
PA\754802RO.doc PE416.291v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

2008/0180(CNS)

21.11.2008

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind protecția 
animalelor în momentul uciderii
(COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

Raportor pentru aviz: Jens Holm



PE416.291v01-00 2/21 PA\754802RO.doc

RO

PA_Legam



PA\754802RO.doc 3/21 PE416.291v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În fiecare an, în abatoarele UE se sacrifică milioane de animale, cum ar fi porci, oi, capre și 
vite, precum și patru milioane de păsări de crescătorie.

Multe dintre aceste animale suportă suferințe groaznice, nu doar în timpul transportului spre 
abator, ci și în momentul uciderii. Uniunea Europeană are obligația de a pune în aplicare 
modificări fundamentale pentru a minimiza această suferință, ținând seama de faptul că 
numeroși cetățeni ai UE solicită standarde mai stricte de protecție a bunăstării animalelor.

Reducerea consumului de carne ar fi modul cel mai evident de minimizare a suferințelor 
suportate de milioane de animale, punând capăt astfel acestei sacrificări pe scară largă a 
animalelor. Aceasta ar trebui să reprezinte o prioritate pentru a determina schimbări rapide. 
Din nefericire, este puțin probabil ca în viitorul apropiat consumul de carne să înceteze. Prin 
urmare, este esențial ca suferința animalelor în timpul sacrificării să fie redusă la minimum.

În calitate de raportor pentru aviz, salut prin urmare propunerea Comisiei de revizuire a 
Directivei 93/119/CE. Regulamentul propus impune pe întreg teritoriul UE aceleași norme 
minime de tratare a animalelor în momentul sacrificării. Este important să se sublinieze că 
operatorii au responsabilitatea de a asigura bunăstarea animalelor și de a reduce la minimum 
chinul și suferința acestora în timpul sacrificării.

Raportorul pentru aviz consideră, cu toate acestea, că propunerea Comisiei necesită unele 
îmbunătățiri. Ar trebui încurajate înființarea și utilizarea abatoarelor mobile. Aceasta poate 
reprezenta o modalitate eficientă de a reduce necesitatea transportării animalelor pe distanțe 
lungi în Europa, eliminând astfel stresul pe care animalele sunt forțate să îl suporte în timpul 
acestor transporturi îndelungate. Asemenea abatoare mobile sunt utilizate frecvent în 
Norvegia. UE ar trebui să fie capabilă să urmeze exemplul acestei țări.

Regulamentul Comisiei solicită tuturor abatoarelor să desemneze inspectori oficiali pentru 
protecția bunăstării animalelor, ceea ce ar însemna ca operatorii să preia adevărata 
responsabilitate în ceea ce privește aplicarea normelor privind bunăstarea animalelor. Totuși, 
acest inspector nu poate și nu ar trebui să se substituie controalelor și inspecțiilor normale 
efectuate de autoritățile naționale din fiecare stat membru. Pe baza experiențelor din statele 
membre, asemenea controale și inspecții trebuie mai degrabă sporite și îmbunătățite. O 
posibilă metodă de finanțare a inspecțiilor ar fi ca industria să contribuie cu o mică taxă 
calculată pe baza fiecărui kilogram de carne produs.

Raportorul pentru aviz ar dori să sublinieze, de asemenea, că este esențial ca centrele 
naționale de referință propuse să funcționeze independent, deoarece ele ar trebui să furnizeze 
experiența și cunoștințele tehnice în domeniul bunăstării animalelor. 

Trebuie clarificat faptul că regulamentul propus stabilește doar normele minime. Statele 
membre individuale ar trebui nu doar să aibă posibilitatea de a aplica standarde mai ridicate 
de protecție a bunăstării animalelor, ci ar trebui chiar încurajate să facă acest lucru. 
Standardele mai ridicate ar putea încuraja îmbunătățirea treptată a protecției bunăstării 
animalelor, reducând în același timp la minimum suferința animalelor înaintea și în timpul 
sacrificării.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Peștii prezintă diferențe fiziologice 
importante față de animalele terestre; peștii 
de crescătorie sunt sacrificați și uciși 
într-un context foarte diferit, mai ales în 
ceea ce privește procesul de inspecție. În 
plus, cercetările în domeniul asomării 
peștilor sunt mult mai puțin dezvoltate față 
cele referitoare la alte specii de crescătorie. 
Ar trebui să se stabilească standarde 
separate privind protecția peștilor în 
momentul uciderii. Prin urmare, 
dispozițiile aplicabile peștilor ar trebui să 
se limiteze pentru moment la principiile 
esențiale. Inițiativele viitoare ar trebui să ia 
în considerare opțiunile legislative și 
nelegislative, ele putând fi întreprinse de 
către Comunitate pe baza unei evaluări 
științifice a riscurilor privind sacrificarea și 
uciderea peștilor, realizată de Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară, 
evaluare care să țină cont de implicațiile 
sociale, economice și administrative.

(11) Peștii prezintă diferențe fiziologice 
importante față de animalele terestre; peștii 
de crescătorie sunt sacrificați și uciși 
într-un context foarte diferit, mai ales în 
ceea ce privește procesul de inspecție. În 
plus, cercetările în domeniul asomării 
peștilor sunt mult mai puțin dezvoltate față 
cele referitoare la alte specii de crescătorie. 
Cu toate acestea, ar trebui să se stabilească 
standarde separate privind protecția 
peștilor în momentul uciderii în termen de 
cel mult cinci ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament. Prin urmare, 
dispozițiile aplicabile peștilor ar trebui să 
se limiteze până atunci la principiile 
esențiale. Aceste inițiative viitoare ar trebui 
să ia în considerare opțiunile legislative și 
nelegislative, ele putând fi întreprinse de 
către Comunitate pe baza unei evaluări 
științifice a riscurilor privind sacrificarea și 
uciderea peștilor, realizată de Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară, 
evaluare care să țină cont de implicațiile 
sociale, economice și administrative.

Or. en

Justificare

Încă nu este clar care este metoda de sacrificare cea mai adecvată în cazul a numeroși pești 
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din crescătorii. Există, însă, dovezi științifice (raportul AESA din 15 iunie 2004) că unele 
metode au efecte negative asupra bunăstării peștilor, cum ar fi stresul și aversiunea, care 
prelungesc timpul necesar pentru ca peștii să își piardă cunoștința.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Existența unui personal bine instruit și 
competent contribuie la ameliorarea 
condițiilor de tratare a animalelor. 
Competența în domeniul bunăstării 
animalelor presupune cunoașterea 
principalelor modele comportamentale, a 
necesităților, precum și a semnelor de 
conștiență și de sensibilitate care 
caracterizează specia în cauză. Ea include, 
de asemenea, cunoștințe tehnice cu privire 
la echipamentul de asomare utilizat. Prin 
urmare, ar trebui să se ceară ca personalul 
care ucide animale destinate consumului 
uman și cele care supraveghează uciderea 
sezonieră a animalelor pentru blană să 
aibă un certificat de competență adecvat 
operațiilor pe care le efectuează. Ar fi însă 
disproporționat față de obiectivele urmărite 
să se ceară un certificat de competență 
pentru ceilalți membri ai personalului care 
intervin în uciderea animalelor.

(27) Existența unui personal bine instruit și 
competent contribuie la ameliorarea 
condițiilor de tratare a animalelor. 
Competența în domeniul bunăstării 
animalelor presupune cunoașterea 
principalelor modele comportamentale, a 
necesităților, precum și a semnelor de 
conștiență și de sensibilitate care 
caracterizează specia în cauză. Ea include, 
de asemenea, cunoștințe tehnice cu privire 
la echipamentul de asomare utilizat. Prin 
urmare, ar trebui să se ceară ca personalul 
care ucide animale destinate consumului 
uman și producției de blană să aibă un 
certificat de competență adecvat operațiilor 
pe care le efectuează. Ar fi însă 
disproporționat față de obiectivele urmărite 
să se ceară un certificat de competență 
pentru ceilalți membri ai personalului care 
intervin în uciderea animalelor.

Or. en

Justificare

Nu există motive pentru a excepta personalul care lucrează la fermele de animale pentru 
blană de la cerința de a deține un certificat de competență.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Abatoarele mobile reduc necesitatea 
ca animalele să fie transportate pe distanțe 
lungi și, prin urmare, pot contribui la 
protejarea bunăstării animalelor. Cu toate 
acestea, restricțiile de natură tehnică pentru 
abatoarele mobile sunt diferite față de cele 
pentru abatoarele fixe, iar normele tehnice 
ar putea să necesite adaptări adecvate. Prin 
urmare, prezentul regulament ar trebui să 
ofere posibilitatea de a stabili derogări care 
să dispenseze abatoarele mobile de 
cerințele privind construcția, amenajarea și 
echiparea abatoarelor.

(34) Abatoarele mobile reduc necesitatea 
ca animalele să fie transportate pe distanțe 
lungi și, prin urmare, contribuie la 
protejarea bunăstării animalelor. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
sprijine și să încurajeze dezvoltarea în 
continuare, precum și utilizarea sporită a 
abatoarelor mobile. Cu toate acestea, 
restricțiile de natură tehnică pentru 
abatoarele mobile sunt diferite față de cele 
pentru abatoarele fixe, iar normele tehnice 
ar putea să necesite adaptări adecvate. Prin 
urmare, prezentul regulament ar trebui să 
ofere posibilitatea de a stabili derogări care 
să dispenseze abatoarele mobile de 
cerințele privind construcția, amenajarea și 
echiparea abatoarelor. Până la 1 ianuarie 
2013, Comisia ar trebui să prezinte o 
propunere legislativă privind utilizarea 
sporită a abatoarelor mobile în cadrul 
Comunității.

Or. en

Justificare

Abatoarele mobile reduc stresul provocat de activitățile de manipulare și transport al 
animalelor înainte de sacrificare, atenuând astfel riscul deteriorării calității cărnii. În plus, 
acestea prezintă avantaje ecologice, emisiile de CO2 fiind mai scăzute. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Uciderea fără asomare necesită o 
tăiere a gâtului efectuată cu precizie, pentru 

(37) Uciderea fără asomare necesită o 
tăiere a gâtului efectuată cu precizie, pentru 
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a reduce la minimum suferința. În plus, 
animalele care nu sunt imobilizate în mod 
mecanic după tăierea gâtului tind să 
încetinească procesul de sângerare, 
prelungind astfel în mod inutil suferința. 
Din acest motiv, animalele sacrificate fără 
asomare ar trebui să fie imobilizate în mod 
individual.

a reduce la minimum suferința. În plus, 
animalele care nu sunt imobilizate în mod 
mecanic după tăierea gâtului tind să 
încetinească procesul de sângerare, 
prelungind astfel în mod inutil suferința. 
Din acest motiv, animalele sacrificate fără 
asomare ar trebui să fie imobilizate în mod 
individual și să aibă parte de o asomare 
eficace imediat după tăiere.

Or. en

Justificare

Bineînțeles că trebuie să se acorde atenție sacrificărilor în context religios. Cu toate acestea, 
pentru a proteja animalele de suferințe inutile, trebuie să se aplice cerința minimă de 
asomare ulterioară.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) în cadrul manifestărilor culturale sau 
sportive; 

(iii) în cadrul manifestărilor culturale;

Or. en

Justificare

Nu există motive pentru excluderea evenimentelor sportive din domeniul de aplicare al 
prezentului regulament. 

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „asomare” înseamnă orice proces 
provocat în mod intenționat care determină 
pierderea cunoștinței și a sensibilității fără 

(f) „asomare” înseamnă orice proces 
provocat în mod intenționat care determină 
pierderea cunoștinței și a sensibilității fără 
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durere, inclusiv orice proces care 
determină moartea imediată;

durere, chin sau suferință, inclusiv orice 
proces care determină moartea imediată;

Or. en

Justificare

Cum noțiunea de durere este subiectivă, ar trebui folosită aceeași formulare ca la articolul 3 
alineatul (1).

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „manifestări culturale sau sportive” 
înseamnă manifestările legate în mod 
esențial și predominant de tradiții culturale 
sau activități sportive consolidate în timp, 
inclusiv curse sau alte forme de 
competiții, dacă acestea nu determină o 
producție de carne sau de alte produse de 
origine animală sau dacă producția 
respectivă este marginală în raport cu 
evenimentul propriu-zis și nu este 
semnificativă din punct de vedere 
economic;

(h) „manifestări culturale” înseamnă 
manifestările legate în mod esențial și 
predominant de tradiții culturale 
consolidate în timp;

Or. en

Justificare

Nu există motive pentru excluderea evenimentelor sportive din domeniul de aplicare al 
prezentului regulament. 
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „sacrificare” înseamnă uciderea 
animalelor pentru consumul uman;

(j) „sacrificare” înseamnă uciderea 
animalelor pentru consumul uman sau 
producția de blană;

Or. en

Justificare

Definiția sacrificării exclude animalele pentru blană de la multe dispoziții ale propunerii. 
Animalele ucise pentru blană ar trebui să beneficieze de același grad de protecție ca și alte 
animale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În timpul uciderii animalelor și al 
operațiilor aferente, acestea sunt ferite de 
orice durere, chin sau suferință evitabile.

(1) În timpul uciderii animalelor și al 
operațiilor aferente, cum ar fi asomarea, 
adăpostirea, descărcarea, manipularea, 
suspendarea și încătușarea, animalele
sunt ferite de orice durere, chin sau 
suferință evitabile.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), dacă (2) Prin derogare de la alineatul (1), dacă 
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astfel de metode sunt prevăzute de ritualuri 
religioase, animalele pot fi ucise fără 
asomare prealabilă, cu condiția ca uciderea 
să aibă loc într-un abator.

astfel de metode sunt prevăzute de ritualuri 
religioase, animalele pot fi ucise fără 
asomare prealabilă, cu condiția ca uciderea 
să aibă loc într-un abator și animalele să 
aibă parte de o asomare eficace imediat 
după tăiere.

Or. en

Justificare

Bineînțeles că trebuie să se acorde atenție sacrificărilor în context religios. Cu toate acestea, 
pentru a proteja animalele de suferințe inutile, trebuie să se aplice cerința minimă de 
asomare ulterioară.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, statele membre pot 
decide să prescrie metode specifice de 
asomare pentru anumite specii.

Or. en

Justificare

Anumite state membre au prevăzut practici mai riguroase în ceea ce privește metodele de 
asomare decât cele din prezenta propunere de regulament. Acestea ar trebui să aibă 
posibilitatea de a aplica în continuare practicile respective.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, tehnica electrocutării în baie de 
apă a păsărilor este interzisă în cadrul 
Comunității cel târziu la 1 ianuarie 2014.
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Or. en

Justificare

Date fiind preocupările intense ale AESA în privința bunăstării în conexiune cu 
electrocutarea în baie de apă, această metodă trebuie eliminată treptat. 

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uciderea animalelor pentru blană este 
supravegheată de o persoană care deține 
un certificat de competență, conform 
dispozițiilor menționate la articolul 18, 
care corespunde tuturor operațiilor 
efectuate sub supravegherea sa.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu există motive pentru a excepta personalul care lucrează la fermele de animale pentru 
blană de la cerința de a deține un certificat de competență.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Taxă

Fiecărui operator i se va percepe o taxă 
corespunzătoare pe kilogram de animal 
sacrificat, proporțională cu dimensiunea 
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abatorului și decisă de statul membru în 
care se află abatorul. Veniturile obținute 
de pe urma acestei taxe sunt folosite 
pentru finanțarea centrului de referință 
menționat la articolul 17.

Or. en

Justificare

Este rezonabil ca producătorii să finanțeze centrele de referință. Aceste costuri nu ar trebui 
să fie suportate de contribuabili.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide să aplice 
norme mai riguroase decât cele stabilite 
în anexa III.

Or. en

Justificare

Anumite state membre au prevăzut norme de funcționare mai riguroase decât cele prevăzute 
în prezenta propunere de regulament. Acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica în 
continuare normele respective.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii se asigură că animalele ucise 
fără asomare sunt imobilizate mecanic.

(2) Operatorii se asigură că animalele ucise 
fără asomare sunt imobilizate mecanic și 
au parte de o asomare eficace imediat 
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după tăiere.

Or. en

Justificare

Bineînțeles că trebuie să se acorde atenție sacrificărilor în context religios. Cu toate acestea, 
pentru a proteja animalele de suferințe inutile, trebuie să se aplice cerința minimă de 
asomare ulterioară.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii verifică și confirmă că 
animalele sacrificate fără asomare 
prealabilă sunt asomate ulterior într-o 
manieră eficace, imediat după tăiere și 
până în momentul confirmării morții.

Or. en

Justificare

Bineînțeles că trebuie să se acorde atenție sacrificărilor în context religios. Cu toate acestea, 
pentru a proteja animalele de suferințe inutile, trebuie să se aplice cerința minimă de 
asomare ulterioară.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Aplicarea corectă a procedurilor de 
monitorizare de mai sus trebuie verificată 
zilnic de către veterinarul oficial și trebuie 
păstrate evidențe corespunzătoare. 
Verificările zilnice ale bunăstării trebuie 
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să includă și un control al indicatorilor de 
bunăstare și al parametrilor-cheie descriși 
în procedurile standard de operare. 

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu face nicio referire la rolul de monitorizare al veterinarului oficial, 
acesta fiind prevăzut deja de regulamentul 854/2004 de stabilire a normelor specifice de 
organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului 
uman. Cu toate acestea, rolul veterinarului oficial în punerea în aplicare a prezentului 
regulament este esențial și, prin urmare, trebuie subliniat în mod explicit.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
centru național de referință (denumit în 
continuare „centrul de referință”), care are 
următoarele sarcini:

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
centru național de referință (denumit în 
continuare „centrul de referință”), format 
din oameni de știință independenți și alți 
experți în știința bunăstării animalelor, 
care are următoarele sarcini:

Or. en

Justificare

Trebuie garantată independența și competența.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) dacă un operator decide să aplice un 
proces ai cărui parametri nu respectă 
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orientările publicate sau codurile de bune 
practici, efectuează o evaluare prealabilă 
a parametrilor respectivi.

Or. en

Justificare

Trebuie introduse măsuri de punere în aplicare efective.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 19 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să solicite ca operatorii să-și modifice 
procedurile standard de operare și, în 
special, să reducă ritmul de producție sau 
chiar să oprească producția;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

Nu privește versiunea în limba română.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Până la 1 ianuarie 2013, Comisia 
prezintă o propunere legislativă 
Parlamentului European și Consiliului 
privind utilizarea sporită a abatoarelor 
mobile în cadrul Comunității.

Or. en
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Justificare

Abatoarele mobile reduc stresul provocat de activitățile de manipulare și transport al 
animalelor înainte de sacrificare, atenuând astfel riscul deteriorării calității cărnii. În plus, 
acestea prezintă avantaje ecologice, emisiile de CO2 fiind mai scăzute.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 25 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică de la [1 ianuarie 2011]. Se aplică de la [1 ianuarie 2010].

Or. en

Justificare

Nu există motive pentru a aștepta până în 2011 pentru intrarea în vigoare a regulamentului. 
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Anexa I – capitolul I – tabelul 3

Textul propus de Comisie

Nr Nume Descriere Categorie de animale Parametri-cheie Cerințe specifice 
capitolului II din 
prezenta anexă

1 Dioxid de 
carbon, 
concentrație 
ridicată

Expunerea animalelor conștiente la un amestec gazos 
conținând peste 30% de dioxid de carbon.

Porcine, păsări de 
crescătorie și animale 
pentru blană.

Concentrația dioxidului de carbon.

Durata de expunere.

Intervalul maxim între asomare și 

sângerare (porcine).

Punctul 6.
Punctul 7 pentru 
păsările de crescătorie.

2 Dioxid de 
carbon, 
concentrație 
scăzută

Expunerea animalelor conștiente la un amestec gazos 
conținând mai puțin de 30% de dioxid de carbon.

Porcine și păsări de 
crescătorie

Concentrația dioxidului de carbon.

Durata de expunere.

Intervalul maxim între asomare și 
sângerare în cazul asomării (porcine).

Punctul 7 pentru 
păsările de crescătorie.

3 Gaze inerte Expunerea animalelor conștiente la un amestec de gaz 
inert, de exemplu argon sau azot, conținând mai puțin 
de 2% de oxigen.

Porcine și păsări de 
crescătorie.

Concentrația de oxigen.

Durata de expunere.

Intervalul maxim între asomare și 
sângerare în cazul asomării (porcine).

Punctul 7 pentru 
păsările de crescătorie.

4 Monoxid de 
carbon (sub 
formă pură)

Expunerea animalelor conștiente la un amestec gazos 
conținând peste 4 % de monoxid de carbon.

Animale pentru blană și
porcine tinere.

Calitatea sursei de gaz.

Concentrația monoxidului de carbon.

Durata de expunere.

Temperatura gazului.

Punctul 8.
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5 Monoxid de 
carbon asociat 
cu alte gaze

Expunerea animalelor conștiente la un amestec 
gazos conținând peste 1 % de monoxid de carbon, 
asociat cu alte gaze toxice.

Animale pentru blană. Concentrația monoxidului de carbon.

Durata de expunere.

Temperatura gazului.

Filtrarea gazului produs de motor.

Punctul 8.
Punctul 9.

Textul propus de Parlament

Nr Nume Descriere Categorie de animale Parametri-cheie Cerințe specifice 
capitolului II din 
prezenta anexă

1 Dioxid de 
carbon, 
concentrație 
ridicată

Expunerea animalelor conștiente la un amestec gazos 
conținând peste 30% de dioxid de carbon.

Porcine și păsări de 
crescătorie 

Concentrația dioxidului de carbon.

Durata de expunere.

Punctul 6.
Punctul 7 pentru 
păsările de crescătorie.

2 Dioxid de 
carbon, 
concentrație 
scăzută

Expunerea animalelor conștiente la un amestec gazos 
conținând mai puțin de 30% de dioxid de carbon.

Porcine și păsări de 
crescătorie

Concentrația dioxidului de carbon.

Durata de expunere.

Intervalul maxim între asomare și 
sângerare în cazul asomării (porcine).

Punctul 7 pentru 
păsările de crescătorie.

3 Gaze inerte Expunerea animalelor conștiente la un amestec de gaz 
inert, de exemplu argon sau azot, conținând mai puțin 
de 2% de oxigen.

Porcine și păsări de 
crescătorie.

Concentrația de oxigen.

Durata de expunere.

Intervalul maxim între asomare și 
sângerare în cazul asomării (porcine).

Punctul 7 pentru 
păsările de crescătorie.

4 Monoxid de 
carbon (sub 
formă pură)

Expunerea animalelor conștiente la un amestec gazos 
conținând peste 4 % de monoxid de carbon.

Porcine tinere Calitatea sursei de gaz.

Concentrația monoxidului de carbon.

Durata de expunere.

Temperatura gazului.

Punctul 8.

Or. en
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Justificare

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.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Anexa I – capitolul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Dioxidul de carbon în concentrație 
ridicată sau scăzută, utilizarea gazelor 
inerte sau a unei combinații a acestor 
amestecuri gazoase pentru păsările de 
crescătorie

7. Dioxidul de carbon în concentrație 
ridicată sau scăzută, utilizarea gazelor 
inerte sau a unei combinații a acestor 
amestecuri gazoase pentru păsările de 
crescătorie

7.1 Dioxidul de carbon în concentrație 
ridicată nu trebuie utilizat în abatoare, ci 
doar la ferme, cu scopul de a ucide 
surplusul de pui sau de a controla bolile.
7.2 Singura excepție de la regula 7.1 se 
admite atunci când se aplică o metodă în 
două etape, care presupune, în prima 
etapă, utilizarea unui amestec de 40% 
CO2, 30% oxigen și 30% nitrogen timp de 
30 de secunde, urmat de un amestec cu 
concentrația de 80% CO2 în aer în 
momentul în care păsările și-au pierdut 
cunoștința.

În niciun caz gazele nu vor intra în 
încăperea în care păsările urmează să fie 
asomate și ucise într-un mod care ar putea 
provoca arsuri sau agitație din cauza răcirii 

7.3 În niciun caz gazele nu vor intra în 
încăperea în care păsările urmează să fie 
asomate și ucise într-un mod care ar putea 
provoca arsuri sau agitație din cauza răcirii 
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sau a lipsei de umiditate. sau a lipsei de umiditate.

7.4 Dioxidul de carbon nu trebuie utilizat 
în cazul rațelor și gâștelor.
7.5 Sângerarea păsărilor nu se permite 
decât dacă acestea sunt moarte.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2 Animalele sunt descărcate cât mai rapid 
după sosire și sacrificate fără întârzieri 
nejustificate.

1.2 Animalele sunt descărcate cât mai rapid 
după sosire și sacrificate fără întârzieri 
nejustificate.

În cazul păsărilor de crescătorie și al 
lagomorfelor, timpul total de transport, 
împreună cu timpul petrecut de la 
descărcare la sacrificare, nu depășește 12 
ore.

Timpul total de transport, împreună cu 
timpul petrecut de la descărcare la 
sacrificare, nu depășește:

În cazul mamiferelor, cu excepția 
lagomorfelor, timpul total de transport, 
împreună cu timpul petrecut de la 
descărcare la sacrificare, nu depășește:
(a) 19 de ore pentru animalele neînțărcate; (a) 6 ore pentru animalele neînțărcate și 

animalele care nu pot fi hrănite în timpul 
transportului sau în adăposturi;

(b) 24 de ore pentru ecvidee și porcine; (b) 12 ore pentru toate celelalte animale.
(c) 29 de ore pentru rumegătoare.
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După expirarea termenelor menționate, 
animalele sunt adăpostite și hrănite; 
ulterior, ele beneficiază de cantități 
moderate de hrană la intervale de timp 
adecvate. În astfel de cazuri, animalele 
primesc o cantitate adecvată de așternut 
pentru vite sau de materiale echivalente, 
care să garanteze un nivel de confort 
corespunzător speciei și numărului de 
animale în cauză. Materialul respectiv 
asigură o absorbție adecvată a urinei și 
fecalelor.

După expirarea termenelor menționate, 
animalele sunt adăpostite și hrănite; 
ulterior, ele beneficiază de cantități 
moderate de hrană la intervale de timp 
adecvate. În astfel de cazuri, animalele 
primesc o cantitate adecvată de așternut 
pentru vite sau de materiale echivalente, 
care să garanteze un nivel de confort 
corespunzător speciei și numărului de 
animale în cauză. Materialul respectiv 
asigură o absorbție adecvată a urinei și 
fecalelor.

Or. en

Justificare

Pentru bunăstarea animalelor, este esențial ca timpul de transport și timpul petrecut în 
adăposturi să fie redus. În cazul animalelor care nu sunt hrănite în timpul transportului/în 
adăposturi, ex. păsările de crescătorie, timpul de transport/de adăpostire ar trebui redus în 
mai mare măsură.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.-1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.-1. Animalele trebuie tratate cu calm 
când sunt mutate. Ele trebuie să aibă 
suficient spațiu de mișcare și trebuie 
folosit instinctul lor de turmă. Dacă este 
necesar însă, de exemplu în cazul 
ecvideelor, animalele sunt conduse 
individual.

Or. en
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