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Максимален интервал между 
зашеметяването и клането в случай 
на зашеметяване (свине).

3 Инертни 
газове

Излагане на животни, които са в съзнание, на смес 
от инертни газове като аргон и нитроген, 
съдържаща под 2 % кислород.

Свине и птици. Концентрация на кислород.

Продължителност на излагането.

Максимален интервал между 
зашеметяването и клането в случай 
на зашеметяване (свине).

Точка 7 за птиците.

4 Въглероден 
окис (чист 
източник)

Излагане на животни, които са в съзнание, на смес 
от газове, съдържаща над 4 % въглероден окис.

Прасенца Качество на източника на газа.

Концентрация на въглероден окис.

Продължителност на излагането.

Температура на газа.

Точка 8.

Or. en
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Обосновка

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in 
abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception 
could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% 
CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious 
by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be 
approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very 
resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, 
it must be stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to 
come from a pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and 
suffering for the animals.  A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source 
carbon monoxide is the use of argon. 

Изменение 25

Предложение за регламент
Приложение І – Глава 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Висока и ниска концентрация на 
въглероден двуокис, използване на 
инертни газове или комбинация от 
такива смеси от газове при птиците

7. Висока и ниска концентрация на 
въглероден двуокис, използване на 
инертни газове или комбинация от 
такива смеси от газове при птиците

7.1 Висока концентрация на 
въглероден двуокис не трябва да се 
използва в кланици, а само във 
стопанства, за да се умъртвят 
излишните пилета или за контрол на 
болести.
7.2. Единственото изключение от 
правило 7.1 се допуска, когато се 
използва двуфазен метод като при 
първата фаза се използва смес от 40% 
CO2, 30 % кислород и 30% нитроген за 
30 секунди, която е последвана от 
80% CO2  във въздуха, когато птиците 
вече са в безсъзнание.

При никакви обстоятелства газовете не 
може да нахлуват в камерата или на 
мястото, където се намират птиците за 
зашеметяване или умъртвяване, по 

7.3 При никакви обстоятелства газовете 
не може да нахлуват в камерата или на 
мястото, където се намират птиците за 
зашеметяване или умъртвяване, по 
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начин, който би могъл да доведе до 
изгаряния или възбуда чрез замръзване 
или липса на влага.

начин, който би могъл да доведе до 
изгаряния или възбуда чрез замръзване 
или липса на влага.

7.4. Въглероден двуокис не трябва да 
се използва при патици и гъски.
7.5 Птиците не следва да бъдат 
обезкръвявани, освен ако са мъртви.

Or. en

Justification

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in 
abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms.  The only exception 
could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% 
CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious 
by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be 
approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very 
resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, 
it must be stated that CO2 must not be used for fur animals.

Изменение 26

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2 Животните трябва да се разтоварят 
възможно най-бързо след пристигането 
им и да се заколят след това без 
ненужно закъснение.

1.2 Животните трябва да се разтоварят 
възможно най-бързо след пристигането 
им и да се заколят след това без 
ненужно закъснение.

При птиците и зайцевидните
общото време за транспортиране, 
събрано с времето между 
разтоварването и клането, не трябва да 
бъде повече от 12 часа.

Общото време за транспортиране, 
събрано с времето между 
разтоварването и клането, не трябва да 
бъде повече от:

При бозайниците, с изключение на 
зайцевидните, общото време за 
транспортиране, събрано с времето 
между разтоварването и клането, не 
трябва да бъде повече от:
(а) 19 часа за неотбитите животни; (а) 6 часа за неотбитите животни и 

животните, които не могат да 
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бъдат хранени по време на 
транспортиране или в място за 
настаняване; 

(б) 24 часа за еднокопитни и свине; (б) 12 часа за всички други животни.

(в) 29 часа за преживни животни.
След изтичане на тези срокове 
животните трябва да се настанят и 
нахранят и след това да получават 
умерено количество храна през 
подходящи интервали. В тези случаи 
животните получават съответно 
количество материал за оформяне на 
леговище или друг подобен материал, 
гарантиращ съответното за вида и броя 
на засегнатите животни удобство. Този 
материал трябва да осигури подходящо 
абсорбиране на урината и фекалиите.

След изтичане на тези срокове 
животните трябва да се настанят и 
нахранят и след това да получават 
умерено количество храна през 
подходящи интервали. В тези случаи 
животните получават съответно 
количество материал за оформяне на 
леговище или друг подобен материал, 
гарантиращ съответното за вида и броя 
на засегнатите животни удобство. Този 
материал трябва да осигури подходящо 
абсорбиране на урината и фекалиите.

Or. en

Обосновка

С оглед хуманното отношение към животните е от ключово значение да се съкрати 
времето за транспорт и за пребиваване в места за настаняване. При животни, които 
не биват хранени по време на транспорта/в места за настаняването, например 
птици, следва допълнително да се намаля времето за транспорт/на пребиваване в 
места за настаняване.

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 1 - 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.-1. При преместване следва 
животните да бъдат третирани със 
спокойствие. Те следва да разполагат 
с подходящо пространство, за да се 
движат и следва да се използва 
стадният им инстинкт. Когато е 
необходимо, като например при 
еднокопитните, животните обаче 
следва да се водят поотделно. 
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