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LÜHISELGITUS

Igal aastal surmatakse Euroopa Liidu tapamajades miljoneid loomi, nagu sead, lambad, kitsed 
ja veised. Lisaks sellele surmatakse ELis aastas neli miljardit kodulindu.

Paljud nendest loomadest taluvad tõsiseid kannatusi mitte ainult tapamajadesse 
transportimisel, vaid ka surmamise ajal. Euroopa Liidul on kohustus viia ellu olulised 
muudatused, et need kannatused miinimumini viia, pidades silmas, et suur hulk ELi 
kodanikke nõuab kõrgemaid loomade heaolu kaitse standardeid.

Liha tarbimise vähendamine oleks kõige ilmsem viis, kuidas viia miinimumini miljonite 
loomade kannatused ja teha seeläbi lõpp sellele ulatuslikule loomade surmamisele. See peaks 
olema esmatähtis küsimus, eesmärgiga tuua kaasa kiireid muudatusi. Kahjuks on väga 
vähetõenäoline, et liha tarbimine lähituleviks väheneb. Seepärast on hädavajalik vähendada 
loomade kannatusi nende tapmise ajal minimaalse tasemeni.

Arvamuse koostajana tervitan seepärast komisjoni ettepanekut vaadata läbi direktiiv 
93/119/EÜ. Kavandatud määrusega kehtestatakse loomade kohtlemisele tapmise ajal samad 
miinimumeeskirjad kogu ELis. On oluline juhtida tähelepanu sellele, et ettevõtjad kannavad 
vastutust loomade heaolu tagamise, ärrituse ja kannatuste vähendamise eest minimaalse
tasemeni surmamise ajal.

Arvamuse koostaja on siiski arvamusel, et komisjoni ettepanekut on vaja veidi parandada. 
Tuleks toetada liikuvate tapamajade rajamist ja kasutamist. See võib olla tõhusaks viisiks, 
kuidas vähendada vajadust transportida loomi pikkade vahemaade taha üle Euroopa, ja
kõrvaldada seeläbi stress, mida loomad on sunnitud sellise pikaajalise veo ajal taluma. 
Selliseid liikuvaid tapamaju kasutatakse tavapäraselt Norras. EL peaks olema suuteline 
järgima Norras saadud kogemust.

Komisjoni määruses nõutakse, et kõik tapamajad nimetaksid ametisse ametlikud loomade 
heaolu inspektorid, mis nõuab käitajatelt täit vastutust loomade heaolu tagamise eest. 
Kõnealune inspektor siiski ei saa ega ei peaks asendama tavalisi kontrolle ja inspekteerimisi, 
mida viivad läbi riiklikud ametiasutused igas liikmesriigis. Tulenevalt liikmesriikide 
kogemustest peaksid sellised kontrollid ja inspekteerimised olema pigem sagedasemad ja 
tõhusamad. Võimalikuks inspekteerimiste rahastamise meetodiks oleks igal toodetaval 
lihakilol põhineva väikese tasu maksmine tööstusettevõtete poolt.

Lisaks tahaks arvamuse koostaja rõhutada, et on ülioluline, et kavandatud riiklikud 
tugikeskused tegutseksid sõltumatult, kuna need keskused peaksid andma eriteadmisi ja 
tehnilisi teadmisi loomade heaolu küsimustes. 

Tuleb teha selgeks, et kavandatavas määruses sätestatakse üksnes minimaalsed eeskirjad. 
Üksikutel liikmesriikidel mitte ainult tuleks lubada kohaldada kõrgemaid loomade heaolu 
standardeid, vaid neid tuleks ka julgustada seda tegema. Kõrgemad standardid võiksid 
soodustada loomade heaolu kaitse järkjärgulist parandamist, viies samal ajal absoluutse 
miinimumini loomade kannatused enne surmamist ja surmamise ajal.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kaladel on suuri füsioloogilisi 
erinevusi võrreldes maismaaloomadega 
ning tehistingimustes kasvatatavate kalade 
tapmise ja surmamise tingimused on 
loomade omast väga erinevad, eriti 
kontrollimisprotsessi silmas pidades. 
Samuti on kalade uimastamist võrreldes 
muude tehistingimustes peetavate liikide 
uimastamisega palju vähem teaduslikult 
uuritud. Kalade kaitseks surmamisel tuleks 
välja töötada eraldi standardid. Seetõttu 
peaksid kalade suhtes kohaldatavad sätted 
käesoleval juhul piirduma üksnes kõige 
olulisemate põhimõtetega. Edaspidiste 
algatuste raames tuleks kaaluda kas 
seadusandlikke või muid variante ja nende 
rakendamisel peaks ühendus toetuma 
Euroopa Toiduohutusameti korraldatud 
teaduslikule riskianalüüsile kalade 
surmamise ja tapmise kohta, võttes arvesse 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
haldusalaseid mõjusid.

(11) Kaladel on suuri füsioloogilisi 
erinevusi võrreldes maismaaloomadega 
ning tehistingimustes kasvatatavate kalade 
tapmise ja surmamise tingimused on 
loomade omast väga erinevad, eriti 
kontrollimisprotsessi silmas pidades. 
Samuti on kalade uimastamist võrreldes 
muude tehistingimustes peetavate liikide 
uimastamisega palju vähem teaduslikult 
uuritud. Kalade kaitseks surmamisel tuleks 
siiski viie aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist välja töötada eraldi 
standardid. Seetõttu peaksid kalade suhtes 
kohaldatavad sätted seni piirduma üksnes 
kõige olulisemate põhimõtetega. 
Kõnealuste edaspidiste algatuste raames 
tuleks kaaluda kas seadusandlikke või 
muid variante ja nende rakendamisel peaks 
ühendus toetuma Euroopa 
Toiduohutusameti korraldatud teaduslikule 
riskianalüüsile kalade surmamise ja 
tapmise kohta, võttes arvesse sotsiaalseid, 
majanduslikke ja haldusalaseid mõjusid.

Or. en

Selgitus

Paljude tehistingimustes kasvatatavate kalade puhul ei ole selge, milline on kõige sobivam 
tapmismeetod. Siiski on olemas teaduslikud tõendid (Euroopa Toiduohutusameti 15. juuni 
2004. aasta raport), et mõned meetodid põhjustavad kaladele negatiivset mõju, nagu stress ja 
masendus, mis hõlmab seda, et kaladel läheb kaua aega enne, kui nad teadvuse kaotavad.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Hea väljaõppe saanud ja vilunud 
personal aitab loomade käitlemise 
tingimusi paremaks muuta. Loomade 
heaolu alased teadmised tähendavad 
asjaomaste liikide peamiste 
käitumismallide ja vajaduste tundmist ning 
teadmisi teadvusetuse ja tundetuse tunnuste 
kohta. See hõlmab ka tehnilisi teadmisi 
uimastamise seadmete kasutamise kohta. 
Inimtarbimiseks loomi surmaval personalil 
ja karusloomade hooajalise tapmise 
järelevalvet teostavatel isikutel peavad 
seetõttu olema pädevustunnistused, mis 
kehtivad nende toimingute kohta, mida 
need isikud sooritavad. Pädevustunnistuse 
nõudmine muult surmamisega seotud 
personalilt oleks seatud eesmärke arvesse 
võttes siiski ebaproportsionaalne.

(27) Hea väljaõppe saanud ja vilunud 
personal aitab loomade käitlemise 
tingimusi paremaks muuta. Loomade 
heaolu alased teadmised tähendavad 
asjaomaste liikide peamiste 
käitumismallide ja vajaduste tundmist ning 
teadmisi teadvusetuse ja tundetuse tunnuste 
kohta. See hõlmab ka tehnilisi teadmisi 
uimastamise seadmete kasutamise kohta. 
Inimtarbimiseks ja karusnaha tootmiseks 
loomi surmaval personalil peavad seetõttu 
olema pädevustunnistused, mis kehtivad 
nende toimingute kohta, mida need isikud 
sooritavad. Pädevustunnistuse nõudmine 
muult surmamisega seotud personalilt 
oleks seatud eesmärke arvesse võttes siiski 
ebaproportsionaalne.

Or. en

Selgitus

Karusnahafarmides töötava personali vabastamiseks vajadusest omada pädevustunnistust ei 
ole mingit põhjust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Liikuvad tapamajad vähendavad 
loomade pikkade vahemaade taha 
transportimise vajadust ja võivad seega 
aidata kaitsta loomade heaolu. Liikuvatel 
tapamajadel on võrreldes püsitapamajadega 
siiski tehnilisi piiranguid ja seega võib 
vajalikuks osutuda tehniliste eeskirjade 

(34) Liikuvad tapamajad vähendavad 
loomade pikkade vahemaade taha 
transportimise vajadust ja aitavad seega 
kaitsta loomade heaolu. Liikmesriigid 
peaksid seega toetama ja julgustama 
edasist arengut ning ka liikuvate 
tapamajade kasutamise suurendamist.
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vastav kohandamine. Seetõttu nähakse 
käesolevas määruses ette võimalus 
vabastada liikuvad tapamajad erandkorras 
tapamajade konstruktsioonile, 
planeeringule ja sisseseadele esitatud 
nõuetest.

Liikuvatel tapamajadel on võrreldes 
püsitapamajadega siiski tehnilisi piiranguid 
ja seega võib vajalikuks osutuda tehniliste 
eeskirjade vastav kohandamine. Seetõttu 
nähakse käesolevas määruses ette võimalus 
vabastada liikuvad tapamajad erandkorras 
tapamajade konstruktsioonile, 
planeeringule ja sisseseadele esitatud 
nõuetest. Komisjon peaks 2013. aasta 1. 
jaanuariks esitama õigusloomega seotud 
ettepaneku liikuvate tapamajade 
kasutamise suurendamiseks ühenduses.

Or. en

Selgitus

Liikuvad tapamajad vähendavad stressi, mida põhjustab loomadele tapmiseelne käitlemis- ja 
veoga seotud tegevus, ja vähendavad seeläbi madalama lihakvaliteedi ohtu. Lisaks toovad 
need madalama süsinikdioksiidi heite taseme näol kasu keskkonnale 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Uimastuseta surmamisel tuleb 
kannatuste minimaalseks muutmise 
eesmärgil kõri täpselt läbi lõigata. Lisaks 
aeglustub loomadel, kelle liikumist pärast 
kõri läbilõikamist mehaaniliselt ei piirata, 
tõenäoliselt ka veretustamise protsess, 
pikendades tarbetult loomade kannatusi. 
Seetõttu tuleb iga uimastuseta tapetava 
looma liikumist individuaalselt piirata.

(37) Uimastuseta surmamisel tuleb 
kannatuste minimaalseks muutmise 
eesmärgil kõri täpselt läbi lõigata. Lisaks 
aeglustub loomadel, kelle liikumist pärast 
kõri läbilõikamist mehaaniliselt ei piirata, 
tõenäoliselt ka veretustamise protsess, 
pikendades tarbetult loomade kannatusi. 
Seetõttu tuleb iga uimastuseta tapetava 
looma liikumist individuaalselt piirata ja 
saavutada kohe pärast kõri läbilõikamist 
tõhus uimastus.

Or. en

Selgitus

Muidugi on vaja kaaluda riituslikku tapmist. Ent selleks et kaitsta loomi tarbetute kannatuste 
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eest, tuleb kohaldada tapmisjärgse uimastamise põhinõuet.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kultuuri- või spordisündmuste raames; iii) kultuurisündmuste raames;

Or. en

Selgitus

Ei ole mingit põhjust jätta spordisündmused käesoleva määruse kohaldamisalast välja. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „uimastamine” – tahtlikult käivitatud 
protsess, mis ilma valu tekitamata 
põhjustab teadvuse ja tundlikkuse kaotust, 
sealhulgas igasugune silmapilkse surmaga 
lõppev protsess;

f) „uimastamine” – tahtlikult käivitatud 
protsess, mis ilma valu, ärritust või 
kannatusi tekitamata põhjustab teadvuse ja 
tundlikkuse kaotust, sealhulgas igasugune 
silmapilkse surmaga lõppev protsess;

Or. en

Selgitus

Kuna valu mõiste on subjektiivne, tuleks kohaldada sama sõnastust nagu artikli 3 lõike 1 
puhul.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „kultuuri- või spordisündmused” –
sündmused, mis on oma põhiolemuselt ja 
ülekaalukalt seotud pikaaegsete 
kultuuritraditsioonide või 
sporditegevusega, sealhulgas võidujooks 
ja muud võistlusvormid, kui need ei ole 
seotud liha või muude loomsete saaduste 
tootmisega või kui selline tootmine on 
sündmuse endaga võrreldes vähese 
tähtsusega ega oma majanduslikku kaalu;

h) „kultuurisündmused” – sündmused, mis 
on oma põhiolemuselt ja ülekaalukalt 
seotud pikaaegsete 
kultuuritraditsioonidega;

Or. en

Selgitus

Ei ole mingit põhjust jätta spordisündmused käesoleva määruse kohaldamisalast välja. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel – 2 punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) „tapmine” – loomade surmamine 
inimtarbimiseks;

j) „tapmine” – loomade surmamine 
inimtarbimiseks või karusnaha tootmiseks;

Or. en

Selgitus

Tapmise määratlus jätab karusloomad paljudest ettepaneku sätetest välja. Loomadele, keda 
surmatakse nende karusnaha pärast, tuleks pakkuda samal määral kaitset nagu teistele 
käesoleva määrusega hõlmatud loomadele. 
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loomi tuleb surmamisel ja sellega 
seotud toimingutes säästa kõikidest 
välditavatest valudest, ärritustest ja 
kannatustest.

1. Loomi tuleb surmamisel ja sellega 
seotud toimingutes, nagu loomade 
uimastamine, tapaeelne pidamine, 
mahalaadimine, käitlemine, nende 
ülesriputamine, neile köidikkettide 
kinnitamine, säästa kõikidest välditavatest 
valudest, ärritustest ja kannatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib loomi surmata 
ilma eelneva uimastuseta, kui riitus näeb 
ette teistsuguseid meetodeid ja eeldusel, et 
surmamine toimub tapamajas.

2. Erandina lõikest 1 võib loomi surmata 
ilma eelneva uimastuseta, kui riitus näeb 
ette teistsuguseid meetodeid ja eeldusel, et 
surmamine toimub tapamajas ja loomad 
uimastatakse tõhusalt kohe pärast kõri 
läbilõikamist.

Or. en

Selgitus

Muidugi on vaja kaaluda riituslikku tapmist. Ent selleks et kaitsta loomi tarbetute kannatuste 
eest, tuleb kohaldada tapmisjärgse uimastamise põhinõuet.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siiski võivad liikmesriigid otsustada 
sätestada teatavate liikide puhul 
konkreetsed uimastamismeetodid.

Or. en

Selgitus

Teatavatel liikmesriikidel on uimastamismeetoditega seoses rangemad tavad, kui on ette 
nähtud käesolevas määruse ettepanekus. Nad peaksid saama jätkata kõnealuste tavade 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks tuleks ühenduses 1. jaanuariks 
2014 keelata kodulindude elektriliste 
veevannide tehnika.

Or. en

Selgitus

Arvestades Euroopa Toiduohutusameti väljendatud tõsist muret seoses elektrilise 
uimastamisega veevannides, tuleks see meetod järk-järgult kaotada. 
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Karusloomade surmamist peab jälgima 
isik, kellel on artiklis 18 osutatud 
pädevustunnistus, mis hõlmab kõiki neid 
toiminguid, mida sooritatakse nimetatud 
isiku järelevalve all.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Karusnahafarmides töötava personali vabastamiseks vajadusest omada pädevustunnistust ei 
ole mingit põhjust.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Maks

Iga käitaja suhtes kohaldatakse 
asjakohast maksu tapetud looma 
kilogrammi kohta, mis on 
proportsionaalne tapamaja suurusega ja 
mille üle otsustab liikmesriik, kus 
tapamaja asub. Kõnealusest maksust 
saadavaid tulusid kasutatakse artiklis 17 
osutatud tugikeskuse rahastamiseks.

Or. en

Selgitus

On mõistlik, et tugikeskusi peaksid rahastama tootjad. See koormus ei tohiks langeda 
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maksumaksjatele.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada kohaldada 
rangemaid eeskirju kui III lisas 
sätestatud.

Or. en

Selgitus

Teatavatel liikmesriikidel on uimastamismeetoditega seoses rangemad tegevuseeskirjad, kui 
on ette nähtud käesolevas määruse ettepanekus. Nad peaksid saama jätkata kõnealuste 
eeskirjade kohaldamist.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käitajad peavad tagama uimastuseta 
surmatavate loomade liikumise 
mehaanilise piiramise.

2. Käitajad peavad tagama uimastuseta 
surmatavate loomade liikumise 
mehaanilise piiramise ja selle, et loomad 
uimastataks tõhusalt kohe pärast kõri 
läbilõikamist.

Or. en

Selgitus

Muidugi on vaja kaaluda riituslikku tapmist. Ent selleks et kaitsta loomi tarbetute kannatuste 
eest, tuleb kohaldada tapmisjärgse uimastamise põhinõuet.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käitajad kontrollivad ja kinnitavad, et 
loomad, kes tapetakse eelneva 
uimastuseta, uimastatakse tõhusalt kohe 
pärast kõri läbilõikamist kuni surma 
kinnitamiseni.

Or. en

Selgitus

Muidugi on vaja kaaluda riituslikku tapmist. Ent selleks et kaitsta loomi tarbetute kannatuste 
eest, tuleb kohaldada tapmisjärgse uimastamise põhinõuet.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Eespool nimetatud jälgimiskorra 
nõuetekohast rakendamist peab iga päev 
kontrollima ametlik veterinaararst ja selle 
kohta tuleb pidada asjakohast arvestust. 
Igapäevased heaolukontrollid peavad 
sisaldama ka heaolunäitajate ja 
standardses töökorras kirjeldatud keskse 
tähtsusega parameetrite kontrolli. 

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei viidata ametliku veterinaararsti järelevalverollile, kuna see on juba 
hõlmatud määrusega nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud 
loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks. Siiski on ametliku veterinaararsti roll 
kõnealuse määruse jõustamisel hädavajalik ja seda tuleb seepärast selgesõnaliselt rõhutada.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik peab määrama riikliku 
tugikeskuse (edaspidi „tugikeskus”) 
järgmiste ülesannete täitmiseks:

1. Iga liikmesriik peab määrama loomade 
heaoluga seotud teadusharu sõltumatutest 
teadlastest ja teistest ekspertidest 
koosneva riikliku tugikeskuse (edaspidi 
„tugikeskus”) järgmiste ülesannete 
täitmiseks:

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada sõltumatus ja pädevus.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kui käitaja otsustab viia läbi protsessi 
parameetritega, mis ei järgi avaldatud 
suuniseid või häid tavasid, tuleb 
kõnealused parameetreid eelnevalt 
hinnata.

Or. en

Selgitus

Lisada tuleb tõhusad jõustamismeetmed.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nõuda käitajatelt standardse töökorra 
muutmist, eriti tootmise aeglustamist või 
peatamist;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

Lisada tuleb tõhusad jõustamismeetmed.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon esitab 2013. aasta 1. 
jaanuariks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule õigusloomega seotud 
ettepaneku liikuvate tapamajade 
kasutamise suurendamiseks ühenduses.

Or. en

Selgitus

Liikuvad tapamajad vähendavad stressi, mida põhjustab loomadele tapmiseelne käitlemis- ja 
veoga seotud tegevus, ja vähendavad seeläbi madalama lihakvaliteedi ohtu. Lisaks toovad 
need madalama süsinikdioksiidi heite taseme näol kasu keskkonnale.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse [1. jaanuarist 2011]. Seda kohaldatakse [1. jaanuarist 2010].

Or. en

Selgitus

Ei ole põhjust oodata määruse jõustumisega 2011. aastani. 
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I peatükk – tabel 3

Komisjoni ettepanek

Nr Nimi Kirjeldus Loomakategooria Põhiparameetrid Käesoleva lisa II 
peatüki erinõuded

1 Kõrge 
kontsentratsiooniga 
süsinikdioksiid

Teadvusel loomadele gaasisegu manustamine, mis 
sisaldab rohkem kui 30 % süsinikdioksiidi.

Sead, kodulinnud ja 
karusloomad.

Süsinikdioksiidi sisaldus.

Kokkupuute kestus.

Maksimaalne uimastamise ja 

veretustamise vaheline ajavahemik 

(sead).

6. punkt.
7. punkt käib 
kodulindude kohta.

2 Madala 
kontsentratsiooniga 
süsinikdioksiid

Teadvusel loomadele gaasisegu manustamine, mis 
sisaldab vähem kui 30 % süsinikdioksiidi.

Sead ja kodulinnud. Süsinikdioksiidi sisaldus.

Kokkupuute kestus.

Maksimaalne uimastamise ja 
veretustamise vaheline ajavahemik 
(sead).

7. punkt käib 
kodulindude kohta.

3 Inertgaasid Teadvusel loomadele inertgaasi (näiteks argoon või 
lämmastik) segu manustamine, mis sisaldab vähem 
kui 2 % hapnikku.

Sead ja kodulinnud. Hapnikusisaldus.

Kokkupuute kestus.

Maksimaalne uimastamise ja 
veretustamise vaheline ajavahemik 
(sead).

7. punkt käib 
kodulindude kohta.

4 Süsinikmonooksiid 
(puhas allikas)

Teadvusel loomadele gaasisegu manustamine, mis 
sisaldab rohkem kui 4 % süsinikmonooksiidi.

Karusloomad ja põrsad. Gaasiallika kvaliteet.

Süsinikmonooksiidi sisaldus.

Kokkupuute kestus.

8. punkt.
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Gaasi temperatuur.

5 Süsinikmonooksiid 
koos muude 
gaasidega

Teadvusel loomadele gaasisegu manustamine, mis 
sisaldab rohkem kui 1 % süsinikmonooksiidi koos 
muude mürgiste gaasidega.

Karusloomad. Süsinikmonooksiidi sisaldus.

Kokkupuute kestus.

Gaasi temperatuur.

Mootori tekitatud gaasi filtreerimine.

8. punkt.
9. punkt.

Euroopa Parlamendi ettepanek

Nr Nimi Kirjeldus Loomakategooria Põhiparameetrid Käesoleva lisa II 
peatüki erinõuded

1 Kõrge 
kontsentratsiooniga 
süsinikdioksiid

Teadvusel loomadele gaasisegu manustamine, mis 
sisaldab rohkem kui 30 % süsinikdioksiidi.

Sead ja kodulinnud. Süsinikdioksiidi sisaldus.

Kokkupuute kestus.

6. punkt.
7. punkt käib 
kodulindude kohta.

2 Madala 
kontsentratsiooniga 
süsinikdioksiid

Teadvusel loomadele gaasisegu manustamine, mis 
sisaldab vähem kui 30 % süsinikdioksiidi.

Sead ja kodulinnud. Süsinikdioksiidi sisaldus.

Kokkupuute kestus.

Maksimaalne uimastamise ja 
veretustamise vaheline ajavahemik 
(sead).

7. punkt käib 
kodulindude kohta.

3 Inertgaasid Teadvusel loomadele inertgaasi (näiteks argoon või 
lämmastik) segu manustamine, mis sisaldab vähem 
kui 2 % hapnikku.

Sead ja kodulinnud. Hapnikusisaldus.

Kokkupuute kestus.

Maksimaalne uimastamise ja 
veretustamise vaheline ajavahemik 
(sead).

7. punkt käib 
kodulindude kohta.

4 Süsinikmonooksiid 
(puhas allikas)

Teadvusel loomadele gaasisegu manustamine, mis 
sisaldab rohkem kui 4 % süsinikmonooksiidi.

Põrsad. Gaasiallika kvaliteet.

Süsinikmonooksiidi sisaldus.

Kokkupuute kestus.

Gaasi temperatuur.

8. punkt.
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Or. en
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Selgitus

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. 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. peatükk – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kõrge ja madala kontsentratsiooniga 
süsinikdioksiidi, inertgaaside või nende 
segude kasutamine kodulindude puhul

7. Kõrge ja madala kontsentratsiooniga 
süsinikdioksiidi, inertgaaside või nende 
segude kasutamine kodulindude puhul

7.1 Suures kontsentratsioonis 
süsinikdioksiidi ei tohi kasutada 
tapamajades, küll aga võib seda kasutada 
üksnes põllumajandusettevõtetes tibude 
surmamiseks või haiguste tõrjeks. 
7.2 Ainus erand reeglist punktis 7.1 on 
juhud, kui kasutatakse kaheetapilist 
meetodit, mille puhul esimeses etapis 
kasutatakse 30 sekundit segu, mis 
koosneb 40 % süsinikdioksiidist, 30 % 
hapnikust ja 30 % lämmastikust, misjärel, 
kui linnud on juba teadvuseta, 
kasutatakse 80%list süsinikdioksiidi
sisaldust õhus.

Mitte mingil juhul ei tohi gaasid, sisenedes 
kambritesse või ruumidesse, kus asuvad 
uimastatavad ja tapetavad kodulinnud, 
tekitada lindudel põletusi või neid külma 
või kuivusega ärritada.

7.3 Mitte mingil juhul ei tohi gaasid, 
sisenedes kambritesse või ruumidesse, kus 
asuvad uimastatavad ja tapetavad 
kodulinnud, tekitada lindudel põletusi või 
neid külma või kuivusega ärritada.
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7.4. Süsinikdioksiidi ei tohi kasutada 
partide ja hanede puhul.
7.5 Linde veristatakse vaid siis, kui nad on 
surnud.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – alapunkt l.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2 Loomad tuleb pärast saabumist 
võimalikult kiiresti maha laadida ja seejärel 
tarbetu viivituseta tappa.

1.2 Loomad tuleb pärast saabumist 
võimalikult kiiresti maha laadida ja seejärel 
tarbetu viivituseta tappa.

Kodulindude ja jäneseliste puhul ei tohi
ajaperiood, mis hõlmab transporti koos 
mahalaadimise ja tapmise vahelise 
ajavahemikuga, ületada 12 tundi.

Ajaperiood, mis hõlmab transporti koos 
mahalaadimise ja tapmise vahelise 
ajavahemikuga ei tohi ületada:

Imetajate puhul, välja arvatud 
jäneselised, ei tohi transpordile kulunud 
aeg koos mahalaadimise ja tapmise 
vahelise ajavahemikuga ületada:
a) 19 tundi võõrutamata loomade puhul; a) 6 tundi võõrutamata loomade ja 

loomade puhul, keda ei saa transpordi või 
tapaeelse pidamise ajal sööta;

b) 24 tundi hobuste ja sigade puhul; b) 12 tundi kõikide muude loomade puhul.
c) 29 tundi mäletsejate puhul.
Kui need ajapiirid on ületatud, tuleb 
loomad viia tapaeelse pidamise rajatistesse, 

Kui need ajapiirid on ületatud, tuleb 
loomad viia tapaeelse pidamise rajatistesse, 
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toita ja seejärel jätkata neile asjakohaste 
ajavahemike järel mõõdukate toidukoguste 
andmist. Sellisel juhul tuleb loomad 
varustada piisavas koguses allapanuga või 
sellega samaväärse materjaliga, mis tagab 
kõnealustele liikidele vajaliku ja loomade 
arvule vastava mugavuse. Selline materjal 
peab tagama uriini ja fekaalide piisava 
imendumise.

toita ja seejärel jätkata neile asjakohaste 
ajavahemike järel mõõdukate toidukoguste 
andmist. Sellisel juhul tuleb loomad 
varustada piisavas koguses allapanuga või 
sellega samaväärse materjaliga, mis tagab 
kõnealustele liikidele vajaliku ja loomade 
arvule vastava mugavuse. Selline materjal 
peab tagama uriini ja fekaalide piisava 
imendumise.

Or. en

Selgitus

Loomade heaolu jaoks on ülioluline lühendada transpordi ja tapaeelse pidamise aega. 
Selliste loomade transpordi/tapaeelse pidamise aega, keda transpordi/tapaeelse pidamise ajal 
ei toideta, tuleks edaspidi vähendada.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – alapunkt l. -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.-1. Loomade teisaldamise ajal 
koheldakse neid rahulikult. Neil on 
piisavalt ruumi liikumiseks ja kasutatakse 
nende karjainstinkti. Vajaduse korral, 
näiteks hobuslaste puhul, juhitakse loomi 
siiski eraldi. 

Or. en
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