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Muudatusettepanek 28
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Toiduohutusamet on vastu 
võtnud kaks arvamust teatavate 
loomaliikide uimastamise ja surmamise 
peamiste süsteemide heaoluaspektide 
kohta: „Olulisemate kaubanduslike 
loomaliikide uimastamise ja surmamise 
peamiste süsteemide heaoluaspektid” 2004. 
aastal ja „Tehistingimustes kaubanduslikul 
eesmärgil peetavate hirvede, kitsede, 
küülikute, jaanalindude, partide, hanede ja 
vuttide uimastamise ja surmamise peamiste 
süsteemide heaoluaspektid” 2006. aastal. 
Ühenduse õigusakte kõnealuses 
valdkonnas tuleks ajakohastada, võttes 
seejuures arvesse nimetatud teaduslikke 
arvamusi. Ettepanek ei hõlma soovitusi 
lõpetada järkjärguliselt süsinikdioksiidi 
kasutamine sigade ja kodulindude puhul 
ning veevannis uimastamine kodulindude 
puhul, sest mõju hindamine näitas, et 
käesoleval hetkel ei ole need soovitused 
Euroopa Liidus majanduslikult 
otstarbekad. Teatavaid soovitusi ei 
kaasatud ettepanekusse põhjusel, et need 
käsitlevad tehnilisi parameetreid, mis 
peaksid olema hõlmatud 
rakendusmeetmete või heade tavade 
juhistega. Samuti ei kaasatud ettepanekusse 
kalakasvandustes kasvatatavate kalade 
kohta tehtud soovitusi, sest see valdkond 
vajab täiendavat teaduslikku arvamust ja 
majanduslikku hindamist.

(6) Euroopa Toiduohutusamet on vastu 
võtnud kaks arvamust teatavate 
loomaliikide uimastamise ja surmamise 
peamiste süsteemide heaoluaspektide 
kohta: „Olulisemate kaubanduslike 
loomaliikide uimastamise ja surmamise 
peamiste süsteemide heaoluaspektid” 2004. 
aastal ja „Tehistingimustes kaubanduslikul 
eesmärgil peetavate hirvede, kitsede, 
küülikute, jaanalindude, partide, hanede ja 
vuttide uimastamise ja surmamise peamiste 
süsteemide heaoluaspektid” 2006. aastal. 
Loomade tervishoiu ja heaolu 
teaduskomitee kiitis 2001. aastal heaks 
karusnahkade tootmise eesmärgil 
peetavate loomade heaolu käsitleva 
aruande, milles sisaldub ka ülevaade 
karusloomakasvatustes kasutatavate 
surmamise meetodite kohta. Ühenduse 
õigusakte kõnealuses valdkonnas tuleks 
ajakohastada, võttes seejuures arvesse 
nimetatud teaduslikke arvamusi. Ettepanek 
ei hõlma soovitusi lõpetada järkjärguliselt 
süsinikdioksiidi kasutamine sigade ja 
kodulindude puhul ning veevannis 
uimastamine kodulindude puhul, sest mõju 
hindamine näitas, et käesoleval hetkel ei 
ole need soovitused Euroopa Liidus 
majanduslikult otstarbekad. Teatavaid 
soovitusi ei kaasatud ettepanekusse 
põhjusel, et need käsitlevad tehnilisi 
parameetreid, mis peaksid olema hõlmatud 
rakendusmeetmete või heade tavade 
juhistega. Samuti ei kaasatud ettepanekusse 
kalakasvandustes kasvatatavate kalade 
kohta tehtud soovitusi, sest see valdkond 
vajab täiendavat teaduslikku arvamust ja 
majanduslikku hindamist.
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Or. en

Selgitus

Loomade tervishoiu ja heaolu teaduskomitee ülevaade sisaldab olulist teavet loomade 
surmamise kohta ELi karusloomakasvatustes.

Muudatusettepanek 29
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

2009. aasta esimesel poolel võtab Euroopa Toiduohutusamet vastu 7 aruannet, mis käsitlevad 
erinevate kasvatatavate kalaliikide uimastamist ja surmamist. Seega peaks Euroopa Komisjon 
olema valmis kehtestama kahe aasta jooksul kalade tapmist reguleerivad standardid.
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Muudatusettepanek 30
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Surmamistingimused jahipidamisel 
erinevad oluliselt põllumajandusloomade 
surmamistingimustest ja jahipidamise 
suhtes kohaldatakse eri õigusakte. Seetõttu 
on asjakohane jätta jahipidamise käigus 
toimuvad surmamised käesoleva määruse 
kohaldamisalast välja. 

14. Surmamistingimused jahipidamisel 
erinevad oluliselt põllumajandusloomade 
surmamistingimustest ja jahipidamise 
suhtes kohaldatakse siseriiklikke eri 
õigusakte. Seetõttu tuleks jahipidamise 
käigus toimuvad surmamised käesoleva 
määruse kohaldamisalast välja jätta ja 
reguleerida nendega seonduv siseriiklike 
õigusaktidega.

Or. sv

Selgitus

Jahipidamine kuulub liikmesriikide pädevusalasse ja on piisavalt reguleeritud siseriiklike 
õigusaktidega.

Muudatusettepanek 31
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Sõltuvalt sellest, kuidas neid 
kasutatakse tapa- või surmamistoimingute 
ajal, toovad mõned uimastamise meetodid 
kaasa looma surma ilma talle valu 
tegemata ja põhjustades minimaalset 
ärritust või kannatusi. Seepärast ei ole vaja 
teha vahet pöördumatute ja pöörduvate 
uimastamise meetodite vahel.

(24) Sõltuvalt sellest, kuidas neid 
kasutatakse tapa- või surmamistoimingute 
ajal, toovad mõned uimastamise meetodid 
kaasa looma surma ilma talle valu 
tegemata ja põhjustades minimaalset 
ärritust või kannatusi.

Or. en
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Selgitus

Osa karusnaha saamiseks peetavate loomade uimastamise või surmamise meetodeid, mille 
puhul kasutatakse gaasi, on reversiivsed ja loomad tulevad uuesti meelemärkusele. Kuna selle 
surmamisprotsessi puhul ei ole edasisi samme, näiteks veretustamine, ette nähtud, on 
võiamlik, et loomade nahastamine toimub hetkel, kui nad on meelemärkusel.

Muudatusettepanek 32
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tapamajades peab pädevustunnitus olema kõikidel töötajatel, kelle tegevus on seotud 
loomade käitlemise või surmamisega. Ei ole mingit põhjust, miks ei peaks samad nõuded 
kehtima ka karusnaha tootmises tegutsevate isikute suhtes.
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Muudatusettepanek 33
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Võib eeldada, et mitmeaastase 
töökogemusega personalil on teatav 
kogemuste tase olemas. Seepärast tuleks 
selliste töötajate jaoks ette näha 
üleminekuperiood käesoleva määrusega 
ettenähtud pädevustunnistuse omandamise 
nõude rakendamise suhtes.

(28) Võib eeldada, et mitmeaastase 
töökogemusega personalil on teatav 
kogemuste tase olemas. Seepärast tuleks 
selliste töötajate jaoks ette näha 
maksimaalselt ühe aasta pikkune
üleminekuperiood käesoleva määrusega 
ettenähtud pädevustunnistuse omandamise 
nõude rakendamise suhtes.

Or. en

Selgitus

Mitmeaastane töökogemus võib tähendada ka koolituse puudumist ja aastaid kestnud halba 
kohtlemist, mille tulemuseks on asjassepuutuvate loomade heaolu kehv tase ning seetõttu 
tuleks selle olulise sätte nõuete rakendamiseks määrata kindel tähtaeg.

Muudatusettepanek 34
John Bowis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Liikuvad tapamajad vähendavad 
loomade pikkade vahemaade taha 
transportimise vajadust ja võivad seega 
aidata kaitsta loomade heaolu. Liikuvatel 
tapamajadel on võrreldes püsitapamajadega 
siiski tehnilisi piiranguid ja seega võib 
vajalikuks osutuda tehniliste eeskirjade 
vastav kohandamine. Seetõttu nähakse 
käesolevas määruses ette võimalus 
vabastada liikuvad tapamajad erandkorras 
tapamajade konstruktsioonile, 
planeeringule ja sisseseadele esitatud 

(34) Liikuvad tapamajad vähendavad 
loomade pikkade vahemaade taha 
transportimise vajadust ja aitavad seega 
kaitsta loomade heaolu. Liikmesriigid 
peaksid seega toetama ja julgustama 
edasist arengut ning ka liikuvate 
tapamajade kasutamise suurendamist.
Liikuvatel tapamajadel on võrreldes 
püsitapamajadega siiski tehnilisi piiranguid 
ja seega võib vajalikuks osutuda tehniliste 
eeskirjade vastav kohandamine. Seetõttu 
nähakse käesolevas määruses ette võimalus 
vabastada liikuvad tapamajad erandkorras 
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nõuetest. tapamajade konstruktsioonile, 
planeeringule ja sisseseadele esitatud 
nõuetest eeldusel, et see ei ohusta loomade 
heaolu. Komisjon peaks hiljemalt 2013. 
aasta 1. jaanuariks esitama õigusloomega 
seotud ettepaneku liikuvate tapamajade 
kasutamise suurendamiseks ühenduses.

Or. en

Selgitus

Liikuvad tapamajad vähendavad stressi, mida põhjustab loomadele tapmiseelne käitlemis- ja 
veoga seotud tegevus, ja vähendavad seeläbi ka madalama lihakvaliteedi ohtu. Tuleb siiski 
tagada, et ka liikuvates tapamajades järgitakse kõiki loomade heaolu nõudeid.

Muudatusettepanek 35
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) On vaja juhiseid, mis annaksid 
tapamajade käitajatele ja pädevatele 
asutustele konkreetset teavet tapamajade 
konstruktsiooni, planeeringu ja sisseseade 
kohta, et tagada loomade kõrgetasemeline 
kaitse, säilitades samal ajal võrdsed 
võimalused kõikidele käitajatele. Seetõttu 
on vaja, et ühendus volitaks komisjoni 
selliseid juhiseid vastu võtma.

(36) On vaja juhiseid, mis annaksid 
tapamajade käitajatele ja pädevatele 
asutustele konkreetset teavet tapamajade ja 
karusloomakasvatuste konstruktsiooni, 
planeeringu ja sisseseade kohta, et tagada 
loomade kõrgetasemeline kaitse, säilitades 
samal ajal võrdsed võimalused kõikidele 
käitajatele. Seetõttu on vaja, et ühendus 
volitaks komisjoni selliseid juhiseid vastu 
võtma.

Or. en

Selgitus

Karusloomakasvatustele selle sätte mittekehtestamise puhul oleks tegemist ebajärjekindla 
lähenemisviisiga.
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Muudatusettepanek 36
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Tapamajades kohaldatakse loomade 
käitlemise ja nende liikumise piiramise 
suhtes järjepidevalt teaduse ja tehnilise 
arengu saavutusi. Seetõttu on oluline, et 
ühendus annaks komisjonile volituse 
muuta loomade tapaeelset käitlemist ja 
liikumise piiramist käsitlevaid nõudeid, 
säilitades loomade kaitse ühtlase ja kõrge 
taseme.

(38) Tapamajades ja 
karusloomakasvatustes kohaldatakse 
loomade käitlemise ja nende liikumise 
piiramise suhtes järjepidevalt teaduse ja 
tehnilise arengu saavutusi. Seetõttu on 
oluline, et ühendus annaks komisjonile 
volituse muuta loomade surmamise eelset
käitlemist ja liikumise piiramist käsitlevaid 
nõudeid, säilitades loomade kaitse ühtlase 
ja kõrge taseme.

Or. en

Selgitus

Karusloomakasvatustele selle sätte mittekehtestamise puhul oleks tegemist ebajärjekindla 
lähenemisviisiga. Määruses on määratletud mõiste „tapmine“ kui „loomade surmamine 
inimtarbimiseks“ ja seega ei hõlmaks see säte karusloomakasvatustes surmatud loomi.

Muudatusettepanek 37
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) On vaja juhiseid, mille kaudu edastada 
käitajatele ja pädevatele asutustele 
konkreetset teavet loomade tapaeelse
käitlemise ja nende liikumise piiramise 
kohta, mis aitab tagada loomade kaitse 
kõrge taseme, säilitades käitajatele võrdsed 
võimalused. Seetõttu on vaja, et ühendus 
volitaks komisjoni selliseid juhiseid vastu 
võtma.

(39) On vaja juhiseid, mille kaudu edastada 
käitajatele ja pädevatele asutustele 
konkreetset teavet loomade surmamiseelse
käitlemise ja nende liikumise piiramise 
kohta, mis aitab tagada loomade kaitse 
kõrge taseme, säilitades käitajatele võrdsed 
võimalused. Seetõttu on vaja, et ühendus 
volitaks komisjoni selliseid juhiseid vastu 
võtma.
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Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 6 põhjendust.

Muudatusettepanek 38
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kalade suhtes kohaldatakse siiski üksnes 
artikli 3 lõiget 1.

Kalade suhtes kohaldatakse ajutiselt
üksnes artikli 3 lõiget 1. Komisjon esitab 
viie aasta jooksul pärast määruse 
jõustumist õigusloomega seotud 
ettepaneku surmamisel kalade kaitset 
käsitlevate standardite kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „seotud toimingud” – tapmisega seoses 
ja tapmiseks ettenähtud kohas sooritatavad 
toimingud, näiteks loomade käitlemine, 
tapaeelne pidamine, liikumise piiramine, 
uimastamine ja veretustamine;

(b) „seotud toimingud” – tapmisega seoses 
ja tapmiseks ettenähtud kohas sooritatavad 
toimingud, näiteks mahalaadimine, 
loomade käitlemine, tapaeelne pidamine,
liikumise piiramine, uimastamine ja 
veretustamine;

Or. en

Selgitus

Mahalaadimine kuulub seotud toimingute hulka ja see tuleks määratlusse lisada.
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Muudatusettepanek 40
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) „tapamaja” – ettevõte maismaaloomade 
tapmiseks;

(k) „tapamaja” – ettevõte maismaaloomade 
ja karusnaha tootmise eesmärgil 
kasvatatavate loomade tapmiseks;

Or. en

Selgitus

Tapamaja määratlusse tuleb lisada karusloomade surmamine, kuna vastasel korral ei kehti 
nende suhtes paljud kavandatava määruse sätted. Kui määratlust ei muudeta, ei kehti 
karusloomadele kogu kolmas peatükk.

Muudatusettepanek 41
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) „karusloomad” – imetajate liikidesse 
kuuluvad loomad, keda kasvatatakse 
esmajoones karusnaha tootmise eesmärgil, 
näiteks naaritsad, tuhkrud, rebased, 
kährikud, nutriad ja tšintšiljad;

(m) „karusloomad” – imetajate liikidesse 
kuuluvad loomad, keda kasvatatakse 
esmajoones karusnaha tootmise eesmärgil, 
näiteks naaritsad, tuhkrud, rebased, 
pesukarud, kährikud, nutriad, jänesed ja 
tšintšiljad;

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse huvides lisatakse kaks liiki, keda kasvatatakse ELis karusnaha tootmise 
eesmärgil.
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Muudatusettepanek 42
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Loomad on enne ja pärast poegimist 
kaitse all.

Or. pl

Muudatusettepanek 43
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Liikmesriigid võivad siiski otsustada seda 
erandit mitte kohaldada.

Or. en

Selgitus

Euroopa Toiduohutusamet märkis oma 2004. aasta raportis „Olulisemate kaubanduslike 
loomaliikide uimastamise ja surmamise peamiste süsteemide heaoluaspektid”, et loomade 
puhul, kes on vahetult pärast kõri läbilõikamist ikka veel teadvusel, kerkivad esile tõsised 
loomade heaolu probleemid, kuna loomad võivad tunda hirmu, valu, stressi ja muid kannatusi 
ning seega on loomade surmamine enne nende eelneva uimastamiseta vastuolus käesoleva 
määruse artikli 3 lõikes 1 sätestatud aluspõhimõttega: „Loomi tuleb surmamisel ja sellega 
seotud toimingutes säästa kõikidest välditavatest valudest, ärritustest ja kannatustest.“
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Muudatusettepanek 44
Mojca Drčar Murko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Uimastamine peab toimuma vastavalt I 
lisas kirjeldatud meetoditele.

1. Uimastamine peab toimuma vastavalt I 
lisas kirjeldatud meetoditele.

Lisaks tuleks ühenduses 1. jaanuariks 
2018 keelata kodulindude elektriliste 
veevannide tehnika. Erandeid tuleks 
lubada väikestele tapamajadele eeldusel, 
et need täidavad II lisa punktis 5 
sätestatud nõudeid.

Or. en

Selgitus

Euroopa Toiduohutusameti arvamuse kohaselt on elusate lindude riputamine koos elektriliste 
veevannide kasutamisega valulik ja stressi tekitav protseduur ning seda tuleks vältida. 
Komisjon põhjendab selle meetodi järkjärgulise keelustamise vastu olemist majanduslikult 
otstarbekate alternatiivide puudumisega. Tegelikult on väljatöötamisel meetodid, mille puhul 
kasutatakse gaasi, ning mõne aasta pärast on võimalik suuremates ja keskmise suurusega 
tapamajades elektriliste veevannide meetod nendega asendada. Väikestes tapamajades, kus 
üleminek uimastamismeetoditele, mille puhul kasutatakse gaasi, põhjustaks suuri kulusid, 
tuleb olemasolevaid rippkonveiereid tõhusamaks muuta, et vähendada lindude kannatusi.

Muudatusettepanek 45
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. I lisa võib muuta vastavalt artikli 22 
lõikes 2 osutatud menetlusele, et võtta 
arvesse teaduse ja tehnika arengut.

3. I lisa võib muuta vastavalt artikli 22 
lõikes 2 a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele, et võtta arvesse 
teaduse ja tehnika arengut.

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) karusloomade surmamine 
Et see muudatusettepanek vastu võtta, 
tuleb tühistada komisjoni ettepaneku artikli 
7 lõike 3 muudatusettepanek.

Or. en

Selgitus

Ei ole mingit põhjust, miks ei peaks karusloomakasvatustes loomade surmamisega seotud 
töötajate suhtes kehtima samasugused kriteeriumid nagu tapamajade töötajate suhtes.

Muudatusettepanek 47
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõike 2 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) iga tootmisliini maksimaalse 
läbilaskevõime;

(a) iga tootmisliini ja 
karusloomakasvatuse maksimaalse 
läbilaskevõime;

Or. en

Selgitus

Karusloomakasvatustes toimub loomade surmamine lühikese ajavahemiku jooksul kohe 
pärast esimest talvist karvaajamist, seega võidakse mõne päeva jooksul surmata tuhandeid 
loomi. Sellise meetodi puhul on väga oluline määrata kindlaks maksimaalne surmamismäär, 
et vältida tõrgete ja kehva loomade heaolu põhjustavate tingimuste tekkimist.
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Muudatusettepanek 48
Jerzy Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtjad on kohustatud filmima 
tapmisel kasutatavaid seadmeid ja 
säilitama videosalvestused 7 kuni 14 
päeva.

Or. pl

Selgitus

Teadmisel, et neid filmitakse, on tapamajade töötajate distsipliinile suurem mõju kui loomade 
heaolu eest vastutavate töötajate kohalviibimine, kelle töötasu makstakse samast eelarvest, 
mida kasutatakse ka tapatoimingute rahastamiseks.

Muudatusettepanek 49
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Karusloomakasvatajad peavad 
loomade surmamisest teavitama eelnevalt 
pädevat asutust, et oleks võimalik teostada 
asjakohast järelevalvet.

Or. en

Selgitus

Suurem osa loomi surmatakse karusloomakasvatustes lühikese ajavahemiku jooksul kohe 
pärast esimest talvist karvaajamist. Teine surmamiseks tavapärane ajavahemik on pärast 
poegimisaega. See tähendab, et erinevalt teistest tapatoimingutest, mis viiakse läbi kogu aasta 
vältel, toimub karusloomade surmamine mõnepäevase ajavahemiku jooksul. Seetõttu on 
oluline, et pädevat asutust teavitatakse sellest eelnevalt, et oleks võimalik järelevalvet 
teostada.
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Muudatusettepanek 50
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Karusloomakasvatajad peavad 
loomade surmamisest teavitama eelnevalt 
pädevat asutust, et oleks võimalik teostada 
asjakohast järelevalvet.

Or. en

Selgitus

Suurem osa loomi surmatakse karusloomakasvatustes lühikese ajavahemiku jooksul kohe 
pärast esimest talvist karvaajamist. Teine surmamiseks tavapärane ajavahemik on pärast 
poegimisaega. See tähendab, et erinevalt teistest tapatoimingutest, mis viiakse läbi kogu aasta 
vältel, toimub karusloomade surmamine mõnepäevase ajavahemiku jooksul. Seetõttu on 
oluline, et pädevat asutust teavitatakse sellest eelnevalt, et oleks võimalik järelevalvet 
teostada.

Muudatusettepanek 51
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Karusloomakasvatajad peavad 
loomade surmamisest teavitama eelnevalt 
pädevat asutust, et oleks võimalik teostada 
asjakohast järelevalvet.

Or. en

Selgitus

Suurem osa loomi surmatakse karusloomakasvatustes lühikese ajavahemiku jooksul kohe 
pärast esimest talvist karvaajamist. Teine surmamiseks tavapärane ajavahemik on pärast 
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poegimisaega. See tähendab, et erinevalt teistest tapatoimingutest, mis viiakse läbi kogu aasta 
vältel, toimub karusloomade surmamine mõnepäevase ajavahemiku jooksul. Seetõttu on 
oluline, et pädevat asutust teavitatakse sellest eelnevalt, et oleks võimalik järelevalvet 
teostada.

Muudatusettepanek 52
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad, sealhulgas kalade 
tapmise või surmamise kohta, võib vastu 
võtta artikli 22 lõikes 2 osutatud korra 
kohaselt.

Käesoleva määruse üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad võib vastu võtta artikli 
22 lõikes 2 osutatud korra kohaselt.

Or. en

Selgitus

Nagu kõikide teiste loomade puhul, tuleb ka kalade tapmine või surmamine reguleerida 
kaasotsustamismenetluse raames (vt artikli 1 muudatusettepanekut).

Muudatusettepanek 53
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes 
arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 54
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuni 31. detsembrini 2018 kohaldatakse 
artikli 11 lõiget 1 üksnes uute tapamajade 
või uute konstruktsioonide, planeeringute 
või sisseseadete suhtes, mis on hõlmatud II 
lisas esitatud eeskirjadega ja mida ei ole 
võetud kasutusele enne käesoleva määruse 
[kohaldamise/jõustumise] kuupäeva.

1. Kuni 31. detsembrini 2018 kohaldatakse 
artikli 11 lõiget 1 üksnes uute tapamajade 
või uute konstruktsioonide või
planeeringute suhtes, mis on hõlmatud II 
lisas esitatud eeskirjadega ja mida ei ole 
võetud kasutusele enne käesoleva määruse 
[kohaldamise/jõustumise] kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Ei ole vajalik, et sisseseadetele (v.a II lisa punktis 4 osutatud elektrivooluga uimastamise 
seadmed) kehtiksid samasugused kitsendused nagu konstruktsioonidele.

Muudatusettepanek 55
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kuni 31. detsembrini 2014 võivad 
liikmesriigid ette näha, et artiklis 18 
osutatud pädevustunnistused väljastatakse 
ilma eksamita nendele isikutele, kellel on 
asjaomasel kutsealal vähemalt 
[kümne]aastane pidev töökogemus.

2. Kuni 31. detsembrini 2014 võivad 
liikmesriigid ette näha, et artiklis 18 
osutatud pädevustunnistused väljastatakse 
pärast lihtsustatud eksamit nendele 
isikutele, kellel on asjaomasel kutsealal 
vähemalt [kümne]aastane pidev 
töökogemus.

Or. en

Selgitus

Vähemalt [kümne]aastase pideva töökogemuse olemasolu ei ole kompetentsuse tagatis ja võib 
ka tähendada, et aastate jooksul on kinnistunud halvad tavad. Kõiki surmamisprotsessiga 
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seotud isikuid tuleks hinnata, et õigusakti vaim mõjule pääseks. 

Muudatusettepanek 56
Kartika Tamara Liotard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 1. jaanuariks 
2013 liikuvate tapamajade kasutamise 
suurendamise küsimust käsitleva 
õigusloome ettepaneku tagamaks, et 
nendes liikuvates üksustes võetakse 
tarvitusele kõik abinõud ja ei ohustata 
loomade heaolu.

Or. en

Selgitus

Liikuvad tapamajad vähendavad stressi, mida põhjustab loomadele tapmiseelne käitlemis- ja 
veoga seotud tegevus, ja vähendavad seeläbi ka madalama lihakvaliteedi ohtu. Vastuvõtlike 
loomade, nagu munakanad ja suure piimaanniga lehmad, puhul on võimalik liikuvate 
tapamajade kasutamise teel loobuda valulikust transpordist, mis põhjustab sageli kukkumisi 
ja luumurde. Lisaks toovad need keskkonnakahjude vähenemise näol kasu keskkonnale.

Muudatusettepanek 57
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 2 – 2. rida

Komisjoni ettepanek
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Nr Nimi Kirjeldus Loomakategooria Põhiparameetrid Käesoleva lisa II peatüki 
erinõuded

2 Surmamin
e kogu 
keha läbiva 
elektrivool
uga

Elektrivoolu juhtimine läbi keha, mis tekitab 
samaaegselt nii elektroentsefalogrammi (EEG) üldise 
epileptilise vormi (uimastamine) kui ka südame 
fibrillatsiooni või seiskumise (surmamine).

Kõik liigid, välja arvatud 
talled ja põrsad 
eluskaaluga vähem kui 5 
kg ja veised.

Minimaalane voolutugevus (A või 
mA).
Minimaalne pinge (V).
Maksimaalne sagedus (Hz).
Minimaalne kokkupuuteaeg.
Seadmete kalibreerimise sagedus.
Elektrivoolu optimeerimine.
Elektrilöökide vältimine enne 
uimastamist.

punkt 3.

Punkt 4 käib rebaste ja 
tšintšiljade kohta.

Muudatusettepanek

Nr Nimi Kirjeldus Loomakategooria Põhiparameetrid Käesoleva lisa II peatüki 
erinõuded

2 Surmamin
e kogu 
keha läbiva 
elektrivool
uga

Elektrivoolu juhtimine läbi keha, mis tekitab 
samaaegselt nii elektroentsefalogrammi (EEG) üldise 
epileptilise vormi (uimastamine) kui ka südame 
fibrillatsiooni või seiskumise (surmamine).

Kõik liigid, välja arvatud 
talled ja põrsad 
eluskaaluga vähem kui 5 
kg, veised ja 
karusloomad.

Minimaalane voolutugevus (A või 
mA).
Minimaalne pinge (V).
Maksimaalne sagedus (Hz).
Minimaalne kokkupuuteaeg.
Seadmete kalibreerimise sagedus.
Elektrivoolu optimeerimine.
Elektrilöökide vältimine enne 
uimastamist.

punkt 3.
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Or. en

Selgitus

The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been banned 
by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires considerable 
restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If cardiac arrest is 
induced without first inducing unconsciousness, then there is potential for severe pain and 
distress. Electrocution equipment presents hazards to the operator.’ The American Veterinary 
Medical Association disapproves of electrocution in this setting. It says: ‘Techniques that 
apply electric current from head to tail……are unacceptable.’ The same concerns arise for 
‘ear to tail’ electrocution of chinchillas.

Muudatusettepanek 58
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II peatüki – punkt 4 – alapunkt 4.2 ja 4.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.2 Rebased. välja jäetud
Rebastel tuleb asetada elektroodid suhu ja 
pärakusse ning minimaalne voolutugevus 
peab olema 0,3 amprit ja minimaalne 
pinge 110 volti vähemalt kolme sekundi 
jooksul.
4.3 Tšintšiljad.
Elektroodid tuleb paigutada kõrvast 
sabani ning minimaalne voolutugevus 
peab olema 0,57 amprit vähemalt 60 
sekundi jooksul.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 17.
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Muudatusettepanek 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II peatükk – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Süsinikmonooksiid (puhas allikas või 
koos muude gaasidega) karusloomade 
puhul

välja jäetud

8.1 Loomad peavad kogu aeg olema 
visuaalse järelevalve all.
8.2 Käsitleda tuleb ühte looma korraga ja 
enne järgmise looma käsitlemist tuleb 
veenduda, et eelmine loom on teadvusetu 
või surnud.
8.3 Loomad peavad jääma kambrisse kuni 
surmani.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekuid 19 ja 20.

Muudatusettepanek 60
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II peatükk – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Süsinikmonooksiid koos muude 
gaasidega karusloomade puhul

välja jäetud

9.1 Kasutada võib spetsiaalselt selleks 
otstarbeks kohandatud mootoriga 
toodetud gaasi, kui enne gaasi kasutamist 
kontrollitakse katseliselt, kas kasutatav 
gaas:
a) on sobivalt jahutatud;
b) on piisavalt filtreeritud;
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c) ei sisalda ärritavaid aineid ega gaase.
9.2 Loomi ei tohi tuua kambrisse enne, 
kui on saavutatud süsinikmonooksiidi 
minimaalne sisaldus.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 20.

Muudatusettepanek 61
Mojca Drčar Murko

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Imetajate puhul, välja arvatud jäneselised, 
ei tohi transpordile kulunud aeg koos 
mahalaadimise ja tapmise vahelise 
ajavahemikuga ületada:

Imetajate puhul, välja arvatud jäneselised, 
ei tohi transpordile kulunud aeg koos 
mahalaadimise ja tapmise vahelise 
ajavahemikuga ületada:

a) 19 tundi võõrutamata loomade puhul; a) 2 tundi võõrutamata loomade puhul; 
b) 24 tundi hobuste ja sigade puhul; b) 12 tundi hobuste ja sigade puhul;

c) 29 tundi mäletsejate puhul. c) 12 tundi mäletsejate puhul.

Or. en

Selgitus

Kehtivas loomade tapmist käsitlevas direktiivis sätestatakse A lisa lõike I punktis 6, et 
võõrutamata loomade tapmine peaks toimuma kahe tunni jooksul. Hobuste, sigade ja 
mäletsejate tapmine peab toimuma hiljemalt 12 tunni jooksul.
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Muudatusettepanek 62
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – alapunkt 1.5 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lakteerivad lüpsiloomad tuleb liikuvas 
tapamajas tappa 12 tunni jooksul.

Or. en

Selgitus

Transport põhjustab lakteerivatele lüpsiloomadele suuri kannatusi, samuti kui neid ei lüpsta 
vähemalt iga 12 tunni möödumisel, kuna nende tagajalgade lihased ei ole väga hästi 
arenenud ja nad on sunnitud transpordi ajal pidevalt tasakaalu hoidma. Nad kukuvad 
sõidukites sageli ja see põhjustab neile täiendavaid kannatusi, kui nad jõuavad tapamajja nii 
halvas seisus, et ei suuda omal jalal käia. Seetõttu tuleb arendada välja liikuvad tapamajad, 
mille kavanduse ja seadmetega tagatakse loomade heaolu täielik arvesse võtmine. Seetõttu 
tuleb teha käesolev täiendus.

Muudatusettepanek 63
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – tabel
Komisjoni ettepanek

Artikli 7 lõikes 2 loetletud tapatoimingud Pädevuseksami teemad
Kõik artikli 7 lõike 2 punktides a–f loetletud 
toimingud.

Loomade käitumine, loomade kannatused, 
teadvuselolek ja tundlikkus, loomade stress.

a) loomade pidamine ja hooldamine enne 
nende liikumise piiramist;
b) loomade liikumise piiramine uimastamise 
või surmamise eesmärgil;

Loomade käitlemise ja nende liikumise 
piiramise praktilised aspektid.

c) loomade uimastamine; Uimastamise tehnikate praktilised aspektid. 
Uimastamise ja/või tapmise varumeetodid. 
Uimastamise ja/või surmamise seadmete 
hooldus.

d) uimastuse tõhususe hindamine; Uimastamise tõhususe seire. Uimastamise 
ja/või tapmise varumeetodid.

e) elusloomadele köidikahelate asetamine või 
nende ülesriputamine;

Loomade käitlemise ja nende liikumise 
piiramise praktilised aspektid.
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f) elusloomade veretustamine. Uimastamise tõhususe seire. Uimastamise 
ja/või tapmise varumeetodid.

Muudatusettepanek

Artikli 7 lõikes 2 loetletud tapatoimingud Pädevuseksami teemad
Kõik artikli 7 lõike 2 punktides a–f a
loetletud toimingud.

Loomade käitumine, loomade kannatused, 
teadvuselolek ja tundlikkus, loomade stress.

a) loomade pidamine ja hooldamine enne 
nende liikumise piiramist;
b) loomade liikumise piiramine uimastamise 
või surmamise eesmärgil; 

Loomade käitlemise ja nende liikumise 
piiramise praktilised aspektid.

c) loomade uimastamine; Uimastamise tehnikate praktilised aspektid. 
Uimastamise ja/või tapmise varumeetodid. 
Uimastamise ja/või surmamise seadmete 
hooldus. 

d) uimastuse tõhususe hindamine; Uimastamise tõhususe seire. Uimastamise 
ja/või tapmise varumeetodid.

e) elusloomadele köidikahelate asetamine või 
nende ülesriputamine;

Loomade käitlemise ja nende liikumise 
piiramise praktilised aspektid.

(f) elusloomade veretustamine. Uimastamise tõhususe seire. Uimastamise 
ja/või tapmise varumeetodid.

f a) karusloomade surmamine Loomade käitlemise ja nende liikumise 
piiramise praktilised aspektid.

Uimastamise tehnikate praktilised aspektid.

Uimastamise ja/või tapmise varumeetodid.

Uimastamise ja/või surmamise seadmete 
hooldus.

Uimastamise tõhususe seire.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 11. Selle muudatusettepanekuga luuakse ühtsus, millega tagatakse, et 
karusloomade surmamisel võetakse arvesse kõiki aspekte.
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