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Tarkistus 28
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen 
(EFSA) on antanut kaksi lausuntoa 
tiettyjen eläinlajien tainnuttamiseen ja 
lopettamiseen käytettävien menetelmien 
hyvinvointinäkökohdista: vuonna 2004 
annettiin lausunto keskeisten kaupallisten 
eläinlajien tainnuttamisessa ja 
lopettamisessa käytettävien tärkeimpien 
menetelmien hyvinvointinäkökohdista, ja 
vuonna 2006 annettiin lausunto 
kaupallisesti tarhattujen hirvieläinten, 
vuohien, kanien, strutsien, ankkojen, 
hanhien ja viiriäisten tainnuttamisessa ja 
lopettamisessa käytettävien tärkeimpien 
menetelmien hyvinvointinäkökohdista.
Yhteisön lainsäädäntöä tällä alalla olisi 
päivitettävä näiden tieteellisten lausuntojen 
ottamiseksi huomioon. Suositusta 
luopumisesta hiilidioksidin käytöstä 
sikojen ja siipikarjan osalta ja suositusta 
luopumisesta vesitainnutuksen käytöstä 
siipikarjan osalta ei sisällytetty tähän 
ehdotukseen, sillä vaikutustenarviointi 
osoitti, että ne eivät olisi taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisia EU:ssa tällä hetkellä.
Joitakin suosituksia ei ole otettu tähän 
ehdotukseen siksi, että ne koskevat teknisiä 
parametreja, joiden paikka on 
täytäntöönpanotoimenpiteissä tai hyviä 
toimintatapoja koskevissa ohjeissa.
Viljeltyjä kaloja koskevia suosituksia ei 
otettu mukaan ehdotukseen siksi, että 
niiden osalta on vielä tarpeen hankkia 
tieteellisiä lausuntoja ja tehdä taloudellisia 
arviointeja.

(6) Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen 
(EFSA) on antanut kaksi lausuntoa 
tiettyjen eläinlajien tainnuttamiseen ja 
lopettamiseen käytettävien menetelmien 
hyvinvointinäkökohdista: vuonna 2004 
annettiin lausunto keskeisten kaupallisten 
eläinlajien tainnuttamisessa ja 
lopettamisessa käytettävien tärkeimpien 
menetelmien hyvinvointinäkökohdista, ja 
vuonna 2006 annettiin lausunto 
kaupallisesti tarhattujen hirvieläinten, 
vuohien, kanien, strutsien, ankkojen, 
hanhien ja viiriäisten tainnuttamisessa ja 
lopettamisessa käytettävien tärkeimpien 
menetelmien hyvinvointinäkökohdista.
Eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
käsittelevä tiedekomitea hyväksyi vuonna 
2001 raportin turkisten tuotantoa varten 
pidettävien eläinten hyvinvoinnista, johon 
sisältyi selvitys tehoturkistarhoilla 
käytettävistä lopettamismenetelmistä. 
Yhteisön lainsäädäntöä tällä alalla olisi 
päivitettävä näiden tieteellisten lausuntojen 
ottamiseksi huomioon. Suositusta 
luopumisesta hiilidioksidin käytöstä 
sikojen ja siipikarjan osalta ja suositusta 
luopumisesta vesitainnutuksen käytöstä 
siipikarjan osalta ei sisällytetty tähän 
ehdotukseen, sillä vaikutustenarviointi 
osoitti, että ne eivät olisi taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisia EU:ssa tällä hetkellä.
Joitakin suosituksia ei ole otettu tähän 
ehdotukseen siksi, että ne koskevat teknisiä 
parametreja, joiden paikka on 
täytäntöönpanotoimenpiteissä tai hyviä 
toimintatapoja koskevissa ohjeissa.
Viljeltyjä kaloja koskevia suosituksia ei 
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otettu mukaan ehdotukseen siksi, että 
niiden osalta on vielä tarpeen hankkia 
tieteellisiä lausuntoja ja tehdä taloudellisia 
arviointeja.

Or. en

Perustelu

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän tiedekomitean selvityksessä on tärkeää tietoa 
eläinten lopettamisesta EU:n turkistarhoilla.

Tarkistus 29
Mojca Drčar Murko

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kalojen fysiologiset ominaisuudet 
poikkeavat merkittävästi maaeläinten 
ominaisuuksista, ja viljelykalojen 
teurastus- ja lopettamisolosuhteet ovat 
varsin erilaiset varsinkin 
tarkastusmenettelyn osalta. Lisäksi kalojen 
tainnuttamista on tutkittu huomattavasti 
vähemmän kuin muiden tuotantoeläinten 
tainnuttamista. Kalojen suojelemiseksi 
lopettamisen yhteydessä olisi vahvistettava 
erilliset määräykset. Siksi kalojen osalta 
olisi tässä yhteydessä säädettävä vain 
pääperiaatteesta. Myöhemmin olisi 
harkittava sääntelyyn sisältyviä tai sen 
ulkopuolisia vaihtoehtoja, ja komissio voi 
tehdä aloitteita, jotka perustuvat Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
tekemiin kalojen teurastusta ja lopettamista 
koskeviin tieteellisiin riskinarviointeihin ja 
joissa otetaan huomioon sosiaaliset, 
taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset.

(11) Kalojen fysiologiset ominaisuudet 
poikkeavat merkittävästi maaeläinten 
ominaisuuksista, ja viljelykalojen 
teurastus- ja lopettamisolosuhteet ovat 
varsin erilaiset varsinkin 
tarkastusmenettelyn osalta. Lisäksi kalojen 
tainnuttamista on tutkittu huomattavasti 
vähemmän kuin muiden tuotantoeläinten 
tainnuttamista. Kalojen suojelemiseksi 
lopettamisen yhteydessä olisi kuitenkin
vahvistettava erilliset määräykset kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta. Siksi kalojen osalta olisi 
siihen saakka säädettävä vain 
pääperiaatteesta. Näissä myöhemmissä 
aloitteissa olisi harkittava sääntelyyn 
sisältyviä tai sen ulkopuolisia vaihtoehtoja, 
ja komissio voi tehdä aloitteita, jotka 
perustuvat Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
tekemiin kalojen teurastusta ja lopettamista 
koskeviin tieteellisiin riskinarviointeihin ja 
joissa otetaan huomioon sosiaaliset, 
taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset.
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Or. en

Perustelu

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen hyväksyy vuoden 2009 alkupuoliskolla
seitsemän raporttia viljeltävien kalalajien tainnuttamisesta ja lopettamisesta. Sen vuoksi 
komission olisi voitava vahvistaa kalojen teurastukseen sovellettavat vaatimukset kahden 
vuoden kuluessa.

Tarkistus 30
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Metsästystoimintaa harjoitetaan 
olosuhteissa, joissa lopettaminen tapahtuu 
hyvin eri tavoin kuin tuotantoeläinten 
kohdalla, ja metsästystä säädellään 
erityislainsäädännöllä. Siksi on 
asianmukaista jättää metsästyksen aikana 
tapahtuva lopettaminen tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

(14) Metsästystoimintaa harjoitetaan 
olosuhteissa, joissa lopettaminen tapahtuu 
hyvin eri tavoin kuin tuotantoeläinten 
kohdalla, ja metsästystä säädellään 
kansallisella erityislainsäädännöllä. Siksi 
metsästyksen aikana tapahtuva 
lopettaminen on jätettävä tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle ja 
säänneltäväksi jäsenvaltioiden 
kansallisella lainsäädännöllä.

Or. sv

Perustelu

Metsästys on jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva ala, josta on kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus 31
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Käyttötavasta riippuen eräät (24) Käyttötavasta riippuen eräät 
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teurastamisen ja lopettamisen yhteydessä 
käytettävät tainnutusmenetelmät voivat 
johtaa eläimen kuolemaan niin, että 
eläimelle ei aiheudu kipua ja että aiheutuva 
tuska tai kärsimys on vähäistä. Siksi ei ole 
tarpeen tehdä eroa kuolemaan johtavien 
ja muiden tainnuttamismenetelmien 
välillä.

teurastamisen ja lopettamisen yhteydessä 
käytettävät tainnutusmenetelmät voivat 
johtaa eläimen kuolemaan niin, että 
eläimelle ei aiheudu kipua ja että aiheutuva 
tuska tai kärsimys on vähäistä.

Or. en

Perustelu

Jotkut turkiseläinten tainnuttamiseen tai lopettamiseen käytettävät kaasumenetelmät eivät 
johda kuolemaan, ja eläimet palaavat tajuihinsa. Koska turkiseläinten lopettamista varten ei 
ole määrätty seuraavasta vaiheesta, esimerkiksi verenlaskun suorittamisesta, on mahdollista, 
että tajuissaan olevia eläimiä päätyy nyljettäviksi.

Tarkistus 32
Mojca Drčar Murko

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Henkilöstön hyvä koulutus ja 
ammattitaito parantaa eläinten 
käsittelyolosuhteita. Eläinten hyvinvointiin 
liittyvään osaamiseen kuuluu kyseisen 
eläinlajin peruskäyttäytymismallien ja -
tarpeiden tuntemus sekä eläimen tajuissaan 
olemisen ja tuntemiskyvyn merkkien 
tunnistaminen. Siihen kuuluu myös 
käytettävien tainnuttamisvälineiden 
tekninen tuntemus. Siksi olisi vaadittava, 
että ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläimiä 
lopettavalla henkilöstöllä ja niillä, jotka 
valvovat kausittaista turkiseläinten 
lopettamista, on todistus kyseisiin tehtäviin 
liittyvästä kelpoisuudesta.
Kelpoisuustodistuksen vaatiminen muulta 
eläimiä lopettavalta henkilöstöltä olisi 
kuitenkin tavoitteisiin nähden 
suhteetonta.

(27) Henkilöstön hyvä koulutus ja 
ammattitaito parantaa eläinten 
käsittelyolosuhteita. Eläinten hyvinvointiin 
liittyvään osaamiseen kuuluu kyseisen 
eläinlajin peruskäyttäytymismallien ja -
tarpeiden tuntemus sekä eläimen tajuissaan 
olemisen ja tuntemiskyvyn merkkien 
tunnistaminen. Siihen kuuluu myös 
käytettävien tainnuttamisvälineiden 
tekninen tuntemus. Siksi olisi vaadittava, 
että ihmisravinnoksi tai turkisten 
tuotantoon tarkoitettuja eläimiä 
lopettavalla henkilöstöllä on todistus 
kyseisiin tehtäviin liittyvästä 
kelpoisuudesta.
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Or. en

Perustelu

Teurastamoissa kaikilta henkilöstön jäseniltä, jotka vastaavat eläinten käsittelystä tai 
lopettamisesta, vaaditaan kelpoisuustodistus. Ei ole mitään syytä olla vaatimatta 
turkiseläimiä käsitteleviltä henkilöiltä samaa.

Tarkistus 33
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Henkilöillä, joilla on usean vuoden 
työkokemus, voidaan olettaa olevan tietyn 
tasoinen asiantuntemus. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä 
kelpoisuustodistusta koskevaan 
vaatimukseen liittyvästä siirtymäajasta 
kokeneen henkilöstön osalta.

(28) Henkilöillä, joilla on usean vuoden 
työkokemus, voidaan olettaa olevan tietyn 
tasoinen asiantuntemus. Sen vuoksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä 
kelpoisuustodistusta koskevaan 
vaatimukseen liittyvästä enintään vuoden 
kestävästä siirtymäajasta kokeneen 
henkilöstön osalta.

Or. en

Perustelu

Usean vuoden työkokemus voi tarkoittaa koulutuksen puutteesta johtunutta vuosia jatkunutta 
epäasianmukaista menettelyä, josta eläinten hyvinvointi on kärsinyt, minkä vuoksi tälle 
tärkeälle säännökselle on asetettava aikaraja.

Tarkistus 34
John Bowis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Siirrettävät teurastamot vähentävät 
tarvetta kuljettaa eläimiä pitkiä matkoja, ja 

(34) Siirrettävät teurastamot vähentävät 
tarvetta kuljettaa eläimiä pitkiä matkoja, ja 
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voivat siten auttaa eläinten hyvinvoinnin 
turvaamisessa. Siirrettäviin teurastamoihin 
liittyy kuitenkin kiinteistä teurastamoista 
poikkeavia teknisiä rajoituksia, minkä 
vuoksi teknisiä määräyksiä voi olla tarpeen 
mukauttaa vastaavasti. Siksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä 
mahdollisuudesta vahvistaa poikkeuksia, 
joilla siirrettävät teurastamot voidaan 
vapauttaa teurastamojen rakennustapaa, 
tilojen sijoittelua ja välineitä koskevista 
vaatimuksista.

voivat siten auttaa eläinten hyvinvoinnin 
turvaamisessa. Jäsenvaltioiden olisi tämän 
vuoksi tuettava ja kannustettava 
siirrettävien teurastamojen 
jatkokehittämistä ja käytön lisäämistä.
Siirrettäviin teurastamoihin liittyy 
kuitenkin kiinteistä teurastamoista 
poikkeavia teknisiä rajoituksia, minkä 
vuoksi teknisiä määräyksiä voi olla tarpeen 
mukauttaa vastaavasti. Siksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä 
mahdollisuudesta vahvistaa poikkeuksia, 
joilla siirrettävät teurastamot voidaan 
vapauttaa teurastamojen rakennustapaa, 
tilojen sijoittelua ja välineitä koskevista 
vaatimuksista, kunhan eläinten 
hyvinvointia ei vaaranneta. Komissio 
esittää viimeistään 1 päivänä tammikuuta 
2013 lainsäädäntöehdotuksen 
siirrettävien teurastamojen käytön 
lisäämisestä yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Siirrettävät teurastamot vähentävät stressiä, jota käsittely ja kuljetus aiheuttavat eläimille 
ennen teurastusta, ja näin ollen vähentävät lihan laadun huononemisen vaaraa. On kuitenkin 
varmistettava, että kaikki eläinten hyvinvointiin liittyvät vaatimukset täyttyvät myös 
siirrettävissä teurastamoissa.

Tarkistus 35
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Tarvitaan ohjeita, joiden avulla 
toimijoille ja toimivaltaisille viranomaisille 
voidaan antaa teurastamojen 
rakennustapaan, tilojen sijoitteluun ja 
välineisiin liittyviä tietoja eläinten suojelun 
korkean tason varmistamiseksi niin, että 

(36) Tarvitaan ohjeita, joiden avulla 
toimijoille ja toimivaltaisille viranomaisille 
voidaan antaa teurastamojen ja 
tehoturkistarhojen rakennustapaan, tilojen 
sijoitteluun ja välineisiin liittyviä tietoja 
eläinten suojelun korkean tason 
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samalla säilytetään toimijoiden 
tasapuolinen toimintaympäristö. Siksi on 
tarpeen, että yhteisö valtuuttaa komission 
antamaan tällaisia ohjeita.

varmistamiseksi niin, että samalla 
säilytetään toimijoiden tasapuolinen 
toimintaympäristö. Siksi on tarpeen, että 
yhteisö valtuuttaa komission antamaan 
tällaisia ohjeita.

Or. en

Perustelu

Olisi epäjohdonmukaista jättää tehoturkistarhat säännöksen ulkopuolelle.

Tarkistus 36
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Eläinten käsittelyyn ja niiden 
liikkumisen rajoittamiseen teurastamoissa 
liittyvä tieteellinen tieto lisääntyy ja 
tekniikka kehittyy jatkuvasti. Siksi on 
tärkeätä, että yhteisö valtuuttaa komission 
muuttamaan eläinten käsittelyyn ja niiden 
liikkumisen rajoittamiseen ennen 
teurastusta liittyviä vaatimuksia niin, että 
eläinten suojelun yhdenmukainen ja korkea 
taso säilyy.

(38) Eläinten käsittelyyn ja niiden 
liikkumisen rajoittamiseen teurastamoissa 
ja tehoturkistarhoissa liittyvä tieteellinen 
tieto lisääntyy ja tekniikka kehittyy 
jatkuvasti. Siksi on tärkeätä, että yhteisö 
valtuuttaa komission muuttamaan eläinten 
käsittelyyn ja niiden liikkumisen 
rajoittamiseen ennen lopettamista liittyviä 
vaatimuksia niin, että eläinten suojelun 
yhdenmukainen ja korkea taso säilyy.

Or. en

Perustelu

Olisi epäjohdonmukaista jättää tehoturkistarhat säännöksen ulkopuolelle. Asetuksessa 
"teurastaminen" määritellään "ihmisravinnoksi päätyvän eläimen lopettamiseksi", mikä 
jättäisi turkiseläimet tämän säännöksen ulkopuolelle.
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Tarkistus 37
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Tarvitaan ohjeita, joiden avulla 
toimijoille ja toimivaltaisille viranomaisille 
voidaan antaa eläinten käsittelyyn ja niiden 
liikkumisen rajoittamiseen ennen 
teurastusta liittyviä tietoja eläinten 
suojelun korkean tason varmistamiseksi 
niin, että samalla säilytetään toimijoiden 
tasapuolinen toimintaympäristö. Siksi on 
tarpeen, että yhteisö valtuuttaa komission 
antamaan tällaisia ohjeita.

(39) Tarvitaan ohjeita, joiden avulla 
toimijoille ja toimivaltaisille viranomaisille 
voidaan antaa eläinten käsittelyyn ja niiden 
liikkumisen rajoittamiseen ennen 
lopettamista liittyviä tietoja eläinten 
suojelun korkean tason varmistamiseksi 
niin, että samalla säilytetään toimijoiden 
tasapuolinen toimintaympäristö. Siksi on 
tarpeen, että yhteisö valtuuttaa komission 
antamaan tällaisia ohjeita.

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistuksen 6 perustelu.

Tarkistus 38
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kalojen osalta sovelletaan kuitenkin vain 
3 artiklan 1 kohtaa.

Kalojen osalta sovelletaan toistaiseksi vain 
3 artiklan 1 kohtaa. Komissio esittää viiden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta lainsäädäntöehdotuksen 
määräyksistä kalojen suojelemiseksi 
lopettamisen yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 39
Mojca Drčar Murko

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’liittyvillä toiminnoilla’ eläinten 
lopettamisen yhteydessä ja 
lopettamispaikassa tapahtuvaa toimintaa, 
kuten eläinten käsittelyä, säilytystä, 
liikkumisen rajoittamista, tainnuttamista ja 
verenlaskua;

b) 'liittyvillä toiminnoilla' eläinten 
lopettamisen yhteydessä ja 
lopettamispaikassa tapahtuvaa toimintaa, 
kuten eläinten kuljetusvälineestä 
purkamista, käsittelyä, säilytystä, 
liikkumisen rajoittamista, tainnuttamista ja 
verenlaskua;

Or. en

Perustelu

Kuljetusvälineestä purkaminen kuuluu "liittyviin toimintoihin" ja on mainittava 
määritelmässä.

Tarkistus 40
Mojca Drčar Murko

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) 'teurastamolla' maaeläinten 
teurastukseen käytettävää laitosta;

k) 'teurastamolla' maaeläinten ja turkisten 
tuotantoa varten kasvatettavien eläinten
teurastukseen käytettävää laitosta;

Or. en

Perustelu

Teurastamon määritelmään on sisällytettävä turkiseläinten lopettaminen, muutoin 
turkiseläimet jäävät monien asetusehdotuksen säännösten ulkopuolelle. Jos määritelmää ei 
muuteta, koko III lukua ei voida soveltaa turkiseläimiin.
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Tarkistus 41
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) 'turkiseläimillä' pääasiassa turkisten 
tuotantoa varten kasvatettavia nisäkkäitä, 
joita ovat muiden muassa minkki, hilleri, 
kettu, pesukarhu, nutria ja tsintsilla;

m) 'turkiseläimillä' pääasiassa turkisten 
tuotantoa varten kasvatettavia nisäkkäitä, 
joita ovat muiden muassa minkki, hilleri, 
kettu, pesukarhu, supikoira, nutria, kaniini
ja tsintsilla;

Or. en

Perustelu

Kahden EU:ssa kasvatettavan turkiseläinlajin lisääminen tekee tekstistä 
johdonmukaisemman.

Tarkistus 42
Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Eläimiä on suojeltava tietyn aikaa 
ennen ja jälkeen synnytyksen.

Or. pl

Tarkistus 43
Mojca Drčar Murko

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, eläimiä voidaan lopettaa ilman 

Poistetaan.
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edeltävää tainnutusta, kun 
lopettamismenetelmä määräytyy 
uskonnollisen rituaalin mukaan ja sillä 
edellytyksellä, että lopettaminen tapahtuu 
teurastamossa.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää olla 
soveltamatta mainittua poikkeusta.

Or. en

Perustelu

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen totesi vuonna 2004 antamassaan raportissa 
eläinten tainnuttamis- ja lopettamismenetelmien hyvinvointinäkökohdista, että eläimen, jonka 
kurkku on juuri leikattu, hyvinvointi erittäin todennäköisesti huononee aikana, jonka se vielä 
on tajuissaan, koska eläin voi tuntea ahdistusta, kipua, tuskaa ja muuten kärsiä, joten eläimen 
lopettaminen tainnuttamatta on vastoin tämän asetuksen perusperiaatteena olevaa 
vaatimusta, joka on ilmaistu 3 artiklan 1 kohdassa: "Eläimiä tulee varjella vältettävissä 
olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopettamisen ja siihen liittyvien toimintojen 
aikana".

Tarkistus 44
Mojca Drčar Murko

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tainnuttaminen on suoritettava liitteen I 
mukaisilla menetelmillä.

1. Tainnuttaminen on suoritettava liitteen I 
mukaisilla menetelmillä.

Siipikarjan sähkötainnutus vesialtaassa 
kuitenkin kielletään yhteisössä 1 päivään 
tammikuuta 2018 mennessä. Pienille 
teurastamoille olisi myönnettävä 
poikkeuksia, kunhan ne täyttävät 
liitteessä II olevassa 5 kohdassa 
vahvistetut vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on todennut, että elävien eläinten 
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ripustaminen yhdistettynä sähkötainnutukseen vesialtaassa on kivulias ja stressaava 
toimenpide, jota olisi vältettävä. Komissio ei esitä tästä tekniikasta luopumista, koska sille ei 
sen mukaan ole taloudellisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoja. Kehitteillä on kuitenkin 
kaasutekniikoita, joilla sähkötainnutus vesialtaassa voidaan korvata muutaman vuoden 
kuluttua suurissa ja keskisuurissa teurastamoissa. Pienissä teurastamoissa, joissa 
kaasutainnutukseen siirtymisestä aiheutuvat kustannukset nousevat liian suuriksi, 
ripustusratoja olisi parannettava lintujen kärsimyksen minimoimiseksi.

Tarkistus 45
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liitettä I voidaan muuttaa 22 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen tieteellisen ja teknisen 
kehityksen ottamiseksi huomioon.

3. Liitettä I voidaan muuttaa 22 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
tieteellisen ja teknisen kehityksen 
ottamiseksi huomioon.

Or. en

Tarkistus 46
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) turkiseläinten lopettaminen 
Tarkistuksen hyväksyminen edellyttää, että 
komission ehdotuksen 7 artiklan 3 kohta 
poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä olla vaatimatta tehoturkistarhoilla eläinten lopettamisesta vastaavalta 
henkilöstöltä samaa kelpoisuutta kuin teurastamojen työntekijöiltä.
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Tarkistus 47
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kunkin teurastuslinjan suurin 
kapasiteetti;

a) kunkin teurastuslinjan ja 
tehoturkistarhan suurin kapasiteetti;

Or. en

Perustelu

Tehoturkistarhoilla eläimet lopetetaan erissä lyhyenä aikana heti ensimmäisen 
talvikarvanluonnin jälkeen, joten muutaman päivän kuluessa saatetaan lopettaa tuhansia 
eläimiä. Tämänkaltaiselle lopettamistoiminnalle on ehdottomasti asetettava yläraja, jotta 
kaikkia määräyksiä varmasti noudatetaan ja eläinten hyvinvointi ei kärsi.

Tarkistus 48
Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimijoiden on videoitava toiminta 
teurastamon tiloissa ja säilytettävä 
nauhoituksia 7–14 päivän ajan.

Or. pl

Perustelu

Tieto videoinnista saa teurastamon työntekijät toimimaan kurinalaisemmin kuin eläinten 
hyvinvoinnista vastaavan henkilön läsnäolo, sillä tämän palkka kustannetaan samasta 
talousarviosta kuin teurastustoimet.
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Tarkistus 49
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Turkistarhojen toimijoiden on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle etukäteen, milloin eläimiä 
lopetetaan, jotta seuranta voidaan 
järjestää.

Or. en

Perustelu

Tehoturkistarhoilla pääosa eläimistä lopetetaan erissä lyhyenä aikana, heti ensimmäisen 
talvikarvanluonnin jälkeen. Toinen ajankohta, jona eläimiä lopetetaan, on yleensä 
lisääntymiskauden jälkeen. Toisin kuin muu teurastustoiminta, jota harjoitetaan ympäri 
vuoden, turkiseläinten lopettaminen tapahtuu siis muutaman päivän kuluessa. On erittäin 
tärkeää, että toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan lopettamisesta, jotta seuranta 
voidaan järjestää.

Tarkistus 50
Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Turkistarhojen toimijoiden on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle etukäteen, milloin eläimiä 
lopetetaan, jotta seuranta voidaan 
järjestää.

Or. en

Perustelu

Tehoturkistarhoilla pääosa eläimistä lopetetaan erissä lyhyenä aikana, heti ensimmäisen 
talvikarvanluonnin jälkeen. Toinen ajankohta, jona eläimiä lopetetaan, on yleensä 
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lisääntymiskauden jälkeen. Toisin kuin muu teurastustoiminta, jota harjoitetaan ympäri 
vuoden, turkiseläinten lopettaminen tapahtuu siis muutaman päivän kuluessa. On erittäin 
tärkeää, että toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan lopettamisesta, jotta seuranta 
voidaan järjestää.

Tarkistus 51
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Turkistarhojen toimijoiden on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle etukäteen, milloin eläimiä 
lopetetaan, jotta seuranta voidaan 
järjestää.

Or. en

Perustelu

Tehoturkistarhoilla pääosa eläimistä lopetetaan erissä lyhyenä aikana, heti ensimmäisen 
talvikarvanluonnin jälkeen. Toinen ajankohta, jona eläimiä lopetetaan, on yleensä 
lisääntymiskauden jälkeen. Toisin kuin muu teurastustoiminta, jota harjoitetaan ympäri 
vuoden, turkiseläinten lopettaminen tapahtuu siis muutaman päivän kuluessa. On erittäin 
tärkeää, että toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan lopettamisesta, jotta seuranta 
voidaan järjestää.

Tarkistus 52
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yksityiskohtaisia sääntöjä tämän asetuksen 
soveltamiseksi, mukaan luettuina säännöt 
kalojen teurastusta tai lopettamista 
varten, voidaan hyväksyä 22 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen.

Yksityiskohtaisia sääntöjä tämän asetuksen 
soveltamiseksi voidaan hyväksyä 
22 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.
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Or. en

Perustelu

Kuten muiden eläinten lopettamista kalojen teurastamista tai lopettamista on säänneltävä 
yhteispäätösmenettelyssä, ks. 1 artiklaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 53
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

Or. en

Tarkistus 54
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen 11 artiklan 1 kohtaa 
sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2018 
saakka vain sellaisiin uusiin teurastamoihin 
tai uusiin rakenteisiin, tilajärjestelyihin tai 
välineisiin, jotka kuuluvat liitteessä II 
vahvistettujen sääntöjen soveltamisalaan ja 
joita ei ole otettu käyttöön ennen [tämän 
asetuksen soveltamis-/voimaantulopäivä].

1. Tämän asetuksen 11 artiklan 1 kohtaa 
sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2018 
saakka vain sellaisiin uusiin teurastamoihin 
tai uusiin rakenteisiin tai tilajärjestelyihin, 
jotka kuuluvat liitteessä II vahvistettujen 
sääntöjen soveltamisalaan ja joita ei ole 
otettu käyttöön ennen [tämän asetuksen 
soveltamis-/voimaantulopäivä].

Or. en



AM\758064FI.doc 19/27 PE416.622v01-00

FI

Perustelu

Välineille (esimerkiksi liitteessä II olevassa 4 kohdassa tarkoitetuille 
sähkötainnutusvälineille) ei tarvitse myöntää samaa poikkeusta kuin rakenteille.

Tarkistus 55
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat 31 päivään 
joulukuuta 2014 saakka säätää, että 
18 artiklassa tarkoitettuja 
kelpoisuustodistuksia voidaan myöntää 
ilman tutkintoa henkilöille, joilla 
todistettavasti on asiaankuuluva 
yhtäjaksoinen työkokemus vähintään 
[kymmenen] vuoden ajalta.

2. Jäsenvaltiot voivat 31 päivään 
joulukuuta 2014 saakka säätää, että 
18 artiklassa tarkoitettuja 
kelpoisuustodistuksia voidaan myöntää 
yksinkertaistetun tutkinnon suorittaneille 
henkilöille, joilla todistettavasti on 
asiaankuuluva yhtäjaksoinen työkokemus 
vähintään [kymmenen] vuoden ajalta.

Or. en

Perustelu

"Yhtäjaksoinen työkokemus vähintään [kymmenen] vuoden ajalta" ei ole pätevyyden tae ja 
saattaisi merkitä jopa huonon käytännön juurruttamista. Jotta lainsäädännön henki säilyisi, 
kaikki eläinten lopettamiseen osallistuvat henkilöt on arvioitava.

Tarkistus 56
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio esittää 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä 
lainsäädäntöehdotuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle siirrettävien 
teurastamojen käytön lisäämisestä 
yhteisössä, jossa varmistetaan, että 
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siirrettävissä yksiköissä toteutetaan kaikki 
varotoimet eläinten hyvinvoinnin 
turvaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Siirrettävät teurastamot vähentävät stressiä, jota käsittely ja kuljetus aiheuttavat eläimille 
ennen teurastusta, ja näin ollen vähentävät lihan laadun huononemisen vaaraa. Herkässä 
tilassa oleville eläimille, kuten munintansa lopettaneille kanoille ja runsaassa maidossa 
oleville lypsylehmille, nämä ovat tärkeitä keinoja välttää kivulias kuljetus, joka usein 
aiheuttaa murtumia tai kaatumisia. Siirrettävistä teurastamoista hyötyy myös ympäristö, sillä 
ne vähentävät ympäristön pilaantumista.

Tarkistus 57
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
Liite I – taulukko 2 – rivi 2

Komission teksti
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No Nimitys Kuvaus Eläinluokka Keskeiset parametrit Tämän liitteen II luvun
mukaiset erityisvaatimukset

2 Sähköllä 
tapahtuva 
lopettami-
nen, jossa 
elektrodit 
kohdiste-
taan 
päähän ja 
kehoon

Kehon altistaminen sähkövirralle, joka aiheuttaa 
aivosähkökäyrässä (EEG) yleistyneen epileptisen 
kohtauksen (tainnutus) ja sydämen kammiovärinän 
tai sydänpysähdyksen (lopetus)

Kaikki lajit paitsi karitsat 
ja porsaat, joiden 
elopaino on alle 5 kg ja
nautaeläimet

Vähimmäisvirta (A tai mA)
Vähimmäisjännite (V)
Enimmäistaajuus (Hz)
Vähimmäisaltistusaika
Välineiden kalibrointitiheys
Sähkövirran optimointi
Sähköiskujen estäminen ennen 
tainnuttamista

Kohta 3

Kohta 4 kettujen ja 
tsintsillojen osalta

Tarkistus

No Nimitys Kuvaus Eläinluokka Keskeiset parametrit Tämän liitteen II luvun
mukaiset erityisvaatimukset

2 Sähköllä 
tapahtuva 
lopettami-
nen, jossa 
elektrodit 
kohdiste-
taan 
päähän ja 
kehoon

Kehon altistaminen sähkövirralle, joka aiheuttaa 
aivosähkökäyrässä (EEG) yleistyneen epileptisen 
kohtauksen (tainnutus) ja sydämen kammiovärinän 
tai sydänpysähdyksen (lopetus)

Kaikki lajit paitsi karitsat 
ja porsaat, joiden 
elopaino on alle 5 kg,
nautaeläimet ja 
turkiseläimet

Vähimmäisvirta (A tai mA)
Vähimmäisjännite (V)
Enimmäistaajuus (Hz)
Vähimmäisaltistusaika
Välineiden kalibrointitiheys
Sähkövirran optimointi
Sähköiskujen estäminen ennen 
tainnuttamista

Kohta 3
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Or. en

Perustelu

The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been banned 
by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires considerable 
restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If cardiac arrest is 
induced without first inducing unconsciousness, then there is potential for severe pain and 
distress. Electrocution equipment presents hazards to the operator.’  The American 
Veterinary Medical Association disapproves of electrocution in this setting. It says:
‘Techniques that apply electric current from head to tail……are unacceptable.’ The same 
concerns arise for ‘ear to tail’ electrocution of chinchillas.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 58
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II luku – 4 kohta – 4.2 ja 4.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4.2 Ketut Poistetaan.
Elektrodit on asetettava suuhun ja 
peräsuoleen, ja lopettamisessa on 
käytettävä vähintään 0,3 ampeerin 
sähkövirtaa ja vähintään 110 voltin 
jännitettä ainakin kolmen sekunnin ajan.
4.3 Tsintsillat
Elektrodit on asetettava korvaan ja 
häntään, ja lopettamisessa on käytettävä 
vähintään 0,57 ampeerin virtaa vähintään 
60 sekunnin ajan.

Or. en

Perustelu

Katso tarkistus 17.
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Tarkistus 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II luku – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Hiilidioksidi (puhdas lähde tai muiden 
kaasujen yhteydessä) turkiseläinten osalta

Poistetaan.

8.1 Eläimiä on koko ajan valvottava 
silmämääräisesti.
8.2 Eläimet on käsiteltävä yksitellen ja on 
varmistettava, että edellinen eläin on 
tajuton tai kuollut ennen kuin seuraava 
otetaan käsiteltäväksi.
8.3 Eläimet on pidettävä kammiossa 
kunnes ne ovat kuolleet.

Or. en

Perustelu

Katso tarkistukset 19 ja 20.

Tarkistus 60
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II luku – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Hiilimonoksidi muiden kaasujen 
yhteydessä turkiseläinten osalta

Poistetaan.

9.1 Kaasua, joka on tuotettu erityisesti 
tähän tarkoitukseen mukautetulla 
moottorilla, voidaan käyttää, jos on 
osoitettu kokein, että
a) se on jäähdytetty asianmukaisesti
b) se on suodatettu riittävästi
c) siitä on poistettu kaikki ärsyttävät 
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aineet tai kaasut.
9.2 Eläimiä saa sijoittaa kammioon vasta 
sitten, kun hiilidioksidin 
vähimmäispitoisuus on saavutettu.

Or. en

Perustelu

Katso tarkistus 20.

Tarkistus 61
Mojca Drčar Murko

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 1.2 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muiden nisäkkäiden kuin jäniseläinten 
osalta kokonaiskuljetusaika 
yhteenlaskettuna kuorman purkamisen ja 
teurastuksen välillä kuluneen ajan kanssa 
saa olla enintään

Muiden nisäkkäiden kuin jäniseläinten 
osalta kokonaiskuljetusaika 
yhteenlaskettuna kuorman purkamisen ja 
teurastuksen välillä kuluneen ajan kanssa 
saa olla enintään

a) 19 tuntia vieroittamattomien eläinten 
osalta

a) 2 tuntia vieroittamattomien eläinten 
osalta

b) 24 tuntia hevoseläinten ja sikojen osalta b) 12 tuntia hevoseläinten ja sikojen osalta

c) 29 tuntia märehtijöiden osalta. c) 12 tuntia märehtijöiden osalta.

Or. en

Perustelu

Eläinten teurastamista koskevan voimassa olevan direktiivin liitteessä A olevassa 1 kohdan 
6 alakohdassa todetaan, että vieroittamattomat eläimet olisi teurastettava kahden tunnin 
kuluessa. Hevoseläinten, sikojen ja märehtijöiden tapauksessa enimmäisaika on 12 tuntia.
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Tarkistus 62
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 1.5 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) lopettamalla maidossa olevat 
lypsyeläimet siirrettävässä teurastamossa 
12 tunnin kuluessa.

Or. en

Perustelu

Maidossa olevat lypsyeläimet kärsivät suuresti kuljetuksen aikana ja jos niitä ei lypsetä 
vähintään 12 tunnin välein, koska takapään lihakset ovat heikosti kehittyneet ja koska niiden 
on kuljetuksen aikana ponnisteltava jatkuvasti tasapainon säilyttämiseksi. Usein ne kaatuvat 
ajoneuvossa ja joutuvat kärsimään vielä enemmän saapuessaan teurastamolle niin huonossa 
kunnossa, etteivät voi seistä omilla jaloillaan. Siksi on kehitettävä siirrettäviä teurastamoja ja 
varmistettava, että ne suunnitellaan ja varustetaan niin, että eläinten hyvinvointi otetaan 
täysin huomioon. Tämän vuoksi tarvitaan tarkistuksessa esitettyä lisäystä.

Tarkistus 63
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – taulukko
Komission teksti

7 artiklan 2 kohdassa luetellut teurastukseen 
liittyvät toiminnot

Kelpoisuuden todentamiseen liittyvät aiheet

Kaikki 7 artiklan 2 kohdan a–f alakohdassa
luetellut toiminnot

Eläinten käyttäytyminen, eläinten kärsimys, 
tajunnan tila ja tuntemiskyky, eläinten stressi

a) eläinten käsittely ja hoito ennen niiden 
liikkumisen rajoittamista;
b) eläinten liikkumisen rajoittaminen 
tainnuttamista tai lopettamista varten

Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen 
rajoittamiseen liittyvät käytännön 
näkökohdat

c) eläinten tainnuttaminen Tainnuttamismenetelmiin liittyvät käytännön 
näkökohdat Tainnuttamisen ja/tai 
lopettamisen varamenetelmät Tainnuttamis-
ja/tai lopettamisvälineiden kunnossapito

d) tainnuttamisen tehokkuuden arviointi Tainnuttamisen tehokkuuden seuranta 
Tainnuttamisen ja/tai lopettamisen 



PE416.622<Version>v01-00</Version> 26/27 AM\758064FI.doc</PathFdR>

FI

varamenetelmät

e) elävien eläinten ripustaminen tai 
nostaminen

Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen 
rajoittamiseen liittyvät käytännön 
näkökohdat

f) elävien eläinten verenlasku. Tainnuttamisen tehokkuuden seuranta 
Tainnuttamisen ja/tai lopettamisen 
varamenetelmät

Tarkistus

7 artiklan 2 kohdassa luetellut teurastukseen 
liittyvät toiminnot

Kelpoisuuden todentamiseen liittyvät aiheet

Kaikki 7 artiklan 2 kohdan a–f a alakohdassa
luetellut toiminnot

Eläinten käyttäytyminen, eläinten kärsimys, 
tajunnan tila ja tuntemiskyky, eläinten stressi

a) eläinten käsittely ja hoito ennen niiden 
liikkumisen rajoittamista
b) eläinten liikkumisen rajoittaminen 
tainnuttamista tai lopettamista varten 

Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen 
rajoittamiseen liittyvät käytännön näkökohdat

c) eläinten tainnuttaminen Tainnuttamismenetelmiin liittyvät käytännön 
näkökohdat Tainnuttamisen ja/tai 
lopettamisen varamenetelmät Tainnuttamis-
ja/tai lopettamisvälineiden kunnossapito 

d) tainnuttamisen tehokkuuden arviointi Tainnuttamisen tehokkuuden seuranta 
Tainnuttamisen ja/tai lopettamisen 
varamenetelmät

e) elävien eläinten ripustaminen tai 
nostaminen

Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen 
rajoittamiseen liittyvät käytännön näkökohdat

f) elävien eläinten verenlasku Tainnuttamisen tehokkuuden seuranta 
Tainnuttamisen ja/tai lopettamisen 
varamenetelmät

f a) turkiseläinten lopettaminen. Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen 
rajoittamiseen liittyvät käytännön 
näkökohdat

Tainnuttamismenetelmiin liittyvät 
käytännön näkökohdat

Tainnuttamisen ja/tai lopettamisen 
varamenetelmät

Tainnuttamis- ja/tai lopettamisvälineiden 
kunnossapito

Tainnuttamisen tehokkuuden seuranta
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksen 11 tavoin ja jotta turkiseläinten lopettamiseen liittyvät kaikki näkökohdat 
tulisivat varmasti katettua.
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