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LYHYET PERUSTELUT

Eivät ainoastaan laboratorioeläinten pitämiseen liittyvät etologiset seikat, vaan myös eläinten 
käyttöä koskevat uudet sovellukset erityisesti geenitekniikan alalla tekivät direktiivin 
86/609/ETY tarkistamisesta kiireellisen tehtävän, vaikka direktiivi olikin aikanaan 
historiallinen saavutus ja hyvää edistystä on saatu aikaan sen jälkeen erityisesti ottamalla 
käyttöön nk. 3R-periaate (replacement, reduction, refinement), jonka mukaan eläinkokeita 
pyritään korvaamaan, vähentämään ja kehittämään.  

Ympäristöasioiden valiokunnan puolesta toivotan erittäin tervetulleeksi komission ehdotuksen 
direktiivin tarkistamiseksi. Ehdotukseen sisältyy tärkeitä toimenpiteitä, jotka parantavat 
eläinten hyvinvointia ottamalla käyttöön tiukempia määräyksiä humaaneista koetekniikoista 
ja hyvästä tieteen tekemisen tavasta kansainvälisesti hyväksyttyjen periaatteiden antamien 
suuntaviivojen mukaisesti. Ehdotus kattaa monia huolenaiheita, jotka koskevat kokeellisiin ja 
tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua. On kuitenkin olemassa aloja, joiden 
osalta komission ehdotus kaipaa vahvistamista.

Eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta pidän tervetulleena direktiivin soveltamisalan 
laajentamista kattamaan eläinten tuntevat sikiöt ja selkärangattomat lajit sekä biologisen 
perustutkimuksen. Tervetulleita ovat myös direktiivin yhteydessä esitellyt humaanit eläinten 
lopettamismenetelmät. 

Ihmiselle suhteellisen läheistä sukua olevien lajien käyttö on lopetettava vaiheittain 
kieltämällä välittömästi ihmisapinoiden ja luonnosta vangittujen kädellisten käyttö.   
Luonnosta vangittujen kädellisten ensimmäisen sukupolven jälkeläisten (F1) käytön 
lopettaminen vaiheittain on äärimmäisen tärkeää sekä eettisestä että eläinten hyvinvointia ja 
säilymistä koskevasta näkökulmasta. Toimenpide vähentää luonnossa elävää kantaa koskevaa 
painetta ja ehkäisee luonnossa elävien kädellisten kauppaan liittyviä julmuuksia. 

Komission ehdotuksen vastaisesti uskomme, että poikkeukset tästä määräyksestä jättäisivät 
auki mahdollisuuden käyttää näitä erittäin uhanalaisia lajeja laboratoriokokeissa. Niin sanottu 
ihmisapinoita koskeva "suojalauseke" (50 artikla) on tämän vuoksi poistettava. Sen 
poistaminen käy yksiin direktiivissä 86/609 yli kaksikymmentä vuotta sitten ilmaistujen 
alkuperäisten sitoumusten kanssa. Ihmisapinoiden ja luonnosta vangittujen kädellisten 
käyttämistä toimenpiteissä koskevat kiellot tai osittaiset kiellot ovat jo voimassa useissa 
jäsenvaltioissa, ja ihmisapinoiden käyttöä ei enää harjoiteta EU:n alueella. Tämän vuoksi 
nopea yhdenmukaistaminen koko Euroopassa on mahdollista.

13 artiklaan sisältyvä järkevästi ja käytännössä käytettävissä olevien 3R-menetelmien 
pakollinen käyttö on merkittävä askel eteenpäin direktiivissä 86/609 olevaan väljempään 
määräykseen verrattuna. Välttämätöntä on myös määritellä koko EU:n laajuisesti sallitun 
kivun ja tuskan tuottamisen yläraja (15 artikla). Eläimille vakavaa tuskaa aiheuttavia 
toimenpiteitä ei tule sallia. 

Toimenpiteiden luokittelua koskevien vaatimusten puute on kuitenkin huolestuttavaa, koska 
monet ehdotukseen sisältyvät toimenpiteet riippuvat vakavuusasteen luokittelusta. 

Adlib Express Watermark



PE420.060v01-00 4/31 PA\767040FI.doc

FI

Ehdotamme tähän asiaan ratkaisua lisäämällä ehdotukseen ylimääräisen liitteen, jonka 
tarkoituksena on antaa väliaikaiset vakavuusasteiden määritelmät. 

Toimenpiteissä käytettävien menetelmien osalta on parannettava toksikologisia tutkimuksia, 
joiden edellytyksenä on niiden päättyminen kuolemaan, jotta estetään eläinten kärsiminen 
enemmän kuin sinä aikana, jolloin kuolema on väistämätön. Kärsimystasojen kirjaamisen, 
niistä raportoinnin ja niiden arvioimisen on oltava pakollista, jotta tietoa voidaan välittää 
eettistä arviointia ja hyväksyntämenettelyä varten. 

Eettistä arviointia ja hyväksyntää koskevat periaatteet (IV luku) ovat tärkeässä osassa. 
Eettisten arviointien, jotka ovat jo käytössä 21 jäsenvaltiossa, on oltava olennainen osa 
hyväksyntämenettelyä, jonka tavoitteena on verrata eläinten käyttöä tieteellisissä 
tutkimuksissa eettisten ongelmien kanssa. Tärkeä osa sitä on haitan/hyödyn arviointi, jossa 
eläinten käyttöä verrataan ihmisterveydelle, lääketieteelliselle tutkimukselle tai 
sääntelytarpeelle oletettavasti koituviin hyötyihin. Lisäksi takautuva arviointi edistää hyvää 
tieteen tekemisen tapaa sekä eläinten hyvinvointia ja 3R-menetelmiä. 

Pidän tervetulleina kansallisia tarkastuksia (33 artikla), joissa ehtona on ainakin yksi ilman 
ennakkoilmoitusta tehtävä tarkastus vuodessa. Uskon myös, että on perustettava EU:n 
tarkastajaelin suorittamaan ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä laitosten tarkastuksia sen 
varmistamiseksi, että vakavuusasteiden luokitteluja sovelletaan jäsenvaltioissa 
yhdenmukaisesti ja oikein. EU:n ja kansallisten tarkastusten raportit ja niissä tehdyt havainnot 
(erityisesti tätä direktiiviä koskevat rikkomukset) on julkistettava. 

Myös 40 artiklassa ehdotettu avoimuuden lisääminen on tervetullutta ottaen huomioon 
luottamuksellisten tietojen turvaamisen tarpeen sekä komission ja jäsenvaltioiden 
velvollisuuden osallistua eläinkokeille vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien kehittämiseen 
(45 artikla). Tämä koskee myös kansallisten laboratorioiden perustamista vaihtoehtoisten 
menetelmien validoinnin tukemiseksi.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Tavoitteet
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Direktiivin tavoitteena on pyrkiä kohti 
tavoitetta korvata täysin ja niin nopeasti 
kuin mahdollista tieteellistä tarkoitusta 
varten elävillä eläimillä suoritettavat 
toimenpiteet tukemalla ja edistämällä 
vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä
ja varmistamalla, että kehittyvä yleinen 
mielipide eläinten käytön 
hyväksyttävyydestä otetaan 
asianmukaisesti huomioon laissa samalla 
kun varmistetaan toimenpiteissä 
käytettävien eläinten suojelun korkea taso 
(muun muassa) seuraavien toimien
avulla:
a) eläinten suojelua koskevien 
toimenpiteiden sekä niiden olosuhteiden, 
joissa eläimiä voidaan käyttää tieteellisiä 
tarkoituksia varten, säännöllinen 
tarkistaminen;
b) eläinten käyttöä ja eläinten suojelua 
koskevien toimenpiteiden toimeenpanosta 
ja eläimet korvaavien vaihtoehtoisten 
menetelmien kehityksestä yleisölle 
tiedottamista koskevan avoimuuden 
korkea taso.

Or. en

Perustelu

Käytettyjen eläinten lukumäärän huomattava vähentäminen ja kärsimystasojen merkittävä 
alentaminen EU:ssa voidaan saavuttaa ainoastaan käyttämällä tarkkoja määritelmiä.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) ”toimenpiteellä” kaikenlaista eläimen 
käyttöä kokeelliseen tai muuhun 
tieteelliseen tarkoitukseen, jonka tulos on 
tai ei ole tunnettu ja joka saattaa aiheuttaa 
eläimelle kipua, tuskaa, kärsimystä tai 

1) ”toimenpiteellä” kaikenlaista eläimen 
käyttöä kokeelliseen tai muuhun 
tieteelliseen tarkoitukseen, jonka tulos on 
tai ei ole tunnettu ja joka saattaa aiheuttaa 
eläimelle kipua, tuskaa, kärsimystä tai 
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pysyvää haittaa, mukaan luettuina kaikki 
toimet, joiden tarkoituksena tai 
todennäköisenä seurauksena on eläimen 
syntyminen kyseisissä olosuhteissa tai 
uuden muuntogeenisen eläinlinjan 
luominen;

pysyvää haittaa, mukaan luettuina kuolema 
ja kaikki toimet, joiden tarkoituksena tai 
todennäköisenä seurauksena on eläimen 
syntyminen kyseisissä olosuhteissa tai 
uuden muuntogeenisen eläinlinjan 
luominen;

Or. en

Perustelu

”Toimenpiteen” määritelmään tehdyn tarkistuksen tarkoituksena on yksinkertaisesti tehdä 
selväksi, että kuolema on ”pysyvä haitta”, mikä vaikuttaisi yleisöstä itsestään selvältä (mutta 
josta tuomioistuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa on päättänyt toisin). 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) ”hankkeella” työohjelmaa, jolla on 
tarkoin määritelty tieteellinen tavoite ja 
johon liittyy vähintään yksi toimenpide;

2) ”hankkeella” työohjelmaa, jolla on 
tarkoin määritelty tieteellinen tavoite ja 
johon liittyy vähintään yksi toimenpide ja 
joka voi olla yksittäisen eettisen 
arvioinnin kohteena;

Or. en

Perustelu

“Hankkeen” määritelmään tehdyn tarkistuksen tarkoituksena on tehdä selväksi, että 
hankkeiden ei tule olla niin laajoja, että eettisen arvioinnin suorittaminen niistä olisi 
mahdotonta. 

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) "luottamuksellisella tiedolla" tietoa, 
jonka julkaiseminen ilman suostumusta 
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aiheuttaisi vahinkoa sen omistajan tai 
kolmannen osapuolen laillisille 
kaupallisille tai tutkimuksellisille eduille. 

Or. en

Perustelu

"Luottamuksellinen tieto" on määriteltävä uudestaan, koska käsite on merkityksellinen 
useassa ehdotuksen kohdassa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) perustutkimus osaamisen kehittämiseksi 
biologian ja käyttäytymistieteiden alalla;

1) perustutkimus osaamisen kehittämiseksi 
biologian ja käyttäytymistieteiden alalla
silloin, kun on olemassa realistisia 
mahdollisuuksia, että saatu tieto on 
hyödyllistä jommallekummalle 2 kohdassa 
määritellyistä tavoitteista;

Or. en

Perustelu

Toimenpiteiden tarkoitusten on oltava selvästi määriteltyjä ja rajoitettuja, jotta eläinten 
käyttämistä kokeissa voidaan tehokkaasti parantaa ja vähentää. On tärkeää, että eläimiä 
käytetään ainoastaan sellaisissa perustutkimuksissa, joista on realistista odottaa koituvan 
merkittävää hyötyä. Tutkijan tiedonhalun tyydyttäminen ei ole riittävä peruste.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, toimenpiteissä ei saa käyttää 
ihmisapinoita, jollei 50 artiklan 

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, toimenpiteissä ei saa käyttää 
ihmisapinoita.
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suojalausekkeesta muuta johdu.

Or. en

Perustelu

Ihmisapinoiden käyttö on kiellettävä kokonaan, koska yleisesti tunnustetun käsityksen mukaan 
kyseisten erittäin tuntoherkkien eläinten käyttö on moraalisesti tuomittavaa. 

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
myöntää poikkeuksia 1 kohtaan, jos 
voidaan tieteellisesti perustella, että 
toimenpiteen tarkoitusta ei voida saavuttaa 
eläimellä, joka on kasvatettu käytettäväksi 
toimenpiteissä.

2. Jollei 10 artiklasta muuta johdu, 
toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää 
poikkeuksia 1 kohtaan, jos voidaan
vakuuttavasti tieteellisesti ja 
yhteiskunnallisesti perustella, että 
toimenpiteen tarkoitusta ei voida saavuttaa 
eläimellä, joka on kasvatettu käytettäväksi 
toimenpiteissä.

Or. en

Perustelu

Luonnosta vangitut eläimet kärsivät huomattavasti enemmän verrattuina tarkoituksella 
kasvatettuihin eläimiin. Luonnosta vangittujen eläinten käyttöä on harkittava ainoastaan 
erittäin harvinaisissa tapauksissa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä III esitetyistä päivämääristä 
lähtien jäsenvaltioiden on kuitenkin 
varmistettava, että toimenpiteissä voidaan 
käyttää kyseisessä liitteessä lueteltuja
kädellisiä vain, kun ne ovat vankeudessa 

Poistetaan.
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kasvatettujen kädellisten jälkeläisiä.

Or. en

Perustelu

Ei ole olemassa perusteluja vapaina kasvaneiden kädellisten käyttämiseksi huomattavan 
pitkien ajanjaksojen ajan, mikä vaikuttaisi olevan komission tarkoituksena.  Kaikkien 
liitteessä II lueteltujen lajien on oltava poikkeuksetta tarkoituksella kasvatettuja.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
myöntää poikkeuksia 1 kohtaan 
tieteellisin perustein.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso 10 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jos anestesia ei ole toimenpiteen 
tavoitteen mukaista, paitsi jos toimenpide 
tuottaa vakavia vammoja, jotka saattavat 
aiheuttaa voimakasta kipua.

d) jos anestesia ei ole toimenpiteen 
tavoitteen mukaista ja jos toimenpide ei 
aiheuta muuta kuin lievää kipua tai 
kärsimystä.

Or. en

Perustelu

Tarkistetun direktiivin pääasiallisena tarkoituksena on suojella eläimiä ja vähentää niiden 
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toimenpiteiden aikana kärsimää tuskaa. Kipua, tuskaa ja kärsimystä on vältettävä, tai niiden 
taso on pidettävä erittäin alhaisena koko ajan myös silloin, kun toimenpide suoritetaan ilman 
anestesiaa tai kivun poistoa.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
eläimille anneta mitään lääkettä, joka estää 
niitä ilmaisemasta kipua tai rajoittaa niiden 
kykyä ilmaista kipua, kun niille ei ole 
annettu riittävää anestesiaa tai kivun 
poistoa.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
eläimille anneta mitään lääkettä, joka estää 
niitä ilmaisemasta kipua tai rajoittaa niiden 
kykyä ilmaista kipua.

Tällaiset tapaukset on perusteltava 
tieteellisesti ja anestesia- tai 
kipulääkemenettely on selostettava 
yksityiskohtaisesti.

Or. en

Perustelu

On täysin mahdotonta hyväksyä, että eläimelle annetaan lääkettä, joka estää sitä 
ilmaisemasta kipua.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Eläimelle, joka saattaa kärsiä 
huomattavaa kipua anestesian vaikutuksen 
loputtua, on annettava ennalta ehkäisevää 
ja leikkauksen jälkeistä kipulääkitystä tai 
muuta asianmukaista kivunlievitystä, 
mikäli se on toimenpiteen tavoitteen 
mukaista. Jos eläimelle ei voi antaa 
kipulääkkeitä, eläin on välittömästi 
lopetettava humaanilla menetelmällä.

5. Eläimelle, joka saattaa kärsiä kipua 
anestesian vaikutuksen loputtua, on 
annettava ennalta ehkäisevää ja 
leikkauksen jälkeistä kipulääkitystä tai 
muuta asianmukaista kivunlievitystä, 
mikäli se on toimenpiteen tavoitteen 
mukaista. Jos eläimen kipuja ei voida 
helpottaa, eläin on välittömästi lopetettava 
humaanilla menetelmällä. Missään 
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tapauksessa ei ole sallittua antaa eläimen 
kärsiä muuta kuin lievää anestesian 
jälkeistä kipua. 

Or. en

Perustelu

Katso 14 artiklan 2 kohdan b alakohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki toimenpiteet luokitellaan 
mahdollisen kivun, tuskan, kärsimyksen 
ja pysyvän haitan keston ja 
voimakkuuden, toimien tiheyden, 
etologisten tarpeiden deprivaation sekä 
anestesian tai kivun poiston tai niiden 
molempien käytön perusteella luokkaan 
”enintään lievä”, ”kohtalainen”, 
”vakava” tai ”ei toipumista”.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vakavuutta koskevat määritelmät on yhdenmukaistettava koko Euroopan unionissa, ja 
väliaikaiset määritelmät ovat tarpeellisia siihen saakka, kunnes komissio on hyväksynyt 
lopulliset määritelmät.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio esittää viimeistään ...* 
ehdotuksen vakavuutta koskevista 
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määritelmistä, joihin kuuluvat ainakin 
määritelmät käsitteistä ”enintään lievä”, 
"kohtalainen" ja "vakava". Siihen 
saakka jäsenvaltioissa sovelletaan 
ohjeena liitteessä VII a säädettyjä 
siirtymävaiheen selittäviä määritelmiä.
* 18 kuukauden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

Katso 15 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) rajoittamatta 1 kohdan yleistä 
soveltamista jokaisen eläimiä kasvattavan, 
toimittavan ja käyttävän laitoksen on 
varmistettava, että paikan päällä on 
kaikkina aikoina vähintään yksi (ja 
tarvittaessa useampi) koulutettu henkilö, 
joka huolehtii eläinten hyvinvoinnista ja 
tarvittaessa lopettaa eläimen tai kutsuu 
paikalle eläinlääkärin.

Or. en

Perustelu

On selvää, että vahingollisille toimenpiteille alistetut eläimet voivat tarvita hoitoa (joko 
eläinlääkärin hoitoa tai muuta hoitoa) kaikkina vuorokauden aikoina. Hoidon tarpeen 
ajankohtaa ei ole mahdollista ennustaa tai rajoittaa normaalin työajan sisälle. Ammatillisissa 
eläinlääketieteellisissä ohjeissa edellytetään, että eläinlääkärit ovat käytettävissä 
hätätilanteita varten 24 tuntia vuorokaudessa kaikkia heidän asiakkaitaan varten. 
Laboratorioiden yhteydessä ja muissa yhteyksissä tämä edellyttää, että paikalla on 
käytännössä joku, joka voi kutsua paikalle eläinlääkärin.
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pysyvään eettiseen arviointielimeen 
kuuluu nimetty eläinlääkäri, henkilöitä, 
jotka vastaavat eläinten hyvinvoinnista ja 
hoidosta laitoksessa, ja eläimiä käyttävän 
laitoksen tapauksessa tutkijajäsen.

2. Pysyvään eettiseen arviointielimeen 
kuuluu vähintään nimetty eläinlääkäri, 
henkilöitä, jotka vastaavat eläinten 
hyvinvoinnista ja hoidosta laitoksessa, 
eläimiä käyttävän laitoksen tapauksessa 
tutkijajäsen, henkilöitä, joilla on 
asiantuntemusta eläinkokeiden 
korvaamista, vähentämistä ja kehittämistä 
koskevista 3R-menetelmistä, ja 
riippumaton henkilö, joka ei ole 
ammattilainen ja jolla on kokemusta 
eläinten hyvinvoinnista huolehtimisesta.

Or. en

Perustelu

Eettisen arviointielimen päätösten objektiivisuuden arvioimiseksi sen jäsenten on edustettava 
eläinten etuja ja tutkimuksellisia etuja. Ihmisillä tehtäviä tutkimuksia arvioivat eettiset 
komiteat ovat hyvä malli.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pysyvän eettisen arviointielimen laitokselle 
antamasta neuvonnasta ja neuvontaa 
koskevien päätösten tekemisestä pidetään 
kirjaa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pysyvän eettisen arviointielimen laitokselle 
antamasta neuvonnasta ja neuvontaa 
koskevien päätösten tekemisestä pidetään 
kirjaa ja että tiedot julkaistaan ottaen 
huomioon tietojen luottamuksellisuuden 
ja anonymiteetin suojaa koskevat 
määräykset.
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Or. en

Perustelu

Luottamuksellisia tietoja lukuun ottamatta eettinen arviointiraportti on julkistettava, jotta 
Euroopan kansalaiset saavat kokonaisen ja vääristelemättömän kuvan eläinkokeiden 
todellisuudesta.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jokaisella kädellisellä on oltava 
yksilöllinen tiedosto, joka kattaa tiedot 
kaikista sen elämänvaiheista.

2. Jokaisella kädellisellä, kissalla ja 
koiralla on oltava yksilöllinen tiedosto, 
joka kattaa tiedot kaikista sen 
elämänvaiheista.

Or. en

Perustelu

Vaikka Euroopan komissio vaikuttaa ymmärtävän kädellisiä, kissoja ja koiria koskevien 
tietojen pitämisen tärkeyden (ja näin ollen tunnustaa kyseisten lajien käyttöä koskevat 
ristiriidat), ei ole kuitenkaan selvää, miksi velvoitetta pitää yksilöllistä elämänvaiheet 
kattavaa tiedostoa sovelletaan vain kädellisiin. Se on varmasti olennaisen tärkeää 
tutkimuksellisia tarkoituksia varten, ottamatta huomioon eläinten hyvinvointia koskevia 
näkökohtia. Se on laajennettava koskemaan myös kissoja ja koiria (sillä oletuksella, että 
kyseisiä toimenpiteitä saa toistaiseksi suorittaa).

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikista tarkastuksista laadittavat 
asiakirjat on säilytettävä vähintään viisi 
vuotta.

4. Kaikista tarkastuksista laadittavat 
asiakirjat on säilytettävä vähintään viisi 
vuotta, ja tarkastusasiakirjojen 
tiivistelmät, tämän direktiivin vaatimusten 
täyttämättä jättämisen osoittavat asiakirjat 
mukaan luettuina, on saatettava julkisesti 
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saataville komission verkkosivuilla 
nimettöminä ja jättäen pois kaikki 
luottamukselliset tiedot.

Or. en

Perustelu

Tarkistetussa direktiivissä on vaalittava avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden periaatetta. 
Tämän vuoksi rikkomuksia koskevan tiedon julkaiseminen on välttämätöntä, jotta yleisölle 
voidaan kertoa eläinten koekäytön todellisuudesta. 

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi kohdistaa valvontatoimia
jäsenvaltioiden kansallisten tarkastusten 
infrastruktuuriin ja toimintaan.

1. Komissio nimittää EU:n tarkastajia
suorittamaan jäsenvaltioiden kansallisten 
tarkastusten infrastruktuuria ja toimintaa
koskevia tarkastuksia ja varmistamaan, 
että vakavuusasteiden luokitteluja 
sovelletaan oikein ja yhdenmukaisesti 
koko EU:n alueella.

Or. en

Perustelu

EU:n kansalaisille tiedottavan ja parhaista käytännöistä EU:n alueella tietoa keräävän EU:n 
tarkastajaelimen luominen varmistaisi sen, että eläinten hyvinvointia koskevia 
vähimmäisvaatimuksia sovelletaan yhdenmukaisesti EU:n jäsenvaltioissa. 

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion, jonka alueella valvonta
toteutetaan, on annettava komission 
asiantuntijoille kaikki apu, jonka he 

2. Jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus
toteutetaan, on annettava EU:n 
tarkastajille kaikki apu, jonka he 
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tarvitsevat tehtäviensä toteuttamiseen. 
Komissio välittää asianomaisen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
valvontatoimien tulokset.

tarvitsevat tehtäviensä toteuttamiseen. 
Komissio välittää asianomaisen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
valvontatoimien tulokset ja tiedottaa 
kansalaisille ja sidosryhmille EU:n 
tarkastajien suorittamista tarkastuksista.

Or. en

Perustelu

Katso 34 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä 
valvonnan tulosten edellyttämiin toimiin.

3. Asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä 
EU:n tarkastajien suositusten 
edellyttämiin toimiin.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) laitoksen toteuttama eettinen 
arviointiraportti;

Or. en
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hanke on tieteellisesti perusteltu tai 
sääntelyn edellyttämä;

a) hankkeelle on riittävät tieteelliset 
perusteet;

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kaikki hankkeet ovat tieteellisesti 
perusteltuja.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) eläinten käyttö voidaan perustella 
hankkeen tarkoituksilla;

b) eläinten käyttö voidaan perustella 
hankkeen tarkoituksilla ja eläimille 
mahdollisesti koituvalla kivulla, tuskalla, 
kärsimyksellä tai pysyvällä haitalla;

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) ainesosan, yhdisteen tai tuotteen 
käyttötarkoitus tai todennäköinen 
käyttökohde, kun arvioidaan ainesosan, 
yhdisteen tai tuotteen turvallisuutta tai 
tehokkuutta.
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Or. en

Perustelu

Kaikki hankkeet on arvioitava takautuvasti ilman erotteluja. Tehokkaiden arviointisääntöjen 
on kehityttävä loogisesti eläinten todellisen kärsimyksen ja tutkimuksen avulla saavutetun 
todellisen hyödyn ymmärtämisen perusteella. Takautuva arviointi on yhtä tärkeää niin 
tutkimuksen kuin eläinten hyvinvoinnin kannalta.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kaikkia hankkeita on tarkasteltava 
koko niiden keston ajan, ja niistä on 
tehtävä takautuva arviointi niiden 
päättymisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Katso 37 artiklan 2 kohdan e a alakohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) eläimille aiheutettu haitta, mukaan 
luettuina käytettyjen eläinten määrät ja lajit 
sekä toimenpiteiden vakavuus;

b) eläimille aiheutettu haitta, mukaan 
luettuina käytettyjen eläinten määrät ja lajit 
sekä eläimille aiheutetun haitan luonne, 
taso ja kesto;

Or. en

Perustelu

Tehokkaiden arviointisääntöjen on kehityttävä loogisesti eläinten todellisen kärsimyksen 
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ymmärtämisen perusteella.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki hankkeet, joissa toteutetaan 
ainoastaan ”enintään lieviksi” 
luokiteltuja toimenpiteitä, vapautetaan 
takautuvaa arviointia koskevasta 
vaatimuksesta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki hankkeet on arvioitava takautuvasti ilman erotteluja.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) eettisen arvioinnin tulokset.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eettisen arvioinnin tulosten pohjalta 
eläimiä käyttävän laitoksen on 
tarkennettava yleistajuisessa 
hanketiivistelmässä, tehdäänkö 

Poistetaan.
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hankkeesta takautuva arviointi ja jos 
tehdään, niin mihin määräaikaan 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Muut kuin luottamukselliset ja henkilökohtaiset tiedot on julkistettava sen varmistamiseksi, 
että kaikki julkisen arvioinnin esteet poistetaan ja asianmukainen vastuuvelvollisuuden taso 
saavutetaan. Tämä on yhtä tärkeää niin tutkimuksen kuin eläinten hyvinvoinnin kannalta. 
Tämä koskee rikkomuksia ja sekä kielteisiä että myönteisiä muita kuin luottamuksellisia 
tietoja, jotka koskevat hankkeita (jälkimmäiseksi mainittu on erittäin tärkeää ihmisten 
terveyden kannalta). Kaikki yleistajuiset tiivistelmät on julkaistava.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on saatettava 
hyväksyttyjen hankkeiden yleistajuiset 
tiivistelmät ja niiden päivitetyt versiot 
julkisesti saataville.

4. Jäsenvaltioiden on saatettava 
hyväksyttyjen hankkeiden yleistajuiset 
tiivistelmät ja niiden päivitetyt versiot 
julkisesti ja helposti saataville yhdessä 
kaikkien muiden sellaisten tietojen 
kanssa, jotka eivät ole luottamuksellisia 
tai joiden paljastaminen ei johda sellaisen 
henkilön henkilöllisyyden tai eläimiä 
kasvattavan, toimittavan tai käyttävän 
laitoksen nimen julkistamiseen, joiden 
eläinkokeiden käyttö ei ole ollut 
julkisuudessa. Muihin tietoihin kuuluvat 
sekä myönteiset että kielteiset hanketta 
koskevat tiedot.

Or. en

Perustelu

Katso 40 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
40 artiklan – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on saatettava 
julkisesti saataville tämän direktiivin, 
kansallisten lakien ja lupien rikkomuksia 
koskevat muut kuin henkilökohtaiset 
tiedot ottaen huomioon luottamuksellisten 
ja henkilökohtaisten tietojen suojaa 
koskevat määräykset.

Or. en

Perustelu

Katso 40 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on hyväksyttävä 
lainsäädännön edellyttämät tiedot, jotka 
on saatu yhteisön lainsäädännössä 
hyväksytyillä toimenpiteillä toisessa 
jäsenvaltiossa, ellei kyseisten tietojen 
osalta tarvita muita toimenpiteitä 
kansanterveyden, turvallisuuden tai 
ympäristön suojelemiseksi.

1. Jokaisen jäsenvaltion on hyväksyttävä 
toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevat 
tiedot, jotka on saatu yhteisön 
lainsäädännössä hyväksytyillä tai niiden
mukaisesti suoritetuilla toimenpiteillä.

Or. en

Perustelu

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.
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Such system of data-sharing already exists in the REACH Regulation (Article 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.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lainsäädännön edellyttämän 
testauksen lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava toimenpiteistä saatavien 
tietojen jakaminen tietojen 
luottamuksellisuutta kunnioittaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso 44 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimenpiteen suorittamista aikovan 
henkilön on ennen hanketta koskevan 
hyväksynnän hakemista ryhdyttävä 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin 
selvittääkseen, ovatko ehdotetulle 
hankkeelle merkitykselliset tiedot jo 
olemassa, ja jos ovat, käyttääkseen niitä 
myös osallistumalla niihin liittyviin 
kuluihin. Jäsenvaltioiden on myös ennen 
hyväksynnän myöntämistä varmistettava, 
ovatko kyseiset tiedot olemassa.

Or. en
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Perustelu

Katso 44 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos merkitykselliset tiedot ovat 
kohtuudella saatavilla, jäsenvaltiot voivat 
myöntää hankkeelle hyväksynnän 
ainoastaan siinä tapauksessa, että se on 
välttämätöntä kansanterveyden, 
turvallisuuden tai ympäristön 
suojelemiseksi.

Or. en

Perustelu

Katso 44 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komission ja jäsenvaltioiden on edistettävä 
sellaisten vaihtoehtoisten menetelmien 
kehittämistä ja validointia, joilla saatetaan
saada yhtä paljon tai enemmän tietoa kuin 
toimenpiteillä, joissa käytetään eläimiä, 
mutta joihin ei liity eläinten käyttöä tai 
joissa käytetään vähemmän eläimiä tai 
jotka edellyttävät vähemmän kivuliaita 
toimenpiteitä, ja niiden on toteutettava 
asianmukaisiksi katsomansa toimet 
tutkimuksen edistämiseksi tällä alalla.

Komission ja jäsenvaltioiden on edistettävä 
taloudellisesti ja muulla tavoin sellaisten 
vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä 
ja tarvittaessa tieteellistä validointia, 
joiden tarkoituksena on saada vastaava 
määrä tietoa kuin toimenpiteillä, joissa 
käytetään eläimiä, mutta joihin ei liity 
eläinten käyttöä tai joissa käytetään 
vähemmän eläimiä tai jotka edellyttävät 
vähemmän kivuliaita toimenpiteitä, ja 
niiden on toteutettava asianmukaisiksi 
katsomansa toimet tutkimuksen 
edistämiseksi tällä alalla.
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Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on [vuosi tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen] 
mennessä nimettävä kansallinen 
viitelaboratorio eläinten käyttöä 
korvaavien, vähentävien ja parantavien
vaihtoehtoisten menetelmien validointia 
varten.

1. Jokaisen jäsenvaltion on [vuosi tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen] 
mennessä nimettävä vaihtoehtoisia 
menetelmiä varten kansallinen 
osaamiskeskus, johon kuuluu kansallinen 
viitelaboratorio sääntelyllisiin 
tarkoituksiin käytetyille eläinkokeille 
vaihtoehtoisten menetelmien validointia 
varten.

Or. en

Perustelu

Viime vuosina on edistytty huomattavasti toimenpiteisiin liittyvän eläinten käytön 
korvaamisessa, vähentämisessä ja parantamisessa omistautuneen tutkimuksen, parhaiden 
käytäntöjen jakamisen ja kansainvälisten normien mukaisesti suoritettujen tutkimusten 
validoinnin avulla. Ponnisteluja tällä alalla on lisättävä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi 
ja eläinten kärsimyksen vähentämiseksi, ja kansallisten vaihtoehtoisiin menetelmiin 
keskittyneiden keskusten perustamisen on tuotettava koordinoituja ja strategisesti 
kohdennettuja ponnisteluja.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä kansallisiksi 
viitelaboratorioiksi vain laboratorioita, 
jotka on akkreditoitu direktiivin 
2004/10/EY mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Katso 46 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 3 kohta – johdantolause 

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisten viitelaboratorioiden on 
täytettävä seuraavat vaatimukset:

3. Kansallisten vaihtoehtoisten 
menetelmien osaamiskeskusten on 
täytettävä seuraavat vaatimukset:

Or. en

Perustelu

Katso 46 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava 
viitelaboratorionsa nimi ja osoite 
komissiolle. Komissio julkaisee luettelon 
kansallisista viitelaboratorioista.

6. Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava 
kansallisen osaamiskeskuksensa ja 
viitelaboratorionsa nimi ja osoite 
komissiolle. Komissio julkaisee luettelon 
kansallisista osaamiskeskuksista ja 
viitelaboratorioista.

Or. en

Perustelu

Katso 46 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.
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Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kansallisia viitelaboratorioita 
kuultuaan komissio määrittelee 
validointitutkimusten ensisijaiset 
tavoitteet ja jakaa kyseisten 
laboratorioiden kesken tehtävät kyseisten 
tutkimusten toteuttamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso 46 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi mukauttaa liitteitä II–VII
tekniikan ja tieteen kehitykseen.

Komissio voi mukauttaa liitteitä I–VII a
tekniikan ja tieteen kehitykseen.

Or. en

Perustelu

Myös luettelo selkärangattomista eläimistä, mukaan luettuina itsenäisesti ruokailevat 
toukkamuodot, on tarkistettava tekniikan ja tieteen kehityksen mukaisesti.

Katso myös 15 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.
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Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä säännökset eivät ole tarpeellisia, koska on olemassa vallitseva julkinen tuki sille 
näkemykselle, että toimenpiteissä ei tule käyttää ihmisapinoita. 

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
direktiiviä [10 vuoden kuluttua sen 
voimaantulopäivästä] ottaen huomioon 
sellaisten vaihtoehtoisten menetelmien 
kehittämisen alalla tapahtuneen 
kehityksen, joihin ei liity eläinten –
erityisesti kädellisten – käyttöä, ja 
ehdottaa tarvittaessa muutoksia siihen.

Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
direktiiviä yhdessä sidosryhmien kanssa 
…* ja joka viides vuosi sen jälkeen, ja 
ehdottaa siihen muutoksia, mukaan 
luettuina sellaisia lajeja koskevat 
muutokset, joita voidaan käyttää 
toimenpiteissä, sekä lupakelpoisten 
hankkeiden tyypit. Tässä yhteydessä 
komissio noudattaa seuraavia 
periaatteita: 
a) tämä direktiivi kuvastaa kehittyvää 
julkista mielipidettä siitä, milloin eläinten 
käyttö toimenpiteissä on oikeutettua ja 
minkälaista hoitoa eläinten on saatava, 
sekä tieteen kehitystä;
b) etusijalla on sellaisten suurinta 
sallittua kipua, tuskaa, kärsimystä tai 
pysyvää haittaa aiheuttavien 
toimenpiteiden vähentäminen ja 
lopettaminen, joita ei ole tarkoitettu 
lievittämään ihmisten henkeä uhkaavaa 
tai heidän terveyttään heikentävää 
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sairautta.
Kaikkien sidosryhmien hyväksymänä 
lopullisena tavoitteena on elävillä 
eläimillä tehtävien toimenpiteiden 
lopettaminen.
___________

* Viiden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tarkistusprosessin on oltava tarpeeksi joustava, jotta siinä voidaan ottaa 
huomioon yleisön huolenaiheet, ymmärrys tiettyjen lajien kyvystä kärsiä tuskaa ja 
vaihtoehtoisten menetelmien sekä yleisesti tieteen kehittymisen tilanne. Kaikkien direktiivin 
olennaisten osien tarkistaminen säännöllisesti on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että 
EU:n lainsäädäntö vastaa nykyisiä eläinten hyvinvointia koskevia vähimmäisvaatimuksia, 
kehittyvää tieteellistä tietoa ja julkista mielipidettä sekä parhaita käytäntöjä.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat nimetä tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa varten muita 
kuin julkisia viranomaisia. Tällä tavoin 
nimettyjä elimiä pidetään tässä 
direktiivissä tarkoitettuina toimivaltaisina 
viranomaisina. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jotta kansalaisia koskevan avoimuuden periaatetta sovelletaan täysin, julkisen elimen on 
huolehdittava tarkistetun direktiivin täytäntöönpanosta.

Adlib Express Watermark



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

FI

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
55 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

55 a artikla
Tämän direktiivin vastaisesti kehitettyjen 

tuotteiden saattaminen markkinoille
1. Askitesta käyttävällä menetelmällä 
valmistettujen monokloonisten vasta-
aineiden, jotka olisi voitu valmistaa 
vaihtoehtoisin menetelmin eläimiä 
käyttämättä, tuonti ja saattaminen 
yhteisön markkinoille on kielletty.
2. Komissio, joka toimii 51 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti, 
harkitsee vähintään kerran vuodessa, 
onko myös muiden tuotteiden tuonti ja 
asettaminen yhteisön markkinoille 
kiellettävä sillä perusteella, että tuotteet 
olisi voitu valmistaa käyttämällä muita 
kuin eläimiä käyttäviä menetelmiä tai että 
tuotteet on kehitetty olosuhteissa, jotka 
poikkeavat merkittävästi tässä 
direktiivissä vaadituista olosuhteista.

Or. en

Perustelu

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 (Article 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.
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Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
Liite III

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE VII a
Siirtymävaiheen yleinen kuvaus 

vakavuusasteista (direktiivin 15 artikla)
Ei rasitusta: vakavuusaste 0
Eläimille kokeellisessa tarkoituksessa 
tehdyt sellaiset toimenpiteet ja käsittelyt, 
jotka eivät aiheuta eläimille kipua, tuskaa, 
kärsimystä, vaurioita tai äärimmäistä 
ahdistusta, eivätkä heikennä merkittävästi 
eläinten yleistä kuntoa. 
Eläinlääketieteellisiä esimerkkejä: 
verinäytteiden otto diagnostisia 
tarkoituksia varten; lääkkeen antaminen 
ihonalaisesti.
Lievä rasitus: vakavuusaste 1
Eläimille kokeellisessa tarkoituksessa 
tehdyt sellaiset toimenpiteet ja käsittelyt, 
joiden aikana eläimet joutuvat kärsimään 
lyhyen ajan lievää rasitusta (kipua tai 
vaurioita).
Eläinlääketieteellisiä esimerkkejä: 
voimakeinojen käyttämistä edellyttävä 
lääkkeen ihonalainen antaminen; 
uroseläinten kastraatio käyttämällä 
anestesiaa.
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Kohtalainen rasitus: vakavuusaste 2
Eläimille kokeellisessa tarkoituksessa 
tehdyt sellaiset toimenpiteet ja käsittelyt, 
joiden aikana eläimet joutuvat kärsimään 
lyhyen ajan kohtalaista rasitusta tai 
kohtuullisen pitkän tai pitkän ajan lievää 
rasitusta (kipua, tuskaa tai vaurioita, 
äärimmäistä ahdistusta tai yleisen 
kunnon merkittävää heikentymistä).
Eläinlääketieteellisiä esimerkkejä: 
yksittäisen jalkaluumurtuman leikkaus; 
naaraseläinten kastraatio.
Vakava rasitus: vakavuusaste 3
Eläimille kokeellisessa tarkoituksessa 
tehdyt sellaiset toimenpiteet ja käsittelyt, 
jotka aiheuttavat eläimille vakavaa tai 
hyvin vakavaa rasitusta tai joiden aikana 
eläimet joutuvat kärsimään kohtuullisen 
pitkän tai pitkän ajan kohtuullista 
rasitusta (vakava kipu, pitkittynyt tuska 
tai vakava vaurio, äärimmäinen ja 
yhtämittainen ahdistus ja yleisen kunnon 
pysyvä heikentyminen). 
Eläinlääketieteellisiä esimerkkejä: 
ennusteen mukaan kuolettava infektio- ja 
kasvainperäinen tauti ilman 
ennenaikaista eutanasiaa.

Or. en

Perustelu

Katso 15 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.
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