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LÜHISELGITUS

Direktiivi 86/609/EMÜ läbivaatamist ei ole muutnud kiireloomuliseks mitte üksnes uued 
teadmised laboriloomade pidamise etoloogiliste aspektide kohta, vaid ka loomade kasutamise 
uued rakendusviisid, eriti geenitehnika valdkonnas, kuigi see oli omal ajal ajalooline saavutus 
ja sellest ajast alates on tehtud suuri edusamme, eelkõige asendamise, vähendamise ja 
täiustamise (3R – replacement, reduction, refinement) põhimõtte kasutuselevõtmisel. 

Tervitan keskkonnakomisjoni nimel komisjoni ettepanekut direktiiv läbi vaadata. See sisaldab 
väärtuslikke meetmeid loomade heaolu parandamiseks, kusjuures samas kehtestatakse 
rangemad reeglid rahvusvaheliselt tunnustatud humaansete katsemeetodite ja heade 
teadustavade põhimõtete elluviimiseks. See käsitleb paljusid katsetes ja teaduslikel 
eesmärkidel kasutatavate loomade kaitsmisega seotud probleeme. Samas on siiski valdkondi, 
kus komisjoni ettepanekut tuleb tugevdada. 

Loomade heaolu vaatepunktist tervitan direktiivi kohaldamisala laiendamist tundlikele 
loomaloodetele ja selgrootute liikidele ning ka bioloogia alusuuringutele. Samuti tervitan 
humaansete tapmismeetodite lisamist selle direktiivi konteksti. 

Inimahvide ja loodusest püütud primaatide kasutamise viivitamatu keeluga peaks 
etapiviisiliselt kaduma ka mitteinimahvlaste kasutamine. F1 primaatide kasutamise 
etapiviisiline lõpetamine, st loodusest püütud primaatide järeltulijate kasutamise lõpetamine, 
on ülitähtis nii eetilisest kui ka loomade heaolu ja püsimise seisukohast. See meede 
leevendaks survet looduslikele populatsioonidele ja hoiaks ära looduslike primaatide 
kaubandusega seotud julmuse. 

Vastupidiselt komisjoni ettepanekule usume, et reeglist tehtavad erandid jätaksid siiski 
võimaluse teha nende ülimalt ohustatud liikidega laboritekatseid. Niinimetatud inimahvide 
kaitseklausel (artikkel 50) tuleks seega välja jätta. See oleks kooskõlas üle 20 aasta tagasi 
direktiivis 86/609 väljendatud esialgsete kohustustega. Inimahvide ja loodusest püütud 
primaatide katsetes kasutamise keeld või osaline keeld kehtib juba praegu mitmes 
liikmesriigis ja inimahvide kasutamist ELi territooriumil enam ei praktiseerita. Seega on kiire 
ühtlustamine ELi territooriumil võimalik. 

Artikli 13 põhjendatud ja praktiliselt olemasoleva asendamise, vähendamise ja täiustamise 
põhimõtte kohustuslik kasutamine on direktiivi 86/609 vähem range regulatsiooniga võrreldes 
oluline samm edasi. Sisuliselt oluline kogu ELi jaoks on ka valu ja kannatuste lubatud 
ülempiiri kehtestamine (artikkel 15). Loomadele tõsiseid kannatusi põhjustavad protseduurid 
ei tohiks olla lubatud. 

Samas on probleemiks protseduuride liigitamise kriteeriumide puudumine, sest paljud 
ettepanekus sisalduvad meetmed sõltuvad tõsiduse klassifikatsioonist. Pakume sellele 
võimaliku lahenduse, lisades eraldi lisa, et esitada tõsidusastmete esialgsed määratlused. 

Protseduurides kasutatavate meetodite suhtes tuleb täpsustada surma põhjustavaid 
toksikoloogilisi uuringuid (selles valdkonnas on toimunud teatav edasiminek), et loomad ei 
peaks kannatama üle selle aja, kui surm on vältimatu. Katsete tõttu põhjustatud kannatuste 
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tasemete andmete kajastamine, aruandlus ja analüüs peaksid olema kohustuslikud, et anda 
teavet eetilise hindamise ja loa andmise protsessile.

Eetilise hindamise ja loa andmise (IV peatükk) põhimõtted on kesksel kohal. Juba 21 
liikmesriigis kasutatavad eetilised hindamised peavad olema loa andmise protsessi lahutamatu 
osa, mille eesmärk on võrrelda loomade kasutamist teadusuuringutes eetiliste seisukohtadega. 
Sellest suur osa on kahju ja kasu hindamine, loomade kasutamine võrdluses potentsiaalse 
kasuga inimtervisele või meditsiiniuuringutele või reguleerimise vajadusele. Samuti aitab 
tagasiulatuv hindamine kaasa heade teadustavade, loomade heaolu ning asendamise, 
vähendamise ja täiustamise põhimõtte edendamisele. 

Ma tervitan siseriiklikke kontrolle (artikkel 33), milles on sätestatud, et aastas peab toimuma 
vähemalt üks etteteatamata kontroll. Samuti usun, et ELis tuleks luua inspektsioon 
etteteatamata kontrollide läbiviimiseks kasutajaettevõtetes, et tagada tõsiduse klassifikatsiooni 
ühetaoline ja korrektne kohaldamine liikmesriikides. ELi ja siseriiklike kontrollide aruanded 
ja tulemused (eriti käesoleva direktiivi rikkumised) tuleks avaldada. 

Samuti on tervitatav artiklis 40 kavandatav suurem läbipaistvus, mille puhul võetakse arvesse 
konfidentsiaalse teabe kaitsmise vajadust, aga ka komisjoni ja liikmesriikide kohustust aidata 
kaasa alternatiivide leidmisele loomi kasutavatele meetoditele (artikkel 45). See kehtib ka 
riiklike laboratooriumide loomise kohta, kes aitavad valideerida alternatiivseid meetodeid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Eesmärgid

Käesoleva direktiivi eesmärk on lõpetada 
esimesel võimalusel täielikult teaduslikud 
katsed elusloomadega, soodustades ja 
edendades alternatiivsete meetodite 
arendamist ja tagades, et avaliku 
arvamuse muutused loomade kasutamise 
vastuvõetavuse kohta oleksid õigusaktides 
kajastatud. Ühtlasi tuleb tagada katsetes 
kasutatavate loomade kaitsmine kõrgel 
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tasemel, tehes muu hulgas järgmist: 
(a) loomade kaitsmise meetmete ja 
teaduslikes katsetes kasutamise lubamise 
asjaolude korrapärane läbivaatamine;
(b) loomade kasutamine peab olema väga 
läbipaistev ning avalikkust tuleb teavitada 
loomade kaitsmise meetmete rakendamise 
ja loomkatseid asendavate meetodite 
suunas tehtavatest edusammudest. 

Or. en

Selgitus

Kasutatavate loomade arvu ja kannatuste oluline vähendamine ELis on võimalik üksnes 
täpsete mõistete kasutamise puhul. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „katse” – looma kasutamine 
eksperimentaalsetel või muudel teaduslikel 
eesmärkidel, mille tulemus on teada või 
teadmata, mis võivad põhjustada loomale 
valu, kannatusi, stressi või püsivaid 
kahjustusi, sealhulgas igasugused 
meetmed, mille plaanitud või tõenäolise 
tulemusena loom sünnib mõnes sellises 
seisundis või geneetiliselt muundatud uue 
aretusliini loomisel;

(1) „katse” – looma kasutamine 
eksperimentaalsetel või muudel teaduslikel 
eesmärkidel, mille tulemus on teada või 
teadmata, mis võivad põhjustada loomale 
valu, kannatusi, stressi või püsivaid 
kahjustusi, sealhulgas surm ja igasugused 
meetmed, mille plaanitud või tõenäolise 
tulemusena loom sünnib mõnes sellises 
seisundis või geneetiliselt muundatud uue 
aretusliini loomisel;

Or. en

Selgitus

Katse mõiste muutmise eesmärk on lihtsalt täpsustada, et surm on püsiv kahjustus, mis peaks 
avalikkusele olema ilmselge (kuid Ühendkuningriigis on kohus otsustanud teisiti). 
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „projekt” – tööprogramm, millel on 
määratletud teaduslik eesmärk ja mis 
hõlmab ühte või mitut katset;

(2) „projekt” – tööprogramm, millel on 
määratletud teaduslik eesmärk ja mis 
hõlmab ühte või mitut katset ja millele 
saab anda üheainsa eetilise hinnangu;

Or. en

Selgitus

Projekti mõiste muutmise eesmärk on selgitada, et projekt ei tohi olla nii laiahaardeline, et 
sellele ei ole võimalik anda eetilist hinnangut.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „konfidentsiaalne teave” – teave, 
mille nõusolekuta avaldamine põhjustaks 
kahju selle omaniku või kolmanda isiku 
seaduslikele äri- või teadushuvidele. 

Or. en

Selgitus

Konfidentsiaalse teabe kohta on vaja uut mõistet, sest see kontseptsioon on mitmes ettepaneku 
kohas oluline.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) alusuuringud teadmiste edendamiseks 
bioloogia- või käitumisteaduste vallas;

(1) alusuuringud teadmiste edendamiseks 
bioloogia- või käitumisteaduste vallas, kui 
on olemas realistlik võimalus, et saadavad 
teadmised aitavad kaasa punktis 2 
nimetatud eesmärgi saavutamisele;

Or. en

Selgitus

Et edukalt täiustada ja vähendada loomade kasutamist katsetes, peavad katsete eesmärgid 
olema selgelt määratletud ja piiritletud. On oluline, et loomi võib kasutada vaid 
alusuuringutes, millest võib põhjendatult eeldada olulist kasu. Teadlase uudishimu 
rahuldamine ei ole piisav põhjus.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt artikli 50 kaitseklauslile ei 
tohi olenemata lõikest 1 inimahve katsetes 
kasutada.

2. Olenemata lõikest 1 ei tohi inimahve 
katsetes kasutada.

Or. en

Selgitus

Inimahvide kasutamise keeld peab olema absoluutne, sest üldlevinud arusaama kohaselt ei 
ole nende ülimalt tundlike loomade kasutamine moraalselt põhjendatud.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused võivad teha lõikest 1 
erandeid, tuginedes teaduslikule 
põhjendusele selle kohta, et katsetes 
kasutamiseks kasvatatud looma kasutades 
ei ole võimalik katse eesmärki saavutada.

2. Vastavalt artiklile 10 võivad pädevad
asutused teha lõikest 1 erandeid, tuginedes 
mõjuvale teaduslikule ja ühiskondlikule 
põhjendusele selle kohta, et katsetes 
kasutamiseks kasvatatud looma kasutades 
ei ole võimalik katse eesmärki saavutada.

Or. en

Selgitus

Loodusest pärit loomad kogevad märkimisväärselt suuremaid kannatusi võrreldes selleks 
otstarbeks kasvatatud loomadega. Vaid väga erandlikel juhtudel võiks nende kasutamist 
arutada. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuid alates III lisas sätestatud 
kuupäevadest tagavad liikmesriigid, et 
selles lisas loetletud ahvilisi tohib katsetes 
kasutada ainult siis, kui nad on 
vangistuses kasvanud loomade järglased.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Miski ei õigusta vabaduses kasvanud ahviliste kasutamist pikema aja jooksul, mis tundub 
olevat komisjoni kavatsus. Kõik II lisas loetletud liigid peaksid eranditult olema selleks 
otstarbeks kasvatatud. 
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused võivad teaduslikule 
põhjendusele tuginedes teha lõikest 1 
erandeid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 10 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui tuimastus ei sobi katse eesmärgiga, 
välja arvatud siis, kui katse toob kaasa 
tõsiseid vigastusi, mis võivad põhjustada 
tugevat valu.

(b) kui tuimastus ei sobi katse eesmärgiga, 
tingimusel et katse ei põhjusta enam kui 
leebet valu või vaeva.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudetud direktiivi esmane eesmärk on kaitsta loomi ja vähendada kannatusi, 
mida nad katsete ajal võivad tunda. Valu, kannatusi ja stressi tuleks vältida või vähemalt 
hoida kogu aeg väga madalal tasemel, isegi kui katse viiakse läbi ilma tuimastuse või 
valutustamiseta.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et loomadele ei 
anta ilma piisava tuimastus- või 
valutustamistasemeta sellist ravimit, mis 
takistab või piirab neid valu välja 
näitamast.

4. Liikmesriigid tagavad, et loomadele ei 
anta sellist ravimit, mis takistab või piirab 
neid valu välja näitamast.

Sellistel juhtudel esitatakse teaduslik 
põhjendus koos üksikasjaliku tuimastus-
või valutustamisrežiimi kirjeldusega.

Or. en

Selgitus

On täiesti vastuvõetamatu, et loomale antakse ravimit, mis takistab valu välja näitamast.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui loom võib tuimastuse üle minnes 
kannatada märkimisväärset valu, 
rakendatakse tema suhtes ennetavat ja 
operatsioonijärgset valutustamist või 
mõnda muud asjakohast valu leevendavat 
meetodit eeldusel, et see sobib katse 
eesmärgiga. Kui valuvaigistiravi ei ole 
võimalik, surmatakse loom viivitamata 
humaansel viisil.

5. Kui loom võib tuimastuse üle minnes 
kannatada valu, rakendatakse tema suhtes 
ennetavat ja operatsioonijärgset 
valutustamist või mõnda muud asjakohast 
valu leevendavat meetodit eeldusel, et see 
sobib katse eesmärgiga. Kui valuvaigistava 
meetodiga ravi ei ole võimalik, surmatakse 
loom viivitamata humaansel viisil. Mingil 
juhul ei tohi lubada loomal kannatada 
enamat kui leebet tuimastusjärgset valu.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 14 lõike 2 punkti b muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et võimaliku 
valu, kannatuste, stressi ja püsivate 
kahjustuste, sekkumise sageduse, 
etoloogiliste vajaduste äravõtmise ning 
tuimastuse või valutustamise või mõlema 
kasutamise kestuse ja intensiivsuse põhjal 
klassifitseeritakse kõik katsed „kuni 
leebeteks”, „mõõdukateks”, „tõsisteks” ja 
„taastumatu elutegevusega” katseteks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Katse tõsiduse mõisted tuleb ühtlustada kogu Euroopa Liidus ning kuni mõistete lõpliku 
heakskiitmiseni komisjonis on vajalikud ajutised mõisted. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Hiljemalt […]* esitab komisjon 
ettepaneku katse tõsiduse mõistete kohta, 
mille hulka kuuluvad „kuni leebe”, 
„mõõdukas” ja „tõsine”. Selle 
kuupäevani tuleb liikmesriikides 
juhinduda VII a lisas kehtestatud 
selgitavatest üleminekumõistetest. 
* 18 kuu jooksul alates käesoleva direktiivi 
jõustumisest.

Or. en
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Selgitus

Vt artikli 15 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Ilma et see piiraks punkti 1 üldist 
iseloomu, tuleb igal kasvandusel, tarne- ja 
kasutajaettevõttel tagada, et kogu aeg on 
kohal vähemalt üks koolitatud töötaja (ja 
vajaduse korral rohkem), kes hoolitseb 
loomade heaolu eest, viib vajaduse korral 
läbi eutanaasia või kutsub veterinaararsti. 

Or. en

Selgitus

On selge, et loomad, kelle peal tehakse invasiivseid katseid, vajavad ööpäevaringset hooldust 
(nii veterinaarset kui muud). Hoolduse vajaduse tekkimise aega ei ole võimalik prognoosida 
või seda tööajaga piirata. Veterinaaride kutsejuhised nõuavad veterinaaride ööpäevaringset 
kättesaadavust kõigi klientide jaoks. Laboratooriumi kontekstis, nagu muudeski kontekstides, 
tähendab see isikut, kes on võimeline veterinaari välja kutsuma. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alalisse eetilise hindamise üksusesse 
kuulub määratud veterinaar, ettevõttes 
loomade heaolu ja hooldamise eest 
vastutav(ad) isik(ud) ning kasutajaettevõtte 
puhul ka üks teadlasest liige.

2. Alalisse eetilise hindamise üksusesse 
kuulub vähemalt määratud veterinaar, 
ettevõttes loomade heaolu ja hooldamise 
eest vastutav(ad) isik(ud) ning 
kasutajaettevõtte puhul ka üks teadlasest 
liige, asendamise, vähendamise ja 
täiustamise kogemusega isikud ning 
sõltumatu, loomade heaolus kogenud, ent 
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vastava väljaõppeta isik.

Or. en

Selgitus

Et tagada eetilise hindamise üksuse otsuste objektiivsus, peavad selle liikmed esindama nii 
loomade kui ka teaduse huve. Heaks eeskujuks on inimuuringute eetikakomisjonid. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et alalise eetilise 
hindamise üksuse poolt ettevõttele antud 
nõuanded ja nendega seotud otsused 
dokumenteeritakse ja säilitatakse.

2. Liikmesriigid tagavad, et alalise eetilise 
hindamise üksuse poolt ettevõttele antud 
nõuanded ja nendega seotud otsused 
säilitatakse ja avaldatakse, kui on kaitstud 
konfidentsiaalne teave ja anonüümsus.

Or. en

Selgitus

Jättes kõrvale konfidentsiaalse teabe, tuleks avaldada eetilise hindamise aruanne, et Euroopa 
kodanikud saaksid täieliku ja moonutamata pildi loomkatsete reaalsusest. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal ahvilise kohta on kaust, millesse 
kantakse andmeid kogu tema elu jooksul.

2. Igal ahvilise, kassi ja koera kohta on 
kaust, millesse kantakse andmeid kogu 
tema elu jooksul.

Or. en
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Selgitus

Kui Euroopa Komisjon tundub mõistvat ahviliste, koerte ja kassidega seotud teabe säilitamise 
vajadust (ja saab seega aru konkreetselt nende liikide kasutamise vastuolulisusest), ei ole 
selge, miks kehtib individuaalse kausta pidamise kohustus vaid ahviliste kohta. Olenemata 
heaolukaalutlustest, on see kahtlemata oluline teaduslikust aspektist. Seda tuleks laiendada 
vähemalt kassidele ja koertele (eeldusel, et nendega katsete jätkamine on teatud aja jooksul 
lubatud).

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõikide kontrollide andmeid säilitatakse 
vähemalt viis aastat.

4. Kõikide kontrollide andmeid säilitatakse 
vähemalt viis aastat ning kontrollide 
andmete kokkuvõtted, kaasa arvatud 
andmed käesoleva direktiivi nõuete 
mittetäitmise kohta, tehakse anonüümses 
vormis ja ilma konfidentsiaalse teabeta 
avalikkusele kättesaadavaks komisjoni 
veebilehel.

Or. en

Selgitus

Muudetud direktiivis tuleb viidata läbipaistvuse ja vastutuse põhimõttele. Seepärast on 
rikkumistega seotud teabe avaldamine oluline, et teavitada avalikkust loomade tegeliku 
kasutamise kohta katsetes. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib teostada järelevalvet
siseriiklike kontrollide infrastruktuuri ja
teostamise üle liikmesriikides.

1. Komisjon nimetab ELi inspektorid 
teostama järelevalvet siseriiklike 
kontrollide infrastruktuuri ja teostamise üle 
liikmesriikides ja tagama, et tõsiduse 
klassifitseerimine toimuks kogu ELi 
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territooriumil õigesti ja ühetaoliselt. 

Or. en

Selgitus

ELi kodanikele aruandva ja ELi territooriumi häid tavasid koondava ELi inspektsiooni 
loomine tagaks loomade heaolu minimaalsete standardite kohaldamise ühetaoliselt kõigis ELi 
liikmesriikides. 

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kelle territooriumil 
järelevalvet teostatakse, annab komisjoni 
ekspertidele nende tööks kogu vajaliku abi. 
Komisjon teavitab asjaomase liikmesriigi 
pädevat asutust järelevalve tulemustest.

2. Liikmesriik, kelle territooriumil 
järelevalvet teostatakse, annab EL 
inspektoritele nende tööks kogu vajaliku 
abi. Komisjon teavitab asjaomase 
liikmesriigi pädevat asutust järelevalve 
tulemustest ning annab kodanikele ja 
sidusrühmadele aru ELi inspektorite
läbiviidud kontrollide kohta.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 34 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Asjaomase liikmesriigi pädev asutus 
võtab järelevalve tulemuste 
arvessevõtmiseks meetmed.

3. Asjaomase liikmesriigi pädev asutus 
võtab ELi inspektorite soovituste 
arvessevõtmiseks meetmed.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) ettevõtete tehtud eetilise hindamise 
aruanne; 

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projekt on teaduslikult põhjendatud või 
seadusega nõutud;

(a) projekt on teaduslikult põhjendatud;

Or. en

Selgitus

Pädev asutus peab tagama, et kõik projektid oleksid teaduslikult põhjendatud. 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) projekti eesmärgid õigustavad loomade 
kasutamist;

(b) projekti eesmärgid ja loomadele 
põhjustatav võimalik valu, kannatused, 
stress või püsivad kahjustused õigustavad 
nende kasutamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kui hinnatakse aine, koostisosa või 
toote ohutust või tõhusust, selle 
kavandatud või tõenäoline kasutus.

Or. en

Selgitus

Kõiki projekte tuleb pärast nende lõppemist ilma vahet tegemata tagasiulatuvalt hinnata. 
Toimivaid hindamiseeskirju tuleb loogiliselt täiendada kooskõlas loomade kannatuste 
mõistmise arenguga ja uuringust saadava tegeliku kasuga. Tagasiulatuv hindamine on 
ühtmoodi oluline nii teadusuuringute kui ka loomade heaolu jaoks. 

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõiki projekte jälgitakse kogu nende 
elutsükli jooksul ja neid hinnatakse pärast 
lõppemist tagasiulatuvalt. 

Or. en

Selgitus

Vt artikli 37 lõike 2 punkti e a muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) loomadele tekitatud kahju, sealhulgas (b) loomadele tekitatud kahju, sealhulgas 
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kasutatud loomade arv ja liigid ning 
katsete tõsidus;

kasutatud loomade arv ja liigid ning kahju 
iseloom, tase ja kestus;

Or. en

Selgitus

Tõhusaid hindamiseeskirju tuleb loogiliselt täiendada kooskõlas loomade kannatuste 
mõistmise arenguga. 

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 
vabastatakse tagasiulatuva hindamise 
nõudest kõik projektid, mille raames 
viiakse läbi ainult „kuni leebeid” katseid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ilma vahet tegemata tuleks tagasiulatuvalt hinnata kõiki projekte.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) eetilise hindamise tulemused.

Or. en
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eetilise hindamise tulemuste põhjal 
täpsustab kasutajaettevõte mittetehnilises 
projektikokkuvõttes, kas projekti puhul on 
vaja sooritada tagasiulatuv hindamine 
ning millise tähtaja jooksul seda teha 
tuleb.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõigi avaliku järelevalve tõkete kõrvaldamiseks ja usaldusväärsuse saavutamiseks tuleb 
avaldada teave, mis ei ole konfidentsiaalne ega isikutega seotud. See on ühtmoodi oluline 
inimtervise ja loomade heaolu jaoks. See hõlmab ka projektidega seotud rikkumisi ja 
mittekonfidentsiaalset teavet, nii negatiivset kui positiivset (viimane on inimtervise jaoks väga 
oluline). Kõik mittetehnilised kokkuvõtted tuleb avaldada. 

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teevad loa saanud 
projektide mittetehnilised 
projektikokkuvõtted ja kõik nende 
uuendused avalikkusele kättesaadavaks.

4. Liikmesriigid teevad avalikkusele 
kättesaadavaks ja kergesti ligipääsetavaks
loa saanud projektide mittetehnilised 
projektikokkuvõtted ja kõik nende 
uuendused ning igasuguse muu teabe, mis 
ei ole konfidentsiaalne või mille 
avaldamine võimaldaks tuvastada isiku 
samasust või avalikustaks kasvanduse, 
tarneettevõtte või kasutajaettevõtte, mille 
tegutsemine loomuuringutes ei olnud veel 
avalik teave. Muu teave hõlmab nii 
projekti negatiivset kui ka positiivset 
teavet.

Or. en
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Selgitus

Vt artikli 40 lõike 2 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui on kaitstud konfidentsiaalne
teave ja isikuandmed, teevad liikmesriigid 
avalikkusele kättesaadavaks käesoleva 
direktiiviga, siseriiklike õigusnormidega 
ja lubade rikkumistega seotud 
mitteisiklikud andmed.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 40 lõike 2 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab teiselt liikmesriigilt 
vastu seadusega nõutud andmed, mis on 
saadud ühenduse õigusaktide alusel 
tunnustatud katsete tulemusel, kui edaspidi 
ei ole seoses nende andmetega 
rahvatervise, ohutuse või keskkonna 
kaitseks vaja katseid teha.

1. Iga liikmesriik võtab teiselt liikmesriigilt 
vastu andmed, mis on saadud ühenduse 
õigusaktide alusel tunnustatud katsete 
tulemusel või tehtud vastavalt ühenduse 
õigusele.

Or. en
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Selgitus

Transparency between Member States should contribute to avoid the duplication of animal 
experiments. Information on the outcomes of a procedure whether they are negative or not 
need to be accessible to researchers in order to avoid unnecessary suffering of animals.

Such system of data-sharing already exists in the REACH Regulation (Artikkel 30). A positive 
duty should be placed on researchers to take reasonable steps to ensure that animal data has 
not already been generated. Only where existing data is scientifically unreliable, and there is 
sufficient societal need, should repeated animal procedures be permitted.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väljaspool seadusega nõutud 
katsevaldkonda tagavad liikmesriigid 
katsete tulemusel saadud andmete 
jagamise, võttes arvesse konfidentsiaalse 
teabe kaitset.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 44 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Enne projektiloa taotlemist peab 
protseduuri teha kavatsev isik astuma 
kõik põhjendatud sammud, et selgitada 
välja, kas kavatsetava projekti eesmärgiks 
olevad andmed on juba olemas, ning kui 
on, saada neile juurdepääs, vajaduse 
korral nende eest tasudes. Samuti 
kontrollivad liikmesriigid enne loa 
andmist, kas sellised andmed on juba 

Adlib Express Watermark



PE420.060v01-00 22/31 PA\767040ET.doc

ET

olemas.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 44 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kui vastavad andmed on 
vastuvõetavas vormis olemas, annavad 
liikmesriigid projektile loa üksnes siis, kui 
see on vajalik rahvatervise, ohutuse või 
keskkonna kaitseks.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 44 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid aitavad kaasa 
selliste alternatiivsete meetodite 
väljatöötamisele ja valideerimisele, mis 
võiks anda loomkatsetega samaväärset või 
paremat teavet, kuid kus ei kasutata loomi 
või kasutatakse neid vähem või mis 
nõuavad vähem valulikke katseid, ning 
võtavad muid meetmeid, mida nad 
uurimistöö soodustamiseks selles 
valdkonnas asjakohaseks peavad.

Komisjon ja liikmesriigid aitavad 
rahaliselt ja muul viisil kaasa selliste 
alternatiivsete meetodite väljatöötamisele 
ja vajaduse korral teaduslikule 
valideerimisele, mille eesmärk on anda 
loomkatsetega võrreldavat teavet, kuid kus 
ei kasutata loomi või kasutatakse neid 
vähem või mis nõuavad vähem valulikke 
katseid, ning võtavad muid meetmeid, 
mida nad uurimistöö soodustamiseks selles 
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valdkonnas asjakohaseks peavad.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [üks aasta pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist] määrab iga 
liikmesriik loomade kasutamist 
asendavate, vähendavate ja täiustavate
alternatiivsete meetodite valideerimiseks 
siseriikliku referentlabori.

1. Hiljemalt [üks aasta pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist] määrab iga 
liikmesriik alternatiivsete meetodite 
tippkeskuse, kuhu kuulub ka siseriiklik 
referentlabor, mis on mõeldud 
loomkatsetele leitavate regulatiivsetel 
eesmärkidel kasutatavate alternatiivide 
valideerimiseks.

Or. en

Selgitus

Viimastel aastatel on rahvusvaheliste standardite kohaselt läbiviidud spetsiaalsete 
uurimisprogrammide, heade tavade vahetamise ja valideerimisuuringute abil toimunud 
märkimisväärsed edusammud loomkatsete kasutamise asendamise, vähendamise ja 
täiustamise suunas. Selles valdkonnas tuleks jõupingutusi suurendada, et parandada loomade 
heaolu ja vähendada nende kannatusi, ning alternatiivsete meetodite riiklike keskuste 
rajamine peaks võimaldama koordineeritud ja strateegiliselt sihipäraseid jõupingutusi.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad siseriiklikuks 
referentlaboriks määrata ainult vastavalt 
direktiivile 2004/10/EÜ akrediteeritud 
labori.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Vt artikli 46 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 3 – sissejuhatav lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Siseriiklikud referentlaborid täidavad 
järgmisi nõudeid:

3. Siseriiklikud alternatiivsete meetodite 
tippkeskused täidavad järgmisi nõudeid:

Or. en

Selgitus

Vt artikli 46 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Iga liikmesriik teatab komisjonile oma 
referentlabori nime ja aadressi. Komisjon 
teeb siseriiklike referentlaborite loendi 
avalikult kättesaadavaks.

6. Iga liikmesriik teatab komisjonile oma 
siseriikliku tippkeskuse ja referentlabori 
nime ja aadressi. Komisjon teeb siseriiklike 
tippkeskuste ja referentlaborite loendi 
avalikult kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 46 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Pärast siseriiklike referentlaboritega 
konsulteerimist kehtestab komisjon 
valideerimisuuringute prioriteedid ning 
jagab nende laborite vahel uuringute 
teostamisega soetud tööülesanded.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 46 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kohandada II kuni VII lisa
tehnilisele ja teaduslikule arengule.

Komisjon võib kohandada I kuni VII a lisa
tehnilisele ja teaduslikule arengule.

Or. en

Selgitus

Vastavalt tehnika ja teaduse arengule tuleks samuti läbi vaadata selgrootute nimekiri, kaasa 
arvatud iseseisvalt toituvad vastsevormid.

Vt ka artikli 15 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigil on põhjendatult 
alust arvata, et meetmed on 
vajalikud liigi säilitamiseks või 
seoses inimestele eluohtliku ja 
invaliidistava kliinilise seisundi 
ootamatu ilmnemisega, võib ta 
lubada inimahvide kasutamist 
katsetes, mille eesmärk on üks 
nendest eesmärkidest, millele 
viidatakse artikli 5 punkti 2 
alapunktis a, punktis 3 või 
punktis 5, eeldusel et katse 
eesmärki ei ole võimalik 
saavutada muid liike kui 
inimahve kasutades või muid 
meetodeid kasutades. Viide artikli 
5 punkti 2 alapunktile a ei hõlma 
siiski viidet loomade ja taimede 
kohta.

2. Liikmesriigid peavad viivitamata 
teavitama komisjoni ja teisi 
liikmesriike, põhjendades oma 
otsust ning esitades lõikes 1 
kirjeldatud olukorra kohta 
tõendusmaterjali, millel ajutised 
meetmed põhinevad.

3. Komisjon teeb oma otsuse 60 
päeva jooksul pärast liikmesriigilt 
teabe saamist artikli 51 lõikes 2 
ettenähtud korras. See otsus kas:

(a) annab õiguse võtta ajutisi 
meetmeid otsuses 
kindlaksmääratud 
ajavahemiku jooksul või

(b) nõuab liikmesriigilt ajutise 
meetme tühistamist.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Kõnealused sätted ei ole vajalikud, sest avalikkus on ülekaalukalt inimahvidega tehtavate 
katsete vastu. 

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi 
hiljemalt [10 aastat pärast jõustumise 
kuupäeva], võttes arvesse arengut selliste 
alternatiivsete meetodite väljatöötamises, 
mis ei eelda loomade, eriti ahviliste 
kasutamist, ning teeb
muudatusettepanekud, kui see on 
asjakohane.

Hiljemalt […]* ja pärast seda iga 5 aasta 
järel vaatab komisjon, konsulteerides 
sidusrühmadega, käesoleva direktiivi läbi 
ning teeb selle kohta 
muudatusettepanekuid, kaasa arvatud 
võimalike protseduurides kasutatavate 
liikide ja projektiliikidega, mille puhul 
võidakse anda luba, seotud 
muudatusettepanekud. Seda tehes 
juhindub komisjon järgmistest 
põhimõtetest:
(a) käesolev direktiiv peaks kajastama 
muutusi avalikus arvamuses selle kohta, 
millal on loomade kasutamine 
protseduurides põhjendatud ja millist 
hooldust on neil õigus saada, aga ka 
teaduslikke arenguid; 
(b) esmatähtis peaks olema vähendada ja 
lõpetada suurimat lubatud valu, 
kannatusi, stressi või püsivaid kahjustusi 
tekitavad protseduurid, mille eesmärk ei 
ole leevendada inimestele eluohtlikke ja 
invaliidistavaid kliinilisi seisundeid,
Lõplik eesmärk, millega kõik 
sidusrühmad nõustuvad, on 
elusloomadega tehtavate protseduuride 
lõpetamine. 
___________
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* Viie aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest.

Or. en

Selgitus

Direktiivi läbivaatamise protsess peaks olema piisavalt paindlik, et võtta arvesse edasist 
avalikkuse mure muutumist, mõista konkreetse liigi võimet kannatada ja alternatiivsete 
meetodite väljatöötamise seisu ja teadust üldisemalt. Kõik direktiivi põhilised elemendid tuleb 
korrapäraselt läbi vaadata, et tagada ELi õigusaktide vastavus kehtivatele loomade heaolu 
minimaalsetele standarditele, uutele teaduslikele andmetele ja kehtivatele headele tavadele.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad käesoleva direktiivi 
rakendamiseks määrata ka selliseid 
asutusi, mis ei ole avaliku võimu kandjad. 
Selliseid määratud asutusi käsitletakse 
käesoleva direktiivi kohaldamisel 
pädevate asutustena. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et tagada läbipaistvuse põhimõtte täielik kohaldamine kodanike jaoks, peaks muudetud 
direktiivi rakendaja olema riigiasutus.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 55 a
Selliste toodete turuleviimine, mille 

väljatöötamine ei ole kooskõlas käesoleva 

Adlib Express Watermark



PA\767040ET.doc 29/31 PE420.060v01-00

ET

direktiiviga
1. Kui on piisavalt mitteloomseid 
alternatiivseid meetodeid, on astsiidi 
meetodil toodetud monoklonaalsete 
antikehade import ja ühenduse turule 
viimine keelatud. 
2. Komisjon, tegutsedes artiklis 51 
osutatud korras, kaalub vähemalt kord 
aastas, kas teiste toodete import 
ühendusse ja ühenduse turule viimine 
peaksid samuti olema keelatud põhjusel, 
et nende väljatöötamisel oleks võinud 
kasutada mitteloomseid meetodeid või on 
nad töötatud välja tingimustel, mis 
oluliselt erinevad käesoleva direktiiviga 
nõutavast. 

Or. en

Selgitus
In response to a Written European Parliamentary question (Written question by Jens Holm 
(GUE/NGL) to the Commission (27 October 2008) answered on the 15th of January 2009 by 
Commissioner Dimas on behalf of the European Commission), the European Commission has 
confirmed that the production of MAbs by the (extremely painful) mouse ascites method is no 
longer scientifically necessary, except in rare cases. It is therefore unacceptable that MAbs 
unnecessarily thus produced should be imported into the EU. A ban on their import would be 
WTO-complaint (Artikkel XX(a) of GATT (public morals)) because, as the Proposal clearly 
recognises, there is a moral imperative to use non-animal alternatives wherever possible and 
it makes no sense if that principle can be circumvented by imports into the EU. The EU 
should also consider on a regular basis whether the import of other specific products 
developed in ways which would not be permitted under the revised Directive should be 
prohibited. This would not extend to all products but be decided on a case-by-case basis.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
 III lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VII a lisa
Üldine katsete tõsiduse astmete kirjeldus 

üleminekuperioodil (direktiivi artikkel 15)
Ei ole stressi: katse tõsiduse hinne 0
Loomade ellu sekkumine ja nendega 
manipuleerimine eksperimenteerimise 
eesmärgil, mis ei põhjusta loomadele valu, 
kannatusi, vigastusi, suurt ärevust ega 
üldise olukorra märkimisväärset 
halvenemist. Näited veterinaarpraktikast: 
vereproovide võtmine diagnoosimiseks, 
ravimi naha alla süstimine. 
Väike stress: katse tõsiduse hinne 1
Loomade ellu sekkumine ja nendega 
manipuleerimine eksperimenteerimise 
eesmärgil, mis põhjustab loomadele 
lühikest aega väikest stressi (valu või 
vigastust).
Näited veterinaarpraktikast: ravimi 
süstimine, kui see nõuab liikumise 
piiramist, isaste loomade kastreerimine 
valuvaigistite mõju all. 
Mõõdukas stress: katse tõsiduse hinne 2
Loomade ellu sekkumine ja nendega 
manipuleerimine eksperimenteerimise 
eesmärgil, mis põhjustab loomadele 
lühikeseks ajaks mõõdukat stressi või 
keskpikaks kuni pikaks ajaks väikest 
stressi (valu, kannatusi või vigastusi, 
suurt ärevust või üldise olukorra 
märkimisväärset halvenemist). 
Näited veterinaarpraktikast: ühe 
jalaluumurru kirurgiline ravi, emaste 
loomade kastreerimine.
Tugev stress: katse tõsiduse hinne 3
Loomade ellu sekkumine ja nendega 
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manipuleerimine eksperimenteerimise 
eesmärgil, mis põhjustab loomadele tõsist 
või väga tõsist stressi või keskpikaks kuni 
pikaks ajaks mõõdukat stressi (tugevat 
valu, pikaajalisi kannatusi või tõsiseid 
vigastusi, äärmuslikku ja püsivat ärevust 
või üldise olukorra märkimisväärset ja 
püsivat halvenemist). 
Näited veterinaarpraktikast: 
prognoositavad surmavad nakkused ja 
neoplastilised haigused ilma enneaegse 
eutanaasiata.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 15 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust.
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