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Tarkistus 1
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. Pahoittelee sitä, että vaikka eläinten 
hyvinvointia koskevaa ohjelmaa on 
edistetty tietyillä säädöksillä, on edelleen 
olemassa liian monia alueita, joilla ei ole 
olemassa EU:n lainsäädäntöä;

1. Pahoittelee sitä, että vaikka eläinten 
hyvinvointia koskevaa ohjelmaa on 
edistetty tietyillä säädöksillä, on edelleen 
olemassa liian monia alueita, joilla ei ole 
olemassa EU:n lainsäädäntöä, kuten 
lypsylehmien, lihakarjan, ankkojen, 
hanhien, kanien ja viljeltyjen kalojen 
hyvinvointi;

Or. en

Tarkistus 2
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. Pahoittelee, että komissio ei ole 
viitannut muihin eläinten hyvinvointiin 
liittyviin politiikanaloihin, kuten 
seitsemänteen ympäristöä koskevaan 
toimintaohjelmaan, vihreisiin julkisiin 
hankintoihin, luonnon monimuotoisuutta 
koskevaan EU:n strategiaan vuoteen 
2020, kahdeksanteen tutkimuksen 
puiteohjelmaan ja haitallisia vieraslajeja 
koskevaan strategiaan, sekä varmistanut 
johdonmukaisuutta niiden kanssa;

Or. en
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Tarkistus 3
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. tähdentää, että eläinten hyvinvointi 
on monimutkainen ja monitahoinen 
kysymys, joka vaikuttaa kansainväliseen 
politiikkaan ja ympäristöpolitiikkaan ja 
johon liittyy tärkeitä eettisiä, tieteellisiä, 
taloudellisia, kulttuurisia ja poliittisia 
aspekteja;

Or. lt

Tarkistus 4
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. Kiinnittää huomiota siihen, että EU:n 
kansalaisilta kaikista jäsenvaltioista 
saadaan jatkuvasti enemmän vetoomuksia, 
joissa pyydetään eläinten suojelua ja 
hyvinvointia koskevien asetusten 
tiukentamista, jotta nykyiset puutteet 
voidaan korjata;

2. Kiinnittää huomiota siihen, että EU:n 
kansalaisilta kaikista jäsenvaltioista 
saadaan jatkuvasti enemmän vetoomuksia, 
joissa pyydetään eläinten suojelua ja 
hyvinvointia koskevien asetusten 
tiukentamista, jotta nykyiset puutteet 
voidaan korjata; suhtautuu myönteisesti 
komission tavoitteeseen tarkastella, 
olisiko toteuttamiskelpoista vahvistaa 
yksinkertaistettu EU:n lainsäädäntökehys, 
jossa olisi eläinten hyvinvointiin liittyvät 
periaatteet kaikille taloudellisen 
toiminnan yhteydessä pidettäville 
eläimille, soveltuvin osin myös 
lemmikkieläimille; 

Or. en
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Tarkistus 5
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. Kiinnittää huomiota siihen, että EU:n 
kansalaisilta kaikista jäsenvaltioista 
saadaan jatkuvasti enemmän vetoomuksia, 
joissa pyydetään eläinten suojelua ja 
hyvinvointia koskevien asetusten 
tiukentamista, jotta nykyiset puutteet 
voidaan korjata;

2. Kiinnittää huomiota siihen, että EU:n 
kansalaisilta kaikista jäsenvaltioista 
saadaan jatkuvasti enemmän vetoomuksia, 
joissa pyydetään eläinten suojelua ja 
hyvinvointia koskevien asetusten 
tiukentamista, jotta nykyiset puutteet 
voidaan korjata; katsoo kuitenkin, että 
ensimmäiseksi olisi valvottava nykyisten 
eläinten hyvinvointia koskevien asetusten 
noudattamista, ja korostaa tarvetta panna 
täytäntöön "oikeudellisia virstanpylväitä" 
tulevan eläinten hyvinvointia koskevan 
lainsäädännön siirtymäkaudella;

Or. en

Tarkistus 6
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. Kiinnittää huomiota siihen, että EU:n 
kansalaisilta kaikista jäsenvaltioista 
saadaan jatkuvasti enemmän vetoomuksia, 
joissa pyydetään eläinten suojelua ja 
hyvinvointia koskevien asetusten 
tiukentamista, jotta nykyiset puutteet 
voidaan korjata;

2. Kiinnittää huomiota siihen, että EU:n 
kansalaisilta kaikista jäsenvaltioista 
saadaan jatkuvasti enemmän vetoomuksia, 
joissa pyydetään eläinten suojelua ja 
hyvinvointia koskevien kohdennettujen ja 
yksityiskohtaisten asetusten tiukentamista 
erityisesti eläinpuistoissa ja 
eläintarhoissa, jotta nykyiset lukuisat 
puutteet voidaan korjata;

Or. en
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Tarkistus 7
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että kehitettäessä Euroopan 
unionin politiikkaa eläinten hyvinvoinnin 
alalla on vastaisuudessa tarpeen 
vahvistaa lemmikkieläinten hyvinvoinnin 
tukea, minkä lisäksi tarvitaan nykyistä 
paremmin koordinoitua yhteistyötä ja 
horisontaalista politiikkaa eläinten 
hyvinvointia ja terveyttä koskevissa 
kysymyksissä EU:n tasolla ja 
maailmanlaajuisesti;

Or. lt

Tarkistus 8
Jarosław Leszek Wałęsa

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. Huomauttaa, että EU:n kansalaiset 
vastustavat vetoomuksissaan jyrkästi 
härkätaisteluita ja muita näytöksiä, joista 
aiheutuu eläimille rasitusta tai vammoja 
ja/tai eläinten kuolema;

3. Huomauttaa, että EU:n kansalaiset 
vastustavat vetoomuksissaan jyrkästi 
härkätaisteluita ja muita näytöksiä, joissa 
eläimille aiheutetaan tarpeetonta rasitusta 
ja joissa eläimiä kidutetaan ja/tai tapetaan 
järjettömästi;

Or. pl

Tarkistus 9
Carlos José Iturgaiz Angulo

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. Huomauttaa, että EU:n kansalaiset 
vastustavat vetoomuksissaan jyrkästi
härkätaisteluita ja muita näytöksiä, joista 
aiheutuu eläimille rasitusta tai vammoja 
ja/tai eläinten kuolema;

3. Huomauttaa, että jotkut EU:n kansalaiset 
vastustavat vetoomuksissaan 
härkätaisteluita ja muita näytöksiä, joista 
aiheutuu eläimille rasitusta tai vammoja 
ja/tai eläinten kuolema;

Or. es

Tarkistus 10
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. Huomauttaa, että EU:n kansalaiset 
vastustavat vetoomuksissaan jyrkästi 
härkätaisteluita ja muita näytöksiä, joista 
aiheutuu eläimille rasitusta tai vammoja 
ja/tai eläinten kuolema;

3. Huomauttaa, että EU:n kansalaiset 
vastustavat vetoomuksissaan jyrkästi 
härkätaisteluita ja muita näytöksiä, joista 
aiheutuu eläimille rasitusta tai vammoja 
ja/tai eläinten kuolema; vaatii lopettamaan 
välittömästi EU:n rahoituksen 
myöntämisen härkätaisteluhärkien 
kasvattamiselle ja härkätaisteluareenojen 
kunnostamiselle ja torjumaan 
päättäväisesti yritykset tunnustaa 
härkätaistelut ja muut julmat näytökset, 
kuten "El Toro de la Vega" -tapahtuma, 
osaksi Euroopan kulttuuriperintöä;

Or. en

Tarkistus 11
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. Painottaa, että EU:ssa arvioidaan olevan 
noin sata miljoonaa koiraa ja kissaa, ja että 

4. Painottaa, että EU:ssa arvioidaan olevan 
noin sata miljoonaa koiraa ja kissaa, ja että 
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lemmikkieläinten hyvinvoinnille ei ole 
EU:n lainsäädäntöä; kehottaa komissiota 
näin ollen edistämään lemmikkieläinten 
hyvinvointia varmistamalla, että niiden 
kohtelulle ja suojelulle on määritetty 
vähimmäistaso ja että niille on pakollinen 
rekisteröinti- ja mikrosirujärjestelmä;

lemmikkieläinten hyvinvoinnille ei ole 
EU:n lainsäädäntöä; kehottaa komissiota
kissojen ja koirien hyvinvoinnista vuonna 
2010 annetut neuvoston päätelmät 
huomioon ottaen näin ollen edistämään 
lemmikkieläinten hyvinvointia 
varmistamalla, että niiden kohtelulle ja 
suojelulle on määritetty vähimmäistaso ja 
että niille on pakollinen rekisteröinti- ja 
mikrosirujärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 12
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että vain pakollinen 
lemmikkieläinten merkintä tehokasta ja 
luotettavaa eläinmerkinnän järjestelmää 
käyttäen antaa mahdollisuuden eläinten 
seurantaan, mikä on erittäin tärkeää 
ajatellen eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin menestyksellistä hallintaa, 
joka auttaa edistämään vastuullista 
eläintenpitoa ja suojelemaan 
kansanterveyttä;

Or. lt

Tarkistus 13
Jarosław Leszek Wałęsa

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. Katsoo, että EU:n eläinten hyvinvointia 
koskevan puitelain tulisi sisältää 
toimenpiteet, joilla ratkaistaan irrallaan 

5. Katsoo, että EU:n eläinten hyvinvointia 
koskevan puitelain tulisi sisältää 
toimenpiteet, joilla ratkaistaan irrallaan 
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tavattuihin eläimiin liittyvä ongelma, joka 
on erityisen vakava EU:n eteläisissä ja 
itäisissä jäsenvaltioissa, ja vaatii, että EU:n 
rahoitusta myönnetään tehokkaiden 
sterilointi- ja kastrointitoimenpiteiden 
täytäntöönpanoon; kehottaa Euroopan 
unionia ja jäsenvaltioita ratifioimaan 
lemmikkieläinten suojelua koskevan 
eurooppalaisen yleissopimuksen;

tavattuihin eläimiin liittyvä ongelma, joka 
on erityisen vakava EU:n eteläisissä ja 
itäisissä jäsenvaltioissa, ja vaatii, että EU:n 
rahoitusta myönnetään tehokkaiden 
sterilointi- ja kastrointitoimenpiteiden 
täytäntöönpanoon; kehottaa Euroopan 
unionia ja jäsenvaltioita ratifioimaan 
lemmikkieläinten suojelua koskevan 
eurooppalaisen yleissopimuksen ja 
toteuttamaan sen ehdot kansallisissa 
lainsäädännöissä;

Or. pl

Tarkistus 14
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. Katsoo, että EU:n eläinten hyvinvointia 
koskevan puitelain tulisi sisältää 
toimenpiteet, joilla ratkaistaan irrallaan 
tavattuihin eläimiin liittyvä ongelma, joka 
on erityisen vakava EU:n eteläisissä ja 
itäisissä jäsenvaltioissa, ja vaatii, että 
EU:n rahoitusta myönnetään tehokkaiden 
sterilointi- ja kastrointitoimenpiteiden 
täytäntöönpanoon; kehottaa Euroopan 
unionia ja jäsenvaltioita ratifioimaan 
lemmikkieläinten suojelua koskevan 
eurooppalaisen yleissopimuksen;

5. Katsoo, että EU:n eläinten hyvinvointia 
koskevan puitelain tulisi sisältää 
toimenpiteet, joilla ratkaistaan irrallaan 
tavattuihin eläimiin liittyvä ongelma, joka 
on erityisen vakava EU:n eteläisissä ja 
itäisissä jäsenvaltioissa; kehottaa Euroopan 
unionia ja jäsenvaltioita ratifioimaan 
lemmikkieläinten suojelua koskevan 
eurooppalaisen yleissopimuksen;

Or. en

Tarkistus 15
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
kattavia koirakannan hallintastrategioita, 
joihin kuuluvat koirakannan valvonta ja 
eläinrääkkäyksen kieltäminen 
lainsäädännöllä, vesikauhurokotuksen ja 
sterilisoinnin kaltaisten 
eläinlääkintätoimien tukeminen ei-
toivottujen koirien lukumäärän 
valvomiseksi sekä lemmikkieläinten 
omistajien vastuuntunnon edistäminen, 
kuten Euroopan parlamentin kirjallisessa 
kannanotossa 0026/2011 pyydetään;

Or. en

Tarkistus 16
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. Kehottaa komissiota tehostamaan 
menettelyjään tapauksissa, joissa
luonnonvaraisten eläinten pitämisestä 
eläintarhassa annetussa neuvoston 
direktiivissä 1999/22/EY säädettyjä 
velvoitteita ei ole noudatettu;

6. Kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet 
pannakseen täytäntöön luonnonvaraisten 
eläinten pitämisestä eläintarhassa annetun
neuvoston direktiivin 1999/22/EY, jossa 
säädetään valvonnan ja menettelyjen 
tiukentamisesta tapauksissa, joissa 
velvoitteita ei ole noudatettu, aloitteista, 
joilla varmistetaan, että eläinten tarpeista 
huolehtivilla ja niitä arvioivilla 
sidosryhmillä on asianmukainen koulutus 
ja pätevyys varsinkin vankeudessa 
pidettävien villieläinlajien osalta, sekä 
aitauksien lajikohtaista varustelua 
koskevien ohjelmien tehokkaasta 
käytöstä, jotta eläimille annetaan 
psyykkisiä ja fyysisiä virikkeitä niiden 
vahingoittumisen estämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 17
Peter Jahr

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. Painottaa tarvetta laatia huomattavasti
tehokkaammat suojelutoimenpiteet 
tuotantoeläimille, jotka viedään EU:sta 
kolmansiin maihin;

7. Painottaa tarvetta laatia tehokkaammat 
suojelutoimenpiteet teuraseläimille, jotka 
viedään EU:sta kolmansiin maihin;

Or. de

Tarkistus 18
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. Vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen 
liittyvien toimenpiteiden aikana annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 
tehokkaamman täytäntöönpanon;

8. Vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen 
liittyvien toimenpiteiden aikana annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 
tehokkaamman täytäntöönpanon ja 
kehottaa komissiota säätämään 
lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan elävien 
eläinten kuljetusaika 8 tuntiin EU:ssa, 
kuten parlamentin äskettäin antamassa 
julistuksessa ja yli miljoonan 
allekirjoittajan tätä aihetta koskevassa 
vetoomuksessa vaaditaan; 

Or. en

Tarkistus 19
Peter Jahr



PE487.812v01-00 12/17 AM\899610FI.doc

FI

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. Huomauttaa EU:n kansalaisten 
kokemasta huolesta, joka ilmenee heidän 
parlamentille esittämistään vetoomuksista, 
jotka koskevat tainnuttamatta 
suoritettavien teurastusten väärinkäyttöä;
vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
lainsäädännön tehokkaamman 
täytäntöönpanon ja takaamaan 
poikkeusluvan uskonnollisista syistä
tainnuttamatta suoritettaville
teurastuksille;

9. Huomauttaa EU:n kansalaisten 
kokemasta huolesta, joka ilmenee heidän 
parlamentille esittämistään vetoomuksista, 
jotka koskevat tainnuttamatta suoritettavien 
teurastusten poikkeuslupien väärinkäyttöä;
vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
lainsäädännön tehokkaamman 
täytäntöönpanon ja sallimaan 
tainnuttamatta suoritettavat teurastukset
ainoastaan perustelluista uskonnollisista
syistä ja tiukoilla poikkeusluvilla;

Or. de

Tarkistus 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. Huomauttaa EU:n kansalaisten 
kokemasta huolesta, joka ilmenee heidän 
parlamentille esittämistään vetoomuksista, 
jotka koskevat tainnuttamatta suoritettavien 
teurastusten väärinkäyttöä; vaatii 
jäsenvaltioita varmistamaan lainsäädännön 
tehokkaamman täytäntöönpanon ja 
takaamaan poikkeusluvan uskonnollisista 
syistä tainnuttamatta suoritettaville 
teurastuksille;

9. Huomauttaa EU:n kansalaisten 
kokemasta huolesta, joka ilmenee heidän 
parlamentille esittämistään vetoomuksista, 
jotka koskevat tainnuttamatta suoritettavien 
teurastusten väärinkäyttöä; vaatii 
jäsenvaltioita varmistamaan lainsäädännön 
tehokkaamman täytäntöönpanon ja 
takaamaan poikkeusluvan tainnuttamatta 
suoritettaville teurastuksille ainoastaan, 
mikäli ne ovat uskonnollisten 
katsomusten vuoksi välttämättömiä;

Or. pl

Tarkistus 21
Jarosław Leszek Wałęsa
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Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. Vaatii parempaa tiedotusta kuluttajille 
eläinperäisten tuotteiden tai eläimistä 
saatavien sivutuotteiden 
tuotantomenetelmistä ja niiden 
vaikutuksista eläinten hyvinvointiin 
selkeiden ja riittävien merkintöjen ja 
pakkausselosteiden muodossa;

10. Vaatii parempaa tiedotusta kuluttajille 
eläinperäisten tuotteiden tai eläimistä 
saatavien sivutuotteiden 
tuotantomenetelmistä ja niiden 
vaikutuksista eläinten hyvinvointiin 
selkeiden ja riittävien merkintöjen ja 
pakkausselosteiden muodossa sekä 
pakollista eläinten alkuperämaan 
merkitsemistä;

Or. pl

Tarkistus 22
Peter Jahr

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. Vaatii parempaa tiedotusta kuluttajille 
eläinperäisten tuotteiden tai eläimistä 
saatavien sivutuotteiden 
tuotantomenetelmistä ja niiden 
vaikutuksista eläinten hyvinvointiin 
selkeiden ja riittävien merkintöjen ja 
pakkausselosteiden muodossa;

10. Vaatii parempaa tiedotusta kuluttajille 
eläinperäisten tuotteiden tai eläimistä 
saatavien sivutuotteiden 
tuotantomenetelmistä ja niiden 
vaikutuksista eläinten hyvinvointiin 
tuotteiden selkeiden ja riittävien 
merkintöjen ja selosteiden muodossa;

Or. de

Tarkistus 23
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. Vaatii parempaa tiedotusta kuluttajille 
eläinperäisten tuotteiden tai eläimistä 

10. Vaatii parempaa tiedotusta kuluttajille 
teurastusmenetelmistä ja eläinperäisten 
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saatavien sivutuotteiden 
tuotantomenetelmistä ja niiden 
vaikutuksista eläinten hyvinvointiin 
selkeiden ja riittävien merkintöjen ja 
pakkausselosteiden muodossa;

tuotteiden tai eläimistä saatavien 
sivutuotteiden tuotantomenetelmistä ja 
niiden vaikutuksista eläinten hyvinvointiin 
selkeiden ja riittävien merkintöjen ja 
pakkausselosteiden muodossa; katsoo, että 
etenkin liha- ja maitotuotteet olisi 
varustettava merkinnöillä, joista käy ilmi 
käytetty tuotantomenetelmä;

Or. en

Tarkistus 24
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. Vaatii parempaa tiedotusta kuluttajille 
eläinperäisten tuotteiden tai eläimistä 
saatavien sivutuotteiden 
tuotantomenetelmistä ja niiden 
vaikutuksista eläinten hyvinvointiin 
selkeiden ja riittävien merkintöjen ja 
pakkausselosteiden muodossa;

10. Vaatii parempaa tiedotusta kuluttajille 
eläinperäisten tuotteiden tai eläimistä 
saatavien sivutuotteiden 
tuotantomenetelmistä ja niiden 
vaikutuksista eläinten hyvinvointiin;

Or. en

Tarkistus 25
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. kehottaa komissiota laatimaan 
strategian, jolla parannetaan 
lypsylehmien hyvinvointia ja torjutaan 
erityisesti EU:n maidontuotannon 
kasvavaa teollistumista;

Or. en
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Tarkistus 26
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. Suhtautuu myönteisesti komission 
halukkuuteen sisällyttää eläinten 
hyvinvointi kahdenvälisiin 
kauppasopimuksiin tai
yhteistyöfoorumeihin ja sen aikeeseen 
tutkia, miten eläinten hyvinvointi voidaan 
yhdistää paremmin Euroopan 
naapuruuspolitiikan puitteisiin;

12. Suhtautuu myönteisesti komission 
aikeeseen sisällyttää eläinten hyvinvointi 
kahdenvälisiin kauppasopimuksiin ja
yhteistyöfoorumeihin ja kehottaa 
tekemään tällaisista säännöksistä sitovia 
vapaakauppasopimusten 
riitojenratkaisumenettelyissä; suhtautuu 
myös myönteisesti komission aikeeseen 
tutkia, miten eläinten hyvinvointi voidaan 
yhdistää paremmin Euroopan 
naapuruuspolitiikan puitteisiin;

Or. en

Tarkistus 27
Peter Jahr

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. Katsoo, että tarvitaan selkeät 
rajoitukset kädellisten eläinten käytölle ja 
kielto luonnonvaraisten pyydystettyjen 
eläinten käytölle tieteellisissä kokeissa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 28
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
13 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

13. Katsoo, että tarvitaan selkeät 
rajoitukset kädellisten eläinten käytölle ja 
kielto luonnonvaraisten pyydystettyjen 
eläinten käytölle tieteellisissä kokeissa;

13. Katsoo, että eläinkoedirektiivi 2010/63 
olisi pantava tinkimättä täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 29
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. Vaatii velvoitetta käyttää muita kuin 
eläinkokeita sisältäviä vaihtoehtoisia 
menetelmiä mahdollisimman paljon ja 
aina, kun se on tieteellisesti mahdollista, 
jotta eläimille vakavaa ja pitkittynyttä 
kärsimystä aiheuttavat kokeet voidaan 
minimoida.

14. Toistaa nykyisen oikeudellisen 
velvoitteen käyttää muita kuin eläinkokeita 
sisältäviä vaihtoehtoisia menetelmiä 
mahdollisimman paljon ja aina, kun se on 
tieteellisesti mahdollista, jotta eläimille 
vakavaa ja pitkittynyttä kärsimystä 
aiheuttavat kokeet voidaan minimoida ja 
kehottaa komissiota käyttämään 
tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelusta annetun EU:n 
direktiivin 2010/63 35 artiklassa kuvattua 
jäsenvaltioiden tarkastusten järjestelmää 
varmistaakseen hankkeen arviointia 
koskevien vaatimusten yhdenmukaisen 
soveltamisen, toimenpiteiden vakavuuden 
luokittelua koskevat säännöt mukaan 
lukien, sekä huolehtimaan eläinkokeiden 
korvaamista, vähentämistä ja 
parantamista koskevien vaatimuksen 
päättäväisestä täytäntöönpanosta; 

Or. en

Tarkistus 30
Adina-Ioana Vălean
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Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. Vaatii velvoitetta käyttää muita kuin 
eläinkokeita sisältäviä vaihtoehtoisia 
menetelmiä mahdollisimman paljon ja 
aina, kun se on tieteellisesti mahdollista, 
jotta eläimille vakavaa ja pitkittynyttä 
kärsimystä aiheuttavat kokeet voidaan 
minimoida.

14. Vaatii velvoitetta käyttää muita kuin 
eläinkokeita sisältäviä vaihtoehtoisia 
menetelmiä mahdollisimman paljon ja 
aina, kun se on tieteellisesti mahdollista, 
jotta eläimille vakavaa ja pitkittynyttä 
kärsimystä aiheuttavat kokeet voidaan 
minimoida, kuten eläinkoedirektiivissä 
2010/63 säädetään.
.

Or. en

Tarkistus 31
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. Kehottaa komissiota lisäämään 
velvollisuuksia, jotka koskevat 
vaihtoehtoisten menetelmien kehittämisen 
ja käytön koordinointia ja edistämistä 
myös perustutkimuksen ja sovelletun 
tutkimuksen sekä sääntelyn edellyttämän 
testauksen aloilla, kuten direktiivin 
2010/63 liitteessä VII kuvataan, tukemalla 
aktiivisesti EU:n referenssilaboratorion 
(yhteinen tutkimuskeskus) asiaan liittyviä 
strategia- ja tutkimustoimintoja, jotta 
yksilöidään ensisijaiset alat, joilla 
eläinkokeet voidaan korvata;

Or. en


