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LYHYET PERUSTELUT

Lausunnon valmistelija on sitä mieltä, että eläinten terveyttä koskeva asetus määrittää sen, 
miten eläinten terveyden turvaamiseen suhtaudutaan tulevaisuudessa. Tekniseltä kannalta 
tarkasteltuna tällä asetuksella on tarkoitus koordinoida ja yksinkertaistaa eläinten terveyttä 
koskevaa nykyistä lainsäädäntöä sääntelyn yksinkertaistamiseksi ja moitteettoman 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Sisällön kannalta tarkasteltuna asetuksella pyritään ensi 
sijassa ehkäisemään ennalta – ja pahimmassa tapauksessa valvomaan – tauteja, jotka 
vaikuttavat eläinten ja ihmisten terveyteen.

Asetuksen soveltamisalan pitäisi olla johdonmukainen moton ”Mieluummin ennaltaehkäisy 
kuin hoito” sekä ”One Health” -lähestymistavan kanssa, jotka on vahvistettu EU:n uudessa 
eläinten terveyttä koskevassa strategiassa vuosiksi 2007–2013. Tutkimukset ovat 
vahvistaneet, että eläinten terveys ja eläinten hyvinvointi kytkeytyvät selkeästi toisiinsa ja 
samoin, että eläintaudit sekä eläinten jalostamista, kasvatusta ja kuljetusta koskevat 
maatalouskäytännöt ovat selkeästi yhteydessä toisiinsa.

Maatalouden nykyiset tehotuotantojärjestelmät sekä kuljetuskäytännöt, jotka rajoittavat 
eläinten luonnollista liikkumista, lisäävät stressiä ja kasvattavat antibioottien tarvetta, mikä 
valitettavasti luo otolliset olosuhteet taudinaiheuttajien lisääntymiselle. Tällaiset olosuhteet 
ovat tekijöitä, jotka saattavat vahingoittaa eläinten ja sen seurauksena ihmisten terveyttä. 
Lisäksi kloonauksen ja eläimen geeniperimän muuttamisen kaltaiset lisääntymismenetelmät 
ovat aiheuttaneet eläinten terveydelle haittavaikutuksia, joista voidaan mainita munuaisten ja 
aivojen epämuodostumat sekä immuunijärjestelmän tehon heikentyminen. Tämä synnyttää 
tuntemattomia riskitekijöitä, jotka liittyvät tautien puhkeamiseen ja/tai kyseisten tautien 
siirtymiseen ihmiseen.

Valmistelija on sitä mieltä, että lähtökohdaksi olisi otettava ennaltaehkäisyyn perustuva 
strategia, jossa tarkastellaan ongelman perimmäisiä syitä ja pidetään mielessä ennalta 
varautumisen periaate ja pyritään näin poistamaan eläinten terveyteen vaikuttavien ongelmien 
syynä olevat riskitekijät. Maailmassa syntyy, kasvatetaan ja teurastetaan vuosittain yli 
64 miljardia eläintä, jotka päätyvät elintarvikkeiksi. Kotieläintalous, karjakauppa ja 
luonnonvaraisten eläinten kauppa liittyvät merkittävällä tavalla toisiinsa. Tämän vuoksi 
eläinten terveyttä koskevassa unionin lainsäädännössä olisi ensi sijassa vahvistettava, miten 
eläintautien taudinpurkaukset esiintyvät ja miten niitä voidaan estää, valvoa ja mitä voidaan 
oppia aikaisemmin toteutetuista taudintorjuntatoimenpiteistä (lintuinfluenssa, suu- ja 
sorkkatauti, sikainfluenssa, hullun lehmän tauti jne.). Lausunnon valmistelija on sitä mieltä, 
että eläinten joukkoteurastuksia olisi käytettävä ainoastaan viimeisenä keinona.

Sitten vuoden 1980 on ilmaantunut yli 35 uutta tartuntatautia ja 87 taudinaiheuttajaa, jotka 
ovat saaneet alkunsa eläimistä ja siirtyneet ihmisiin. Taudit ja taudinaiheuttajat ovat 
aiheuttaneet merkittäviä taloudellisia kustannuksia, jotka olisi voitu välttää kokonaan.

Kotieläimet ja luonnonvaraiset eläimet ovat osa ekosysteemiä ja vaikuttavat toinen toisiinsa. 
Jos yhtä ekosysteemin osaa kohdellaan kaltoin – oli kyse sitten epäinhimillisistä 
jalostusmenetelmistä tai liiketoiminnallisista syistä tapahtuvista pakkosiirroista tai mistä 
tahansa muusta kaltoinkohtelusta – ympäristövaikutus järkyttää ekosysteemin tasapainoa. 
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Tämä luo otolliset olosuhteet taudinpurkauksille, joiden korjaamiseksi tarvitaan sitten 
toimenpiteitä, jotka saattavat vahingoittaa biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemin 
tasapainoa. Valmistelija työskenteli aikaisemmin Alankomaiden maatalousministeriölle ja 
muistaa liiankin hyvin, mikä valtava vaikutus eläinten joukkolopetuksilla ja ruhojen 
hävityksellä oli ympäristöön ja yhteiskuntaan lintuinfluenssan, suu- ja sorkkataudin ja 
sikainfluenssan taudinpurkausten aikana. Pohjaveden saastumisella ja rovioilla poltettavista 
ruhoista lähtevillä nokipilvillä on kauaskantoiset vaikutukset, joita poliittiset päätöksentekijät 
eivät useinkaan tule ottaneeksi huomioon.

Eläinten hyvinvoinnin parantamisen ei välttämättä tarvitse heikentää liiketoiminnan 
kannattavuutta. Nykyinen luomuviljelybuumi ja jäsenvaltioiden aloitteet – joista voidaan 
mainita naudan- ja sianlihan sekä siipikarjan ja kananmunien ”Beter Leven” -tuotemerkki 
(“parempi elämä”) – ovat osoittaneet, että kuluttajien keskuudessa on kysyntää eläinten 
hyvinvointia koskeville tiukemmille standardeille, jotka puolestaan parantavat 
elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta. Tähän myötävaikuttaisi osaltaan se, että kuluttajille 
tiedotetaan selkeämmin eläinten hyvinvoinnista.

Valmistelija haluaa mainita lopuksi muutaman pikemminkin menettelyyn liittyvän 
kysymyksen. Ensinnäkin on tärkeää, että eläinten terveyden alalle saadaan koordinoitu kehys. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin tärkeää voida toteuttaa lisätoimia, jotka ovat johdonmukaisia 
tämän lainsäädännön kanssa mutta menevät sen säännöksiä pidemmälle, jos tämä on tarpeen 
kriisitilanteeseen puuttumiseksi nopeasti. 

Toiseksi valmistelija on huolissaan komission ehdotuksesta kumota kaksi säädöstä, joista 
toinen koskee muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvia lemmikkieläinten siirtoja 
ja toinen nautaeläinten sähköistä tunnistamista ja naudanlihan merkitsemistä. Säädöksistä 
toinen on lainsäädäntövallan käyttäjien äskettäin hyväksymä, ja toisesta päätetään parhaillaan 
yhteispäätösmenettelyssä. Tällaiset toimet komission puolelta eivät edesauta oikeusvarmuutta, 
eikä niitä pitäisi kannustaa.

Lopuksi valmistelija haluaa mainita, että vaikka eläinten terveys ja eläinten hyvinvointi 
riippuvatkin merkittävästi toisistaan, valmistelija ei halua sulkea pois eläinten hyvinvoinnista 
tulevaisuudessa esitettävän ehdotuksen mahdollisia lopputuloksia.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tarttuvilla eläintaudeilla ja niiden 
torjumiseksi tarpeellisilla toimenpiteillä voi 
olla tuhoisat seuraukset yksittäisille 
eläimille, eläinpopulaatioille, eläinten 
pitäjille ja taloudelle.

(1) Tarttuvilla eläintaudeilla ja niiden 
torjumiseksi tarpeellisilla toimenpiteillä voi 
olla tuhoisat seuraukset yksittäisille 
eläimille, eläinpopulaatioille, eläinten 
pitäjille, yleisölle ja taloudelle.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tarttuvilla eläintaudeilla voi olla 
merkittäviä vaikutuksia myös 
kansanterveyteen, kuten lintuinfluenssaa ja 
salmonellaa koskevat viimeaikaiset 
tapaukset ovat osoittaneet.

(2) Tarttuvilla eläintaudeilla voi olla 
merkittäviä vaikutuksia myös 
kansanterveyteen, kuten hullun lehmän 
tautia (BSE-tautia), lintuinfluenssaa ja 
salmonellaa koskevat viimeaikaiset 
tapaukset ovat osoittaneet.

Or. en

Perustelu

BSE-kriisi on tässä mainitsemisen arvoinen: tauti oli paitsi merkittävä eläinten terveyden 
kannalta, se siirtyi ihmisiin elintarvikkeiden välityksellä ja vei kansalaisten luottamuksen 
elintarvikeketjun turvallisuuteen ja poliitikkoihin. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Haitallisia yhteisvaikutuksia voidaan 
havaita myös biologisen 

(3) Haitallisia yhteisvaikutuksia voidaan 
havaita myös biologisen 
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monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen ja 
muiden ympäristöön liittyvien näkökohtien 
suhteen. Ilmastonmuutos voi tuoda esiin 
uusia tauteja tai vaikuttaa olemassa olevien 
tautien esiintyvyyteen sekä 
taudinaiheuttajien ja tartunnanlevittäjien 
maantieteelliseen levinneisyyteen, myös 
luonnonvaraisten lajien osalta.

monimuotoisuuden, elintarvikkeiden 
turvallisuuden, ilmastonmuutoksen, 
saastumisen ja muiden ympäristöön 
liittyvien näkökohtien suhteen.
Ilmastonmuutos voi tuoda esiin uusia 
tauteja tai vaikuttaa olemassa olevien 
tautien esiintyvyyteen sekä 
taudinaiheuttajien ja tartunnanlevittäjien 
maantieteelliseen levinneisyyteen, myös 
luonnonvaraisten lajien osalta.

Or. en

Perustelu

Tarttuvien eläintautien vaikutukset ulottuvat elintarvikkeiden turvallisuuteen ja ympäristön 
saastumiseen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Eläinten terveyttä koskevista säännöistä 
olisi säädettävä unionin tasolla, jotta 
voidaan varmistaa eläinten terveyteen ja 
kansanterveyteen sovellettavat tiukat 
vaatimukset unionissa, maatalouden ja 
vesiviljelyn rationaalinen kehitys ja 
tuottavuuden kasvu. Säännöt ovat tarpeen 
muun muassa sen vuoksi, että edistetään 
sisämarkkinoiden toteutumista ja vältetään 
tarttuvien tautien leviämistä.

(4) Eläinten terveyttä koskevista säännöistä 
olisi säädettävä unionin tasolla, jotta 
voidaan varmistaa eläinten terveyteen ja 
kansanterveyteen sovellettavat tiukat 
vaatimukset unionissa, maatalouden ja 
vesiviljelyn rationaalinen kehitys ja
kestävän tuottavuuden kasvu. Säännöt ovat 
tarpeen muun muassa sen vuoksi, että 
edistetään sisämarkkinoiden toteutumista,
vältetään tarttuvien tautien leviämistä ja 
lisätään eläinten hyvinvointia.

Or. en

Perustelu

Lukuisat tutkimukset, myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tieteelliset 
lausunnot, todistavat, että eläinten hyvinvoinnin lisääminen parantaa eläinten terveyttä ja 
päin vastoin.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Komission tiedonannossa eläinten 
suojelua ja hyvinvointia koskevasta 
Euroopan unionin strategiasta vuosille 
2012–2015 todetaan, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
13 artiklassa tunnustetaan eläinten 
olevan tuntevia olentoja ja edellytetään, 
että eläinten hyvinvoinnin vaatimukset 
otetaan täysimääräisesti huomioon 
laadittaessa ja pantaessa täytäntöön EU:n 
politiikkaa. Tässä yhteydessä on otettava 
asianmukaisesti huomioon se positiivinen 
vaikutus, joka eläinten hyvinvointia 
koskevilla tiukoilla standardeilla on 
eläinten terveyteen. 

Or. en

Perustelu

SEUT-sopimuksen 13 artiklassa vahvistetaan selvästi, että eläinten hyvinvoinnin vaatimukset 
otetaan täysimääräisesti huomioon laadittaessa ja pantaessa täytäntöön EU:n politiikkaa. 
Koska tämä ehdotus, asetus eläinten terveydestä, liittyy selkeästi eläinten hyvinvointiin, 
SEUT-sopimuksen 13 artikla on ehdottomasti mainittava.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Elintarvikkeiden tuotannon 
tehostaminen ja integroiminen sekä 
kuljetusten lisääntyminen tuotannon 
aikana ja ennen teurastusta ovat syynä 
moniin 1900-luvulla esille tulleisiin 
tarttuviin eläintauteihin. Tässä 
asetuksessa vahvistetaan perusta 
nykyisten menetelmien perusteelliselle 
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arvioinnille ja uudelleentarkastelulle, 
jotta voidaan tunnistaa ongelmien ja 
eläintautien syyt ja toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kestämättömät 
maataloustuotantomenetelmät eivät johda 
lähimenneisyydessä nähtyjen kaltaisiin 
taudinpurkauksiin.

Or. en

Perustelu

Kotieläintalous on tehostunut viime vuosikymmeninä, ja joissakin pitopaikoissa on useita 
tuhansia eläimiä suhteellisen pienessä tilassa. Myös teuraaksi vietävien eläinten pitkät 
kuljetusmatkat ovat lisääntyneet, ja eläimiä pidetään suljetuissa pitopaikoissa pitkiä aikoja. 
Tällaiset menettelytavat luovat otolliset olosuhteet taudinaiheuttajien lisääntymiselle, mistä 
saattaa aiheutua riski kansanterveydelle ja eläinten terveydelle.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kyseisiä eläinten terveyttä koskevia 
sääntöjä vahvistettaessa on olennaisen 
tärkeää tarkastella eläinten terveyden 
yhteyksiä kansanterveyteen, ympäristöön, 
elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen,
eläinten hyvinvointiin, ruokaturvaan sekä 
taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja 
kulttuurisiin näkökohtiin.

(9) Kyseisiä eläinten terveyttä koskevia 
sääntöjä vahvistettaessa on olennaisen 
tärkeää tarkastella eläinten terveyden 
yhteyksiä kansanterveyteen, ympäristöön, 
elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen, 
ruokaturvaan sekä taloudellisiin, 
yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin 
näkökohtiin sekä erityisesti eläinten 
hyvinvointiin, sillä eläinten hyvinvointi ja 
eläinten terveys riippuvat toisistaan.

Or. en

Perustelu

Lukuisat tutkimukset, myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tieteelliset 
lausunnot, todistavat, että eläinten hyvinvoinnin lisääminen parantaa eläinten terveyttä ja 
päin vastoin.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Erityisolosuhteissa, joissa ilmenee 
merkittävä eläinten terveyteen tai 
kansanterveyteen kohdistuva riski mutta 
joissa asiasta vallitsee tieteellinen 
epävarmuus, SPS-sopimuksen 5 artiklan 
7 kohdassa, jota on tulkittu unionin 
tarpeisiin ennalta varautumisen 
periaatteesta 2 päivänä helmikuuta 2000 
annetussa komission tiedonannossa13, 
annetaan kyseisen sopimuksen
sopimuspuolelle mahdollisuus hyväksyä 
merkityksellisiin tietoihin perustuvia 
väliaikaisia toimenpiteitä. Tällaisissa 
olosuhteissa WTO:n jäsenen edellytetään 
hankkivan kohtuullisen ajan kuluessa 
lisätiedot, joita tarvitaan riskin 
objektiivisempaan arviointiin ja sen 
mukaiseen toimenpiteen tarkasteluun.

(12) Erityisolosuhteissa, joissa ilmenee 
merkittävä eläinten terveyteen tai 
kansanterveyteen kohdistuva riski mutta 
joissa asiasta vallitsee tieteellinen 
epävarmuus, SPS-sopimuksen 5 artiklan 
7 kohdassa, jota on tulkittu unionin 
tarpeisiin 2 päivänä helmikuuta 2000 
annetussa komission tiedonannossa ennalta 
varautumisen periaatteesta, joka on 
vahvistettu Euroopan unionin 
lainsäädännössä elintarvikelainsäädäntöä 
koskevista yleisistä periaatteista ja 
vaatimuksista, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
28 päivänä tammikuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 7 artiklassa,
annetaan kyseisen sopimuksen 
sopimuspuolelle mahdollisuus hyväksyä 
merkityksellisiin tietoihin perustuvia 
väliaikaisia toimenpiteitä. Tällaisissa 
olosuhteissa WTO:n jäsenen edellytetään 
hankkivan kohtuullisen ajan kuluessa 
lisätiedot, joita tarvitaan riskin 
objektiivisempaan arviointiin ja sen 
mukaiseen toimenpiteen tarkasteluun.

___________
13 KOM(2000)0001 lopullinen.

Or. en
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Luonnonvaraisten eläinten 
populaatioissa esiintyvillä taudeilla voi olla 
haitallisia vaikutuksia maatalouteen ja 
vesiviljelyyn, kansanterveyteen, 
ympäristöön ja biologiseen 
monimuotoisuuteen. Sen vuoksi on 
aiheellista, että kyseisissä tapauksissa myös 
luonnonvaraiset eläimet kuuluvat tämän 
asetuksen soveltamisalaan, sekä näiden 
tautien mahdollisina uhreina että niiden 
tartunnanlevittäjinä.

(16) Luonnonvaraisten eläinten 
populaatioissa esiintyvillä taudeilla, 
esimerkiksi raivotaudilla, voi olla 
haitallisia vaikutuksia maatalouteen ja 
vesiviljelyyn, kansanterveyteen, 
ympäristöön ja biologiseen 
monimuotoisuuteen. Sen vuoksi on 
aiheellista, että kyseisissä tapauksissa myös 
luonnonvaraiset eläimet kuuluvat tämän 
asetuksen soveltamisalaan, sekä näiden 
tautien mahdollisina uhreina että niiden 
tartunnanlevittäjinä.

Or. en

Perustelu

Raivotauti eli rabies on tyypillinen tauti, joka kulkee helposti rajojen yli käyttäen useita 
tartunnanlevittäjiä, ja se voi tarttua eläimistä ihmisiin. Se aiheuttaa merkittävän riskin 
kansanterveydelle ja eläinten terveydelle ja kohdistuu sekä luonnonvaraisiin että pidettäviin 
eläimiin.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Ennen tätä asetusta hyväksytyssä 
unionin lainsäädännössä säädetään erikseen 
maa- ja vesieläimiin sovellettavista 
eläinten terveyttä koskevista säännöistä.
Vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin 
tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä 
koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten 
tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja 
torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 
annetussa neuvoston direktiivissä 
2006/88/EY20 säädetään vesiviljelyeläimiin 

(19) Ennen tätä asetusta hyväksytyssä 
unionin lainsäädännössä säädetään erikseen 
maa- ja vesieläimiin sovellettavista 
eläinten terveyttä koskevista säännöistä.
Vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin 
tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä 
koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten 
tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja 
torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 
annetussa neuvoston direktiivissä 
2006/88/EY20 säädetään vesiviljelyeläimiin 
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sovellettavista erityisistä säännöistä.
Useimmiten hyvän eläinterveyden 
hallinnan perusperiaatteita voidaan 
kuitenkin soveltaa kumpaankin 
eläinlajiryhmään. Näin ollen sekä maa- että 
vesieläinten olisi kuuluttava tämän 
asetuksen soveltamisalaan, ja siinä olisi 
mahdollisuuksien mukaan 
yhdenmukaistettava kyseiset eläinten 
terveyttä koskevat säännöt. Etenkin 
pitopaikkojen rekisteröintiin ja 
hyväksymiseen sekä eläinten 
jäljitettävyyteen ja siirtoihin unionissa 
liittyvien näkökohtien osalta tässä 
asetuksessa pitäydytään kuitenkin 
aiempaan lähestymistapaan eli siinä 
säädetään erilliset eläinten terveyttä 
koskevat säännöt maa- ja vesieläimille, 
mikä johtuu näiden eläinten erilaisesta 
elinympäristöstä ja eläinten terveyden 
suojelun erilaisista vaatimuksista.

sovellettavista erityisistä säännöistä.
Useimmiten hyvän eläinterveyden 
hallinnan sekä hyvän kotieläintalouden
perusperiaatteita voidaan kuitenkin 
soveltaa kumpaankin eläinlajiryhmään.
Näin ollen sekä maa- että vesieläinten olisi 
kuuluttava tämän asetuksen 
soveltamisalaan, ja siinä olisi 
mahdollisuuksien mukaan 
yhdenmukaistettava kyseiset eläinten 
terveyttä koskevat säännöt. Etenkin 
pitopaikkojen rekisteröintiin ja 
hyväksymiseen sekä eläinten 
jäljitettävyyteen ja siirtoihin unionissa 
liittyvien näkökohtien osalta tässä 
asetuksessa pitäydytään kuitenkin 
aiempaan lähestymistapaan eli siinä 
säädetään erilliset eläinten terveyttä 
koskevat säännöt maa- ja vesieläimille, 
mikä johtuu näiden eläinten erilaisesta 
elinympäristöstä ja eläinten terveyden 
suojelun erilaisista vaatimuksista.

_____________ _____________
20 EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14. 20 EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Lemmikkieläinten, myös 
koristevesieläinten, pitäminen 
kotitalouksissa ja ei-kaupallisissa 
koristeakvaarioissa sisätiloissa tai ulkona 
aiheuttaa yleensä pienemmän terveysriskin 
kuin laajamittaisempi eläinten pito tai 
siirtäminen, mikä on yleistä maataloudessa.
Sen vuoksi näihin eläimiin ei ole aiheellista 
soveltaa yleisiä vaatimuksia, jotka 
koskevat rekisteröintiä, tietojen kirjaamista 
ja säilyttämistä sekä siirtoja unionissa, 

(21) Lemmikkieläinten, myös 
koristevesieläinten, pitäminen 
kotitalouksissa ja ei-kaupallisissa 
koristeakvaarioissa sisätiloissa tai ulkona
ei-kaupallisessa tarkoituksessa aiheuttaa 
yleensä pienemmän terveysriskin kuin 
laajamittaisempi eläinten pito tai 
siirtäminen, mikä on yleistä maataloudessa.
Sen vuoksi näihin eläimiin ei ole aiheellista 
soveltaa yleisiä vaatimuksia, jotka 
koskevat rekisteröintiä, tietojen kirjaamista 
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koska se aiheuttaisi perusteettomia 
hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia.
Rekisteröinti- sekä kirjaamis- ja 
säilyttämisvaatimuksia ei näin ollen pitäisi 
soveltaa lemmikkieläinten pitäjiin. Lisäksi 
olisi vahvistettava erityiset säännöt 
lemmikkieläinten ei-kaupallisille siirroille 
unionissa.

ja säilyttämistä sekä siirtoja unionissa, 
koska se aiheuttaisi perusteettomia 
hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia
kansalaisille. Rekisteröinti- sekä 
kirjaamis- ja säilyttämisvaatimuksia ei näin 
ollen pitäisi soveltaa lemmikkieläinten 
pitäjiin. Lisäksi olisi vahvistettava erityiset 
säännöt lemmikkieläinten ei-kaupallisille 
siirroille unionissa.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Tarttuvien eläintautien osalta 
tautitilaan liittyy yleensä infektion kliinisiä 
oireita tai patologisia ilmentymiä. Koska 
tämän asetuksen tavoitteena on ehkäistä 
tiettyjen tarttuvien eläintautien leviäminen 
ja hävittää kyseiset taudit, tässä asetuksessa 
taudin määritelmä olisi laajennettava 
kattamaan taudinaiheuttajien muut 
kantajat.

(25) Tarttuvien eläintautien osalta 
tautitilaan liittyy yleensä infektion kliinisiä 
oireita tai patologisia ilmentymiä. Koska 
tämän asetuksen tavoitteena on ehkäistä 
tiettyjen tarttuvien eläintautien leviäminen 
ja hävittää kyseiset taudit, tässä asetuksessa 
taudin määritelmä olisi laajennettava 
kattamaan taudinaiheuttajien muut 
kantajat, esimerkiksi 
mikrobilääkeresistenssiä kehittävät 
mikro-organismit.

Or. en

Perustelu

Mikrobilääkeresistenssi on suuri riski kansanterveydelle ja eläinten terveydelle. 
Mikrobilääkeresistenssi on lisääntynyt dramaattisesti, ja jotkut sairaalat sijoittavat 
maanviljelijät erillisiin hoitotiloihin pelätessään mikrobilääkeresistenssin kehittäneiden 
mikro-organismien leviämistä.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jotkin tarttuvat eläintaudit eivät leviä 
helposti muihin eläimiin tai ihmisiin, ja 
sen vuoksi ne eivät aiheuta laajamittaista 
vahinkoa taloudelle tai biologiselle 
monimuotoisuudelle. Näin ollen niistä ei 
aiheudu unionissa vakavaa uhkaa 
eläinten terveydelle tai kansanterveydelle, 
ja niihin voidaan tarvittaessa puuttua 
kansallisin säännöin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä tekstiä ei ole tarpeen sisällyttää asetukseen, sillä jäsenvaltiot ovat jo tietoisia siitä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Niiden tarttuvien eläintautien osalta, 
joihin ei sovelleta unionin tasolla 
säädettyjä toimenpiteitä mutta joilla on 
jonkin verran taloudellista merkitystä 
paikallistason yksityissektoriin, tämän 
yksityissektorin olisi jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten avustamana 
toteutettava kyseisten tautien ehkäisy- ja 
torjuntatoimenpiteitä esimerkiksi
itsesääntelytoimenpiteiden tai
käytännesääntöjen laadinnan avulla.

(27) Niiden tarttuvien eläintautien osalta, 
joihin ei sovelleta unionin tasolla 
säädettyjä toimenpiteitä mutta joilla on 
jonkin verran taloudellista merkitystä 
paikallistason yksityissektoriin, tämän 
yksityissektorin olisi jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten avustamana 
toteutettava kyseisten tautien ehkäisy- ja 
torjuntatoimenpiteitä esimerkiksi 
käytännesääntöjen laadinnan tai hyvien 
käytäntöjen vaihdon avulla.

Or. en
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Perustelu

Lukuisat hormoneista salmonellaan ulottuvat skandaalit, joista osa on paljastunut aivan 
viime aikoina, osoittavat selvästi, että itsesääntely ei toimi tällä alalla. Sen lisäksi, että 
itsesääntely lisää kansanterveyteen ja eläinten terveyteen kohdistuvaa riskiä, se vaarantaa 
elintarvikkeiden turvallisuuden ja ruokaturvan.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle –
Toimintasuunnitelma 
mikrobilääkeresistenssin aiheuttamien 
kasvavien uhkien torjumiseksi – esitetyssä 
toimessa nro 5 korostetaan tämän 
asetuksen ennaltaehkäisevää merkitystä ja 
sen seurauksena odotettavaa antibioottien 
käytön vähentymistä eläimissä. Mikro-
organismeista on tulossa yhä 
vastustuskykyisempiä mikrobilääkkeille, 
joilla aiemmin oli niihin vaikutus. 
Tällainen vastustuskyky vaikeuttaa 
ihmisissä ja eläimissä esiintyvien 
tartuntatautien hoitoa. Tämän vuoksi 
mikrobilääkeresistenssin kehittäneitä 
mikro-organismeja olisi käsiteltävä 
tarttuvina tauteina, ja niiden olisi näin ollen 
kuuluttava tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

(29) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle –
Toimintasuunnitelma 
mikrobilääkeresistenssin aiheuttamien 
kasvavien uhkien torjumiseksi – esitetyssä 
toimessa nro 5 korostetaan tämän 
asetuksen ennaltaehkäisevää merkitystä ja 
sen seurauksena odotettavaa antibioottien 
käytön vähentymistä eläimissä. Mikro-
organismeista on tulossa yhä 
vastustuskykyisempiä mikrobilääkkeille, 
joilla aiemmin oli niihin vaikutus. 
Tällainen vastustuskyky vaikeuttaa 
ihmisissä ja eläimissä esiintyvien 
tartuntatautien hoitoa. 
Antibioottiresistenssistä 12. toukokuuta 
2011 1, mikrobilääkeresistenssin 
aiheuttamasta uhkasta kansanterveydelle 
27. lokakuuta 20112 ja aiheesta 
”mikrobihaaste –
mikrobilääkeresistenssin aiheuttamat 
kasvavat uhat” 11. joulukuuta 20123

annetuissa päätöslauselmissaan 
Euroopan parlamentti kiinnitti toistuvasti
huomiota siihen, että on tärkeää torjua 
mikrobilääkeresistenssiä. Komissio antoi 
marraskuussa 2011 tiedonannon 
toimintasuunnitelmasta 
mikrobilääkeresistenssin aiheuttamien 
kasvavien uhkien torjumiseksi4, ja 
neuvosto käsitteli aihetta 22. kesäkuuta 
2012 antamissaan päätelmissä5. Tämän 
vuoksi mikrobilääkeresistenssin 
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kehittäneitä mikro-organismeja olisi 
käsiteltävä tarttuvina tauteina, ja niiden 
olisi näin ollen kuuluttava tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

___________________
1 P7_TA(2011)0238
2 P7_TA(2011)0473
3 P7_TA(2012)0483
4 COM(2011)0748
5 http://ue.eu.int/press/press-
releases/employment,-social-policy,-
health-and-consumer-
affairs?target=2012&infotarget=&max=0
&bid=79&lang=fi

Or. en

Perustelu

Mikrobilääkeresistenssi on suuri riski kansanterveydelle ja eläinten terveydelle. Euroopan 
parlamentti on useaan otteeseen kehottanut torjumaan tätä kansanterveyteen kohdistuvaa 
uhkaa. Asetuksessa olisi varmistettava, että näin tapahtuu.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta tämän asetuksen 
yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
edellytykset voidaan varmistaa tarttuvien 
eläintautien osalta unionin tasolla, on 
tarpeen perustaa yhdenmukaistettu
tarttuvien eläintautien luettelo, jäljempänä
’luetteloidut taudit’. Sen vuoksi
komissiolle olisi siirrettävä
täytäntöönpanovalta säätää tällaisesta 
luettelosta.

(31) On tarpeen perustaa
yhdenmukaistettu tarttuvien eläintautien 
luettelo, jäljempänä ’luetteloidut taudit’, 
joka olisi vahvistettava tämän asetuksen 
liitteessä. Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat kyseisen luettelon muuttamista 
tai täydentämistä.

Or. en
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Perustelu

Tekstiin tehdään oikeudellinen korjaus. ”Luetteloidut taudit” ovat tämän asetuksen keskeisiä 
osia, eikä niitä pitäisi voida muuttaa tai täydentää täytäntöönpanosäädöksellä, vaan niiden 
olisi kuuluttava sekä Euroopan parlamentin että neuvoston demokraattisen valvonnan piiriin.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Tulevaisuudessa saattaa esiintyä uusia 
tauteja, jotka voivat aiheuttaa vakavia 
riskejä kansanterveydelle, eläinten 
terveydelle, taloudelle tai ympäristölle. Sen 
jälkeen, kun tällaiset taudit on arvioitu ja 
väliaikaiset kiireelliset toimenpiteet 
hyväksytty, nopea reagointi ja tautien 
merkitseminen luetteloitujen tautien 
luetteloon saattavat olla tarpeen. Näin ollen 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä kiireellisen menettelyn 
mukaisesti tällaisissa asianmukaisesti
perustelluissa tapauksissa, joissa 
kansanterveyttä tai eläinten terveyttä uhkaa 
vaara.

(32) Tulevaisuudessa saattaa esiintyä uusia 
tauteja, jotka voivat aiheuttaa vakavia 
riskejä kansanterveydelle, eläinten 
terveydelle, taloudelle tai ympäristölle. Sen 
jälkeen, kun tällaiset taudit on arvioitu ja 
väliaikaiset kiireelliset toimenpiteet 
hyväksytty, nopea reagointi ja tautien 
merkitseminen luetteloitujen tautien 
luetteloon saattavat olla tarpeen. Näin ollen 
komissiolle olisi poikkeuksellisissa 
olosuhteissa siirrettävä valta antaa 
säädöksiä kiireellisen menettelyn 
mukaisesti tällaisissa asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa, joissa 
kansanterveyttä tai eläinten terveyttä uhkaa 
vaara.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Tässä asetuksessa vahvistettuja, tietyn 
tarttuvan eläintaudin ehkäisy- ja 
torjuntasääntöjä olisi sovellettava 
eläinlajeihin, jotka voivat tartuttaa kyseisen 
taudin olemalla sille alttiina tai toimimalla 
sen tartunnanlevittäjinä. Jotta tämän 
asetuksen täytäntöönpanon 

(35) Tässä asetuksessa vahvistettuja, tietyn 
tarttuvan eläintaudin ehkäisy- ja 
torjuntasääntöjä olisi sovellettava 
eläinlajeihin, jotka voivat tartuttaa kyseisen 
taudin olemalla sille alttiina tai toimimalla 
sen tartunnanlevittäjinä. On tarpeen 
perustaa sellaisten lajien yhdenmukaistettu 
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yhdenmukaiset edellytykset voidaan 
varmistaa, on tarpeen perustaa sellaisten 
lajien yhdenmukaistettu luettelo, joihin 
tiettyjä luetteloituja tauteja koskevia 
unionin tason toimenpiteitä olisi 
sovellettava, jäljempänä ’luetteloidut lajit’,
ja sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä
täytäntöönpanovalta säätää tällaisesta 
luettelosta.

luettelo, joihin tiettyjä luetteloituja tauteja 
koskevia unionin tason toimenpiteitä olisi 
sovellettava, jäljempänä ’luetteloidut lajit’,
joka olisi vahvistettava tämän asetuksen 
liitteessä. Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat kyseisen luettelon muuttamista 
tai täydentämistä.

Or. en

Perustelu

Tekstiin tehdään oikeudellinen korjaus. ”Luetteloidut lajit” ovat tämän asetuksen keskeisiä 
osia, eikä niitä pitäisi voida muuttaa tai täydentää täytäntöönpanosäädöksellä, vaan niiden 
olisi kuuluttava sekä Euroopan parlamentin että neuvoston demokraattisen valvonnan piiriin.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Jotta varmistetaan tämän asetuksen 
täytäntöönpanon yhdenmukaiset 
edellytykset, jotka koskevat luetteloituihin 
tauteihin sovellettavia taudinehkäisy- ja 
taudintorjuntatoimenpiteitä, on tarpeen 
päättää tässä asetuksessa vahvistettujen 
sääntöjen soveltamisesta luetteloituihin 
tauteihin unionin tasolla. Näin ollen
komissiolle olisi siirrettävä
täytäntöönpanovalta säätää siitä, mitä 
sääntöjä kuhunkin luetteloituun tautiin 
on sovellettava.

(37) On tarpeen päättää tässä asetuksessa 
vahvistettujen sääntöjen soveltamisesta 
luetteloituihin tauteihin unionin tasolla ja 
vahvistaa luettelo. Kyseistä luetteloa olisi 
ylläpidettävä ja ajantasaistettava tämän 
asetuksen liitteessä. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat kyseisen 
luettelon muuttamista tai täydentämistä.

Or. en

Perustelu

Tekstiin tehdään oikeudellinen korjaus. Luetteloituihin tauteihin sovellettavat taudinehkäisy-
ja taudintorjuntatoimenpiteet ovat tämän asetuksen keskeisiä osia, eikä niitä pitäisi voida 
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muuttaa tai täydentää täytäntöönpanosäädöksellä, vaan niiden olisi kuuluttava sekä 
Euroopan parlamentin että neuvoston demokraattisen valvonnan piiriin.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Eläinten parissa työskentelevillä 
toimijoilla, eläinalan ammattilaisilla ja 
lemmikkieläinten pitäjillä on parhaat 
edellytykset tarkkailla vastuullaan olevien 
eläinten ja tuotteiden terveyttä ja varmistaa 
se. Siksi heillä tulisi olla ensisijainen 
vastuu tautien leviämisen ehkäisy- ja 
torjuntatoimenpiteiden toteuttamisesta 
vastuullaan olevien eläinten ja tuotteiden 
osalta.

(38) Eläinten parissa työskentelevillä 
toimijoilla, eläinalan ammattilaisilla ja 
lemmikkieläinten pitäjillä on parhaat 
edellytykset tarkkailla vastuullaan olevien 
eläinten ja tuotteiden terveyttä ja varmistaa 
se. Siksi heillä tulisi olla ensisijainen 
vastuu tautien leviämisen ehkäisy- ja 
torjuntatoimenpiteiden toteuttamisesta 
vastuullaan olevien eläinten ja tuotteiden 
osalta ja heidän olisi edistettävä eläinten 
terveyttä koskevien parempien 
käytäntöjen eteenpäin viemistä.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Biosidituotteilla, kuten 
desinfiointiaineilla, joita käytetään 
eläinlääkintähygienian tarpeisiin tai 
elintarvikkeiden ja rehun 
käsittelypaikoissa, sekä hyönteismyrkyillä, 
karkottimilla tai jyrsijämyrkyillä on tärkeä 
osuus bioturvaamisstrategioissa sekä 
maatiloilla että eläinkuljetusten aikana.
Niiden pitäisi näin ollen katsoa kuuluvan 
bioturvaamiseen.

(40) Biosidituotteilla, kuten 
desinfiointiaineilla, joita käytetään 
eläinlääkintähygienian tarpeisiin tai 
elintarvikkeiden ja rehun 
käsittelypaikoissa, sekä hyönteismyrkyillä, 
karkottimilla tai jyrsijämyrkyillä on tärkeä 
osuus bioturvaamisstrategioissa sekä 
maatiloilla että eläinkuljetusten aikana.
Niiden pitäisi näin ollen katsoa kuuluvan 
bioturvaamiseen, ja niiden käytön 
vaikutus kansanterveyteen, eläinten 
terveyteen ja ympäristöön olisi otettava 
huomioon käytettäessä bioturvaamisen 



PA\1005594FI.doc 19/99 PE521.493v01-00

FI

alan ennaltaehkäisyvälineitä.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Eläinten terveyttä koskeva tietämys, 
joka kattaa taudin oireet ja seuraukset sekä 
mahdolliset ennaltaehkäisykeinot, kuten 
bioturvallisuuden, käsittelyn ja valvonnan, 
on tehokkaan eläinterveyden hallinnan 
ennakkoedellytys ja olennaisen tärkeä 
tekijä varmistettaessa eläintautien 
varhainen havaitseminen. Toimijoiden ja 
muiden eläinalan ammattilaisten olisi sen 
vuoksi hankittava tällaiset tarvittavat
tiedot. Nämä tiedot voi hankkia eri tavoin, 
esimerkiksi virallisen koulutuksen avulla 
sekä maatalousalalla olemassa olevan 
maatilojen neuvontajärjestelmän 
välityksellä taikka epävirallisella 
koulutuksella, jossa kansallisilla ja 
Euroopan tason 
maataloustuottajajärjestöillä ja muilla 
organisaatioilla voi olla tärkeä merkitys.
Tässä asetuksessa olisi tunnustettava 
tällaiset vaihtoehtoiset tavat hankkia 
kyseiset tiedot.

(41) Eläinten terveyttä koskeva tietämys, 
joka kattaa taudin oireet ja seuraukset sekä 
mahdolliset ennaltaehkäisykeinot, kuten 
bioturvallisuuden, käsittelyn ja valvonnan, 
on tehokkaan eläinterveyden hallinnan 
ennakkoedellytys ja olennaisen tärkeä 
tekijä varmistettaessa eläintautien 
varhainen havaitseminen. Toimijoiden ja 
muiden eläinalan ammattilaisten olisi sen 
vuoksi hankittava tällaiset tiedot. Nämä 
tiedot voi hankkia eri tavoin, esimerkiksi 
virallisen koulutuksen avulla sekä 
maatalousalalla olemassa olevan 
maatilojen neuvontajärjestelmän 
välityksellä taikka epävirallisella 
koulutuksella, jossa kansallisilla ja 
Euroopan tason 
maataloustuottajajärjestöillä ja muilla 
organisaatioilla voi olla tärkeä merkitys.
Tässä asetuksessa olisi tunnustettava 
tällaiset vaihtoehtoiset tavat hankkia 
kyseiset tiedot. Kun otetaan kuitenkin 
huomioon se moniulotteinen ja 
kansainvälinen ympäristö, jossa toimijat 
ja muut eläinalan ammattilaiset toimivat, 
se, että luotetaan pelkästään 
työkokemukseen, ei ole johdonmukaista 
ennaltaehkäisyyn keskittyvän eläinten 
terveyttä koskevan EU:n strategian 
kanssa. Toimijoita ja muita eläinalan 
toimijoita olisi aktiivisesti kannustettava 
hankkimaan edellä mainittua tietoa ja 
näin edistämään omalta osaltaan eläinten 
terveyttä koskevaa vankkaa EU:n kehystä.
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Or. en

Perustelu

Globaalissa nykymaailmassa, jossa vuorovaikutusta on paljon, olisi hullua luottaa pelkästään 
työkokemukseen ilman, että kokemuksen tukena on asianmukainen koulutus.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Toimivaltainen viranomainen ei 
rajallisten resurssiensa vuoksi aina kykene 
toteuttamaan kaikkia tässä asetuksessa 
vaadittuja toimia. Sen vuoksi on tarpeen 
säätää oikeusperustasta, joka koskee 
kyseisten tehtävien suorittamisen 
siirtämistä eläinlääkäreille. Jotta 
varmistetaan, että taudinehkäisy- ja 
taudintorjuntatoimenpiteiden yleistä 
soveltamista kaikkialla unionissa koskevat 
tarpeelliset edellytykset vahvistetaan, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
kyseisten tehtävien suorittamisen 
siirtämistä eläinlääkäreille samoin kuin 
heidän asianmukaista koulutustaan.

(46) Toimivaltainen viranomainen ei 
rajallisten resurssiensa vuoksi aina kykene 
toteuttamaan kaikkia tässä asetuksessa 
vaadittuja toimia. Sen vuoksi on tarpeen 
säätää oikeusperustasta, joka koskee 
kyseisten tehtävien suorittamisen 
siirtämistä eläinlääkäreille. Samasta syystä 
on äärimmäisen tärkeää, että kyseisillä 
eläinlääkäreillä ei ole eturistiriitoja. Jotta 
varmistetaan, että taudinehkäisy- ja 
taudintorjuntatoimenpiteiden yleistä 
soveltamista kaikkialla unionissa koskevat 
tarpeelliset edellytykset vahvistetaan, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
kyseisten tehtävien suorittamisen 
siirtämistä eläinlääkäreille samoin kuin 
heidän asianmukaista koulutustaan.

Or. en

Perustelu

Eturistiriidat ovat valitettavasti kasvava ongelma, erityisesti kun otetaan huomioon, että 
monet eläinterveystarkastuksia tekevät eläinlääkärit saavat palkkansa valvomiltaan 
laitoksilta. Tähän on puututtava, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja varmistaa, että 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta suojellaan 
asianmukaisesti. 
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Optimaalinen eläinterveyden hallinta 
voi toteutua ainoastaan yhteistyönä 
eläinten pitäjien, toimijoiden ja muiden 
sidosryhmien ja kauppakumppanien 
kanssa. Heidän tukensa varmistamiseksi on 
tarpeen järjestää selkeästi ja avoimesti 
päätöksentekomenettely ja tässä 
asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden 
täytäntöönpano. Sen vuoksi toimivaltaisen 
viranomaisen olisi toteutettava 
asianmukaiset toimet pitääkseen yleisön 
ajan tasalla etenkin silloin, kun on 
perustellut syyt epäillä, että eläimet tai 
tuotteet saattavat aiheuttaa eläinten 
terveyteen tai kansanterveyteen 
kohdistuvan riskin, tai kun kyseessä on 
yleinen etu.

(47) Optimaalinen eläinterveyden hallinta 
voi toteutua ainoastaan yhteistyönä 
eläinten pitäjien, toimijoiden, 
eläinlääkäreiden, eläinalan 
ammattilaisten ja muiden sidosryhmien ja
kauppakumppanien kanssa. Heidän tukensa 
varmistamiseksi on tarpeen järjestää 
selkeästi ja avoimesti 
päätöksentekomenettely ja tässä 
asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden 
täytäntöönpano. Sen vuoksi toimivaltaisen 
viranomaisen olisi toteutettava 
asianmukaiset toimet pitääkseen yleisön 
ajan tasalla etenkin silloin, kun on 
perustellut syyt epäillä, että eläimet tai 
tuotteet saattavat aiheuttaa eläinten 
terveyteen tai kansanterveyteen, 
elintarvikkeiden turvallisuuteen tai 
ympäristöön kohdistuvan riskin, tai kun 
kyseessä on yleinen etu.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Varhainen havaitseminen ja selkeä 
taudeista ilmoittamisen ja raportoinnin 
ketju ovat tehokkaan taudintorjunnan 
olennaisia edellytyksiä. Jotta reagointi on 
tehokasta ja nopeaa, jokaisesta tiettyjen 
luetteloitujen tautien epäilystä tai 
taudinpurkauksen vahvistumisesta olisi 
välittömästi ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Tällaisen 

(49) Varhainen havaitseminen ja selkeä 
taudeista ilmoittamisen ja raportoinnin 
ketju ovat tehokkaan taudintorjunnan 
olennaisia edellytyksiä. Jotta reagointi on 
tehokasta ja nopeaa, jokaisesta tiettyjen 
luetteloitujen tautien epäilystä tai 
taudinpurkauksen vahvistumisesta olisi 
välittömästi ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Tällaisen 
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ilmoitusvelvollisuuden olisi koskettava 
kaikkia luonnollisia ja oikeushenkilöitä, 
jotta yksikään taudinpurkaus ei jäisi 
huomaamatta.

ilmoitusvelvollisuuden olisi koskettava 
kaikkia luonnollisia ja oikeushenkilöitä, 
jotta yksikään taudinpurkaus ei jäisi 
huomaamatta. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että toimijoille ja eläinalan 
ammattilaisille tiedotetaan 
asianmukaisesti tämän asetuksen 
tuomista velvoitteista.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Toimijat tarkkailevat eläimiään 
säännöllisesti, ja heillä on parhaat 
edellytykset havaita epätavallinen 
kuolleisuus tai muut vakavat taudin merkit.
Sen vuoksi toimijat ovat kaiken seurannan 
kulmakivi, ja he ovat toimivaltaisen 
viranomaisen suorittaman seurannan 
kannalta olennaisen tärkeitä.

(57) Toimijat tarkkailevat eläimiään 
säännöllisesti, ja heillä on parhaat 
edellytykset havaita epätavallinen 
kuolleisuus tai muut vakavat taudin merkit.
Sen vuoksi toimijat ovat kaiken seurannan 
kulmakivi, ja he ovat toimivaltaisen 
viranomaisen suorittaman seurannan 
kannalta olennaisen tärkeitä. Mahdollisesta 
huomattavasta taloudellisesta riskistä 
huolimatta on toimijoiden oman edun 
mukaista, että he ilmoittavat 
epätavallisesta kuolleisuudesta tai muista 
vakavista taudin merkeistä toimivaltaiselle 
viranomaiselle, sillä tietyillä 
taudintorjuntatoimenpiteillä saattaa olla 
merkittävä vaikutus toimijoihin ja 
jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa 
yksityisoikeudellista vastuuvelvollisuutta 
toimijoihin, jotka eivät tehneet 
asianmukaista ilmoitusta toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en
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Perustelu

Kriisi on monesti saanut alkunsa siitä, että toimijat ovat laiminlyöneet taudin merkit ja muut 
riskit eläinten terveydelle. Tällainen menettely vaarantaa vakavasti kansanterveyden, eläinten 
terveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden, ja siihen on puututtava kiireesti.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Toimijoiden ja eläinlääkärien tai 
vesieläinlääkinnän ammattilaisten välisen 
tiiviin yhteistyön ja tietojenvaihdon 
varmistamiseksi ja toimijoiden suorittaman 
seurannan täydentämiseksi pitopaikoissa 
olisi tehtävä eläinterveyskäyntejä siten 
kuin tuotantotyyppi ja muut asiankuuluvat 
seikat huomioon ottaen on 
tarkoituksenmukaista. Jotta varmistetaan 
erityyppisiin pitopaikkoihin liittyviin 
riskeihin oikeassa suhteessa oleva 
seurantataso, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 
eläinterveyskäyntien kriteereitä ja sisältöä 
erityyppisissä pitopaikoissa.

(58) Toimijoiden ja eläinlääkärien tai 
vesieläinlääkinnän ammattilaisten välisen 
tiiviin yhteistyön ja tietojenvaihdon 
varmistamiseksi ja toimijoiden suorittaman 
seurannan täydentämiseksi pitopaikoissa 
olisi tehtävä eläinterveyskäyntejä siten 
kuin tuotantotyyppi ja -teho ja muut 
asiankuuluvat seikat huomioon ottaen on 
tarkoituksenmukaista. Jotta varmistetaan 
erityyppisiin pitopaikkoihin liittyviin 
riskeihin oikeassa suhteessa oleva 
seurantataso, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 
eläinterveyskäyntien kriteereitä ja sisältöä 
erityyppisissä pitopaikoissa.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(58 a) Jotta voitaisiin edistää kestävää, 
luonnonmukaista ja biologista tuotantoa 
sekä kiinnittää enemmän huomiota 
eläinten terveyteen kohdistuvien riskien 
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lisääntymiseen, joka aiheutuu 
tehotuotannosta sellaisissa pitopaikoissa, 
joissa eläintiheys pitopaikan tiloihin 
nähden on suhteellisen suuri, on 
asianmukaista, että tuotantoteho ja muut 
asian kannalta merkitykselliset tekijät 
otetaan huomioon päätettäessä 
eläinterveyskäyntien tiheydestä ja tyypistä.

Or. en

Perustelu

Kotieläintalous on tehostunut viime vuosikymmeninä, ja joissakin pitopaikoissa on useita 
tuhansia eläimiä suhteellisen pienessä tilassa. Tällainen menettely luo otolliset olosuhteet 
taudinaiheuttajien lisääntymiselle, mistä saattaa aiheutua riski kansanterveydelle ja eläinten 
terveydelle. Kestävään, luonnonmukaiseen ja biologiseen maataloustuotantoon kuuluu 
ylimääräisiä suojatoimia, jotka hyödyttävät kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja 
elintarvikkeiden turvallisuutta.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Jäsenvaltioilla pitäisi lisäksi olla 
mahdollisuus julistaa koko alueensa tai sen 
vyöhykkeet tai lokerot vapaaksi yhdestä tai 
useammasta luetteloidusta taudista, joihin 
sovelletaan pakollisia tai vapaaehtoisia 
hävittämisohjelmia koskevia sääntöjä, 
suojatakseen ne tällaisten luetteloitujen 
tautien kulkeutumiselta muista unionin 
osista tai kolmansista maista tai 
kolmansilta alueilta. Tätä tarkoitusta varten 
olisi vahvistettava selkeä, 
yhdenmukaistettu menettely sekä 
tarvittavat taudista vapaan aseman kriteerit.
Jotta varmistetaan taudista vapaan aseman
täytäntöönpanon yhdenmukaiset 
edellytykset unionissa, taudista vapaa 
asema on tarpeen hyväksyä virallisesti, ja 
sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä
täytäntöönpanovalta hyväksyä tällainen 
asema.

(65) Jäsenvaltioilla pitäisi lisäksi olla 
mahdollisuus julistaa koko alueensa tai sen 
vyöhykkeet tai lokerot vapaaksi yhdestä tai 
useammasta luetteloidusta taudista, joihin 
sovelletaan pakollisia tai vapaaehtoisia 
hävittämisohjelmia koskevia sääntöjä, 
suojatakseen ne tällaisten luetteloitujen 
tautien kulkeutumiselta muista unionin 
osista tai kolmansista maista tai 
kolmansilta alueilta. Tätä tarkoitusta varten 
olisi vahvistettava selkeä, 
yhdenmukaistettu menettely sekä 
tarvittavat taudista vapaan aseman kriteerit.
Taudista vapaan aseman tunnustamista 
koskevien yksityiskohtaisten edellytysten 
vahvistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 



PA\1005594FI.doc 25/99 PE521.493v01-00

FI

säädöksiä, jotka koskevat tällaisen 
aseman saamista, taudista vapaan aseman 
osoittamiseksi tarvittavia todisteita, 
erityisiä taudinehkäisy- ja 
taudintorjuntatoimenpiteitä, rajoituksia, 
toimitettavia tietoja, poikkeuksia sekä 
kyseisen aseman säilyttämistä, 
väliaikaista tai kokonaan peruuttamista 
tai palauttamista koskevia edellytyksiä.
Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat jäsenvaltioiden tai vyöhykkeiden 
taudista vapaan aseman hyväksymistä ja 
taudista vapaan aseman tunnustamista 
lokeroiden osalta sekä tarkistusten 
tekemistä taudista vapaiden alueiden tai 
vyöhykkeiden ja taudista vapaiden 
lokeroiden luetteloon, joka on vahvistettu 
tämän asetuksen liitteessä.

Or. en

Perustelu

Tekstiin tehdään oikeudellinen korjaus. ”Taudista vapaan aseman tunnustaminen” on tämän 
asetuksen keskeinen osa, eikä sitä pitäisi voida muuttaa tai täydentää 
täytäntöönpanosäädöksellä, vaan sen olisi kuuluttava sekä Euroopan parlamentin että 
neuvoston demokraattisen valvonnan piiriin.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti Tarkistus

(68) Taudista vapaan aseman 
tunnustamista koskevien 
yksityiskohtaisten edellytysten 
vahvistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tällaisen 
aseman saamista, taudista vapaan aseman 
osoittamiseksi tarvittavia todisteita, 

Poistetaan.
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erityisiä taudinehkäisy- ja 
taudintorjuntatoimenpiteitä, rajoituksia, 
toimitettavia tietoja, poikkeuksia sekä 
kyseisen aseman säilyttämistä, 
väliaikaista tai kokonaan peruuttamista 
tai palauttamista koskevia edellytyksiä.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

(75) Joidenkin tarttuvien eläintautien 
torjuntastrategioissa kuitenkin edellytetään 
tiettyjen eläinlääkkeiden käytön kieltämistä 
tai rajoittamista, koska ne haittaisivat 
näiden strategioiden vaikuttavuutta.
Esimerkiksi hyperimmuunit seerumit tai 
mikrobilääkkeet saattavat peittää taudin 
oireet, tehdä taudinaiheuttajan 
havaitsemisen mahdottomaksi tai 
vaikeuttaa nopean diagnoosin ja 
erotusdiagnoosin tekemistä ja vaarantaa 
siten taudin virheettömän havaitsemisen.

(75) Joidenkin tarttuvien eläintautien 
torjuntastrategioissa kuitenkin edellytetään 
tiettyjen eläinlääkkeiden käytön kieltämistä 
tai rajoittamista, koska ne haittaisivat 
näiden strategioiden vaikuttavuutta.
Esimerkiksi hyperimmuunit seerumit tai 
mikrobilääkkeet saattavat peittää taudin 
oireet, tehdä taudinaiheuttajan 
havaitsemisen mahdottomaksi tai 
vaikeuttaa nopean diagnoosin ja 
erotusdiagnoosin tekemistä ja vaarantaa 
siten taudin virheettömän havaitsemisen ja 
vaarantaa näin merkittävästi 
kansanterveyden ja eläinten terveyden.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 76 kappale

Komission teksti Tarkistus

(76) Eri luetteloitujen tautien 
torjuntastrategiat voivat kuitenkin vaihdella 
merkittävästi. Sen vuoksi tässä asetuksessa 
olisi säädettävä eläinlääkkeiden käyttöä 

(76) Eri luetteloitujen tautien 
torjuntastrategiat voivat kuitenkin vaihdella 
merkittävästi. Sen vuoksi tässä asetuksessa 
olisi säädettävä eläinlääkkeiden käyttöä 
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koskevista säännöistä luetteloitujen tautien 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä 
yhdenmukaistetuista kriteereistä 
päätettäessä, käytetäänkö rokotteita, 
hyperimmuuneja seerumeja ja 
mikrobilääkkeitä ja miten niitä käytetään. 
Jotta varmistetaan joustava lähestymistapa 
ja otetaan huomioon eri luetteloitujen 
tautien erityispiirteet ja vaikuttavien 
hoitojen saatavuus, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tiettyjen 
luetteloitujen tautien torjunnan yhteydessä 
käytettävien tiettyjen eläinlääkkeiden 
käyttöä koskevia rajoituksia, kieltoja tai 
velvoitteita. Kiireellisissä tapauksissa ja 
sellaisten kehittymässä olevien riskien 
torjumiseksi, joilla saattaa olla tuhoisat 
seuraukset eläinten terveydelle tai 
kansanterveydelle, taloudelle, 
yhteiskunnalle tai ympäristölle, tällaiset 
toimenpiteet pitäisi voida hyväksyä 
kiireellistä menettelyä noudattaen.

koskevista säännöistä luetteloitujen tautien 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä 
yhdenmukaistetuista kriteereistä 
päätettäessä, käytetäänkö rokotteita, 
hyperimmuuneja seerumeja ja 
mikrobilääkkeitä ja miten niitä käytetään. 
Esimerkiksi se, että eläinten pitäjät, 
toimijat, eläinlääkärit ja eläinalan 
ammattilaiset antavat eläimille 
rutiininomaisesti rokotteita, 
hyperimmuuneja seerumeja, 
mikrobilääkkeitä ja muita eläinlääkkeitä, 
olisi sallittava ainoastaan, kun menettely 
taikka se, että eläimet kuluttavat näitä 
tuotteita, ei aiheuta haitallisia vaikutuksia 
kansanterveydelle, eläinten terveydelle 
eikä eläinten hyvinvoinnille. Jotta 
varmistetaan joustava lähestymistapa ja 
otetaan huomioon eri luetteloitujen tautien 
erityispiirteet ja vaikuttavien hoitojen 
saatavuus, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tiettyjen luetteloitujen tautien torjunnan 
yhteydessä käytettävien tiettyjen 
eläinlääkkeiden käyttöä koskevia 
rajoituksia, kieltoja tai velvoitteita. 
Kiireellisissä tapauksissa ja sellaisten 
kehittymässä olevien riskien torjumiseksi, 
joilla saattaa olla tuhoisat seuraukset 
eläinten terveydelle tai kansanterveydelle, 
taloudelle, yhteiskunnalle tai ympäristölle, 
tällaiset toimenpiteet pitäisi voida 
hyväksyä kiireellistä menettelyä 
noudattaen. 

Or. en
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 86 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(86 a) Joillakin 
taudintorjuntatoimenpiteillä, vaikka ne 
olisivatkin välttämättömiä, saattaa olla 
suunniteltua suurempi vaikutus. Tämän 
vuoksi on aiheellista, että asianomaisen 
jäsenvaltion tai asianomaisten 
jäsenvaltioiden olisi toimivaltaisia 
viranomaisia kuultuaan laadittava 
alustava arvio kaavailtujen 
välttämättömien 
taudintorjuntatoimenpiteiden 
vaikutuksesta kansanterveyteen, eläinten 
terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, 
ympäristöön, talouteen ja muihin 
sosioekonomisiin tekijöihin. 
Menneisyydessä saadut kokemukset ovat 
osoittaneet esimerkiksi, että eläinten 
joukottaisella tappamisella ja 
hävittämisellä on toimijoihin kohdistuvan 
suoran sosioekonomisen vaikutuksen 
lisäksi huomattava vaikutus 
yhteiskuntaan (skandaalit, luottamuksen 
menettäminen elintarvikeketjuun, 
luottamuksen menettäminen 
poliitikkoihin) ja ympäristöön, mitä ei 
usein oteta huomioon (ruhojen 
hävittäminen polttamalla, mistä syntyy 
suuria nokipilviä ja mikä saastuttaa 
pohjavettä).

Or. en

Perustelu

Vakaviin tauteihin sairastuneiden eläinten joukottaisella tappamisella ja hävittämisellä on 
huomattavia vaikutuksia yhteiskuntaan, toimijoihin, ympäristöön sekä kuluttajien 
luottamukseen elintarvikeketjuun. Nämä kauaskantoiset ja dramaattiset toimenpiteet olisi 
perusteltava ja oikeutettava yleisölle tekemällä niistä asianmukainen vaikutustenarviointi.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 91 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(91 a) Eläimiin kohdistuvien vakavien 
terveysvaikutusten lisäksi pitkät 
eläinkuljetukset ja siirrot lisäävät 
taudinlevittäjien levittämisen vaaraa, 
mikä johtuu kuljetusten luonteesta ja 
siitä, että suuri määrä eläimiä on 
lähekkäin pienessä suljetussa tilassa. 
Tämän vuoksi on aiheellista varmistaa, 
että eläinten kuljetusten tai siirtojen kesto 
ei saa ylittää kahdeksaa tuntia.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 98 kappale

Komission teksti Tarkistus

(98) Toimiva jäljitettävyys on keskeisen 
tärkeää taudintorjuntapolitiikassa. Tässä 
asetuksessa säädettyjen tautien 
ennaltaehkäisy- ja torjuntasääntöjen 
tehokkaan täytäntöönpanon 
helpottamiseksi käytössä olisi oltava 
pidettävien maaeläinten eri lajeille sekä 
sukusoluille ja alkioille soveltuvat 
tunnistus- ja rekisteröintivaatimukset.
Lisäksi on tärkeää säätää mahdollisuudesta 
perustaa tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmä niitä lajeja varten, 
joiden osalta tällaista järjestelmää ei 
nykyisin ole, tai jos muuttuvat olosuhteet ja 
riskit sitä edellyttävät.

(98) Toimiva jäljitettävyys on keskeisen 
tärkeää taudintorjuntapolitiikassa ja tämän 
seurauksena elintarvikkeiden 
turvallisuutta koskevassa politiikassa.
Tässä asetuksessa säädettyjen tautien 
ennaltaehkäisy- ja torjuntasääntöjen 
tehokkaan täytäntöönpanon 
helpottamiseksi käytössä olisi oltava 
pidettävien maaeläinten eri lajeille sekä 
sukusoluille ja alkioille soveltuvat 
tunnistus- ja rekisteröintivaatimukset.
Lisäksi on tärkeää säätää mahdollisuudesta 
perustaa tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmä niitä lajeja varten, 
joiden osalta tällaista järjestelmää ei 
nykyisin ole, tai jos muuttuvat olosuhteet ja 
riskit sitä edellyttävät.

Or. en
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 100 kappale

Komission teksti Tarkistus

(100) On aiheellista vähentää hallinnollisia 
rasitteita ja kustannuksia ja säätää 
järjestelmän joustavuudesta olosuhteissa, 
joissa jäljitettävyysvaatimukset voidaan 
täyttää muilla tavoin kuin tässä asetuksessa 
säädetyillä keinoilla. Näin ollen 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tunnistus- ja rekisteröintivaatimuksista 
myönnettäviä poikkeuksia.

(100) On aiheellista vähentää hallinnollisia 
rasitteita ja kustannuksia ja säätää 
järjestelmän joustavuudesta olosuhteissa, 
joissa jäljitettävyysvaatimukset voidaan 
täyttää muilla tavoin kuin tässä asetuksessa 
säädetyillä keinoilla. Näin ollen 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tunnistus- ja rekisteröintivaatimuksista 
myönnettäviä poikkeuksia. Tunnistus- ja 
rekisteröintivelvollisuuksista myönnettävä 
poikkeus ei kuitenkaan missään 
olosuhteissa saa johtaa siihen, että 
vastuullista toimijaa, eläinalan 
asiantuntijaa tai muuta luonnollista tai 
oikeushenkilöä ei pystytä osoittamaan.

Or. en

Perustelu

Jäljitettävyys on ratkaisevan tärkeä, kun käsitellään eläinten terveyttä koskevia asioita.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 103 kappale

Komission teksti Tarkistus

(103) Kaikkiin eläinten siirtoihin olisi 
sovellettava tässä asetuksessa säädettyjä 
yleisiä vaatimuksia, kuten kieltoa siirtää 
eläimiä pitopaikasta, jossa esiintyy 
epätavallista kuolleisuutta tai muita taudin 
oireita, joiden syytä ei ole määritetty, tai 

(103) Kaikkiin eläinten siirtoihin olisi 
sovellettava tässä asetuksessa säädettyjä 
yleisiä vaatimuksia, kuten kieltoa siirtää 
eläimiä pitopaikasta, jossa esiintyy 
epätavallista kuolleisuutta tai muita taudin 
oireita, joiden syytä ei ole määritetty, tai 
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kuljetuksen aikana sovellettavia 
taudinehkäisyvaatimuksia.

kuljetuksen aikana sovellettavia 
taudinehkäisyvaatimuksia sekä eläinten 
siirron kokonaiskestoa, joka ei saa ylittää 
kahdeksaa tuntia.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 105 kappale

Komission teksti Tarkistus

(105) Jäsenvaltioiden välillä siirrettäviin 
eläimiin sovelletaan eläinten terveyttä 
koskevia perusvaatimuksia. Eläimiä ei 
etenkään saa siirtää pitopaikoista, joissa 
esiintyy epätavallista kuolleisuutta tai 
muita taudin oireita, joiden syytä ei ole 
määritetty. Kuitenkin sellaisen 
kuolleisuuden, vaikkakin epätavallisen, 
joka liittyy tieteellisiin tarkoituksiin 
käytettävien eläinten suojelusta 22 päivänä 
syyskuuta 2010 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2010/63/EU mukaisesti hyväksyttyihin 
tieteellisiin toimenpiteisiin ja joka ei johdu 
luetteloitujen tautien tartunnasta, ei pitäisi 
olla syynä siihen, että tieteellisiin 
tutkimuksiin tarkoitettujen eläinten siirrot 
estetään.

(105) Jäsenvaltioiden välillä siirrettäviin 
eläimiin sovelletaan eläinten terveyttä 
koskevia perusvaatimuksia. Eläimiä ei 
etenkään saa siirtää pitopaikoista, joissa 
esiintyy epätavallista kuolleisuutta tai 
muita taudin oireita, joiden syytä ei ole 
määritetty. Kuitenkin sellaisen 
kuolleisuuden, vaikkakin epätavallisen, 
joka liittyy tieteellisiin tarkoituksiin 
käytettävien eläinten suojelusta 22 päivänä 
syyskuuta 2010 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2010/63/EU mukaisesti hyväksyttyihin 
tieteellisiin toimenpiteisiin ja joka ei johdu 
luetteloitujen tautien tartunnasta, ei pitäisi 
olla syynä siihen, että tieteellisiin 
tutkimuksiin tarkoitettujen eläinten siirrot 
estetään. Toimivaltaisen viranomaisen on 
kuitenkin pidettävä kirjaa tällaisesta 
kuolleisuudesta.

Or. en
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 108 kappale

Komission teksti Tarkistus

(108) Koska sorkka- ja kavioeläinten ja 
siipikarjan kokoamiset aiheuttavat erityisen 
suuren tautiriskin, tässä asetuksessa on 
aiheellista vahvistaa erityiset säännöt 
kokoamisissa mukana olevien eläinten 
terveyden suojelemiseksi ja tarttuvien 
eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi.

(108) Koska sorkka- ja kavioeläinten ja 
siipikarjan siirrot ja kokoamiset 
aiheuttavat erityisen suuren tautiriskin, 
tässä asetuksessa on aiheellista vahvistaa 
erityiset säännöt kokoamisissa mukana 
olevien eläinten terveyden suojelemiseksi 
ja tarttuvien eläintautien leviämisen 
ehkäisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 111 kappale

Komission teksti Tarkistus

(111) Eläimiä, jotka eivät täytä tässä 
asetuksessa säädettyjä yleisiä eläinten 
terveysvaatimuksia ja jotka aiheuttavat 
kohonneen terveysriskin eläimille, saattaa 
olla tarpeen siirtää tieteellisiä tarkoituksia 
varten, esimerkiksi diagnostisiin
tarkoituksiin ja etenkin direktiivin 
2010/63/EU mukaisesti hyväksyttyihin 
tarkoituksiin. Tässä asetuksessa ei pitäisi 
estää tai perusteettomasti rajoittaa kyseisiä 
siirtoja, koska se haittaisi muutoin sallittuja 
tieteellisiä toimia ja viivyttäisi tieteen 
edistystä. On kuitenkin tärkeää, että tässä 
asetuksessa säädetään säännöt sen 
varmistamiseksi, että kyseisten eläinten 
siirrot tehdään turvallisesti.

(111) Eläimiä, jotka eivät täytä tässä 
asetuksessa säädettyjä yleisiä eläinten 
terveysvaatimuksia ja jotka aiheuttavat 
kohonneen terveysriskin eläimille, saattaa 
olla tarpeen siirtää tieteellisiä tarkoituksia 
varten, esimerkiksi diagnostisiin 
tarkoituksiin ja etenkin direktiivin 
2010/63/EU mukaisesti hyväksyttyihin 
tarkoituksiin. Tässä asetuksessa ei pitäisi 
estää tai perusteettomasti rajoittaa kyseisiä 
siirtoja, koska se haittaisi muutoin sallittuja 
tieteellisiä toimia ja viivyttäisi tieteen 
edistystä. On kuitenkin tärkeää, että tässä 
asetuksessa säädetään säännöt sen 
varmistamiseksi, että kyseisten eläinten 
siirrot tehdään turvallisesti ja 
toimivaltainen viranomainen pitää niistä 
kirjaa.

Or. en
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 114 kappale

Komission teksti Tarkistus

(114) Jotta erityissääntöjä voidaan 
vahvistaa siirroille, joiden osalta 
siirtosäännöt eivät ole riittäviä tai 
tarkoituksenmukaisia tietyn taudin 
leviämisen estämiseksi, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovalta säätää 
erityisiä rajoitetun ajan voimassa olevia 
siirtoihin sovellettavia sääntöjä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan eläinten 
välillä tarttuvien ja eläimestä ihmiseen 
tarttuvien eläintautien ehkäisemistä ja 
torjuntaa koskevat säännöt.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan eläinten 
välillä tarttuvien ja eläimestä ihmiseen 
tarttuvien eläintautien ehkäisemistä ja 
torjuntaa koskevat säännöt ja pannaan 
täytäntöön ”One Health” -lähestymistapa, 
jossa eläinten, ihmisten ja ympäristön 
suhde perustuu uuteen ajattelutapaan.

Or. en

Perustelu

”One Health” on kokonaisvaltainen lähestymistapa terveyteen, jossa keskitytään eläinten, 
ihmisten ja eri ympäristöjen vuorovaikutukseen. Lähestymistapa on yksi osa Euroopan 
unionin monialaisia politiikan välineitä. Lähestymistapa kannustaa yhteistyötä, 
synergiavaikutuksia ja hedelmällistä vuorovaikutusta kaikkien sellaisten ammattialojen ja 
yleensäkin toimijoiden välillä, joiden toiminta saattaa vaikuttaa terveyteen.
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) seuraavien tekijöiden ympäristöön 
kohdistuvien haitallisten vaikutusten 
väheneminen:

iii) seuraavien tekijöiden eläinten 
terveyteen, kansanterveyteen ja
ympäristöön kohdistuvien haitallisten 
vaikutusten väheneminen:

– tietyt taudit; – tietyt taudit ja tauteihin syynä olevat 
riskitekijät;

– tautien ehkäisemiseksi ja torjumiseksi 
toteutetut toimenpiteet;

– tautien ehkäisemiseksi ja torjumiseksi 
toteutetut toimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) eläinten terveys suhteessa i) eläinten terveys suhteessa
– kansanterveyteen; – kansanterveyteen;

– ympäristöön sekä ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin;

– ympäristöön sekä ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin;

– elintarvikkeiden tuotantoon;
– elintarvikkeiden ja rehujen 
turvallisuuteen;

– elintarvikkeiden ja rehujen 
turvallisuuteen;

– eläinten hyvinvointiin; – eläinten hyvinvointiin ja etiikkaan;

– ruokaturvaan; – ruokaturvaan;

Or. en
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pidettäviin ja luonnonvaraisiin eläimiin; a) kaikkiin pidettäviin ja luonnonvaraisiin 
eläimiin;

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tiloihin, kuljetusvälineisiin, laitteisiin ja 
kaikkiin muihin infektioteihin ja 
materiaaleihin, jotka liittyvät tai 
mahdollisesti liittyvät tarttuvien 
eläintautien leviämiseen.

e) tiloihin, kuljetusvälineisiin, laitteisiin, 
toimijoihin, eläinlääkäreihin, eläinalan 
ammattilaisiin ja kaikkiin muihin 
infektioteihin ja materiaaleihin, jotka 
liittyvät tai mahdollisesti liittyvät tarttuvien 
eläintautien leviämiseen.

Or. en

Perustelu

Myös toimijoiden, eläinlääkäreiden, eläinalan ammattilaisten on kuuluttava asetuksen 
soveltamisalan piiriin, sillä nämä toimijat ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa eläinten kanssa ja 
heillä on suuri vaikutus eläinten terveyteen.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) ’kloonilla’ eläintä, joka on tuotettu 
suvuttoman, keinotekoisen 
lisääntymistekniikan avulla identtisen tai 
melkein identtisen kopion tuottamiseksi 
yksittäisestä eläimestä siirtämällä tuma 
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munasoluun, jonka tuma on poistettu, ja 
istuttamalla kyseinen munasolu tämän 
jälkeen sijaisemoon;

Or. en

Perustelu

Kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten riski sairastua eläintauteihin, jotka saattavat 
tarttua ihmisiin, ja muihin vakaviin terveysriskeihin (epämuodostumiin, elinvaurioihin) on 
todistetusti muita huomattavasti suurempi. Tämän vuoksi on syytä vahvistaa määritelmä.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b) ’jälkeläisellä’ perinteisellä 
jalostustekniikalla tuotettua eläintä, jonka 
vanhemmista ainakin toinen on klooni;

Or. en

Perustelu

Kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten riski sairastua eläintauteihin, jotka saattavat 
tarttua ihmisiin, ja muihin vakaviin terveysriskeihin (epämuodostumiin, elinvaurioihin) on 
todistetusti muita huomattavasti suurempi. Tämän vuoksi on syytä vahvistaa määritelmä.

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

13 a) ’transponderilla’ ainoastaan 
luettavaa passiivista radiotaajuudella 
toimivaa tunnistuslaitetta;

Or. en
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14) ’taudilla’ yhden tai useamman eläimiin 
tai ihmisiin tarttuvan taudinaiheuttajan 
aiheuttamien infektioiden tai tartuntojen ja 
niihin liittyvien mahdollisten kliinisten 
oireiden tai patologisten ilmentymien 
esiintymistä eläimissä;

14) ’taudilla’ yhden tai useamman eläimiin 
tai ihmisiin tarttuvan taudinaiheuttajan 
aiheuttamien infektioiden tai tartuntojen ja 
niihin liittyvien mahdollisten kliinisten 
oireiden tai patologisten ilmentymien 
esiintymistä eläimissä. Tässä asetuksessa 
myös mikrobilääkeresistenssin 
kehittäneitä mikro-organismeja olisi 
pidettävä ‘tauteina’;

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Komission teksti Tarkistus

20) ’riskillä’ eläinten terveyteen tai 
kansanterveyteen kohdistuvan haitallisen 
vaikutuksen esiintymisen todennäköisyyttä 
ja sen biologisten ja taloudellisten 
seurausten todennäköistä suuruutta;

20) ’riskillä’ eläinten terveyteen tai 
kansanterveyteen kohdistuvan haitallisen 
vaikutuksen esiintymisen todennäköisyyttä 
ja sen biologisten ja taloudellisten 
seurausten todennäköistä suuruutta ennalta 
varautumisen periaatteen perusteella;

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

21) ’bioturvaamisella’ 
hallintatoimenpiteiden ja fyysisten 
toimenpiteiden kokonaisuutta, jolla on 

21) ’bioturvaamisella’ 
hallintatoimenpiteiden ja fyysisten 
toimenpiteiden kokonaisuutta, jolla on 
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tarkoitus pienentää tautien kulkeutumisen, 
kehittymisen ja leviämisen riskiä 
seuraavien osalta:

tarkoitus pienentää tautien tai 
mikrobilääkeresistenssin kehittäneiden 
mikro-organismien kulkeutumisen, 
kehittymisen ja leviämisen riskiä 
seuraavien osalta:

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa säädettyjä 
tautikohtaisia taudinehkäisy- ja 
taudintorjuntasääntöjä sovelletaan

1. Tässä asetuksessa säädettyjä 
tautikohtaisia taudinehkäisy- ja 
taudintorjuntasääntöjä sovelletaan

a) luetteloituihin tauteihin; a) liitteessä -I a luetteloituihin tauteihin;

b) uusiin tauteihin. b) uusiin tauteihin;
c) mikrobilääkeresistenssin kehittäneisiin 
mikro-organismeihin.

Or. en

Perustelu

Mikrobilääkeresistenssi on vakava terveysriski ja sitä on käsiteltävä tautina. Tekstiin tehdään 
oikeudellinen korjaus. ”Luetteloidut taudit” ovat tämän asetuksen keskeisiä osia, eikä niitä 
pitäisi voida muuttaa tai täydentää täytäntöönpanosäädöksellä, vaan niiden olisi kuuluttava 
sekä Euroopan parlamentin että neuvoston demokraattisen valvonnan piiriin.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitettujen luetteloitujen 
tautien luettelon.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitettu luetteloitujen tautien luettelo 
vahvistetaan liitteessä -I a. Siirretään 
komissiolle 253 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä, jotka 
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koskevat tässä liitteessä vahvistettua
luetteloitujen tautien luettelon
muuttamista tekniikan ja tieteen sekä 
asiaa koskevien kansainvälisten 
standardien kehityksen ja eläinten 
terveyttä ja kansanterveyttä koskevien 
muuttuneiden olosuhteiden huomioon 
ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kansanterveys; i) eläinten terveys ja kansanterveys;

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) eläinten hyvinvointi;

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 255 artiklan 2 kohdassa 

Poistetaan.
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tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 255 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on 
tarpeen asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka 
liittyvät kehittymässä olevan, erittäin 
merkittävän riskin aiheuttavaan tautiin.

Jos kehittymässä oleva tauti aiheuttaa
erittäin merkittävän riskin ja on kyse 
erittäin kiireellisestä tapauksesta, tämän 
artiklan mukaisesti annettaviin 
delegoituihin säädöksiin sovelletaan 
254 artiklassa säädettyä menettelyä.

Komissio esittää viimeistään kuuden 
viikon kuluttua näiden kiireellisten 
toimenpiteiden hyväksymisestä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa kuvataan yksityiskohtaisesti 
toimenpiteet ja tarvittaessa niiden 
vaikutus seuraaviin:
– maatalous- ja/tai vesiviljelytuotanto 
unionissa;
– sisämarkkinoiden toiminta;
– kansanterveys, eläinten terveys, eläinten 
hyvinvointi ja ympäristö.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) taudin tartuntareitit ja -nopeus eläinten vi) taudin tartuntareitit, tartunnanlevittäjät
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välillä ja soveltuvissa tapauksissa eläinten 
ja ihmisten välillä;

ja tartuntanopeus eläinten välillä ja 
soveltuvissa tapauksissa eläinten ja 
ihmisten välillä;

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – viii alakohta

Komission teksti Tarkistus

viii) taudin diagnoosi- ja torjuntavälineiden 
olemassaolo;

viii) taudin diagnoosi- ja 
torjuntavälineiden, mahdollisten 
rokotteiden ja muiden ennaltaehkäisevien 
toimenpiteiden olemassaolo;

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ihmisten terveys: ii) ihmisten terveys:
– tarttuvuus eläinten ja ihmisten välillä; – tarttuvuus eläinten ja ihmisten välillä;

– tarttuvuus ihmisten välillä; – tarttuvuus ihmisten välillä;
– ihmisessä ilmenevien tautimuotojen 
vakavuus;

– ihmisessä ilmenevien tautimuotojen 
vakavuus;

– riski, että mikro-organismit kehittävät 
mikrobilääkeresistenssin taudin 
torjumiseksi käytettyjen toimenpiteiden 
takia;

– tehokkaan ennaltaehkäisyn tai 
sairaanhoidon saatavuus ihmisille;

– tehokkaan ennaltaehkäisyn tai 
sairaanhoidon saatavuus ihmisille;

– taudin hoidon ja hävittämisen 
psyykkinen ja fyysinen vaikutus alan 
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työntekijöiden terveyteen. 

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) eläinten hyvinvointi; iii) eläinten hyvinvointi:
– kotieläintalouden tyyppi, menetelmä ja 
teho;
– kotieläintilojen tiheys alueella;
– kotieläintilojen ja ihmisasutusten 
suhteellinen läheisyys;

Or. en

Perustelu

Lukuisat tutkimukset, myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tieteelliset 
lausunnot, todistavat, että eläinten hyvinvoinnin lisääminen parantaa eläinten terveyttä ja 
päin vastoin.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) toimenpiteiden yhteiskunnallinen 
hyväksyttävyys;

ii) toimenpiteiden yhteiskunnallinen 
hyväksyttävyys, jonka mukaan eläinten 
lopettamista ja hävittämistä on aina 
pidettävä viimeisenä keinona;

Or. en
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) tartunnan saaneiden pidettävien ja 
luonnonvaraisten eläinten 
alapopulaatioiden hyvinvointi;

iii) tartunnan saaneiden pidettävien
eläinten, lemmikkieläinten ja 
luonnonvaraisten eläinten 
alapopulaatioiden hyvinvointi;

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistettuja 
luetteloitujen tautien tautikohtaisia sääntöjä 
ja tämän asetuksen nojalla hyväksyttyjä 
sääntöjä sovelletaan luetteloituihin lajeihin.

1. Tässä asetuksessa vahvistettuja 
luetteloitujen tautien tautikohtaisia sääntöjä 
ja tämän asetuksen nojalla hyväksyttyjä 
sääntöjä sovelletaan liitteessä -I b
luetteloituihin lajeihin.

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdassa 
tarkoitettujen lajien luettelon.

2. Siirretään komissiolle 253 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdassa 
tarkoitettujen ja liitteessä 
-I b vahvistettujen lajien luettelon
muuttamista tekniikan ja tieteen 
kehityksen sekä eläinten terveyttä ja 
kansanterveyttä koskevien muuttuneiden 
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olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tekstiin tehdään oikeudellinen korjaus. ”Luetteloidut lajit” ovat tämän asetuksen keskeisiä 
osia, eikä niitä pitäisi voida muuttaa tai täydentää täytäntöönpanosäädöksellä, vaan niiden 
olisi kuuluttava sekä Euroopan parlamentin että neuvoston demokraattisen valvonnan piiriin.

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

c a) kyseisten eläinten läheisyys ja niiden 
vuorovaikutus ihmisten kanssa.

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 255 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 255 artiklan Jos kehittymässä oleva tauti aiheuttaa
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3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on 
tarpeen asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka 
liittyvät kehittymässä olevan, erittäin 
merkittävän riskin aiheuttavaan tautiin.

erittäin merkittävän riskin ja on kyse 
erittäin kiireellisestä tapauksesta, tämän 
artiklan mukaisesti annettaviin 
delegoituihin säädöksiin sovelletaan 
254 artiklassa säädettyä menettelyä.

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksillä sellaisten
taudinehkäisy- ja taudintorjuntasääntöjen
soveltamisen luetteloituihin tauteihin, joita 
tarkoitetaan seuraavissa kohdissa:

1. Siirretään komissiolle 253 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat taudinehkäisy-
ja taudintorjuntasääntöjen soveltamista
luetteloituihin tauteihin, joita tarkoitetaan 
seuraavissa kohdissa:

Or. en

Perustelu

Tekstiin tehdään oikeudellinen korjaus.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 255 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Luetteloituihin tauteihin sovellettavien 
taudinehkäisy- ja taudintorjuntasääntöjen 
luettelo vahvistetaan liitteessä -I c.

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 255 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on 
tarpeen asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka 
liittyvät kehittymässä olevan, erittäin 
merkittävän riskin aiheuttavaan tautiin.

Jos kehittymässä oleva tauti aiheuttaa
erittäin merkittävän riskin ja on kyse 
erittäin kiireellisestä tapauksesta, tämän 
artiklan mukaisesti annettaviin 
delegoituihin säädöksiin sovelletaan 
254 artiklassa säädettyä menettelyä.

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää viimeistään kuuden 
viikon kuluttua näiden kiireellisten 
toimenpiteiden hyväksymisestä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa kuvataan yksityiskohtaisesti 
toimenpiteet ja tarvittaessa niiden 
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vaikutus seuraaviin:
– maatalous- ja/tai vesiviljelytuotanto 
unionissa;
– sisämarkkinoiden toiminta;
– kansanterveys, eläinten terveys, eläinten 
hyvinvointi ja ympäristö.

Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ottaa huomioon seuraavat 
kriteerit hyväksyessään 1 kohdassa 
tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä:

2. Komissio ottaa huomioon seuraavat 
kriteerit hyväksyessään 1 kohdassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä:

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) taudin vaikutustaso eläinten terveyteen 
ja kansanterveyteen, eläinten hyvinvointiin 
ja talouteen;

a) taudin vaikutustaso eläinten terveyteen 
ja kansanterveyteen, eläinten hyvinvointiin, 
ympäristöön, elintarvikkeiden 
turvallisuuteen ja talouteen;

Or. en
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Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vastattava vastuullaan olevien 
pidettävien eläinten ja tuotteiden 
terveydestä;

a) vastattava vastuullaan olevien 
pidettävien eläinten ja tuotteiden 
terveydestä ja hyvinvoinnista;

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toteutettava asianmukaiset 
bioturvaamistoimenpiteet ottaen huomioon 
asiaan liittyvät riskit varmistaakseen 
kyseisten pidettävien eläinten ja tuotteiden 
terveyden ja estääkseen tautien 
kulkeutumisen vastuullaan oleviin 
pidettäviin eläimiin tai tuotteisiin ja tautien 
kehittymisen ja lisääntymisen kyseisten 
pidettävien eläinten ja tuotteiden joukossa 
ja leviämisen niissä ja niistä, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa siihen on 
myönnetty erillinen lupa tieteellisiä 
tarkoituksia varten tapauksen mukaan 
seuraavien osalta:

b) toteutettava asianmukaiset 
bioturvaamistoimenpiteet ottaen huomioon 
asiaan liittyvät riskit varmistaakseen 
kyseisten pidettävien eläinten ja tuotteiden 
terveyden ja hyvinvoinnin ja estääkseen 
tautien ja mikrobilääkeresistenssin 
kehittäneiden mikro-organismien
kulkeutumisen vastuullaan oleviin 
pidettäviin eläimiin tai tuotteisiin ja tautien 
kehittymisen ja lisääntymisen kyseisten 
pidettävien eläinten ja tuotteiden joukossa 
ja leviämisen niissä ja niistä, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa siihen on 
myönnetty erillinen lupa tieteellisiä 
tarkoituksia varten tapauksen mukaan 
seuraavien osalta:

Or. en

Perustelu

Mikrobilääkeresistenssi on vakava terveysriski ja sitä on käsiteltävä bioturvaamisasiana.
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Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tuotantotyyppi. ii) tuotantotyyppi ja -teho.

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kannustettava sitä, että 
toimijat kouluttautuvat erityisesti 
omaksumaan sellaisia eläinten pitoa 
koskevia menetelmiä, joissa keskitytään 
eläinten, ihmisten ja eri ympäristöjen 
väliseen suhteeseen kokonaisvaltaisesti ja 
kattavasti.

Or. en

Perustelu

Globaalissa nykymaailmassa, jossa eläinten ja ihmisten vuorovaikutusta on paljon, olisi 
hullua luottaa pelkästään työkokemukseen ilman, että kokemuksen tukena on asianmukainen 
koulutus.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) heidän vastuullaan olevien pidettävien 
eläinten tai tuotteiden luokista ja lajeista;

a) heidän vastuullaan olevien pidettävien 
eläinten tai tuotteiden lukumäärästä,
luokista ja lajeista;



PE521.493v01-00 50/99 PA\1005594FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuotantotyypistä; b) tuotantotyypistä ja -tehosta. 

Or. en

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ammatillinen kokemus tai koulutus; a) ammatillinen kokemus yhdistettynä 
koulutukseen;

Or. en

Perustelu

Globaalissa nykymaailmassa, jossa eläinten ja ihmisten vuorovaikutusta on paljon, olisi 
hullua luottaa pelkästään työkokemukseen ilman, että kokemuksen tukena on asianmukainen 
koulutus.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) eläinten terveyttä koskevan tietoisuuden 
edistäminen;

i) eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskevan tietoisuuden edistäminen; 

Or. en



PA\1005594FI.doc 51/99 PE521.493v01-00

FI

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) vaihtoehtoisten, 
ympäristöystävällisempien ja 
kestävämpien eläintenpitomenetelmien 
käyttöön kannustaminen.

Or. en

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pätevä henkilöstö, tilat, laitteet, 
taloudelliset resurssit sekä koko 
jäsenvaltion alueen kattava tehokas 
organisaatio; 

a) pätevä henkilöstö, jolla ei ole 
minkäänlaisia eturistiriitoja, tilat, laitteet, 
taloudelliset resurssit sekä koko 
jäsenvaltion alueen kattava tehokas 
organisaatio;

Or. en

Perustelu

Eturistiriidat ovat valitettavasti kasvava ongelma, erityisesti kun otetaan huomioon, että 
monet eläinterveystarkastuksia tekevät eläinlääkärit saavat palkkansa valvomiltaan 
laitoksilta. Tähän on puututtava, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja varmistaa, että 
kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta suojellaan 
asianmukaisesti. 183

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käytettävissään laboratorioita, joilla on 
pätevä henkilöstö, tilat, laitteet ja 

b) käytettävissään laboratorioita, joilla on 
pätevä henkilöstö, jolla ei ole 



PE521.493v01-00 52/99 PA\1005594FI.doc

FI

taloudelliset resurssit luetteloitujen tautien 
ja uusien tautien nopean ja täsmällisen 
diagnoosin ja erotusdiagnoosin 
varmistamiseksi;

minkäänlaisia eturistiriitoja, tilat, laitteet 
ja taloudelliset resurssit luetteloitujen 
tautien ja uusien tautien nopean ja 
täsmällisen diagnoosin ja erotusdiagnoosin 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) riittävästi koulutettuja eläinlääkäreitä 
suorittamaan 11 artiklassa tarkoitetut, 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat 
toimet.

c) riittävästi koulutettuja eläinlääkäreitä, 
joilla ei ole minkäänlaisia eturistiriitoja,
suorittamaan 11 artiklassa tarkoitetut, 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat 
toimet.

Or. en

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on autettava toimijoita ja 
eläinalan ammattilaisia hankkimaan
10 artiklassa tarkoitetut eläinten terveyttä 
koskevat perustiedot ja pitämään niitä yllä 
ja kehittämään niitä maatalous- tai 
vesiviljelyalan ohjelmien tai virallisen 
koulutuksen avulla.

2. Jäsenvaltioiden on autettava toimijoita ja 
eläinalan ammattilaisia ja varmistettava, 
että nämä hankkivat 10 artiklassa 
tarkoitetut eläinten terveyttä koskevat 
perustiedot ja pitävät niitä yllä ja
kehittävät niitä maatalous- tai 
vesiviljelyalan ohjelmien tai virallisen 
koulutuksen avulla.

Or. en
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Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltainen viranomainen voi siirtää 
eläinlääkäreille yhden tai useampia 
seuraavista virallisista toimista:

1. Toimivaltainen viranomainen voi siirtää 
eläinlääkäreille yhden tai useampia 
seuraavista virallisista toimista edellyttäen, 
että eturistiriitoja ei ole:

Or. en

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos on perustellut syyt epäillä, että eläimet 
tai tuotteet voivat aiheuttaa riskin, 
toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava 
aiheellisia toimia, joilla tiedotetaan 
yleisölle riskin luonteesta sekä 
toimenpiteistä, jotka on toteutettu tai jotka 
aiotaan toteuttaa riskin ehkäisemiseksi tai 
torjumiseksi, ottaen huomioon kyseisen 
riskin luonteen, vakavuuden ja laajuuden
sekä yleisölle tiedottamisesta koituvan 
yleisen edun.

Jos on perustellut syyt epäillä, että eläimet 
tai tuotteet voivat aiheuttaa riskin, 
toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava 
aiheellisia toimia, joilla tiedotetaan 
yleisölle riskin luonteesta sekä 
toimenpiteistä, jotka on toteutettu tai jotka 
aiotaan toteuttaa riskin ehkäisemiseksi tai 
torjumiseksi, ottaen huomioon kyseisen 
riskin luonteen, vakavuuden ja laajuuden.

Or. en

Perustelu

Yleisölle tiedottamisesta on aina etua, kuten BSE-kriisi on osoittanut. Sen lisäksi, että tauti oli 
merkittävä eläinten terveyden kannalta, se siirtyi ihmisiin elintarvikkeiden välityksellä ja vei 
kansalaisten luottamuksen elintarvikeketjun turvallisuuteen ja poliitikkoihin. Yleisölle 
tiedottaminen on ratkaisevan tärkeää varmistettaessa päätöksenteon kestävä pohja.
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Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksillä, mistä
8 artiklan 1 kohdan e alakohdassa
tarkoitetuista luetteloiduista taudeista
jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava 
1 kohdan mukaisesti.

3. Siirretään komissiolle 254 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 8 artiklan
1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja 
luetteloituja tauteja, joista jäsenvaltioiden 
on välittömästi ilmoitettava 1 kohdan 
mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 255 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio huolehtii sellaisen sähköisen 
tietojärjestelmän perustamisesta ja 
hallinnoinnista, jonka avulla varmistetaan 
niiden mekanismien ja välineiden toiminta, 
jotka on tarkoitettu vastaamaan 17, 18 ja 
19 artiklassa säädettyjä unionissa 
ilmoittamista ja unionissa raportointia 

Komissio huolehtii sellaisen julkisesti 
saatavilla olevan sähköisen 
tietojärjestelmän perustamisesta ja 
hallinnoinnista, jonka avulla varmistetaan 
niiden mekanismien ja välineiden toiminta, 
jotka on tarkoitettu vastaamaan 17, 18 ja 
19 artiklassa säädettyjä unionissa 
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koskevia vaatimuksia. ilmoittamista ja unionissa raportointia 
koskevia vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimijoiden on varmistettava, että 
heidän vastuullaan olevissa pitopaikoissa 
tehdään tarvittaessa eläinlääkärin 
suorittamia eläinterveyskäyntejä
pitopaikasta aiheutuvien riskien vuoksi, 
ottaen huomioon

1. Toimijoiden on varmistettava, että 
heidän vastuullaan olevissa pitopaikoissa 
tehdään tarvittaessa eläinlääkärin 
suorittamia eläinterveyskäyntejä. Kyseisten 
eläinterveyskäyntien tiheyden on oltava 
oikeasuhteinen pitopaikan aiheuttamaan 
riskiin nähden, ottaen huomioon

Or. en

Perustelu

Pitopaikoissa, joissa eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat standardit ovat löyhemmät, 
eläinterveyskäyntien tiheyden olisi oltava oikeasuhteinen pitopaikan aiheuttamaan 
korkeampaan riskiin nähden.

Tarkistus 96

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

Komission teksti Tarkistus

a a) elintarviketuotannon tyyppi;

Or. en
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Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) eläinten hyvinvointia koskevat 
standardit pitopaikassa;

Or. en

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisiä eläinterveyskäyntien tiheyden on 
oltava oikeasuhteinen pitopaikan 
aiheuttamaan riskiin nähden.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luetteloitujen tautien tai uusien tautien 
esiintymiseen viittaavien merkkien 
havaitseminen;

a) luetteloitujen tautien tai uusien tautien 
esiintymiseen viittaavien merkkien ja/tai 
niihin syynä olevien riskitekijöiden
havaitseminen;

Or. en
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Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) edellä 23 artiklan 1 kohdassa säädettyjä 
kriteerejä, jotka on otettava huomioon 
päätettäessä

i) edellä 23 artiklan 1 kohdassa säädettyjä 
kriteerejä, jotka on otettava huomioon 
päätettäessä pitopaikkojen aiheuttamasta 
riskistä ja kyseisten eläinterveyskäyntien 
tiheydestä;

– minkä tyyppisissä pitopaikoissa on 
tehtävä eläinterveyskäyntejä;

– tällaisten eläinterveyskäyntien 
tiheydestä;

Or. en

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) määritetään pitopaikkatyypit, joissa on 
tehtävä eläinterveyskäyntejä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikentyyppisissä pitopaikoissa olisi tehtävä eläinterveyskäyntejä. Vapautuksista ei seuraa 
muuta kuin se, että alkaa esiintyä uusia, mahdollisesti tuntemattomia taudinlevittäjiä.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
seurannan suunnitelman, keinojen, 

Edellä 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
seurannan suunnitelman, keinojen, 
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diagnoosimenetelmien, suoritustiheyden, 
tehokkuuden, kohteena olevan 
eläinpopulaation ja otantamallien on oltava 
tarkoituksenmukaisia ja suhteessa 
seurannan tavoitteisiin, ja huomioon on 
otettava

diagnoosimenetelmien, suoritustiheyden, 
tehokkuuden, kohteena olevan 
eläinpopulaation ja otantamallien on oltava
ennalta varautumisen periaatteen 
mukaisia sekä tarkoituksenmukaisia ja 
suhteessa seurannan tavoitteisiin, ja 
huomioon on otettava

Or. en

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) taudeista aikaisemmin saadut 
kokemukset jäsenvaltiossa, vyöhykkeellä 
tai lokerossa.

Or. en

Perustelu

Kaikki jäsenvaltiot eivät käytä seurantaohjelmia samalla tavalla, ja nämä erot olisi otettava 
huomioon.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) edellä 8 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitetut luetteloidut 
taudit, joihin on sovellettava 
seurantaohjelmia;

Or. en
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Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sen määrittämistä, mihin 8 artiklan 
1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin 
luetteloituihin tauteihin on sovellettava 
seurantaohjelmia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) perustettava ohjelma, jolla hävitetään 
kyseinen luetteloitu tauti tai osoitetaan, että 
tautia ei esiinny, joka toteutetaan 
eläinpopulaatioissa, joissa kyseistä tautia 
esiintyy, ja joka kattaa kaikki niiden alueen 
asiaankuuluvat osat taikka niiden 
asiaankuuluvat vyöhykkeet tai lokerot, 
jäljempänä ’pakollinen hävittämisohjelma’;

a) perustettava ohjelma, jolla hävitetään 
mieluiten rokotuksilla tai muulla 
lääkehoidolla kyseinen luetteloitu tauti tai 
osoitetaan, että tautia ei esiinny, joka 
toteutetaan eläinpopulaatioissa, joissa 
kyseistä tautia esiintyy, ja joka kattaa 
kaikki niiden alueen asiaankuuluvat osat 
taikka niiden asiaankuuluvat vyöhykkeet 
tai lokerot, jäljempänä ’pakollinen 
hävittämisohjelma’;

Or. en

Perustelu

Luetteloitujen tautien hävittäminen voi tapahtua monin tavoin, mutta eläinten tappamisen tai 
hävittämisen sijaan olisi suosittava rokotuskampanjoita.
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Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden, jotka eivät ole vapaita 
tai joiden ei tiedetä olevan vapaita yhdestä 
tai useammasta 8 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetusta luetteloidusta 
taudista ja jotka päättävät perustaa kyseisen 
luetteloidun taudin hävittämisohjelman, 
joka toteutetaan eläinpopulaatioissa, joissa 
tautia esiintyy, ja joka kattaa niiden alueen 
asiaankuuluvat osat, vyöhykkeet tai lokerot 
– jäljempänä ’vapaaehtoinen 
hävittämisohjelma’ – on toimitettava 
ohjelma komission hyväksyttäväksi.

2. Jäsenvaltioiden, jotka eivät ole vapaita 
tai joiden ei tiedetä olevan vapaita yhdestä 
tai useammasta 8 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetusta luetteloidusta 
taudista ja jotka päättävät perustaa kyseisen 
luetteloidun taudin hävittämisohjelman 
mieluiten rokotuksilla tai muulla 
lääkehoidolla, joka toteutetaan 
eläinpopulaatioissa, joissa tautia esiintyy, 
ja joka kattaa niiden alueen asiaankuuluvat 
osat, vyöhykkeet tai lokerot – jäljempänä 
’vapaaehtoinen hävittämisohjelma’ – on 
toimitettava ohjelma komission 
hyväksyttäväksi.

Or. en

Perustelu

Luetteloitujen tautien hävittäminen voi tapahtua monin tavoin, mutta eläinten tappamisen tai 
hävittämisen sijaan olisi suosittava rokotuskampanjoita.

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä muuttaa a ja 
b alakohdan mukaisesti hyväksyttyjä 
hävittämisohjelmia tai lopettaa ne. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
255 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarvittaessa komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vaatia 
jäsenvaltiota muuttamaan a ja 
b alakohdan mukaisesti hyväksyttyjä 
hävittämisohjelmia tai lopettamaan ne.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 255 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) taudintorjuntatoimenpiteet 
taudinaiheuttajan hävittämiseksi ja 
uudelleentartunnan ehkäisemiseksi 
pitopaikoissa, lokeroissa ja vyöhykkeillä, 
joissa tautia esiintyy;

a) taudintorjuntatoimenpiteet 
taudinaiheuttajan hävittämiseksi mieluiten 
rokotuksilla tai muulla lääkehoidolla ja 
uudelleentartunnan ehkäisemiseksi 
pitopaikoissa, lokeroissa ja vyöhykkeillä, 
joissa tautia esiintyy;

Or. en

Perustelu

Luetteloitujen tautien hävittäminen voi tapahtua monin tavoin, mutta eläinten tappamisen tai 
hävittämisen sijaan olisi suosittava rokotuskampanjoita.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) pakollisen tai vapaaehtoisen 
hävittämisohjelman 
taudintorjuntatoimenpiteiden kuvaus 
31 artiklan 1 kohdan mukaisesti sekä 
31 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksyttyjen 
sääntöjen mukaisesti;

c) pakollisen tai vapaaehtoisen 
hävittämisohjelman 
taudintorjuntatoimenpiteiden kuvaus 
31 artiklan 1 kohdan mukaisesti sekä 
31 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksyttyjen 
sääntöjen mukaisesti ja rokotusten tai 
muun lääkehoidon tapauksessa tarkka 
kuvaus käytetyistä eläinlääkkeistä tai 
menetelmistä;

Or. en
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Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanovalta Täytäntöönpanovalta ja 
suorituskykyindikaattoreita koskeva 

säädösvallan siirtäminen

Or. en

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tulosindikaattoreita; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siirretään komissiolle 253 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joilla otetaan käyttöön 
indikaattoreita, joilla mitataan 30, 31 ja 
32 artiklassa säädettyjen pakollisten tai 
vapaaehtoisten hävittämisohjelmien 
suorituskykyä.

Or. en
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Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä taudista 
vapaata asemaa koskevat jäsenvaltioiden 
hakemukset, mahdollisesti tarpeellisin 
muutoksin, jos 1 ja 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät.

3. Siirretään komissiolle 254 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden 
jättämien, taudista vapaata asemaa
koskevien hakemusten hyväksymistä, 
mahdollisesti tarpeellisin muutoksin, jos 
1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Taudista vapaa asema on tärkeä terveystilanne, ja se on tämän asetuksen keskeinen osa. 
Taudista vapaan aseman myöntämiseen ei pitäisi liittyä minkäänlaista epäselvyyttä, ja 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi annettava demokraattinen valvontavalta. 

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 255 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sekä komission että jäsenvaltioiden 
on edistettävä alueiden, vyöhykkeiden ja 
lokeroiden taudista vapaata asemaa.

Or. en

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio tunnustaa 
täytäntöönpanosäädöksillä lokerojen 
taudista vapaan aseman, mahdollisesti 
tarpeellisin muutoksin, jos 1 tai 2 ja 
3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 255 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) lokerojen taudista vapaan aseman 
tunnustamista, mahdollisesti tarpeellisin 
muutoksin, jos 1 tai 2 ja 3 kohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät. 

Or. en

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jokaisen jäsenvaltion on perustettava ja 
pidettävä päivitettynä luettelo

Luettelo

Or. en

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä 
-I d,

Or. en

Perustelu

Tekstiin tehdään oikeudellinen korjaus. ”Taudista vapaat vyöhykkeet tai lokerot” ovat tämän 
asetuksen keskeisiä osia, eikä niitä pitäisi voida muuttaa tai täydentää 
täytäntöönpanosäädöksellä, vaan niiden olisi kuuluttava sekä Euroopan parlamentin että 
neuvoston demokraattisen valvonnan piiriin.
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Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle 253 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tässä liitteessä 
vahvistettuun, taudista vapaiden alueiden, 
vyöhykkeiden tai lokeroiden luetteloon 
tehtäviä muutoksia. 

Or. en

Perustelu

Tekstiin tehdään oikeudellinen korjaus. ”Taudista vapaat vyöhykkeet tai lokerot” ovat tämän 
asetuksen keskeisiä osia, eikä niitä pitäisi voida muuttaa tai täydentää 
täytäntöönpanosäädöksellä, vaan niiden olisi kuuluttava sekä Euroopan parlamentin että 
neuvoston demokraattisen valvonnan piiriin.

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on asetettava luettelot 
julkisesti saataville.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) edellä 8 artiklan 1 kohdan a, b ja 
c alakohdassa tarkoitettuja luetteloituja 
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tauteja, joista voidaan perustaa 
37 artiklan mukaiset taudista vapaat 
lokerot;

Or. en

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sen määrittämistä, mille 8 artiklan 1 
kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuista luetteloiduista taudeista 
voidaan perustaa 37 artiklan mukaiset 
taudista vapaat lokerot;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltiolla on syytä epäillä, että 
jotain sen taudista vapaan jäsenvaltion tai 
sen vyöhykkeen tai lokeron aseman 
säilyttämisen edellytystä on rikottu, sen on 
välittömästi

1. Jos jäsenvaltiolla on syytä epäillä tai se 
saa komissiolta varoituksen, että jotain sen 
taudista vapaan jäsenvaltion tai sen 
vyöhykkeen tai lokeron aseman 
säilyttämisen edellytystä on rikottu, sen on 
välittömästi

Or. en
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Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio peruuttaa kokonaan 
täytäntöönpanosäädöksillä taudista 
vapaata asemaa koskevan hyväksynnän, 
joka on myönnetty jäsenvaltiolle tai 
vyöhykkeelle 36 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, tai taudista vapaata asemaa 
koskevan tunnustamisen, joka on 
myönnetty lokerolle 37 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti, saatuaan jäsenvaltiolta tämän 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tiedon siitä, 
että taudista vapaan aseman säilyttämisen 
edellytykset eivät enää täyty.

4. Siirretään komissiolle 254 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat sellaisen
taudista vapaata asemaa koskevan 
hyväksynnän peruuttamista kokonaan, 
joka on myönnetty jäsenvaltiolle tai 
vyöhykkeelle 36 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, tai sellaisen taudista vapaata 
asemaa koskevan tunnustamisen
peruuttamiseksi kokonaan, joka on 
myönnetty lokerolle 37 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti, saatuaan jäsenvaltiolta tämän 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tiedon siitä, 
että taudista vapaan aseman säilyttämisen 
edellytykset eivät enää täyty.

Or. en

Perustelu

Tekstiin tehdään oikeudellinen korjaus. ”Taudista vapaan aseman peruuttaminen 
väliaikaisesti tai kokonaan ja palauttaminen” ovat tämän asetuksen keskeisiä osia, eikä niitä 
pitäisi voida muuttaa tai täydentää täytäntöönpanosäädöksellä, vaan niiden olisi kuuluttava 
sekä Euroopan parlamentin että neuvoston demokraattisen valvonnan piiriin.

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 255 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 255 artiklan
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on 
tarpeen asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa, joissa 
tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
luetteloitu tauti leviää nopeasti aiheuttaen 
riskin, jolla on erittäin merkittäviä 
vaikutuksia eläinten terveyteen tai 
kansanterveyteen, talouteen tai 
yhteiskuntaan.

Tämän artiklan mukaisesti hyväksyttyihin 
delegoituihin säädöksiin sovelletaan 
254 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
tapauksissa, joissa tämän artiklan
3 kohdassa tarkoitettu luetteloitu tauti 
leviää nopeasti aiheuttaen riskin, jolla on 
erittäin merkittäviä vaikutuksia eläinten 
terveyteen tai kansanterveyteen, talouteen 
tai yhteiskuntaan, kun tämä on tarpeen 
erittäin kiireellisissä tapauksissa.

Komissio esittää viimeistään kuuden 
viikon kuluttua näiden kiireellisten 
toimenpiteiden hyväksymisestä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa kuvataan yksityiskohtaisesti 
toimenpiteet ja tarvittaessa niiden 
vaikutus seuraaviin:
– maatalous- ja/tai vesiviljelytuotanto 
unionissa;
– sisämarkkinoiden toiminta;
– kansanterveys, eläinten terveys, eläinten 
hyvinvointi ja ympäristö. 

Or. en

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) taudintorjuntavälineitä koskeva uusi 
tietämys ja tällaisten välineiden kehitys.

c) luetteloituja tauteja ja
taudintorjuntavälineitä koskeva uusi 
tietämys ja tämän alan kehitys.
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Or. en

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa
luetteloituihin tauteihin tarkoitettujen 
eläinlääkkeiden käyttöä koskevia 
toimenpiteitä varmistaakseen kyseisten 
tautien tehokkaimman ennaltaehkäisyn ja 
torjunnan edellyttäen, että tällaiset 
toimenpiteet ovat 47 artiklan nojalla 
hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä 
vahvistettujen, eläinlääkkeiden käyttöä 
koskevien sääntöjen mukaisia.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava
luetteloituihin tauteihin tarkoitettujen 
eläinlääkkeiden käyttöä koskevia 
toimenpiteitä varmistaakseen kyseisten 
tautien tehokkaimman ennaltaehkäisyn ja 
torjunnan edellyttäen, että tällaiset 
toimenpiteet ovat 47 artiklan nojalla 
hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä 
vahvistettujen, eläinlääkkeiden käyttöä 
koskevien sääntöjen mukaisia.

Or. en

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) suora tai epäsuora vaikutus ihmisten 
terveyteen.

Or. en

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) biologisia aineita, jotka on 
sisällytettävä unionin antigeeni- ja 
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rokotepankkeihin sekä diagnostisten 
reagenssien pankkeihin 8 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
luetteloitujen tautien osalta;

Or. en

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) niiden biologisten aineiden tyyppejä, 
jotka on sisällytettävä unionin antigeeni-
ja rokotepankkeihin sekä diagnostisten 
reagenssien pankkeihin, ja määriä 
kutakin sellaista 8 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua luetteloitua 
tautia kohti, joiden torjuntaa varten 
pankki on olemassa.

Or. en

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kolmansille maille ja alueille
edellyttäen, että ensisijaisena 
tarkoituksena on ehkäistä taudin 
leviäminen unioniin.

b) kolmansille maille ja alueille.

Or. en
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Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) mitkä kyseisistä biologisista aineista on 
sisällytettävä unionin antigeeni- ja 
rokotepankkeihin sekä diagnostisten 
reagenssien pankkeihin ja minkä 
8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen luetteloitujen tautien osalta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) minkä tyyppisiä biologisia aineita 
unionin antigeeni- ja rokotepankeissa 
sekä diagnostisten reagenssien pankeissa 
on oltava ja kuinka suurina määrinä 
kutakin sellaista 8 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua luetteloitua 
tautia kohti, joiden torjuntaa varten 
pankki on olemassa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten eläinten lopettaminen ja 
hävittäminen tai teurastaminen, jotka 
saattavat olla saastuneita ja edistää 

Poistetaan.
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kyseisen luetteloidun taudin leviämistä;

Or. en

Perustelu

Vakaviin tauteihin sairastuneiden eläinten joukottaisella tappamisella ja hävittämisellä on 
huomattavia vaikutuksia yhteiskuntaan, toimijoihin, ympäristöön sekä kuluttajien 
luottamukseen elintarvikeketjuun. Nämä kauaskantoiset ja dramaattiset toimenpiteet olisi 
perusteltava ja oikeutettava yleisölle tekemällä niistä asianmukainen vaikutustenarviointi.

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen viranomainen saa 
toteuttaa taudintorjuntatoimenpiteen, joka 
saattaa johtaa sellaisten eläinten 
lopettamiseen ja hävittämiseen tai 
teurastamiseen, jotka saattavat olla 
saastuneita ja edistää kyseisen 
luetteloidun taudin leviämistä, vasta sen 
jälkeen, kun eläinlääkkeiden käytön 
taloudelliset, yhteiskunnalliset ja 
ympäristövaikutukset verrattuina muihin 
saatavilla oleviin taudinehkäisy- ja
taudintorjuntastrategioihin on arvioitu 
perusteellisesti.

Or. en

Perustelu

Vakaviin tauteihin sairastuneiden eläinten joukottaisella tappamisella ja hävittämisellä on 
huomattavia vaikutuksia yhteiskuntaan, toimijoihin, ympäristöön sekä kuluttajien 
luottamukseen elintarvikeketjuun. Nämä kauaskantoiset ja dramaattiset toimenpiteet olisi 
perusteltava ja oikeutettava yleisölle tekemällä niistä asianmukainen vaikutustenarviointi.
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Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toteutettava tarpeelliset taudinehkäisy-
ja taudintorjuntatoimenpiteet, jotta 
kyseinen luetteloitu tauti ei leviäisi
edelleen.

b) toteutettava tarpeelliset taudinehkäisy-
ja taudintorjuntatoimenpiteet, jotta 
kyseinen luetteloitu tauti ei leviäisi 
edelleen. Toimivaltainen viranomainen 
saa toteuttaa taudintorjuntatoimenpiteen, 
joka saattaa johtaa sellaisten eläinten 
lopettamiseen ja hävittämiseen tai 
teurastamiseen, jotka saattavat olla 
saastuneita ja edistää kyseisen 
luetteloidun taudin leviämistä, vasta sen 
jälkeen, kun taloudelliset, 
yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset 
on arvioitu perusteellisesti.

Or. en

Perustelu

Vakaviin tauteihin sairastuneiden eläinten joukottaisella tappamisella ja hävittämisellä on 
huomattavia vaikutuksia yhteiskuntaan, toimijoihin, ympäristöön sekä kuluttajien 
luottamukseen elintarvikeketjuun. Nämä kauaskantoiset ja dramaattiset toimenpiteet olisi 
perusteltava ja oikeutettava yleisölle tekemällä niistä asianmukainen vaikutustenarviointi.

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) taudintorjuntatoimenpiteet, jotka on 
toteutettava tämän osaston 1 luvun 1–
4 jaksossa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti, kun luetteloidun taudin 
esiintymistä epäillään pidettävissä 
eläimissä rajoitusvyöhykkeillä tai tällainen 
esiintyminen vahvistetaan virallisesti.

c) taudintorjuntatoimenpiteet, jotka on 
toteutettava tämän osaston 1 luvun 1–
4 jaksossa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti, kun luetteloidun taudin 
esiintymistä epäillään pidettävissä 
eläimissä rajoitusvyöhykkeillä tai tällainen 
esiintyminen vahvistetaan virallisesti.
Toimivaltainen viranomainen saa 
toteuttaa taudintorjuntatoimenpiteen, joka 
saattaa johtaa sellaisten eläinten 
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lopettamiseen ja hävittämiseen tai 
teurastamiseen, jotka saattavat olla 
saastuneita ja edistää kyseisen 
luetteloidun taudin leviämistä, vasta sen 
jälkeen, kun taloudelliset, 
yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset 
on arvioitu perusteellisesti.

Or. en

Perustelu

Vakaviin tauteihin sairastuneiden eläinten joukottaisella tappamisella ja hävittämisellä on 
huomattavia vaikutuksia yhteiskuntaan, toimijoihin, ympäristöön sekä kuluttajien 
luottamukseen elintarvikeketjuun. Nämä kauaskantoiset ja dramaattiset toimenpiteet olisi 
perusteltava ja oikeutettava yleisölle tekemällä niistä asianmukainen vaikutustenarviointi.

Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) aikooko pitopaikka käyttää 
sukusoluja ja alkioita kloonien 
tuotantoon tai aikooko se käyttää 
sukusoluja ja alkioita prosesseissa, jotka 
johtavat kloonien tuotantoon; 

Or. en

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle mahdollisista vapautuksista ja 
pidettävä kirjaa kaikista niiden alueella 
vapautetuista pitopaikoista. Pitopaikkoja, 
jotka aikovat tuottaa klooneja tai jotka 
ovat mukana kloonien 
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tuotantoprosesseissa, ei missään 
olosuhteissa saa vapauttaa 
rekisteröintivaatimuksesta.

Or. en

Perustelu

Vapautukset voivat aiheuttaa lainsäädännön aukkokohtia ja aukkokohdat voivat aiheuttaa 
riskejä, jotka vahingoittavat kansanterveyttä ja eläinten terveyttä. Vapautusten kirjaaminen 
varmistaa jäljitettävyyden.

Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) kuljetuksen kesto ja kuljetusmatkan 
pituus.

Or. en

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) eläinten hyvinvoinnin edellytykset, 
jotka saattavat vaikuttaa elintarvikkeiden 
turvallisuuteen ja ihmisten terveyteen.

Or. en
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Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli tarkastuskäynti osoittaa, ettei 
pitopaikka selkeästä edistymisestä 
huolimatta edelleenkään täytä kaikkia näitä 
vaatimuksia, toimivaltainen viranomainen 
voi jatkaa ehdollisen hyväksynnän 
voimassaoloa. Ehdollisen hyväksynnän 
kokonaiskesto saa kuitenkin olla enintään 
kuusi kuukautta.

Mikäli tarkastuskäynti osoittaa, ettei 
pitopaikka selkeästä edistymisestä 
huolimatta edelleenkään täytä kaikkia näitä 
vaatimuksia, toimivaltainen viranomainen 
voi jatkaa ehdollisen hyväksynnän 
voimassaoloa ja sen on huolehdittava 
tarvittavasta tehokkaasta ohjauksesta 
edistääkseen omalta osaltaan sitä, että 
puute korjataan onnistuneesti. Ehdollisen 
hyväksynnän kokonaiskesto saa kuitenkin 
olla enintään kuusi kuukautta.

Or. en

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen on saatettava tämä rekisteri muiden 
jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Sen on saatettava tämä rekisteri muiden 
jäsenvaltioiden ja yleisön saataville 
erityisellä verkkosivustolla.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden varmistamiseksi on tärkeää, että perustetaan erityinen verkkosivusto, jolta 
kansalaiset, sidosryhmät, jäsenvaltiot ja toimijat voivat löytää kaikki pitopaikat ja kuljettajat.
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Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tuotantotyyppi; ii) tuotantotyyppi ja -teho.

Or. en

Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi vapauttaa tämän artiklan 
1 kohdassa lueteltujen tietojen kirjaamis- ja 
säilyttämisvaatimuksesta pitopaikat, jotka 
on 83 artiklan mukaisesti vapautettu 
rekisteröintivaatimuksesta.

2. Jäsenvaltio voi vapauttaa tämän artiklan 
1 kohdassa lueteltujen tietojen kirjaamis- ja 
säilyttämisvaatimuksesta pitopaikat, jotka 
on 83 artiklan mukaisesti vapautettu 
rekisteröintivaatimuksesta. Jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava komissiolle mahdollisista 
vapautuksista ja pidettävä kirjaa kaikista 
niiden alueella vapautetuista 
pitopaikoista.

Or. en

Perustelu

Vapautukset voivat aiheuttaa lainsäädännön aukkokohtia ja aukkokohdat voivat aiheuttaa 
riskejä, jotka vahingoittavat kansanterveyttä ja eläinten terveyttä. Vapautusten kirjaaminen 
varmistaa jäljitettävyyden.

Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) käytetyt laboratoriotekniikat. e) käytetyt laboratoriotekniikat; tässä 
yhteydessä on mainittava nimenomaisesti 
kloonien tuottamiseksi mahdollisesti 
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käytetyt laboratoriotekniikat.

Or. en

Perustelu

Kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten riski sairastua eläintauteihin, jotka saattavat 
tarttua ihmisiin, ja muihin vakaviin terveysriskeihin (epämuodostumiin, elinvaurioihin) on 
todistetusti muita huomattavasti suurempi. Tämän vuoksi on syytä pitää kirjaa pitopaikoista, 
jotka käsittelevät tällaisia sukusoluja ja alkioita.

Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi vapauttaa tämän artiklan 
1 kohdassa lueteltujen tietojen kirjaamis- ja 
säilyttämisvaatimuksesta pitopaikat, jotka 
on 84 artiklan mukaisesti vapautettu 
rekisteröintivaatimuksesta.

2. Jäsenvaltio voi vapauttaa tämän artiklan 
1 kohdassa lueteltujen tietojen kirjaamis- ja 
säilyttämisvaatimuksesta pitopaikat, jotka 
on 84 artiklan mukaisesti vapautettu 
rekisteröintivaatimuksesta. Jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava komissiolle mahdollisista 
vapautuksista ja pidettävä kirjaa kaikista 
niiden alueella vapautetuista 
pitopaikoista.

Or. en

Perustelu

Vapautukset voivat aiheuttaa lainsäädännön aukkokohtia ja aukkokohdat voivat aiheuttaa 
riskejä, jotka vahingoittavat kansanterveyttä ja eläinten terveyttä. Vapautusten kirjaaminen 
varmistaa jäljitettävyyden.

Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi vapauttaa tämän artiklan 
1 kohdassa lueteltujen tietojen kirjaamis- ja 
säilyttämisvaatimuksesta kuljettajat, jotka 
on 86 artiklan mukaisesti vapautettu 

2. Jäsenvaltio voi vapauttaa tämän artiklan 
1 kohdassa lueteltujen tietojen kirjaamis- ja 
säilyttämisvaatimuksesta kuljettajat, jotka 
on 86 artiklan mukaisesti vapautettu 
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rekisteröintivaatimuksesta. rekisteröintivaatimuksesta. Jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava komissiolle mahdollisista 
vapautuksista ja pidettävä kirjaa kaikista 
niiden alueella vapautetuista 
pitopaikoista.

Or. en

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) nimetä toisen viranomaisen tai valtuuttaa 
toisen elimen tai luonnollisen henkilön 1 
kohdassa säädetyn tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän käytännön 
toteutusta varten.

c) nimetä toisen viranomaisen tai valtuuttaa 
toisen elimen tai luonnollisen henkilön 1 
kohdassa säädetyn tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän käytännön 
toteutusta varten. Jos nimetään toinen 
viranomainen, toinen elin tai 
luonnollinen henkilö, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ei synny eturistiriitaa.

Or. en

Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiedot sikaeläimiin kuuluvista 
pidettävistä maaeläimistä ja niiden 
pitopaikoista;

b) tiedot sikaeläimiin kuuluvista 
pidettävistä maaeläimistä, niiden 
pitopaikoista ja niiden siirroista 
pitopaikkoihin ja pitopaikoista;

Or. en
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Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) niiden siirrot pitopaikkoihin ja 
pitopaikoista;

Or. en

Tarkistus 156

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos toimija ei noudata tämän artiklan a ja 
b alakohdassa säädettyjä vaatimuksia, 
siltä on evättävä mahdollisuus 
vapautukseen vähintään kymmenen 
vuoden ajaksi.

Or. en

Perustelu

Poikkeukset voivat aiheuttaa lainsäädännön aukkokohtia ja aukkokohdat voivat aiheuttaa 
riskejä, jotka vahingoittavat kansanterveyttä ja eläinten terveyttä. Sellaisessa 
poikkeuksellisessa tapauksessa, että toimija käyttää poikkeusta väärin, poikkeusta ei enää 
pitäisi myöntää kyseiselle toimijalle.

Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos toimija ei noudata tämän artiklan a ja 
b alakohdassa säädettyjä vaatimuksia, 
siltä on evättävä mahdollisuus 
vapautukseen vähintään kymmenen 
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vuoden ajaksi.

Or. en

Perustelu

Poikkeukset voivat aiheuttaa lainsäädännön aukkokohtia ja aukkokohdat voivat aiheuttaa 
riskejä, jotka vahingoittavat kansanterveyttä ja eläinten terveyttä. Sellaisessa 
poikkeuksellisessa tapauksessa, että toimija käyttää poikkeusta väärin, poikkeusta ei enää 
pitäisi myöntää kyseiselle toimijalle. 

Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ne merkitään yksilöllisesti fyysisellä 
tunnistimella;

a) ne merkitään yksilöllisesti
transponderilla ja tarvittaessa fyysisellä 
tunnistimella;

Or. en

Perustelu

Koirat, kissat ja fretit olisi voitava merkitä transponderilla, kuten lemmikkieläinten muista 
kuin kaupallisista siirroista 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 kuvataan, sillä tämä parantaa huomattavasti 
jäljitettävyyttä ja tunnistettavuutta.

Tarkistus 159

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lemmikkieläiminä pidettyjen 
maaeläinten merkitsemiseksi käytettyjen, 
1 kohdassa tarkoitettujen 
transpondereiden on oltava 
lemmikkieläinten muista kuin 
kaupallisista siirroista 12 päivänä 
kesäkuuta 2013 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
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N:o 576/2013 mukaisia.

Or. en

Perustelu

Koirat, kissat ja fretit olisi voitava merkitä transponderilla, kuten lemmikkieläinten muista 
kuin kaupallisista siirroista 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 kuvataan, sillä tämä parantaa huomattavasti 
jäljitettävyyttä ja tunnistettavuutta.

Tarkistus 160

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle 253 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 106, 107, 109 ja 
110 artiklassa säädettyihin toimijoiden 
tunnistus- ja rekisteröintivaatimuksiin 
tehtäviä poikkeuksia

Siirretään komissiolle 253 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 106, 107, 109 ja 
110 artiklassa säädettyihin toimijoiden 
tunnistus- ja rekisteröintivaatimuksiin 
tehtäviä poikkeuksia edellyttäen, että 
huolehditaan täydellisestä 
jäljitettävyydestä,

Or. en

Tarkistus 161

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kyseisten maaeläimiä pitävien 
pitopaikkojen tuotantotyyppi;

d) kyseisten maaeläimiä pitävien 
pitopaikkojen tuotantotyyppi ja -teho;

Or. en
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Tarkistus 162

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edellä olevan 115 artiklan nojalla 
hyväksytyissä säännöissä vahvistettujen 
tunnistamiseen ja rekisteröintiin tehtävien 
poikkeusten käytännön soveltaminen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 163

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) muut riskitekijät.

Or. en

Tarkistus 164

Ehdotus asetukseksi
121 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) pidettyjen maaeläinten siirron 
kokonaiskesto ei ylitä kahdeksaa tuntia.

Or. en
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Tarkistus 165

Ehdotus asetukseksi
123 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) niitä ei ole siirretty siten, että siirron 
kokonaiskesto ylittäisi kahdeksan tuntia.

Or. en

Tarkistus 166

Ehdotus asetukseksi
138 artikla

Komission teksti Tarkistus

138 artikla Poistetaan.
Pidettävien maaeläinten tiettyjen lajien tai 
luokkien siirtoihin sovellettavia tilapäisiä 
poikkeuksia koskeva täytäntöönpanovalta
Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka 
koskevat tilapäisiä poikkeuksia tässä 
luvussa säädettyihin sääntöihin 
pidettävien maaeläinten tiettyjen lajien tai 
luokkien osalta, mikäli
a) edellä olevassa 127 artiklassa, 
129 artiklan 1 kohdassa, 130 ja 
131 artiklassa, 133 artiklan 1 kohdassa, 
134 artiklan 1 kohdassa, 135 artiklan 1 ja 
2 kohdassa ja 136 artiklassa sekä 
128 artiklan 1 kohdan, 129 artiklan 
2 kohdan, 132 artiklan, 133 artiklan 
2 kohdan, 134 artiklan 2 kohdan, 
135 artiklan 3 kohdan, 136 artiklan 
4 kohdan ja 137 artiklan nojalla 
hyväksytyissä säännöissä vahvistetut 
siirtoja koskevat vaatimukset eivät 
vähennä tehokkaasti tällaisten eläinten 
siirtojen aiheuttamia riskejä; tai
b) edellä olevan 8 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettu luetteloitu tauti 
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näyttää leviävän 1–6 jaksossa säädetyistä 
siirtoja koskevista vaatimuksista 
huolimatta. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 255 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
Komissio hyväksyy 255 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on 
tarpeen asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka 
liittyvät erittäin merkittävän riskin 
aiheuttaviin tauteihin, ottaen huomioon 
139 artiklassa tarkoitetut seikat.

Or. en

Perustelu

Myös väliaikaiset poikkeukset voivat aiheuttaa lainsäädännön aukkokohtia ja aukkokohdat 
voivat aiheuttaa riskejä, jotka vahingoittavat kansanterveyttä ja eläinten terveyttä. Siirtojen 
jäljitettävyydestä ja kirjaamisesta olisi huolehdittava, sitä ei pitäisi välttää.

Tarkistus 167

Ehdotus asetukseksi
139 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa 134 artiklan 2 kohdassa, 
135 artiklan 3 kohdassa, 136 artiklan 
4 kohdassa, 137 artiklassa ja 138 artiklassa
säädetyissä delegoiduissa säädöksissä ja 
täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettavia 
sääntöjä määrittäessään huomioon 
seuraavat seikat:

Komissio ottaa 134 artiklan 2 kohdassa, 
135 artiklan 3 kohdassa, 136 artiklan 
4 kohdassa ja 137 artiklassa säädetyissä 
delegoiduissa säädöksissä ja 
täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettavia 
sääntöjä määrittäessään huomioon 
seuraavat seikat:

Or. en
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Tarkistus 168

Ehdotus asetukseksi
142 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tiedot, jotka ovat tarpeen sen 
osoittamiseksi, ovatko pidettävät 
maaeläimet klooneja tai kloonien 
jälkeläisiä.

Or. en

Perustelu

Kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten riski sairastua eläintauteihin, jotka saattavat 
tarttua ihmisiin, ja muihin vakaviin terveysriskeihin (epämuodostumiin, elinvaurioihin) on 
todistetusti muita huomattavasti suurempi. Tämän vuoksi eläimen terveystodistukseen on 
syytä kirjata, onko eläin klooni tai kloonin jälkeläinen.

Tarkistus 169

Ehdotus asetukseksi
152 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 253 artiklan
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tämän artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja 
ennaltaehkäisy- ja 
taudintorjuntatoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, etteivät lemmikkieläiminä 
pidettävät maaeläimet aiheuta 8 artiklan 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tautien 
ja uusien tautien merkittävää leviämisriskiä 
eläimiin kuljetuksen aikana ja 
määräpaikassa ottaen soveltuvissa 
tapauksissa huomioon määräpaikan 
terveystilanne.

2. Ellei lemmikkieläinten muista kuin 
kaupallisista siirroista 12 päivänä 
kesäkuuta 2013 annetusta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksesta 
(EU) N:o 576/2013 muuta johdu,
siirretään komissiolle 253 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tämän artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja 
ennaltaehkäisy- ja 
taudintorjuntatoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, etteivät lemmikkieläiminä 
pidettävät maaeläimet aiheuta 8 artiklan 1 
kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tautien 
ja uusien tautien merkittävää leviämisriskiä 
eläimiin kuljetuksen aikana ja 
määräpaikassa ottaen soveltuvissa 
tapauksissa huomioon määräpaikan 
terveystilanne.
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Or. en

Tarkistus 170

Ehdotus asetukseksi
152 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka 
koskevat tämän artiklan 1 kohdassa ja 
tämän artiklan 2 kohdan nojalla 
hyväksytyissä säännöissä vahvistettuja 
ennaltaehkäisy- ja 
taudintorjuntatoimenpiteitä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 171

Ehdotus asetukseksi
152 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 254 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 172

Ehdotus asetukseksi
195 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muita vakavan taudin oireita, joiden 
syytä ei ole määritetty.

b) muita vakavan taudin oireita, joiden 
syytä ei ole määritetty; tai
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Or. en

Tarkistus 173

Ehdotus asetukseksi
195 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) vesieläinten geeniperimään 
tarkoituksella tehtyjä muutoksia;

Or. en

Perustelu

Yhdysvalloista on tullut ilmoituksia, että muuntogeenistä lohta on ”karannut” 
luonnonvaraisen lohen, myös uhanalaisen merilohen joukkoon, ja se kilpailee tämän kanssa 
elintilasta, ravinnosta ja parittelukumppaneista. Äskettäin valmistuneet tutkimukset ovat 
osoittaneet, että 60 000 luonnonvaraisen kalan joukkoon ei tarvitse päästää kuin 
60 muuntogeenistä kalaa, niin luonnonvarainen kanta kuolee sukupuuttoon alle 40:ssä 
sukupolvessa.

Tarkistus 174

Ehdotus asetukseksi
195 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi 
riskinarvioinnin perusteella sallia tällaisen 
vesieläinten siirron tai luontoon 
päästämisen edellyttäen, että vesieläimet 
ovat peräisin sellaisesta 
vesiviljelypitopaikan osasta tai 
luontoympäristöstä, joka on erillään siitä 
epidemiologisesta yksiköstä, jossa 
epätavallinen kuolleisuus tai muut taudin 
oireet ovat ilmenneet.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a ja 
b alakohdassa säädetään, toimivaltainen 
viranomainen voi riskinarvioinnin 
perusteella sallia tällaisen vesieläinten 
siirron tai luontoon päästämisen 
edellyttäen, että vesieläimet ovat peräisin 
sellaisesta vesiviljelypitopaikan osasta tai 
luontoympäristöstä, joka on erillään siitä 
epidemiologisesta yksiköstä, jossa 
epätavallinen kuolleisuus tai muut taudin 
oireet ovat ilmenneet.

Or. en
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Tarkistus 175

Ehdotus asetukseksi
206 artikla

Komission teksti Tarkistus

206 artikla Poistetaan.
Vesieläinten tiettyjen lajien tai luokkien 

siirtoihin sovellettavia tilapäisiä 
poikkeuksia koskeva täytäntöönpanovalta
Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka 
koskevat tilapäisiä poikkeuksia tässä 
luvussa säädettyihin sääntöihin 
vesieläinten tiettyjen lajien tai luokkien 
osalta, mikäli
a) edellä olevassa 195 artiklassa, 
196 artiklan 1 kohdassa, 197 ja 
198 artiklassa, 199 artiklan 1 ja 
2 kohdassa, 200 artiklassa, 201 artiklan 
1 kohdassa, 202 artiklan 1 kohdassa, 
203 artiklan 1 kohdassa ja 204 artiklan 
1 ja 2 kohdassa sekä 196 artiklan 
2 kohdan, 199 artiklan 3 kohdan, 
201 artiklan 2 kohdan, 202 artiklan 
2 kohdan, 203 artiklan 2 kohdan, 
204 artiklan 3 kohdan ja 205 artiklan 
nojalla hyväksytyissä säännöissä 
vahvistetut siirtorajoitukset eivät vähennä 
tehokkaasti näiden vesieläinten tiettyjen 
siirtojen aiheuttamia riskejä; tai
b) edellä olevan 8 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettu luetteloitu tauti 
näyttää leviävän 1–5 jaksossa säädetyistä 
siirtoja koskevista vaatimuksista 
huolimatta.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 255 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
Komissio hyväksyy 255 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on 
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tarpeen asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka 
liittyvät erittäin merkittävän riskin 
aiheuttavaan luetteloituun tautiin, ottaen 
huomioon 205 artiklassa tarkoitetut 
seikat.

Or. en

Perustelu

Myös väliaikaiset poikkeukset voivat aiheuttaa lainsäädännön aukkokohtia ja aukkokohdat 
voivat aiheuttaa riskejä, jotka vahingoittavat kansanterveyttä ja eläinten terveyttä. Siirtojen 
jäljitettävyydestä ja kirjaamisesta olisi huolehdittava, sitä ei pitäisi välttää.

Tarkistus 176

Ehdotus asetukseksi
207 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa 203 artiklan 2 kohdassa, 
204 artiklan 3 kohdassa, 205 artiklassa ja 
206 artiklassa säädetyissä delegoiduissa 
säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä 
vahvistettavia sääntöjä määrittäessään 
huomioon seuraavat seikat:

Komissio ottaa 203 artiklan 2 kohdassa, 
204 artiklan 3 kohdassa ja 205 artiklassa 
säädetyissä delegoiduissa säädöksissä ja 
täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettavia 
sääntöjä määrittäessään huomioon 
seuraavat seikat:

Or. en

Tarkistus 177

Ehdotus asetukseksi
222 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka 
koskevat tämän artiklan 1 kohdassa ja 
tämän artiklan 2 kohdan nojalla 
hyväksytyissä säännöissä vahvistettuja 
taudinehkäisy- ja 
taudintorjuntatoimenpiteitä.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 178

Ehdotus asetukseksi
222 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 255 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 179

Ehdotus asetukseksi
240 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) ilmoitus, ovatko eläimet, sukusolut ja 
alkiot tai eläinperäiset tuotteet peräisin 
kloonatuista eläimistä tai niiden 
jälkeläisistä;

Or. en

Perustelu

Kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten riski sairastua eläintauteihin, jotka saattavat 
tarttua ihmisiin, ja muihin vakaviin terveysriskeihin (epämuodostumiin, elinvaurioihin) on 
todistetusti muita huomattavasti suurempi. Tämän vuoksi eläimen terveystodistukseen on 
syytä kirjata, onko eläin klooni tai kloonin jälkeläinen.
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Tarkistus 180

Ehdotus asetukseksi
245 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kuitenkin tuojana olevan kolmannen 
maan tai alueen toimivaltainen 
viranomainen vaatii tai jos kyseisessä 
kolmannessa maassa tai kolmannella 
alueella voimassa olevissa laeissa, 
asetuksissa, standardeissa, 
käytännesäännöissä ja muissa 
oikeudellisissa tai hallinnollisissa 
menettelyissä näin säädetään, vienti ja 
jälleenvienti unionissa voi tapahtua 
kyseisten säännösten mukaisesti.

Jos kuitenkin tuojana olevan kolmannen 
maan tai alueen toimivaltainen 
viranomainen vaatii tai jos kyseisessä 
kolmannessa maassa tai kolmannella 
alueella voimassa olevissa laeissa, 
asetuksissa, standardeissa, 
käytännesäännöissä ja muissa 
oikeudellisissa tai hallinnollisissa 
menettelyissä näin säädetään, vienti
unionista voi tapahtua kyseisten 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jälleenviennin salliminen voi synnyttää lainsäädäntöön aukkokohdan, joka mahdollistaa 
eläinten terveyden suojelua koskevien EU:n sääntöjen ja säännösten kiertämisen. Tätä on 
syytä välttää.

Tarkistus 181

Ehdotus asetukseksi
252 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Liitteiden I ja II muuttaminen Liitteiden -I a, b, c ja d sekä I ja II 
muuttaminen

Or. en
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Tarkistus 182

Ehdotus asetukseksi
252 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle 253 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat liitteiden I ja II 
muuttamista tekniikan ja tieteen kehityksen 
sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä 
koskevien muuttuneiden olosuhteiden 
huomioon ottamiseksi.

Siirretään komissiolle 253 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat liitteiden -I a, b, 
c ja d sekä I ja II muuttamista tekniikan ja 
tieteen kehityksen sekä eläinten terveyttä ja 
kansanterveyttä koskevien muuttuneiden
olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 183

Ehdotus asetukseksi
253 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 4 artiklan 2 kohdassa, 6 
artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 2 
kohdassa, 15 artiklan 2 kohdassa, 16 
artiklan 3 kohdassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 
24 artiklassa, 28 artiklassa, 30 artiklan 4 
kohdassa, 31 artiklan 2 kohdassa, 34 
artiklan 2 kohdassa, 37 artiklan 5 kohdassa, 
39 artiklassa, 41 artiklan 3 kohdassa, 42 
artiklan 5 kohdassa, 44 artiklan 1 kohdassa, 
47 artiklassa, 48 artiklan 3 kohdassa, 53 
artiklan 2 kohdassa, 54 artiklan 3 kohdassa, 
55 artiklan 2 kohdassa, 58 artiklan 2 
kohdassa, 63 artiklassa, 64 artiklan 4 
kohdassa, 67 artiklassa, 68 artiklan 2 
kohdassa, 70 artiklan 3 kohdassa, 72 
artiklan 2 kohdassa, 73 artiklan 3 kohdassa, 
74 artiklan 3 kohdassa, 76 artiklan 2 
kohdassa, 79 artiklassa, 80 artiklan 4 
kohdassa, 85 artiklan 3 kohdassa, 89 
artiklan 3 kohdassa, 92 artiklan 2 kohdassa, 
96 artiklan 3 kohdassa, 100 artiklan 1 

2. Siirretään komissiolle …päivästä 
…kuuta … * 5 vuoden ajaksi 4 artiklan 2 
kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa 6 artiklan 
2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 8 
artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 2 
kohdassa, 15 artiklan 2 kohdassa, 16 
artiklan 3 kohdassa, 17 artiklan 3 
kohdassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 24 
artiklassa, 28 artiklassa, 30 artiklan 4 
kohdassa, 31 artiklan 2 kohdassa, 34 
artiklan 2 kohdassa, 35 artiklassa, 36 
artiklan 3 kohdassa, 37 artiklan 5 
kohdassa, 38 artiklassa, 39 artiklassa, 41 
artiklan 3 kohdassa, 42 artiklan 4 kohdassa,
42 artiklan 5 kohdassa, 44 artiklan 1 
kohdassa, 47 artiklassa, 48 artiklan 3 
kohdassa, 53 artiklan 2 kohdassa, 54 
artiklan 3 kohdassa, 55 artiklan 2 kohdassa, 
58 artiklan 2 kohdassa, 63 artiklassa, 64 
artiklan 4 kohdassa, 67 artiklassa, 68 
artiklan 2 kohdassa, 70 artiklan 3 kohdassa, 
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kohdassa, 103 artiklan 2 kohdassa, 114 
artiklassa, 115 artiklassa, 119 artiklan 1 
kohdassa, 122 artiklan 2 kohdassa, 128 
artiklan 1 kohdassa, 129 artiklan 2 
kohdassa, 132 artiklassa, 133 artiklan 2 
kohdassa, 134 artiklan 2 kohdassa, 135 
artiklan 3 kohdassa, 136 artiklan 4 
kohdassa, 137 artiklassa, 141 artiklan 1 
kohdassa, 143 artiklan 1 kohdassa, 144 
artiklassa, 146 artiklan 4 kohdassa, 148 
artiklan 3 kohdassa, 151 artiklan 1 
kohdassa, 152 artiklan 2 kohdassa, 154 
artiklan 1 kohdassa, 158, 159 artiklan 5 
kohdassa, 160 artiklan 3 kohdassa, 162 
artiklan 2 kohdassa, 163 artiklan 3 
kohdassa, 164 artiklan 3 kohdassa, 165 
artiklan 5 kohdassa, 166 artiklan 3 
kohdassa, 174 artiklan 3 kohdassa, 179 
artiklan 2 kohdassa, 184 artiklan 1 
kohdassa, 188 artiklan 1 kohdassa, 191 
artiklan 2 kohdassa, 196 artiklan 2 
kohdassa, 199 artiklan 3 kohdassa, 200 
artiklan 3 kohdassa, 201 artiklan 2 
kohdassa, 202 artiklan 2 kohdassa, 203 
artiklan 2 kohdassa, 204 artiklan 3 
kohdassa, 205 artiklassa, 211 artiklassa, 
213 artiklan 1 kohdassa, 214 artiklassa, 
216 artiklan 4 kohdassa, 218 artiklan 3 
kohdassa, 221 artiklan 1 kohdassa, 222 
artiklan 3 kohdassa, 223 artiklan 3 
kohdassa, 224 artiklan 5 kohdassa, 225 
artiklan 3 kohdassa, 229 artiklan 1 
kohdassa, 231 artiklan 3 kohdassa, 233 
artiklan 3 kohdassa, 235 artiklassa, 236 
artiklan 1 kohdassa, 239 artiklan 4 
kohdassa, 240 artiklan 3 kohdassa, 241 
artiklan 1 kohdassa, 242 artiklan 2 
kohdassa, 243 artiklan 1 kohdassa, 244 
artiklan 2 kohdassa, 252 artiklassa, 259 
artiklan 2 kohdassa, 260 artiklan 2 
kohdassa ja 261 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi … päivästä …kuuta …(*).

72 artiklan 2 kohdassa, 73 artiklan 3 
kohdassa, 74 artiklan 3 kohdassa, 76 
artiklan 2 kohdassa, 79 artiklassa, 80 
artiklan 4 kohdassa, 85 artiklan 3 kohdassa, 
89 artiklan 3 kohdassa, 92 artiklan 2 
kohdassa, 96 artiklan 3 kohdassa, 100 
artiklan 1 kohdassa, 103 artiklan 2 
kohdassa, 114 artiklassa, 115 artiklassa, 
119 artiklan 1 kohdassa, 122 artiklan 2 
kohdassa, 128 artiklan 1 kohdassa, 129 
artiklan 2 kohdassa, 132 artiklassa, 133 
artiklan 2 kohdassa, 134 artiklan 2 
kohdassa, 135 artiklan 3 kohdassa, 136 
artiklan 4 kohdassa, 137 artiklassa, 141 
artiklan 1 kohdassa, 143 artiklan 1 
kohdassa, 144 artiklassa, 146 artiklan 4 
kohdassa, 148 artiklan 3 kohdassa, 151 
artiklan 1 kohdassa, 152 artiklan 2 
kohdassa, 154 artiklan 1 kohdassa, 158, 
159 artiklan 5 kohdassa, 160 artiklan 3 
kohdassa, 162 artiklan 2 kohdassa, 163 
artiklan 3 kohdassa, 164 artiklan 3 
kohdassa, 165 artiklan 5 kohdassa, 166 
artiklan 3 kohdassa, 174 artiklan 3 
kohdassa, 179 artiklan 2 kohdassa, 184 
artiklan 1 kohdassa, 188 artiklan 1 
kohdassa, 191 artiklan 2 kohdassa, 196 
artiklan 2 kohdassa, 199 artiklan 3 
kohdassa, 200 artiklan 3 kohdassa, 201 
artiklan 2 kohdassa, 202 artiklan 2 
kohdassa, 203 artiklan 2 kohdassa, 204 
artiklan 3 kohdassa, 205 artiklassa, 211 
artiklassa, 213 artiklan 1 kohdassa, 214 
artiklassa, 216 artiklan 4 kohdassa, 218 
artiklan 3 kohdassa, 221 artiklan 1 
kohdassa, 222 artiklan 3 kohdassa, 223 
artiklan 3 kohdassa, 222 artiklan 4 
kohdassa, 224 artiklan 5 kohdassa, 225 
artiklan 3 kohdassa, 229 artiklan 1 
kohdassa, 231 artiklan 3 kohdassa, 233 
artiklan 3 kohdassa, 235 artiklassa, 236 
artiklan 1 kohdassa, 239 artiklan 4 
kohdassa, 240 artiklan 3 kohdassa, 241 
artiklan 1 kohdassa, 242 artiklan 2 
kohdassa, 243 artiklan 1 kohdassa, 244 
artiklan 2 kohdassa, 252 artiklassa, 259 
artiklan 2 kohdassa, 260 artiklan 2 
kohdassa ja 261 artiklan 2 kohdassa 
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tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 
toiseksi viiden vuoden kaudeksi, jollei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista.

Or. en

Perustelu

Tekninen muutos aikaisempia tarkistuksia vastaavasti.

Tarkistus 184

Ehdotus asetukseksi
253 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään 229 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi 
…. päivästä …kuuta …(*).

Poistetaan.

_______________
(*) Perussäädöksen voimaantulopäivä tai 
muu lainsäätäjän asettama päivä.

Or. en

Tarkistus 185

Ehdotus asetukseksi
261 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

261 a artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio antaa viimeistään 5 vuoden 
kuluttua … päivästä …kuuta … (*) 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän asetuksen täytäntöönpanoa, myös 
253 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
delegoitujen säädösten käyttöä, koskevan 
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kertomuksen, johon liitetään tarvittaessa 
asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia.
_______________
(*) Perussäädöksen voimaantulopäivä tai 
muu lainsäätäjän asettama päivä.

Or. en

Perustelu

Uudelleentarkastelua koskeva vakiolauseke.

Tarkistus 186

Ehdotus asetukseksi
Liite -I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE -I a
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
luetteloidut taudit
1. Lintuinfluenssa
2. Raivotauti (rabies)
3. Hullun lehmän tauti (BSE)
4. Q-kuume
5. Metisilliiniresistentti Staphylococcus 
aureus (MRSA)
6. Salmonella
7. Escherichia coli (E. coli) 

Or. en

Perustelu

Ei-tyhjentävä luettelo “luetteloiduista taudeista”, jota muutetaan tai täydennetään komission 
hyväksymillä delegoiduilla säädöksillä.
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Tarkistus 187

Ehdotus asetukseksi
Liite -I b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE -I b
7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
luetteloidut lajit
(lisätään luetteloitujen lajien luettelo)

Or. en

Perustelu

Ei-tyhjentävä luettelo ”7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista luetteloiduista lajeista”, jota 
muutetaan tai täydennetään komission hyväksymillä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 188

Ehdotus asetukseksi
Liite -I c (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE -I c
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tauteihin sovellettavien taudinehkäisy- ja 
taudintorjuntatoimenpiteiden luettelo
(lisätään luettelo toimenpiteistä, joita 
sovelletaan tauteihin) 

Or. en

Perustelu

Ei-tyhjentävä luettelo ”8 artiklassa tarkoitettuihin tauteihin sovellettavista toimenpiteistä”, 
jota muutetaan tai täydennetään komission hyväksymillä delegoiduilla säädöksillä.
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Tarkistus 189

Ehdotus asetukseksi
Liite -I d (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE -I d
38 artiklassa tarkoitetuista taudista 
vapaiden alueiden, vyöhykkeiden ja 
lokeroiden luettelo
A OSA
taudista vapaat alueet tai vyöhykkeet, 
joista säädetään 36 artiklan 1 kohdassa
(lisätään alueiden/vyöhykkeiden 
luettelo)… 
B OSA
taudista vapaat lokerot, joista säädetään 
37 artiklan 1 ja 2 kohdassa
(lisätään lokeroiden luettelo) 

Or. en

Perustelu

Ei-tyhjentävä luettelo ”taudista vapaista vyöhykkeistä tai lokeroista”, jota muutetaan tai 
täydennetään komission hyväksymillä delegoiduilla säädöksillä.


