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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Każdego roku w rzeźniach na terenie UE uśmierca się miliony zwierząt, takich jak świnie, 
owce, kozy i bydło. Ponadto w UE uśmierca się co roku cztery miliony drobiu.

Wiele z tych zwierząt bardzo cierpi, nie tylko podczas transportu do rzeźni, ale również 
w momencie uśmiercania. Unia Europejska ma obowiązek egzekwowania zasadniczych 
zmian mających na celu zminimalizowanie tego cierpienia, mając na uwadze, że bardzo wielu 
obywateli UE domaga się podniesienia standardów w zakresie ochrony dobrostanu zwierząt.

Najbardziej oczywistym sposobem zminimalizowania cierpienia milionów zwierząt byłoby 
zmniejszenie spożycia mięsa, skutkujące zaprzestaniem tego prowadzonego na szeroką skalę 
uśmiercania zwierząt. Powinno to być kwestią naprawdę priorytetową, w nadziei na 
wprowadzenie niezwłocznych zmian. Niestety jest wysoce nieprawdopodobne, aby 
w niedalekiej przyszłości zaprzestano konsumpcji mięsa. Jest zatem istotne, aby do minimum 
zmniejszyć cierpienia zwierząt w momencie ich uśmiercania.

Jako sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuję więc wniosek Komisji 
w sprawie przeglądu dyrektywy 93/119/WE. Proponowane rozporządzenie wprowadza 
jednakowe minimalne przepisy dotyczące traktowania zwierząt w momencie uśmiercania na 
terenie całej UE. Należy podkreślić, że podmioty ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie 
dobrostanu zwierząt w celu zmniejszenia do minimum niepokoju i cierpienia w momencie 
uśmiercania.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest jednak zdania, że wniosek Komisji wymaga 
pewnych ulepszeń. Należy promować tworzenie i wykorzystywanie rzeźni polowych. Może 
to być skuteczny sposób na zmniejszenie konieczności transportowania zwierząt na dalekie 
odległości na terenie Europy, co tym samym wyeliminuje stres, który zwierzęta są zmuszone 
znosić podczas takich długich transportów. Takie polowe rzeźnie są w szerokim użyciu 
w Norwegii. UE powinna móc skorzystać z norweskich doświadczeń.

Rozporządzenie Komisji wymaga wyznaczenia we wszystkich rzeźniach urzędowych 
inspektorów ds. ochrony dobrostanu zwierząt, co zobowiązuje podmioty do przyjęcia 
prawdziwej odpowiedzialności za egzekwowanie kwestii dotyczących dobrostanu zwierząt. 
Inspektor ten jednak nie może i nie powinien zastępować normalnych kontroli i inspekcji 
przeprowadzanych przez organy krajowe w poszczególnych państwach członkowskich. Jak 
wynika z doświadczeń państw członkowskich, takie kontrole i inspekcje powinny być wręcz 
częstsze i lepsze. Jedną z możliwych metod finansowania inspekcji byłby niewielki wkład ze 
strony sektora przemysłowego w postaci opłaty od każdego wyprodukowanego kilograma 
mięsa.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnie ponadto podkreślić, że proponowane krajowe 
ośrodki referencyjne muszą działać niezależnie, gdyż ośrodki te powinny służyć 
doświadczeniem praktycznymi i technicznym w kwestiach dobrostanu zwierząt. 

Należy wyjaśnić, że proponowane rozporządzenie wprowadza jedynie minimum przepisów. 
Poszczególne państwa członkowskie powinny nie tylko móc stosować wyższe standardy 
z zakresu dobrostanu zwierząt, ale należy je do tego zachęcać. Wyższe standardy mogłyby 



PE416.291v01-00 4/22 PA\754802PL.doc

PL

prowadzić do stopniowej poprawy ochrony dobrostanu zwierząt, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu do całkowitego minimum cierpień zwierząt przed ich uśmiercaniem i podczas 
niego.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ryby znacznie się różnią 
fizjologicznie od zwierząt lądowych, a 
ubój i uśmiercanie ryb utrzymywanych w 
warunkach fermowych odbywa się w 
zupełnie odmiennym kontekście, 
szczególnie w odniesieniu do procesu 
kontroli. Ponadto badania nad 
oszołamianiem ryb są znacznie mniej 
zaawansowane niż w przypadku innych 
gatunków utrzymywanych w warunkach 
fermowych. Powinny zostać ustanowione 
odrębne normy dotyczące ochrony ryb 
podczas uśmiercania. Dlatego też przepisy 
stosujące się do ryb powinny zostać 
obecnie ograniczone do najważniejszej 
zasady. Dalsze inicjatywy powinny 
uwzględniać opcje legislacyjne i 
pozalegislacyjne; Wspólnota może podjąć 
takie inicjatywy na podstawie naukowej 
oceny ryzyka dotyczącej uboju i 
uśmiercania ryb, przeprowadzonej przez 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności, oraz z uwzględnieniem 
konsekwencji społecznych, 
ekonomicznych i administracyjnych.

(11) Ryby znacznie się różnią 
fizjologicznie od zwierząt lądowych, a 
ubój i uśmiercanie ryb utrzymywanych w 
warunkach fermowych odbywa się w 
zupełnie odmiennym kontekście, 
szczególnie w odniesieniu do procesu 
kontroli. Ponadto badania nad 
oszołamianiem ryb są znacznie mniej 
zaawansowane niż w przypadku innych 
gatunków utrzymywanych w warunkach 
fermowych. W ciągu pięciu lat od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
powinny jednak zostać ustanowione 
odrębne normy dotyczące ochrony ryb 
podczas uśmiercania. Dlatego też przepisy 
stosujące się do ryb powinny zostać do 
tego czasu ograniczone do najważniejszej 
zasady. Te dalsze inicjatywy powinny 
uwzględniać opcje legislacyjne i 
pozalegislacyjne; Wspólnota może podjąć 
takie inicjatywy na podstawie naukowej 
oceny ryzyka dotyczącej uboju i 
uśmiercania ryb, przeprowadzonej przez 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności, oraz z uwzględnieniem 
konsekwencji społecznych, 
ekonomicznych i administracyjnych.
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Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wielu ryb utrzymywanych w warunkach fermowych nie jest jeszcze jasne, jaka 
jest najwłaściwsza metoda uśmiercania. Istnieją jednak naukowe dowody (sprawozdanie 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z 15 czerwca 2004 r.), że niektóre 
metody pociągają ze sobą negatywne skutki dla dobrostanu ryb, takie jak stres i niechęć, 
które powodują, że utrata świadomości to u ryb bardzo długi proces.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Dobrze wyszkolony i 
wykwalifikowany personel poprawia 
warunki traktowania zwierząt. 
Kompetencje w zakresie dobrostanu 
zwierząt oznaczają wiedzę o 
podstawowych cechach behawioralnych, 
potrzebach określonych gatunków oraz 
oznakach przytomności i wrażliwości na 
bodźce. Obejmują one także techniczną 
znajomość stosowanych urządzeń 
oszołamiających. Z tego względu należy 
wymagać, aby pracownicy uśmiercający 
zwierzęta przeznaczone do spożycia przez 
ludzi oraz osoby kontrolujące sezonowe 
uśmiercanie zwierząt futerkowych 
posiadali świadectwa kwalifikacji 
odpowiednie do wykonywanych działań. 
Jednakże wymaganie świadectwa 
kwalifikacji w przypadku pozostałego 
personelu uśmiercającego zwierzęta byłoby 
nieproporcjonalne w stosunku do 
założonych celów.

(27) Dobrze wyszkolony i 
wykwalifikowany personel poprawia 
warunki traktowania zwierząt. 
Kompetencje w zakresie dobrostanu 
zwierząt oznaczają wiedzę o 
podstawowych cechach behawioralnych, 
potrzebach określonych gatunków oraz 
oznakach przytomności i wrażliwości na 
bodźce. Obejmują one także techniczną 
znajomość stosowanych urządzeń 
oszołamiających. Z tego względu należy 
wymagać, aby pracownicy uśmiercający 
zwierzęta przeznaczone do spożycia przez 
ludzi oraz do wyrobu futer posiadali 
świadectwa kwalifikacji odpowiednie do 
wykonywanych działań. Jednakże 
wymaganie świadectwa kwalifikacji w 
przypadku pozostałego personelu 
uśmiercającego zwierzęta byłoby 
nieproporcjonalne w stosunku do 
założonych celów.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby zwalniać personel pracujący na fermach zwierząt futerkowych 
z obowiązku posiadania świadectwa kwalifikacji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Polowe rzeźnie zmniejszają 
konieczność transportowania zwierząt na 
duże odległości i dlatego mogą 
przyczyniać się do ochrony dobrostanu 
zwierząt. Jednakże ograniczenia techniczne 
w przypadku rzeźni polowych różnią się od 
ograniczeń dotyczących rzeźni stałych, 
wskutek czego może być konieczne 
dostosowanie przepisów technicznych. 
Dlatego też niniejsze rozporządzenie 
powinno przewidywać możliwość 
wprowadzenia odstępstw zwalniających 
rzeźnie polowe z wymagań dotyczących 
konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia 
rzeźni.

(34) Polowe rzeźnie zmniejszają 
konieczność transportowania zwierząt na 
duże odległości i dlatego przyczyniają się 
do ochrony dobrostanu zwierząt. Państwa 
członkowskie powinny zatem promować i 
wspierać dalszy rozwój oraz szersze 
stosowanie rzeźni polowych. Jednakże 
ograniczenia techniczne w przypadku 
rzeźni polowych różnią się od ograniczeń 
dotyczących rzeźni stałych, wskutek czego 
może być konieczne dostosowanie 
przepisów technicznych. Dlatego też 
niniejsze rozporządzenie powinno 
przewidywać możliwość wprowadzenia 
odstępstw zwalniających rzeźnie polowe z 
wymagań dotyczących konstrukcji, 
rozplanowania i wyposażenia rzeźni. 
Komisja powinna do dnia 1 tycznia 2013
r. złożyć wniosek legislacyjny w sprawie 
szerszego stosowania rzeźni polowych na 
terenie Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Rzeźnie polowe zmniejszają stres wywołany czynnościami związanymi z zajmowaniem się 
zwierzętami i ich transportem przed ubojem, jak również zmniejszają ryzyko obniżenia jakości 
mięsa. Przynoszą one ponadto korzyści środowiskowe w sensie obniżania emisji CO2. 
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Uśmiercanie bez oszołomienia 
wymaga dokładnego podcięcia gardła w 
celu zminimalizowania cierpienia. Ponadto 
w przypadku zwierząt, które nie są 
mechanicznie skrępowane po podcięciu, 
proces wykrwawiania może zostać 
spowolniony, tym samym niepotrzebnie 
przedłużając cierpienie. Dlatego też 
zwierzęta poddawane ubojowi bez 
oszołomienia powinny być indywidualnie 
krępowane.

(37) Uśmiercanie bez oszołomienia 
wymaga dokładnego podcięcia gardła w 
celu zminimalizowania cierpienia. Ponadto 
w przypadku zwierząt, które nie są 
mechanicznie skrępowane po podcięciu, 
proces wykrwawiania może zostać 
spowolniony, tym samym niepotrzebnie 
przedłużając cierpienie. Dlatego też 
zwierzęta poddawane ubojowi bez 
oszołomienia powinny być indywidualnie 
krępowane, przy zastosowaniu 
skutecznego oszołomienia bezpośrednio 
po podcięciu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy oczywiście uwzględnić ubój zgodny z obyczajami religijnymi. Aby chronić zwierzęta 
przed zbędnym cierpieniem należy jednak stosować podstawowy wymóg późniejszego 
oszołomienia.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) podczas imprez kulturalnych lub 
sportowych; 

(iii) podczas imprez kulturalnych;

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby wyłączać imprezy sportowe z zakresu niniejszego rozporządzenia. 
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) „oszołamianie” oznacza jakikolwiek 
celowo wywołany szereg czynności, który 
bezboleśnie powoduje utratę przytomności 
i wrażliwości na bodźce, w tym każdy 
szereg czynności powodujący 
natychmiastową śmierć;

(f) „oszołamianie” oznacza jakikolwiek 
celowo wywołany szereg czynności, który 
bezboleśnie oraz bez niepokoju czy 
cierpień powoduje utratę przytomności i 
wrażliwości na bodźce, w tym każdy 
szereg czynności powodujący 
natychmiastową śmierć;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ pojęcie bólu jest subiektywne, należy stosować to samo sformułowanie, co 
w przypadku art. 3.1.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „imprezy kulturalne lub sportowe” 
oznaczają wydarzenia zasadniczo i w 
przeważającej mierze związane z 
długotrwałymi tradycjami kulturowymi lub 
działalnością sportową o długiej tradycji, 
łącznie z wyścigami lub innymi formami 
zawodów, w których nie jest wytwarzane 
mięso ani inne produkty pochodzenia 
zwierzęcego bądź produkcja ta jest 
marginalna w porównaniu z wydarzeniem 
jako takim i nie ma znaczenia 
ekonomicznego;

(h) „imprezy kulturalne” oznaczają 
wydarzenia zasadniczo i w przeważającej 
mierze związane z długotrwałymi 
tradycjami kulturowymi;

Or. en



PA\754802PL.doc 9/22 PE416.291v01-00

PL

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby wyłączać imprezy sportowe z zakresu niniejszego rozporządzenia. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) „ubój” oznacza uśmiercenie zwierząt 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

(j) „ubój” oznacza uśmiercenie zwierząt 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi 
lub do wyrobu futer;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja uboju wyklucza zwierzęta futerkowe z wielu zapisów tego wniosku. Zwierzętom 
uśmiercanym ze względu na futro należy zapewnić taki sam poziom ochrony, jak innym 
zwierzętom objętym niniejszym rozporządzeniem. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podczas uśmiercania i działań 
powiązanych zwierzętom oszczędza się 
wszelkiego zbędnego bólu, niepokoju i 
cierpienia.

1. Podczas uśmiercania i działań 
powiązanych, takich jak oszołamianie, 
magazynowanie, wyładunek, obchodzenie 
się, podnoszenie i pętanie, zwierzętom 
oszczędza się wszelkiego zbędnego bólu, 
niepokoju i cierpienia.

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli 
obyczaje religijne zalecają taką metodę, 
zwierzęta mogą być uśmiercane bez 
uprzedniego oszołomienia, pod warunkiem 
że uśmiercenie ma miejsce w rzeźni.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli 
obyczaje religijne zalecają taką metodę, 
zwierzęta mogą być uśmiercane bez 
uprzedniego oszołomienia, pod warunkiem 
że uśmiercenie ma miejsce w rzeźni, a 
zwierzęta poddaje się skutecznemu 
oszołomieniu natychmiast po podcięciu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy oczywiście uwzględnić ubój zgodny z obyczajami religijnymi. Aby chronić zwierzęta 
przed zbędnym cierpieniem należy jednak stosować podstawowy wymóg późniejszego 
oszołomienia.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą jednak 
podjąć decyzję o wyznaczeniu 
konkretnych metod oszołamiania 
poszczególnych gatunków.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie stosują surowsze praktyki dotyczące metod oszołamiania niż 
metody przewidziane w niniejszym wniosku w sprawie rozporządzenia. Powinny one nadal 
móc stosować te praktyki.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto po dniu 1 stycznia 2014 r. 
zakazuje się stosowania techniki wodnych 
kąpieli oszołamiających w przypadku 
drobiu.

Or. en

Uzasadnienie

Metodę tę należy wyeliminować z uwagi na zgłoszoną przez Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności poważną kwestię dotyczącą dobrostanu, dotyczącą elektrycznego 
oszołamiania w wodnej kąpieli. 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uśmiercanie zwierząt futerkowych 
nadzorowane jest przez osobę posiadającą 
świadectwo kwalifikacji, o którym mowa 
w art. 18, obejmujące wszystkie działania 
wykonywane pod jej nadzorem.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby zwalniać personel pracujący na fermach zwierząt futerkowych 
z obowiązku posiadania świadectwa kwalifikacji.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Opłata

Na każdy podmiot nakładana jest 
odpowiednia opłata za kilogram tuszy 
zwierzęcia poddanego ubojowi, 
proporcjonalna do wielkości rzeźni i 
określona przez państwo członkowskie, na 
terenie którego znajduje się rzeźnia. 
Dochody z tej opłaty przeznacza się na 
finansowanie ośrodka referencyjnego, o 
którym mowa w art. 17.

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnione jest, że producenci mają finansować ośrodki referencyjne. Ciężar ten nie 
powinien spadać na barki podatników.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą podejmować 
decyzje o stosowaniu bardziej 
rygorystycznych przepisów, niż te podane 
w załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie mają surowsze zasady operacyjne niż te przewidziane w 
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niniejszym wniosku w sprawie rozporządzenia. Powinny one nadal móc stosować te zasady.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty zapewniają mechaniczne 
krępowanie zwierząt uśmiercanych bez 
oszołomienia.

2. Podmioty zapewniają mechaniczne 
krępowanie zwierząt uśmiercanych bez 
oszołomienia oraz poddawanie zwierząt 
skutecznemu oszołomieniu natychmiast 
po podcięciu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy oczywiście uwzględnić ubój zgodny z obyczajami religijnymi. Aby chronić zwierzęta 
przed zbędnym cierpieniem należy jednak stosować podstawowy wymóg późniejszego 
oszołomienia.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty sprawdzają i potwierdzają, że 
zwierzęta poddane ubojowi bez 
uprzedniego oszołomienia zostają później 
skutecznie oszołomione bezpośrednio po 
podcięciu, aż do stwierdzenia ich śmierci.

Or. en

Uzasadnienie

Należy oczywiście uwzględnić ubój zgodny z obyczajami religijnymi. Aby chronić zwierzęta 
przed zbędnym cierpieniem należy jednak stosować podstawowy wymóg późniejszego 
oszołomienia.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Prawidłowe stosowanie powyższych 
procedur monitorowania musi być 
codziennie sprawdzane przez urzędowego 
weterynarza i należy przechowywać 
odpowiednią dokumentację. Codzienne 
kontrole dobrostanu muszą również 
obejmować sprawdzanie wskaźników w 
zakresie dobrostanu oraz kluczowych 
parametrów opisanych w standardowych 
procedurach operacyjnych. 

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie zawiera odniesienia do kontrolnej roli urzędowego weterynarza, gdyż 
jest już ona uwzględniona w rozporządzeniu 854/2004 określającym konkretne przepisy 
dotyczące organizacji urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Rola urzędowego weterynarza w egzekwowaniu 
niniejszego rozporządzenia jest jednak podstawowa i dlatego należy ją wyraźnie podkreślić.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie powołuje 
krajowy ośrodek referencyjny (zwany dalej 
„ośrodkiem referencyjnym”) do 
wykonywania następujących zadań:

1. Każde państwo członkowskie powołuje 
krajowy ośrodek referencyjny (zwany dalej 
„ośrodkiem referencyjnym”) – złożony z 
niezależnych naukowców i innych 
specjalistów zajmujących się naukowymi 
aspektami dobrostanu zwierząt – do 
wykonywania następujących zadań:
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Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować niezależność i kompetentność.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) dokonania wstępnej oceny tych 
parametrów, jeżeli dany podmiot 
postanowi przeprowadzać proces o 
parametrach niezgodnych z 
opublikowanymi wytycznymi lub 
kodeksami dobrych praktyk.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić skuteczne środki egzekucji.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zażądać od podmiotów zmiany ich 
standardowych procedur operacyjnych oraz 
w szczególności zwolnienia lub 
zatrzymania produkcji;

(a) wymagać od podmiotów zmiany ich 
standardowych procedur operacyjnych oraz 
w szczególności zwolnienia lub 
zatrzymania produkcji;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić skuteczne środki egzekucji.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do dnia 1 stycznia 2013 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wniosek legislacyjny w sprawie 
szerszego stosowania rzeźni polowych na 
terenie Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Rzeźnie polowe zmniejszają stres wywołany czynnościami związanymi z zajmowaniem się 
zwierzętami i ich transportem przed ubojem, jak również zmniejszają ryzyko obniżenia jakości 
mięsa. Przynoszą one ponadto korzyści środowiskowe w sensie obniżania emisji CO2.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia [1 stycznia 2011 r.].

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia [1 stycznia 2010 r.].

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby czekać z wejściem rozporządzenia w życie do 2011 r. 
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Rozdział I – Tabela 3

Tekst proponowany przez Komisję

No Nazwa Wyszczególnienie Kategoria zwierząt Najważniejsze parametry Szczegółowe 
wymagania 
rozdziału II 
niniejszego 
załącznika

1 Dwutlenek 
węgla w 
wysokim 
stężeniu

Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę 
gazów zawierającą ponad 30 % dwutlenku węgla.

Świnie, drób i zwierzęta 
futerkowe.

Stężenie dwutlenku węgla.

Czas ekspozycji.

Maksymalny czas między 

oszołomieniem a kłuciem (świnie).

Punkt 6.
Punkt 7 w odniesieniu 
do drobiu.

2 Dwutlenek 
węgla w niskim 
stężeniu

Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę 
gazów zawierającą mniej niż 30 % dwutlenku węgla.

Świnie i drób Stężenie dwutlenku węgla.

Czas ekspozycji.

Maksymalny czas między 
oszołomieniem a kłuciem w przypadku 
oszołamiania (świnie).

Punkt 7 w odniesieniu 
do drobiu.

3 Gazy obojętne Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę 
gazów obojętnych takich jak argon lub azot, 
zawierającą mniej niż 2 % tlenu.

Świnie i drób. Stężenie tlenu.

Czas ekspozycji.

Maksymalny czas między 
oszołomieniem a kłuciem w przypadku 
oszołamiania (świnie).

Punkt 7 w odniesieniu 
do drobiu.

4 Tlenek węgla 
(czyste źródło)

Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę 
gazów zawierającą ponad 4 % tlenku węgla.

Zwierzęta futerkowe i 
prosięta.

Jakość źródła gazu. Punkt 8.
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Stężenie tlenku węgla.

Czas ekspozycji.

Temperatura gazu.

5 Tlenek węgla w 
połączeniu z 
innymi gazami

Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę 
gazów zawierającą ponad 1 % tlenku węgla w 
połączeniu z innymi gazami toksycznymi.

Zwierzęta futerkowe. Stężenie tlenku węgla.

Czas ekspozycji.

Temperatura gazu.

Filtracja gazu wytwarzanego przez 
silnik.

Punkt 8.
Punkt 9.

Tekst proponowany przez Parlament

No Nazwa Wyszczególnienie Kategoria zwierząt Najważniejsze parametry Szczegółowe 
wymagania 
rozdziału II 
niniejszego 
załącznika

1 Dwutlenek 
węgla w 
wysokim 
stężeniu

Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę 
gazów zawierającą ponad 30 % dwutlenku węgla.

Świnie i drób Stężenie dwutlenku węgla.

Czas ekspozycji.

Punkt 6.
Punkt 7 w odniesieniu 
do drobiu.

2 Dwutlenek 
węgla w niskim 
stężeniu

Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę 
gazów zawierającą mniej niż 30 % dwutlenku węgla.

Świnie i drób Stężenie dwutlenku węgla.

Czas ekspozycji.

Maksymalny czas między 
oszołomieniem a kłuciem w przypadku 
oszołamiania (świnie).

Punkt 7 w odniesieniu 
do drobiu.

3 Gazy obojętne Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę 
gazów obojętnych takich jak argon lub azot, 
zawierającą mniej niż 2 % tlenu.

Świnie i drób. Stężenie tlenu.

Czas ekspozycji.

Maksymalny czas między 
oszołomieniem a kłuciem w przypadku 

Punkt 7 w odniesieniu 
do drobiu.
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oszołamiania (świnie).
4 Tlenek węgla 

(czyste źródło)
Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę 
gazów zawierającą ponad 4 % tlenku węgla.

Prosięta Jakość źródła gazu.

Stężenie tlenku węgla.

Czas ekspozycji.

Temperatura gazu.

Punkt 8.

Or. en
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Uzasadnienie

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. 

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Rozdział 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dwutlenek węgla w wysokim i niskim 
stężeniu, zastosowanie gazów obojętnych 
lub mieszanki tych gazów w odniesieniu 
do drobiu

7. Dwutlenek węgla w wysokim i niskim 
stężeniu, zastosowanie gazów obojętnych 
lub mieszanki tych gazów w odniesieniu 
do drobiu

7.1 Dwutlenku węgla w wysokim stężeniu
nie wolno stosować w rzeźniach, a jedynie 
na fermach do uśmiercania nadwyżki 
kurcząt lub do zwalczania chorób.
7.2 Jedyny wyjątek od zasady 
przedstawionej w akapicie 7.1 stanowi 
przypadek użycia metody dwufazowej, w 
której w pierwszej fazie stosuje się przez 
30 sekund mieszankę 40% CO2, 30% tlenu 
i 30% azotu, po której – gdy ptaki są 
nieprzytomne – stosuje się 80% CO2 w 
powietrzu.

W żadnym wypadku nie wprowadza się 
gazów do komory lub miejsca, w którym 
drób ma zostać oszołomiony i uśmiercony, 
jeżeli może to spowodować oparzenia lub 
niepokój ze względu na zimno lub brak 
wilgotności.

7.3 W żadnym wypadku nie wprowadza się 
gazów do komory lub miejsca, w którym 
drób ma zostać oszołomiony i uśmiercony, 
jeżeli może to spowodować oparzenia lub 
niepokój ze względu na zimno lub brak 
wilgotności.
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7.4. W przypadku kaczek i gęsi nie wolno 
stosować dwutlenku węgla.
7.5 Ptaki wolno wykrwawiać dopiero po 
ich uśmierceniu.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2 Zwierzęta muszą być wyładowane jak 
najszybciej po dostarczeniu, a następnie 
uśmiercone bez zbędnej zwłoki.

1.2 Zwierzęta muszą być wyładowane jak 
najszybciej po dostarczeniu, a następnie 
uśmiercone bez zbędnej zwłoki.

W przypadku drobiu i zajęczaków 
całkowity czas transportu powiększony o 
czas między wyładunkiem a uśmierceniem 
nie może przekraczać 12 godzin.

Całkowity czas transportu powiększony o 
czas między wyładunkiem a uśmierceniem 
nie może przekraczać 12 godzin:

W przypadku ssaków z wyjątkiem 
zajęczaków całkowity czas transportu 
powiększony o czas między wyładunkiem a 
uśmierceniem nie może przekraczać:
(a) 19 godzin dla zwierząt nieodsadzonych 
jeszcze od matki;

(a) 6 godzin dla zwierząt nieodsadzonych 
jeszcze od matki oraz dla zwierząt, których 
nie można karmić podczas transportu lub 
w magazynie;

(b) 24 godzin dla koniowatych i świń; (b) 12 godzin dla wszystkich pozostałych 
zwierząt.

(c) 29 godzin dla przeżuwaczy.
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Po upływie tych terminów należy 
przetrzymać zwierzęta w magazynach, 
nakarmić je, a następnie w odpowiednich 
odstępach podawać im umiarkowane ilości 
pokarmu. W takim przypadku zwierzętom 
zapewnia się odpowiednią ilość ściółki lub 
odpowiedniego materiału gwarantującego 
wygodę stosowną dla gatunku i liczby 
danych zwierząt. Materiał ten musi 
zapewniać odpowiednią absorpcję moczu i 
odchodów.

Po upływie tych terminów należy
przetrzymać zwierzęta w magazynach, 
nakarmić je, a następnie w odpowiednich 
odstępach podawać im umiarkowane ilości 
pokarmu. W takim przypadku zwierzętom 
zapewnia się odpowiednią ilość ściółki lub 
odpowiedniego materiału gwarantującego 
wygodę stosowną dla gatunku i liczby 
danych zwierząt. Materiał ten musi 
zapewniać odpowiednią absorpcję moczu i 
odchodów.

Or. en

Uzasadnienie

Dobrostan zwierząt wymaga skrócenia czasu transportu i magazynowania. W przypadku 
zwierząt niekarmionych podczas transportu czy magazynowania, takich jak drób, należy 
jeszcze zmniejszyć czas transportu czy magazynowania.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 1. -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.-1. Przy zmianie miejsca zwierzęta 
traktowane są ze spokojem. Mają one 
dostatecznie dużo miejsca do poruszania 
się i wykorzystuje się ich instynkt stadny. 
W razie potrzeby, jak to ma miejsce w 
przypadku koniowatych, zwierzęta są 
jednak prowadzone pojedynczo. 

Or. en
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