18.11.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 303/1

KAPITEL I
SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde

2.
Kapitel II, utom artikel 3.1 och 3.2, kapitel III och kapitel
IV, utom artikel 19, ska inte tillämpas vid nödavlivning utanför
ett slakteri eller om efterlevnad av bestämmelserna skulle leda
till omedelbar och allvarlig risk för människors hälsa eller säkerhet.

1.
I denna förordning fastställs bestämmelser om avlivning
av djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull,
skinn, päls eller andra produkter samt avlivning av djur vid
besättningsavlivning och därmed sammanhängande verksamhet.

3.

För fisk ska dock endast kraven i artikel 3.1 tillämpas.

a) om djur avlivas

Denna förordning ska inte tillämpas

i) under vetenskapliga experiment som utförs under tillsyn
av en behörig myndighet,
(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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ii) under jakt eller fritidsfiske,
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är marginell och ekonomiskt obetydlig jämfört med själva
evenemanget,

iii) under kultur- eller sportevenemang,
i) standardrutiner: en uppsättning skriftliga anvisningar som syftar till att en särskild funktion eller standard utförs enhetligt,
b) på fjäderfä, kaniner och harar som av ägaren slaktas utanför
ett slakteri för privat konsumtion i hemmet.
j) slakt: avlivning av djur avsedda att användas som livsmedel,
Artikel 2
Definitioner
I denna förordning avses med

a) avlivning: varje avsiktligt framkallad process som leder till att
ett djur dör,

b) därmed sammanhängande verksamhet: verksamhet såsom hantering, uppstallning, fixering, bedövning och avblodning av
djur som äger rum i samband med och på det ställe där de
ska avlivas,

k) slakteri: varje anläggning där landlevande djur slaktas och
som faller inom tillämpningsområdet för förordning (EG)
nr 853/2004,

l) företagare: varje fysisk eller juridisk person som kontrollerar
ett företag som utför avlivning av djur och därmed sammanhängande verksamhet som faller inom tillämpningsområdet
för denna förordning,

m) pälsdjur: djur av däggdjursarter som främst föds upp för
pälsproduktion, såsom mink, iller, räv, tvättbjörn, nutria
och chinchilla,

c) djur: varje ryggradsdjur, utom reptiler och groddjur,

d) nödavlivning: avlivning av djur som är skadade eller har en
sjukdom som orsakar svår smärta eller svårt lidande och där
det inte finns någon annan praktisk möjlighet att lindra
denna smärta eller detta lidande,

e) uppstallning: hållande av djur i stall, boxar, fållor med tak,
eller hägn i anslutning till slakteriverksamheten, eller som
utgör en del av denna,

f) bedövning: varje avsiktligt framkallad process som leder till att
ett djur förlorar medvetandet och förmågan att känna smärta,
inbegripet varje process som leder till omedelbar död,

g) religiös ritual: en rad handlingar i samband med slakt av djur
vilka påbjuds av en religion,

h) kultur- eller sportevenemang: evenemang som i grunden och
huvudsakligen har anknytning till kulturella traditioner eller
sportverksamhet med långa anor, inbegripet kapplöpningar
eller andra tävlingsformer, där ingen produktion av kött eller
andra animalieprodukter förekommer, eller där produktionen

n) besättningsavlivning: process för avlivning av djur av folkhälso-, djurhälso-, djurskydds- eller miljöskäl under tillsyn
av den behöriga myndigheten,

o) fjäderfä: tamfjäderfä, inklusive fåglar som inte betraktas som
tamfjäderfä men som föds upp som sådana, med undantag
av ratiter,

p) fixering: varje metod som tillämpas för att begränsa djurets
rörelseförmåga i syfte att underlätta effektiv bedövning och
avlivning, samtidigt som djuren inte utsätts för onödig
smärta, rädsla eller ångest,

q) behörig myndighet: den centrala myndighet i en medlemsstat
som är behörig att se till att kraven i denna förordning
efterlevs, eller varje annan myndighet till vilken den centrala
myndigheten har delegerat den behörigheten,

r) hjärnsondning: sönderslitande av vävnad från centrala nervsystemet och ryggmärgen med hjälp av ett avlångt, stavformat instrument som införs i hjärnskålen.

