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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kasmet milijonai gyvulių, pvz., kiaulių, avių, ožkų ir galvijų, nužudoma ES skerdyklose. Be 
to, kasmet ES nužudoma 4 milijonai naminių paukščių.

Daugelis šių gyvulių patiria didžiules kančias ne tik juos gabenant į skerdyklas, bet ir kai juos 
žudo. Europos Sąjunga, atsižvelgdama į tai, kad daug ES piliečių reikalauja aukštesnių 
gyvūnų gerovės apsaugos standartų, yra įsipareigojusi padaryti esminius pakeitimus siekiant 
sumažinti šias kančias.

Mėsos vartojimo sumažinimas būtų akivaizdžiausias būdas sumažinti milijonų gyvūnų 
patiriamas kančias ir kartu užbaigti tokio didelio masto gyvūnų žudymą. Šiam klausimui 
reikėtų teikti didelę pirmenybę siekiant tam tikrų skubių permainų. Deja, visiškai neįtikėtina, 
kad artimiausiu metu bus nustota vartoti mėsą. Taigi svarbiausia, kad būtų kiek galima 
sumažintos gyvūnų kančios juos skerdžiant.

Taigi aš, jūsų nuomonės referentas, teigiamai vertinu Komisijos pasiūlymą persisvarstyti 
Direktyvą 93/119/EB. Siūlomame reglamente įtraukiamos visoje ES taikytinos būtinos 
elgesio su gyvūnais juos skerdžiant taisyklės. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ūkio subjektai 
privalo užtikrinti gyvūnų gerovę, iki minimalaus lygio sumažinti jų kančias skerdimo metu.

Vis dėlto nuomonės referentas mano, kad Komisijos pasiūlymą reikia šiek tiek patobulinti. 
Reikėtų skatinti kilnojamųjų skerdyklų steigimą ir naudojimą. Jos gali veiksmingai prisidėti 
mažinant būtinybę gabenti gyvūnus didelius atstumus visoje Europoje ir taip užtikrinti, kad 
gyvūnai nepatirs įtampos, kurią jie yra priversti kęsti juos gabenant didelius atstumus. Šios 
kilnojamosios skerdyklos yra plačiai naudojamos Norvegijoje. ES turėtų sugebėti pasinaudoti 
Norvegijos patirtimi.

Komisijos reglamente reikalaujama, kad visos skerdyklos paskirtų oficialius gyvūnų gerovės 
apsaugos inspektorius, kurie reikalautų, jog ūkio subjektai iš tikrųjų rūpintųsi gyvūnų gerove. 
Šie inspektoriai vis dėlto negali ir neturėtų pakeisti įprastos kontrolės ir patikrinimų, kuriuos 
atlieka kiekvienos valstybės narės nacionalinės valdžios institucijos. Remiantis valstybių 
narių patirtimi tokią kontrolę ir patikrinimus geriau atlikti dažniau ir jie turi būti patobulinti. 
Patikrinimus galima būtų finansuoti iš ūkio subjektų imant nedidelį mokestį už kiekvieną 
pagamintos mėsos kilogramą.

Nuomonės referentas taip pat norėtų pabrėžti, kad itin svarbu, jog siūlomi nacionaliniai 
pavyzdiniai centrai vykdytų veiklą nepriklausomai, kadangi šie centrai turėtų teikti žinias ir 
technines žinias gyvūnų gerovės klausimais. 

Turi būti aiškiai pabrėžta, kad siūlomame reglamente nustatomos tik būtinos taisyklės. 
Atskiroms valstybėms narėms turėtų būti ne tik leista taikyti aukštesnius gyvūnų gerovės 
standartus, bet jos taip pat turėtų būti skatinamos taip daryti. Taikant aukštesnius standartus 
galima būtų paskatinti palaipsniui gerinti gyvūnų gerovės apsaugą ir tuo pat metu kiek galima 
labiau sumažinti gyvūnų kančias prieš skerdimą ir jo metu.
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PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Žuvų fiziologija labai skiriasi nuo 
sausumos gyvūnų fiziologijos, o ūkinės 
žuvys skerdžiamos ir žudomos labai 
skirtingomis sąlygomis, visų pirma labai 
skiriasi tikrinimas. Be to, palyginti su 
kitomis ūkinių gyvūnų rūšimis, žuvų 
svaiginimo moksliniai tyrimai kur kas 
mažiau išplėtoti. Reikėtų nustatyti atskiras 
žuvų apsaugos jas žudant normas. Todėl 
šiuo metu žuvims taikomos nuostatos 
turėtų apimti tik esminį principą. Tolesnėse 
iniciatyvose reikėtų atsižvelgti į teisines 
arba neteisines galimybes – Bendrija galėtų 
jų imtis, remdamasi Europos maisto saugos 
tarnybos atliktu moksliniu žuvų skerdimo 
ir žudymo rizikos vertinimu bei 
atsižvelgdama į socialines, ekonomines ir 
administracines pasekmes.

(11) Žuvų fiziologija labai skiriasi nuo 
sausumos gyvūnų fiziologijos, o ūkinės 
žuvys skerdžiamos ir žudomos labai 
skirtingomis sąlygomis, visų pirma labai 
skiriasi tikrinimas. Be to, palyginti su 
kitomis ūkinių gyvūnų rūšimis, žuvų 
svaiginimo moksliniai tyrimai kur kas 
mažiau išplėtoti. Vis dėlto per penkerius 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
reikėtų nustatyti atskiras žuvų apsaugos jas 
žudant normas. Todėl iki tol žuvims 
taikomos nuostatos turėtų apimti tik esminį 
principą. Šiose tolesnėse iniciatyvose 
reikėtų atsižvelgti į teisines arba neteisines 
galimybes – Bendrija galėtų jų imtis, 
remdamasi Europos maisto saugos 
tarnybos atliktu moksliniu žuvų skerdimo 
ir žudymo rizikos vertinimu bei 
atsižvelgdama į socialines, ekonomines ir 
administracines pasekmes.

Or. en

Pagrindimas

Daugelio ūkinių žuvų atžvilgiu dar nėra aišku, koks yra tinkamiausias jų žudymo būdas. Vis 
dėlto turima mokslinių žinių (2004 m. birželio 15 d. Europos maisto saugos tarnybos 
ataskaita), kad kai kurie būdai turi neigiamą poveikį žuvų gerovei, pvz., sukelia stresą ir 
baimę, juos taikant trunka nemažai laiko, kol žuvis praranda sąmonę.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Tinkamai išmokyti ir kvalifikuoti 
darbuotojai užtikrina geresnes gyvūnų 
paruošimo sąlygas. Gyvūnų gerovės 
kompetencija apima pagrindinių atitinkamų 
rūšių gyvūnų elgesio modelių, poreikių, 
sąmoningumo ir jautrumo požymių 
išmanymą. Be to, reikia turėti techninių 
žinių, susijusių su naudojama svaiginimo 
įranga. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad 
darbuotojai, žudantys žmonėms vartoti 
skirtus gyvūnus, ir asmenys, prižiūrintys 
sezoninį kailinių gyvūnų žudymą, turėtų 
kompetencijos sertifikatą, atitinkantį jų 
vykdomą veiklą. Tačiau, palyginti su 
siekiamais tikslais, būtų neproporcinga 
reikalauti, kad kiti gyvūnus žudantys 
darbuotojai taip pat turėtų kompetencijos 
sertifikatus.

(27) Tinkamai išmokyti ir kvalifikuoti 
darbuotojai užtikrina geresnes gyvūnų 
paruošimo sąlygas. Gyvūnų gerovės 
kompetencija apima pagrindinių atitinkamų 
rūšių gyvūnų elgesio modelių, poreikių, 
sąmoningumo ir jautrumo požymių 
išmanymą. Be to, reikia turėti techninių 
žinių, susijusių su naudojama svaiginimo 
įranga. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad 
darbuotojai, žudantys žmonėms vartoti ir 
kailių gamybai skirtus gyvūnus, turėtų 
kompetencijos sertifikatą, atitinkantį jų 
vykdomą veiklą. Tačiau, palyginti su 
siekiamais tikslais, būtų neproporcinga 
reikalauti, kad kiti gyvūnus žudantys 
darbuotojai taip pat turėtų kompetencijos 
sertifikatus.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokio pagrindo nereikalauti, kad darbuotojai, dirbantys kailinių gyvūnų ūkiuose, turėtų 
kompetencijos sertifikatą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Naudojant kilnojamąsias skerdyklas 
gyvūnus rečiau reikia gabenti į tolimas 
vietoves ir todėl gali būti geriau 
užtikrinama jų gerovė. Tačiau techniniai 
kilnojamųjų skerdyklų apribojimai skiriasi 
nuo stacionariųjų ir technines taisykles gali 
reikėti atitinkamai pritaikyti. Todėl šiame 

(34) Naudojant kilnojamąsias skerdyklas 
gyvūnus rečiau reikia gabenti į tolimas 
vietoves ir todėl geriau užtikrinama jų 
gerovė. Taigi valstybės narės turėtų remti 
ir skatinti tolesnę kilnojamųjų skerdyklų 
plėtrą ir platesnį jų naudojimą. Tačiau 
techniniai kilnojamųjų skerdyklų 
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reglamente reikėtų numatyti galimybę 
nustatyti leidžiančias nukrypti nuostatas, 
pagal kurias kilnojamosioms skerdykloms 
nebūtų taikomi konstrukcijai, išplanavimui 
ir įrangai keliami reikalavimai.

apribojimai skiriasi nuo stacionariųjų ir 
technines taisykles gali reikėti atitinkamai 
pritaikyti. Todėl šiame reglamente reikėtų 
numatyti galimybę nustatyti leidžiančias 
nukrypti nuostatas, pagal kurias 
kilnojamosioms skerdykloms nebūtų 
taikomi konstrukcijai, išplanavimui ir 
įrangai keliami reikalavimai. Komisija 
turėtų iki 2013 m. sausio 1 d. pateikti 
teisėkūros pasiūlymą dėl platesnio 
kilnojamųjų skerdyklų naudojimo 
Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

 Naudojant kilnojamąsias skerdyklas sumažinamas stresas, kurį gyvūnai patiria juos ruošiant 
ir gabenant prieš skerdimą, taip pat sumažinama rizika, kad pablogės mėsos kokybė. Be to, 
juos naudoti naudinga ir aplinkos apsaugos požiūriu, nes sumažėja CO2 išmetimas. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Žudant neapsvaigintus gyvūnus reikia 
tiksliai perpjauti jiems gerklę, kad gyvūnai 
kuo mažiau kentėtų. Be to, mechaniškai 
nesuvaržyti gyvūnai po to, kai jiems 
perpjaunama gerklė, gali lėčiau kraujuoti ir 
ilgiau patirti nebūtinų kančių. Todėl 
kiekvieną gyvūną, kuris žudomas 
neapsvaigintas, reikėtų suvaržyti atskirai.

(37) Žudant neapsvaigintus gyvūnus reikia 
tiksliai perpjauti jiems gerklę, kad gyvūnai 
kuo mažiau kentėtų. Be to, mechaniškai 
nesuvaržyti gyvūnai po to, kai jiems 
perpjaunama gerklė, gali lėčiau kraujuoti ir 
ilgiau patirti nebūtinų kančių. Todėl 
kiekvieną gyvūną, kuris žudomas 
neapsvaigintas, reikėtų suvaržyti atskirai ir 
veiksmingai apsvaiginti iš karto po to, kai 
jis papjaunamas.

Or. en

Pagrindimas

Be abejo reikia atsižvelgti į gyvūnų skerdimą pagal religines apeigas. Vis dėlto, siekiant 
apsaugoti gyvūnų nuo nereikalingo kentėjimo, reikia taikyti pagrindinį reikalavimą dėl 
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vėlesnio apsvaiginimo.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) per kultūros ar sporto renginius, iii) per kultūros renginius,

Or. en

Pagrindimas

Nėra tikslinga šio reglamento netaikyti sporto renginiams.. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) svaiginimas – tyčinis veiksmas, dėl kurio 
gyvūnas praranda sąmonę ir jautrumą, bet 
nepatiria skausmo, taip pat staigią mirtį 
sukeliantis veiksmas;

f) svaiginimas – tyčinis veiksmas, dėl kurio 
gyvūnas praranda sąmonę ir jautrumą, bet 
nepatiria skausmo, nerimo ar kančių, taip 
pat staigią mirtį sukeliantis veiksmas;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi skausmo supratimas yra subjektyvus, reikėtų naudoti tokią pat formuluotę kaip ir 3 
straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) kultūros ar sporto renginiai – renginiai, h) kultūros renginiai – renginiai, iš esmės ir 
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iš esmės ir daugiausia susiję su seniai 
nusistovėjusiomis kultūros tradicijomis ar 
sportu, taip pat lenktynės ar kitokios 
rungtys, per kurias negaminama mėsos ar 
kitų gyvūninių produktų arba, palyginti 
su renginio mastu, tokių produktų 
pagaminama nedaug ir jie neturi 
ekonominio poveikio;

daugiausia susiję su seniai 
nusistovėjusiomis kultūros tradicijomis;

Or. en

Pagrindimas

Nėra tikslinga šio reglamento netaikyti sporto renginiams. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) skerdimas – gyvūnų žudymas žmonių 
maistui;

j) skerdimas – gyvūnų žudymas žmonių 
maistui ar kailių gamybai;

Or. en

Pagrindimas

Į skerdimo apibrėžimą daugelyje pasiūlymo nuostatų neįtraukiami kailiniai gyvūnai. 
Gyvūnams, žudomiems dėl jų kailio, turėtų būti užtikrinta tokia pat apsauga kaip ir kitiems 
gyvūnams, kuriems taikomas šis reglamentas. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Žudant gyvūnus ir atliekant susijusius 1. Žudant gyvūnus ir atliekant susijusius 
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veiksmus jiems nesukeliama išvengiamo 
skausmo, nerimo ar kančių.

veiksmus, pvz., apsvaiginant, laikant 
aptvaruose, iškraunant, ruošiant, keliant 
ir pančiojant, jiems nesukeliama 
išvengiamo skausmo, nerimo ar kančių.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, jei tokie 
metodai būtini pagal religines apeigas, 
gyvūnus galima žudyti neapsvaigintus, 
jeigu jie žudomi skerdykloje.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, jei tokie 
metodai būtini pagal religines apeigas, 
gyvūnus galima žudyti neapsvaigintus, 
jeigu jie žudomi skerdykloje ir 
veiksmingai apsvaiginami iš karto po to, 
kai jie papjaunami.

Or. en

Pagrindimas

Be abejo reikia atsižvelgti į gyvūnų skerdimą pagal religines apeigas. Vis dėlto, siekiant 
apsaugoti gyvūnų nuo nereikalingo kentėjimo, reikia taikyti pagrindinį reikalavimą dėl 
vėlesnio apsvaiginimo.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto valstybės narės gali nuspręsti 
nurodyti tam tikrų rūšių gyvūnų 
apsvaiginimui naudoti konkrečius būdus.

Or. en
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Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse apsvaiginimo būdų atžvilgiu taikoma griežtesnė tvarka nei 
numatoma šiame pasiūlyme dėl reglamento. Šios valstybės narės turėtų turėti galimybę ir 
toliau taikyti tokią tvarką.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, iki 2014 m. sausio 1 d. visoje 
Bendrijoje uždraudžiamas naminių 
paukščių svaiginimas elektros srove 
vandens vonioje.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Europos maisto saugos tarnybos išreikštą susirūpinimą dėl gerovės svaiginimo 
elektros srove vandens vonioje reikia atsisakyti. 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kailinių gyvūnų žudymą stebi asmuo, 
turintis 18 straipsnyje nurodytą 
kompetencijos sertifikatą, susijusį su 
visais jam prižiūrint atliekamais 
veiksmais.

išbraukta

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokio pagrindo nereikalauti, kad darbuotojai, dirbantys kailinių gyvūnų ūkiuose, turėtų 
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kompetencijos sertifikatą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Mokestis

Visi ūkio subjektai už vieną paskersto 
gyvūno kilogramą moka atitinkamą 
mokestį, kuris yra proporcingas 
skerdyklos dydžiui ir kurį nustato valstybė 
narė, kurioje ta skerdykla yra įsikūrusi. 
Pajamos iš šio mokesčio naudojamos 
pavyzdiniams centrams finansuoti, kaip 
numatyta 17 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Pagrįsta, kad gamintojai finansuotų pavyzdinius centrus. Našta neturėtų tekti mokesčių 
mokėtojams.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
griežtesnes taisykles nei nustatytos III 
priede.

Or. en
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Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės taiko griežtesnes veiklos taisykles nei nustatytos šiame pasiūlyme 
dėl reglamento. Šios valstybės narės turėtų turėti galimybę ir toliau taikyti šias taisykles.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkio subjektai užtikrina, kad žudomi 
neapsvaiginti gyvūnai būtų mechaniškai 
suvaržomi.

2. Ūkio subjektai užtikrina, kad žudomi 
neapsvaiginti gyvūnai būtų mechaniškai 
suvaržomi ir veiksmingai apsvaiginami iš 
karto po to, kai jie papjaunami.

Or. en

Pagrindimas

Be abejo reikia atsižvelgti į gyvūnų skerdimą pagal religines apeigas. Vis dėlto, siekiant 
apsaugoti gyvūnų nuo nereikalingo kentėjimo, reikia taikyti pagrindinį reikalavimą dėl 
vėlesnio apsvaiginimo.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkio subjektai paliudija ir patvirtina, kad 
gyvūnai, kurie žudomi neapsvaiginti, yra 
veiksmingai apsvaiginami iš karto po to, 
kai jie papjaunami, ir būna apsvaiginti iki 
mirties patvirtinimo.

Or. en

Pagrindimas

Be abejo reikia atsižvelgti į gyvūnų skerdimą pagal religines apeigas. Vis dėlto, siekiant 
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apsaugoti gyvūnų nuo nereikalingo kentėjimo, reikia taikyti pagrindinį reikalavimą dėl 
vėlesnio apsvaiginimo.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Oficialus veterinarijos gydytojas turi 
kasdien tikrinti, ar teisingai įgyvendinama 
minėtoji stebėsenos tvarka. Atitinkami 
įrašai turi būti saugomi. Kasdieniniai 
gerovės patikrinimai taip pat turi apimti 
gerovės rodiklių ir pagrindinių 
parametrų, apibrėžtų įprastinėse veiklos 
procedūrose, kontrolę. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nenurodomas oficialaus veterinarijos gydytojo vaidmuo atliekant 
stebėseną, kadangi jam jau yra taikomas Reglamentas (EB) Nr. 854/2004, kuriame nustatytos 
konkrečios žmonių vartojimui skirtų gyvūninės kilmės produktų oficialių patikrinimų taisyklės. 
Vis dėlto oficialaus veterinarijos gydytojo vaidmuo užtikrinant šio reglamento įgyvendinimą 
yra itin svarbus ir jį reikia aiškiai pabrėžti.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienoje valstybėje narėje steigiamas 
nacionalinis pavyzdinis centras (toliau –
pavyzdinis centras) ir jam pavedamos šios 
užduotys:

1. Kiekvienoje valstybėje narėje steigiamas 
nacionalinis pavyzdinis centras (toliau –
pavyzdinis centras), kurį sudaro 
nepriklausomi mokslininkai ir kiti gyvūnų 
gerovės mokslo specialistai, ir jam 
pavedamos šios užduotys:

Or. en
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Pagrindimas

Reikia užtikrinti nepriklausomumą ir kompetentingumą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) jei ūkio subjektas nusprendžia vykdyti 
procesą pagal parametrus, kurie nėra 
nurodyti paskelbtose gairėse ar gerosios 
patirties kodeksuose, iš anksto įvertinti 
šiuos parametrus.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti taikomos veiksmingos vykdymo priežiūros priemonės.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) reikalauti, kad ūkio subjektai pakeistų 
savo įprastines veiklos procedūras, visų 
pirma sulėtintų arba sustabdytų gamybą;

a) reikalauti, kad ūkio subjektai pakeistų 
savo įprastines veiklos procedūras, visų 
pirma sulėtintų arba sustabdytų gamybą;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti taikomos veiksmingos vykdymo priežiūros priemonės.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
teisėkūros pasiūlymą dėl platesnio 
kilnojamųjų skerdyklų naudojimo 
Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant kilnojamąsias skerdyklas sumažinamas stresas, kurį gyvūnai patiria juos ruošiant 
ir gabenant prieš skerdimą, taip pat sumažinama rizika, kad pablogės mėsos kokybė. Be to, 
juos naudoti naudinga ir aplinkos apsaugos požiūriu, nes sumažėja CO2 išmetimas.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo [2011 m. sausio 1 d.]. Jis taikomas nuo [2010 m. sausio 1 d.].

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo laukti 2011 m., kad įsigaliotų šis reglamentas. 
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

No Pavadinimas Apibūdinimas Gyvūnų kategorija Pagrindiniai parametrai Konkretūs šio 
priedo II skyriuje 
nustatyti 
reikalavimai

1 Labai 
koncentruotas 
anglies 
dioksidas

Sąmoningų gyvūnų veikimas dujų mišiniu, kuriame 
anglies dioksido daugiau nei 30 %.

Kiaulės, naminiai 
paukščiai ir kailiniai
gyvūnai.

Anglies dioksido koncentracija.

Veikimo trukmė.

Ilgiausias laikotarpis nuo apsvaiginimo 

ir nužudymo (kiaulių).

6 punktas.
Naminiams paukščiams 
– 7 punktas.

2 Mažai 
koncentruotas 
anglies 
dioksidas

Sąmoningų gyvūnų veikimas dujų mišiniu, kuriame 
anglies dioksido mažiau nei 30 %.

Kiaulės ir naminiai 
paukščiai.

Anglies dioksido koncentracija.

Veikimo trukmė.

Ilgiausias laikotarpis nuo apsvaiginimo 
ir nužudymo (kiaulių).

Naminiams paukščiams 
– 7 punktas.

3 Inertinės dujos Sąmoningų gyvūnų veikimas inertinių dujų, pvz., 
argono ar azoto, mišiniu, kuriame deguonies mažiau 
nei 2 %.

Kiaulės ir naminiai 
paukščiai.

Deguonies koncentracija.

Veikimo trukmė.

Ilgiausias laikotarpis nuo apsvaiginimo 
ir nužudymo (kiaulių).

Naminiams paukščiams 
– 7 punktas.

4 Anglie
monoksidas 
(grynas šaltinis)

Sąmoningų gyvūnų veikimas dujų mišiniu, kuriame 
anglies monoksido daugiau nei 4 %.

Kailiniai gyvūnai ir
paršeliai.

Dujų šaltinio kokybė.

Anglies monoksido koncentracija.

8 punktas.
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Veikimo trukmė.

Dujų temperatūra.

5 Anglies 
monoksidas ir 
kitos dujos

Sąmoningų gyvūnų veikimas anglies monoksido ir 
kitų toksinių dujų mišiniu, kuriame anglies 
monoksido daugiau nei 1 %.

Kailiniai gyvūnai. Anglies monoksido koncentracija.

Veikimo trukmė.

Dujų temperatūra.

Variklio tiekiamų dujų filtravimas.

8 punktas.
9 punktas.

Parlamento siūlomas tekstas

No Pavadinimas Apibūdinimas Gyvūnų kategorija Pagrindiniai parametrai Konkretūs šio 
priedo II skyriuje 
nustatyti 
reikalavimai

1 Labai 
koncentruotas 
anglies 
dioksidas

Sąmoningų gyvūnų veikimas dujų mišiniu, kuriame 
anglies dioksido daugiau nei 30 %.

Kiaulės ir naminiai 
paukščiai. 

Anglies dioksido koncentracija.

Veikimo trukmė.

6 punktas.
Naminiams paukščiams 
– 7 punktas.

2 Mažai 
koncentruotas 
anglies 
dioksidas

Sąmoningų gyvūnų veikimas dujų mišiniu, kuriame 
anglies dioksido mažiau nei 30 %.

Kiaulės ir naminiai 
paukščiai.

Anglies dioksido koncentracija.

Veikimo trukmė.

Svaiginant – ilgiausias laikotarpis nuo 
apsvaiginimo ir nužudymo (kiaulių).

Naminiams paukščiams
– 7 punktas.

3 Inertinės dujos Sąmoningų gyvūnų veikimas inertinių dujų, pvz., 
argono ar azoto, mišiniu, kuriame deguonies mažiau 
nei 2 %.

Kiaulės ir naminiai 
paukščiai.

Deguonies koncentracija.

Veikimo trukmė.

Svaiginant – ilgiausias laikotarpis nuo 
apsvaiginimo ir nužudymo (kiaulių).

Naminiams paukščiams 
– 7 punktas.

4 Anglies
monoksidas 
(grynas šaltinis)

Sąmoningų gyvūnų veikimas dujų mišiniu, kuriame 
anglies monoksido daugiau nei 4 %.

Paršeliai Dujų šaltinio kokybė.

Anglies monoksido koncentracija.

8 punktas.
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Veikimo trukmė.

Dujų temperatūra.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi didelės koncentracijos CO2 turi labai neigiamą poveikį naminiams paukščiams, 
reikėtų neleisti jo naudoti skerdyklose sąmonę turintiems gyvūnams, o leisti tik ūkiuose ligų 
kontrolės tikslais. Vienintele išimtimi galėtų būti broileriams naudojamas dviejų fazių 
būdas, kai pirmosios fazės metu 30 sekundžių yra veikiama 40 proc. CO2, 30 proc. 
deguonies ir 30 proc. azoto mišiniu, o po to, paukščiams jau praradus sąmonę, jie veikiami 
oru, kuriame 80 proc. sudaro CO2. Bet kokie kitokie dujų mišiniai, kuriuose CO2 sudaro 
daugiau kaip 30 proc., turi patvirtinti prieš juos naudojant. CO2 nėra tinkama priemonė 
antims ir žąsims, kurios yra labai atsparios dujų poveikiui. Kadangi didelės koncentracijos 
CO2 turi labai neigiamą poveikį kailiniams gyvūnams, jo negalima naudoti kailiniams 
gyvūnams. Anglies monoksidas turi būti naudojamas tik iš gryno šaltinio, nes tik filtruotas 
jis gali sukelti gyvūnams dirginimą ir kančią. Argono naudojimas yra pageidaujama 
alternatyva ir anglies dvideginiui ir anglies monoksidui iš gryno šaltinio. 

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skyriaus 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Labai ir mažai koncentruotas anglies 
dioksidas, inertinės dujos arba šių dujų 
mišiniai (naminiai paukščiai)

7. Labai ir mažai koncentruotas anglies 
dioksidas, inertinės dujos arba šių dujų 
mišiniai (naminiai paukščiai)

7.1 Didelės koncentracijos anglies 
dvideginį negalima naudoti skerdyklose, o 
galima naudoti tik ūkiuose paukščių 
jauniklių pertekliui naikinti arba ligų 
kontrolės tikslais.
7.1 Vienintelė 7.1 taisyklės išimtis yra 
dviejų fazių metodas, kai pirmosios fazės 
metu 30 sekundžių yra veikiama 40 proc. 
CO2, 30 proc. deguonies ir 30 proc. azoto 
mišiniu, o po to, paukščiams jau praradus 
sąmonę, jie veikiami oru, kuriame 80 
proc. sudaro CO2.

Jokiomis aplinkybėmis dujos neleidžiamos 
į kamerą ar kitą patalpą, kurioje ketinama 
svaiginti ir žudyti naminius paukščius, jei 
jos gali nudeginti arba sujaudinti, 
sušaldydamos ar sukeldamos drėgmės 
trūkumą.

Jokiomis aplinkybėmis dujos neleidžiamos 
į kamerą ar kitą patalpą, kurioje ketinama 
svaiginti ir žudyti naminius paukščius, jei 
jos gali nudeginti arba sujaudinti, 
sušaldydamos ar sukeldamos drėgmės 
trūkumą.
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7.4. Anglies dvideginio negalima naudoti 
antims ir žąsims.
7.5 Kraujo nenuleidžiama, kol paukščiai 
dar gyvi.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi didelės koncentracijos CO2 turi labai neigiamą poveikį naminiams paukščiams, 
reikėtų neleisti jo naudoti skerdyklose sąmonę turintiems gyvūnams, o leisti tik ūkiuose ligų 
kontrolės tikslais. Vienintele išimtimi galėtų būti broileriams naudojamas dviejų fazių 
būdas, kai pirmosios fazės metu 30 sekundžių yra veikiama 40 proc. CO2, 30 proc. 
deguonies ir 30 proc. azoto mišiniu, o po to, paukščiams jau praradus sąmonę, jie veikiami 
oru, kuriame 80 proc. sudaro CO2. Bet kokie kitokie dujų mišiniai, kuriuose CO2 sudaro 
daugiau kaip 30 proc., turi patvirtinti prieš juos naudojant. CO2 nėra tinkama priemonė 
antims ir žąsims, kurios yra labai atsparios dujų poveikiui. Kadangi didelės koncentracijos 
CO2 turi labai neigiamą poveikį kailiniams gyvūnams, jo negalima naudoti kailiniams 
gyvūnams.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1,2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2 Atvežtus gyvūnus būtina kuo greičiau 
iškrauti ir paskersti, nedelsiant, jei tam nėra 
pagrįstų priežasčių.

1.2 Atvežtus gyvūnus būtina kuo greičiau 
iškrauti ir paskersti, nedelsiant, jei tam nėra 
pagrįstų priežasčių.

Visas naminių paukščių ar kiškiažvėrių
gabenimas, kartu su laikotarpiu tarp 
iškrovimo ir skerdimo, trunka ne ilgiau 
kaip 12 valandų.

Visas gabenimas, kartu su laikotarpiu tarp 
iškrovimo ir skerdimo, trunka ne ilgiau 
kaip:

Visas žinduolių, išskyrus kiškiažvėrius, 
gabenimas, kartu su laikotarpiu tarp 
iškrovimo ir skerdimo, trunka ne ilgiau 
kaip:
a) gabenant nenujunkytus gyvūnus – 19 
valandų;

a) gabenant nenujunkytus gyvūnus ir 
gyvūnus, kurie gabenimo ar laikymo 
aptvare metu negali būti pašerti, – 6 
valandas;

b) gabenant Equidae ir kiaules – 24 
valandų;

b) gabenant visus kitus gyvūnus  12 
valandų.
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c) gabenant atrajotojus – 29 valandų.
Viršijus nurodytą laiką gyvūnai turi būti 
suvaryti į aptvarus ir pašerti, ir vėliau 
tinkamais laiko tarpais šeriami nedideliu 
pašarų kiekiu. Tuomet gyvūnams 
paklojama pakankamai pakratų ar 
lygiaverčių medžiagų, užtikrinant, kad 
atitinkamam skaičiui konkrečios rūšies 
gyvūnams būtų pakankamai patogu. 
Medžiagos turi tinkamai sugerti šlapimą ir 
išmatas.

Viršijus nurodytą laiką gyvūnai turi būti 
suvaryti į aptvarus ir pašerti, ir vėliau 
tinkamais laiko tarpais šeriami nedideliu 
pašarų kiekiu. Tuomet gyvūnams 
paklojama pakankamai pakratų ar 
lygiaverčių medžiagų, užtikrinant, kad 
atitinkamam skaičiui konkrečios rūšies 
gyvūnams būtų pakankamai patogu. 
Medžiagos turi tinkamai sugerti šlapimą ir 
išmatas.

Or. en

Pagrindimas

Gyvūnų gerovei užtikrinti itin svarbu sutrumpinti gabenimo ir laikymo aptvare laiką. Gyvūnų, 
kurie nėra šeriami gabenimo ar laikymo aptvare metu, pvz., naminių paukščių, gabenimo ar 
laikymo aptvare laiką reikėtų dar labiau sutrumpinti.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.-1. Perkeliant gyvūnus su jais turi būti 
elgiamasi ramiai. Jie turi turėti 
pakankamai erdvės judėti ir reikia 
išnaudoti jų bandos instinktą. Kai reikia, 
pvz., arklinių šeimos gyvūnų atvejais, 
gyvūnai vis dėlto vedami atskirai po vieną. 

Or. en
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