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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Každoročně jsou na jatkách EU usmrceny miliony zvířat, jako jsou prasata, ovce, kozy a skot. 
Dále jsou v EU každý rok usmrceny čtyři miliony kusů drůbeže.

Mnohá z těchto zvířat podstoupí vážné útrapy nejen během přepravy na jatka, ale také při 
usmrcování. Evropská unie je povinna prosadit zásadní změny zaměřené na maximální 
snížení těchto útrap vzhledem k tomu, že velká část občanů EU požaduje zlepšení norem 
ochrany dobrých životních podmínek zvířat.

Tím nejjednodušším způsobem minimalizace utrpení milionů zvířat by bylo snížení spotřeby 
masa, čímž by se s tímto masovým usmrcováním zvířat skoncovalo. Tato metoda by měla být 
silně upřednostňována, aby se situace rychle změnila. Bohužel je vysoce nepravděpodobné, že 
se v blízké budoucnosti spotřeba masa sníží. Je proto nezbytné, aby bylo utrpení zvířat při 
porážce minimalizováno.

Jako navrhovatel proto vítám návrh Komise na přezkum směrnice 93/119/ES. Navrhované 
nařízení ukládá pro zacházení se zvířaty při porážce stejná minimální pravidla v celé EU. Je 
důležité připomenout, že odpovědnost za zajištění řádného zacházení se zvířaty nesou 
provozovatelé, kteří by měli minimalizovat jejich úzkost a utrpení při usmrcování.

Navrhovatel se však domnívá, že návrh Komise je třeba jistým způsobem zlepšit. Měl by být 
podporován vznik a využívání mobilních jatek. Mohlo by se jednat o účinnou metodu, jak 
snížit potřebu převážet zvířata na dlouhé vzdálenosti po celé Evropě, díky čemuž by zvířata 
nebyla vystavována napětí, které je s těmito dlouhými převozy spjato. Tyto mobilní jatky se 
běžně používají v Norsku a na zkušenosti získané v Norsku by měla být EU schopna navázat.

Nařízení Komise požaduje, aby každé jatky jmenovaly úředního inspektora pro ochranu 
dobrých životních podmínek zvířat; provozovatelé by tak byli nuceni převzít za prosazování 
jejich dobrých životních podmínek faktickou odpovědnost. Tento inspektor však nemůže a ani 
by neměl nahradit běžné kontroly a inspekce, jež v každém členském státu provádějí 
vnitrostátní orgány. Na základě zkušeností v členských státech by se četnost a kvalita těchto 
kontrol a inspekcí měla spíše zvýšit. Inspekce by mohly být financovány samotným odvětvím 
prostřednictvím příspěvků, které by měly formu malého poplatku za každé vyprodukované 
kilo masa.

Navrhovatel by navíc rád zdůraznil velký význam toho, aby byla navrhovaná referenční 
centra provozována nezávisle, neboť by měla poskytovat odborné a technické poradenství 
o otázkách řádného zacházení se zvířaty. 

Je třeba jasně říci, že navrhované nařízení stanoví pouze minimální pravidla. Nejen, že by 
měly mít členské státy možnost uplatňovat vyšší normy řádného zacházení se zvířaty, ale 
měly by k tomu být i podněcovány. Vyšší normy by mohly podnítit postupné zlepšení 
ochrany v oblasti řádného zacházení se zvířaty a také snížení utrpení zvířat před usmrcením 
a během něj na naprosté minimum.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V případě mnoha druhů chovaných ryb doposud není zřejmé, jaká je nejvhodnější metoda 
jejich usmrcování. Existují však vědecké důkazy (zpráva úřadu EFSA ze dne 15. června 2004) 
o tom, že některé metody vedou ke špatnému zacházení s rybami a způsobují například napětí 
a poté trvá dlouhou dobu, než ryby ztratí vědomí.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Není důvod, proč by se požadavek na vlastnictví osvědčení o způsobilosti neměl vztahovat na 
zaměstnance kožešinových farem.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Mobilní jatky snižují potřebu 
přepravovat zvířata na velké vzdálenosti, 
a mohou proto přispívat k zajištění 
řádného zacházení se zvířaty. V případě 
mobilních jatek se však technická omezení 
liší od omezení pro jatky stacionární, 
a v důsledku toho může být zapotřebí 

(34) Mobilní jatky snižují potřebu 
přepravovat zvířata na velké vzdálenosti, 
a proto přispívají k zajištění řádného 
zacházení se zvířaty. Členské státy by tak 
měly podporovat a podněcovat další rozvoj 
a častější používání mobilních jatek.
V případě mobilních jatek se však 
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technická pravidla upravit. Proto by toto 
nařízení mělo umožnit stanovení odchylek, 
kterými se mobilní jatky vyjmou 
z požadavků na konstrukci, uspořádání 
a vybavení jatek.

technická omezení liší od omezení pro 
jatky stacionární, a v důsledku toho může 
být zapotřebí technická pravidla upravit. 
Proto by toto nařízení mělo umožnit 
stanovení odchylek, kterými se mobilní 
jatky vyjmou z požadavků na konstrukci,
uspořádání a vybavení jatek. Komise by 
měla do 1. ledna 2013 předložit 
legislativní návrh na zvýšení využívání 
mobilních jatek v rámci Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Mobilní jatky snižují napětí, které je zvířatům před porážkou způsobováno při manipulaci 
a dopravě, což také zmenšuje riziko, že maso bude mít nižší kvalitu. Navíc jsou přínosné 
z hlediska životního prostředí, neboť tak dochází k nižším emisím CO2. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Usmrcení bez omráčení vyžaduje 
přesné proříznutí hrdla k minimalizaci 
utrpení. Kromě toho u zvířat, která po 
provedení řezu nejsou mechanicky 
znehybněna, bývá zpomalen proces 
vykrvení, čímž dochází ke zbytečnému 
prodloužení jejich utrpení. Zvířata 
porážená bez omráčení by proto měla být 
jednotlivě znehybněna.

(37) Usmrcení bez omráčení vyžaduje 
přesné proříznutí hrdla k minimalizaci 
utrpení. Kromě toho u zvířat, která po 
provedení řezu nejsou mechanicky 
znehybněna, bývá zpomalen proces 
vykrvení, čímž dochází ke zbytečnému 
prodloužení jejich utrpení. Zvířata 
porážená bez omráčení by proto měla být 
jednotlivě znehybněna a účinně omráčena 
ihned po proříznutí hrdla.

Or. en

Odůvodnění

Samozřejmě je třeba brát ohled na porážku prováděnou na základě určitých náboženských 
rituálů. Avšak mají-li být zvířata chráněna před zbytečným utrpením, je třeba, aby se 
požadavek následného omráčení vztahoval i na tento druh porážky.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – podbod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) při kulturních nebo sportovních akcích; iii) při kulturních akcích;

Or. en

Odůvodnění

Není důvod, aby byly sportovní akce vyňaty z oblasti působnosti tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „omráčením“ se rozumí každý záměrný 
postup, který bez bolesti způsobí ztrátu 
vědomí a citlivosti, včetně každého 
procesu, který způsobí bezprostřední smrt;

f) „omráčením“ se rozumí každý záměrný 
postup, který bez bolesti, úzkosti či utrpení
způsobí ztrátu vědomí a citlivosti, včetně 
každého procesu, který způsobí 
bezprostřední smrt;

Or. en

Odůvodnění

Jelikož je bolest subjektivním pojmem, měla by být použita stejná formulace jako v případě 
čl. 3 odst. 1.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „kulturními nebo sportovními akcemi“ 
se rozumí akce, které hlavně a převážně 
souvisejí s dlouhodobě zavedenými 

h) „kulturními akcemi“ se rozumí akce, 
které hlavně a převážně souvisejí 
s dlouhodobě zavedenými kulturními 
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kulturními tradicemi nebo sportovními 
aktivitami včetně závodů nebo jiných 
forem soutěží, v jejichž případě nedochází 
k produkci masa ani jiných živočišných 
produktů, nebo je taková produkce 
v porovnání s akcí jako takovou okrajová 
a je z ekonomického hlediska 
nevýznamná;

tradicemi;

Or. en

Odůvodnění

Není důvod, aby byly sportovní akce vyňaty z oblasti působnosti tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „porážkou“ se rozumí usmrcení zvířat 
pro lidskou spotřebu;

j) „porážkou“ se rozumí usmrcení zvířat 
pro lidskou spotřebu nebo výrobu kožešin;

Or. en

Odůvodnění

V důsledku definice porážky jsou kožešinová zvířata z mnohých ustanovení návrhu vyňata. 
Zvířata usmrcovaná kvůli kožešině by měla získat stejný stupeň ochrany jako ostatní zvířata, 
na která se toto nařízení vztahuje. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Během usmrcování a souvisejících 1. Během usmrcování a souvisejících 
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úkonů musí být zvířata ušetřena veškeré 
bolesti, úzkosti nebo utrpení, které nejsou 
nevyhnutelné.

úkonů, jako je omračování, ustájení, 
vykládka, manipulace, zavěšení 
a vyzdvihnutí, musí být zvířata ušetřena 
veškeré bolesti, úzkosti nebo utrpení, které 
nejsou nevyhnutelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 - pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Samozřejmě je třeba brát ohled na porážku prováděnou na základě určitých náboženských 
rituálů. Avšak mají-li být zvířata chráněna před zbytečným utrpením, je třeba, aby se 
požadavek následného omráčení vztahoval i na tento druh porážky.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou pro určité 
živočišné druhy nařídit konkrétní metody 
omráčení.

Or. en
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Odůvodnění

Praxe v určitých členských státech, pokud jde o metody omráčení, je přísnější, než 
předpokládá tento návrh nařízení. Měly by mít možnost tuto praxi používat i nadále.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dále je nejpozději od 1. ledna 2014 
zakázána metoda elektrické vodní lázně 
pro drůbež.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k vážnému znepokojení nad utrpením zvířat, které vyjádřil úřad EFSA v souvislosti 
s metodou omráčení drůbeže prostřednictvím elektrické vodní lázně, je nezbytné od této 
metody upustit. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nad usmrcováním kožešinových zvířat 
dohlíží osoba, která má osvědčení 
o způsobilosti podle článku 18, jež se 
vztahuje na veškeré úkony prováděné pod 
jejím dohledem.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není důvod, proč by se požadavek na osvědčení o způsobilosti neměl vztahovat 
na zaměstnance kožešinových farem.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Poplatek

Na každého provozovatele se vztahuje 
příslušný poplatek za každý kilogram 
poraženého zvířete, který je úměrný 
velikosti jatek a o kterém rozhoduje 
členský stát, na jehož území se jatky 
nacházejí. Příjmy z těchto poplatků se 
použijí na financování referenčního 
centra podle článku 17.

Or. en

Odůvodnění

Je rozumné, aby referenční centra financovali producenti. Tímto břemenem by neměli být 
zatěžováni daňoví poplatníci.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozhodnout, že se 
použijí přísnější pravidla, než jsou 
pravidla uvedená v příloze III.

Or. en
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Odůvodnění

Provozní pravidla v určitých členských státech jsou přísnější, než předpokládá tento návrh 
nařízení. Tyto členské státy by měly mít možnost svá pravidla používat i nadále.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé zajistí, aby zvířata 
usmrcovaná bez omráčení byla 
mechanicky znehybněna.

2. Provozovatelé zajistí, aby zvířata 
usmrcovaná bez omráčení byla 
mechanicky znehybněna a aby byla ihned 
po proříznutí hrdla účinně omráčena.

Or. en

Odůvodnění

Samozřejmě je třeba brát ohled na porážku prováděnou na základě určitých náboženských 
rituálů. Avšak mají-li být zvířata chráněna před zbytečným utrpením, je třeba, aby se 
požadavek následného omráčení vztahoval i na tento druh porážky.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé ověří a potvrdí, že zvířata 
poražená bez předchozího omráčení jsou 
ihned po proříznutí hrdla až do potvrzení 
smrti účinně omráčena.

Or. en

Odůvodnění

Samozřejmě je třeba brát ohled na porážku prováděnou na základě určitých náboženských 
rituálů. Avšak mají-li být zvířata chráněna před zbytečným utrpením, je třeba, aby se 
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požadavek následného omráčení vztahoval i na tento druh porážky.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Je nezbytné, aby úřední veterinář 
každý den kontroloval správné 
uplatňování výše uvedených kontrolních 
postupů a aby byla vedena náležitá 
evidence. Součástí každodenní kontroly 
řádného zacházení se zvířaty musí být 
také kontrola ukazatelů řádného 
zacházení se zvířaty a klíčových 
parametrů uvedených ve standardních 
provozních postupech. 

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nijak nezmiňuje kontrolní úlohu úředního veterináře; ta je totiž obsažena 
v nařízení 854/2004 stanovujícím zvláštní pravidla pro organizaci úřední kontroly výrobků 
živočišného původu určených k lidské spotřebě. Úloha úředního veterináře při dodržování 
tohoto nařízení je však nepostradatelná, a je proto nezbytné ji výslovně zdůraznit.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí národní 
referenční centrum (dále jen „referenční 
centrum“) k provádění následujících úkolů:

1. Každý členský stát určí národní 
referenční centrum (dále jen „referenční 
centrum“), tvořené nezávislými vědci 
a dalšími odborníky v oblasti řádného 
zacházení se zvířaty, k provádění 
následujících úkolů:

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba zajistit nezávislost a způsobilost.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) pokud se provozovatel rozhodne 
provést postup, jehož parametry nejsou 
v souladu se zveřejněnými pokyny nebo 
kodexy osvědčených postupů, předběžné 
vyhodnocení těchto parametrů.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba přijmout účinná opatření k prosazování stanovených pravidel.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 19 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požádat provozovatele, aby změnili své 
standardní operační postupy, a zejména 
zpomalili nebo zastavili produkci;

a) nařídit provozovatelům, aby změnili své 
standardní operační postupy, a zejména 
zpomalili nebo zastavili produkci;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba přijmout účinná opatření k prosazování stanovených pravidel.
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Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise předloží do 1. ledna 2013 
Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh na zvýšení využívání 
mobilních jatek v rámci Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Mobilní jatky snižují napětí, které zažívají zvířata před porážkou při manipulaci a dopravě, 
což také zmenšuje riziko, že maso bude mít nižší kvalitu. Navíc jsou přínosné z hlediska 
životního prostředí, neboť se tak omezují emise CO2.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne [1. ledna 2011]. Použije se ode dne [1. ledna 2010].

Or. en

Odůvodnění

Není důvod odkládat vstup nařízení v platnost až na rok 2011. 
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Příloha I – kapitola I – tabulka 3

Znění navržené Komisí

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

1 Oxid uhličitý ve 
vysoké 
koncentraci

Vystavení zvířat při vědomí plynné směsi obsahující 
více než 30 % oxidu uhličitého.

Prasata, drůbež 
a kožešinová zvířata

Koncentrace oxidu uhličitého.

Doba expozice.

Maximální doba od omráčení do 

vykrvovacího vpichu (prasata).

Bod 6.
Bod 7 pro drůbež.

2 Oxid uhličitý 
v nízké 
koncentraci

Vystavení zvířat při vědomí plynné směsi obsahující 
méně než 30 % oxidu uhličitého.

Prasata a drůbež Koncentrace oxidu uhličitého.

Doba expozice.

Maximální doba od omráčení do 
vykrvovacího vpichu v případě 
omráčení (prasata).

Bod 7 pro drůbež.

3 Inertní plyny Vystavení zvířat při vědomí směsi inertních plynů, 
jako je argon nebo dusík, obsahující méně než 2 % 
kyslíku.

Prasata a drůbež Koncentrace kyslíku.

Doba expozice.

Maximální doba od omráčení do 
vykrvovacího vpichu v případě 
omráčení (prasata).

Bod 7 pro drůbež.

4 Oxid uhelnatý 
(čistý zdroj)

Vystavení zvířat při vědomí plynné směsi obsahující 
více než 4 % oxidu uhelnatého

Kožešinová zvířata 
a selata

Kvalita zdroje plynu.

Koncentrace oxidu uhelnatého.

Doba expozice.

Teplota plynu.

Bod 8.
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5 Oxid uhelnatý 
v kombinaci 
s jinými plyny

Vystavení zvířat při vědomí plynné směsi obsahující 
více než 1 % oxidu uhelnatého v kombinaci s jinými 
toxickými plyny.

Kožešinová zvířata Koncentrace oxidu uhelnatého.

Doba expozice.

Teplota plynu.

Filtrace plynu vyvíjeného motorem.

Bod 8.
Bod 9.

Znění navržené Parlamentem

No Název Popis Kategorie zvířat Klíčové parametry Specifické 
požadavky kapitoly 
II této přílohy

1 Oxid uhličitý ve 
vysoké 
koncentraci

Vystavení zvířat při vědomí plynné směsi obsahující 
více než 30 % oxidu uhličitého.

Prasata a drůbež Koncentrace oxidu uhličitého.

Doba expozice.

Bod 6.
Bod 7 pro drůbež.

2 Oxid uhličitý 
v nízké 
koncentraci

Vystavení zvířat při vědomí plynné směsi obsahující 
méně než 30 % oxidu uhličitého.

Prasata a drůbež Koncentrace oxidu uhličitého.

Doba expozice.

Maximální doba od omráčení do 
vykrvovacího vpichu v případě 
omráčení (prasata).

Bod 7 pro drůbež.

3 Inertní plyny Vystavení zvířat při vědomí směsi inertních plynů, 
jako je argon nebo dusík, obsahující méně než 2 % 
kyslíku.

Prasata a drůbež Koncentrace kyslíku.

Doba expozice.

Maximální doba od omráčení do 
vykrvovacího vpichu v případě 
omráčení (prasata).

Bod 7 pro drůbež.

4 Oxid uhelnatý 
(čistý zdroj)

Vystavení zvířat při vědomí plynné směsi obsahující 
více než 4 % oxidu uhelnatého

Selata Kvalita zdroje plynu.

Koncentrace oxidu uhelnatého.

Doba expozice.

Teplota plynu.

Bod 8.

Or. en
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Odůvodnění

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. 

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Příloha I – kapitola 2 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Oxid uhličitý ve vysoké a nízké 
koncentraci, použití inertních plynů nebo 
kombinace těchto plynných směsí 
u drůbeže

7. Oxid uhličitý ve vysoké a nízké 
koncentraci, použití inertních plynů nebo 
kombinace těchto plynných směsí 
u drůbeže

7.1 Oxid uhličitý ve vysoké koncentraci 
nesmí být používán na jatkách, nýbrž 
pouze na farmách k usmrcování 
nadpočetných kuřat nebo pro účely 
tlumení nákaz.
7.2 Jedinou výjimkou z pravidla 
uvedeného v bodu 7.1 je použití bifázické 
metody, během jejíž první fáze je použita 
směs 40 % CO2, 30 % kyslíku a 30 % 
dusíku po dobu 30 sekund, po které, 
jakmile ptáci ztratí vědomí, následuje 
zvýšení koncentrace CO2 ve vzduchu na 
80 %.

Plyny nesmí v žádném případě proniknout 
do komory nebo do místa, kde má být 
drůbež omráčena a usmrcena, v takovém 
stavu, aby způsobily popáleniny nebo 
rozrušení z důvodu mrazu či nedostatku 

7.3 Plyny nesmí v žádném případě 
proniknout do komory nebo do místa, kde 
má být drůbež omráčena a usmrcena, 
v takovém stavu, aby způsobily popáleniny 
nebo rozrušení z důvodu mrazu či 
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vlhkosti. nedostatku vlhkosti.

7.4. Oxid uhličitý nesmí být používán 
v případě kachen a hus.
7.5 Vykrvení se použije až po usmrcení 
ptáků.

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – bod 1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2 Zvířata musí být co nejrychleji po 
příjezdu vyložena a následně bez 
zbytečného odkladu poražena.

1.2 Zvířata musí být co nejrychleji po 
příjezdu vyložena a následně bez 
zbytečného odkladu poražena.

V případě drůbeže nebo zajícovitých 
nesmí součet celkové doby přepravy 
a doby mezi vykládkou a porážkou 
přesáhnout 12 hodin.

Součet celkové doby přepravy a doby mezi 
vykládkou a porážkou nesmí přesáhnout:

V případě savců s výjimkou zajícovitých 
nesmí součet celkové doby přepravy 
a doby mezi vykládkou a porážkou 
přesáhnout:
a) u neodstavených zvířat 19 hodin; a) u neodstavených zvířat a zvířat, které 

nelze krmit během převozu nebo ustájení, 
6 hodin;

b) u koňovitých a prasat 24 hodin; b) u všech ostatních zvířat 12 hodin.

c) u přežvýkavců 29 hodin.
Po uplynutí těchto lhůt musí být zvířata Po uplynutí těchto lhůt musí být zvířata 
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ustájena, nakrmena a následně jim musí být 
ve vhodných intervalech podáváno malé 
množství krmiva. V takových případech 
musí být zvířatům poskytnuto náležité 
množství podestýlky nebo rovnocenného 
materiálu, které zvířatům zajistí pohodlí 
s ohledem na druh a počet dotčených 
zvířat. Tento materiál musí umožnit 
odpovídající absorpci moči a výkalů.

ustájena, nakrmena a následně jim musí být 
ve vhodných intervalech podáváno malé 
množství krmiva. V takových případech 
musí být zvířatům poskytnuto náležité 
množství podestýlky nebo rovnocenného 
materiálu, které zvířatům zajistí pohodlí 
s ohledem na druh a počet dotčených 
zvířat. Tento materiál musí umožnit 
odpovídající absorpci moči a výkalů.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být se zvířaty řádně zacházeno, má zásadní důležitost snížení doby převozu a ustájení. 
Doba převozu/ustájení zvířat, která nejsou během převozu/ustájení krmena, např. drůbeže, by 
měla být dále zkrácena. 

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – bod 1. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.-1. Se zvířaty se při přemísťování 
zachází s klidem. Musí mít dostatek 
prostoru k pohybu a musí být využit jejich 
stádní instinkt. Pokud je to však třeba, 
jako v případě koňovitých druhů, jsou 
zvířata vedena jednotlivě. 

Or. en
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