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LYHYET PERUSTELUT

EU:n teurastamoissa lopetetaan vuosittain miljoonia eläimiä, kuten sikoja, lampaita, vuohia ja 
nautoja. Lisäksi EU:ssa lopetetaan vuosittain yli neljä miljardia siipikarjaan kuuluvaa eläintä.

Monille näistä eläimistä aiheutuu vakavaa kärsimystä paitsi teurastamoon kuljetuksen myös 
lopettamisen aikana. Euroopan unioni on velvollinen toteuttamaan perustavaa laatua olevia 
muutoksia eläinten kärsimyksen vähentämiseksi, kun otetaan huomioon, että monet EU:n 
kansalaiset vaativat eläinten hyvinvoinnin suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten 
tiukentamista.

Lihan kulutuksen vähentäminen olisi ilmeisin keino lieventää miljoonien eläinten kärsimyksiä 
ja näin tehdä loppu eläinten laajamittaisesta teurastamisesta. Asiaa olisi käsiteltävä erittäin 
tärkeänä, jotta muutoksia saataisiin aikaan nopeasti. On valitettavasti kovin epätodennäköistä, 
että lihan kulutus vähenisi lähitulevaisuudessa. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että 
eläinten kärsimykset teurastushetkellä saadaan mahdollisimman vähäisiksi.

Edellä esitetyistä valmistelija panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen direktiivin 
93/119/EY tarkistamiseksi. Ehdotetussa asetuksessa säädetään eläinten kohtelua 
teurastushetkellä koskevista yhteisistä vähimmäisvaatimuksista kaikkialla Euroopan 
unionissa. On tärkeää huomauttaa, että toimijoilla on vastuu varmistaa eläinten hyvinvointi ja 
minimoida eläinten tuska ja kärsimys teurastuksen yhteydessä. 

Valmistelija on kuitenkin sitä mieltä, että komission ehdotus kaipaa joitakin parannuksia. 
Olisi kannustettava siirrettävien teurastamojen perustamista ja käyttöä. Tämä voi olla tehokas 
keino vähentää tarvetta kuljettaa eläimiä pitkiä matkoja ympäri Eurooppaa ja näin vähentää 
stressiä, jolle eläimet altistuvat pitkien kuljetusten aikana. Siirrettävät teurastamot ovat 
yleisesti käytössä Norjassa. EU:n olisi voitava hyödyntää Norjassa saatuja kokemuksia.

Komission asetuksessa vaaditaan, että kaikkien teurastamojen on nimettävä eläinten 
hyvinvointia valvovat viralliset tarkastajat, mikä edellyttää, että toimijat ottavat oikeasti 
vastuun eläinten hyvinvoinnin täytäntöönpanosta. Tarkastaja ei kuitenkaan voi eikä sen pidä 
korvata jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten suorittamia tavanomaisia valvontoja ja 
tarkastuksia. Jäsenvaltioissa saatujen kokemusten perusteella kyseisiä valvontoja ja 
tarkastuksia on pikemminkin lisättävä ja parannettava. Yksi mahdollinen tapa tarkastusten 
rahoittamiseksi olisi teollisuudenalan maksama pieni maksu, joka määräytyisi tuotettujen 
lihakilojen perusteella. 

Valmistelija haluaa lisäksi korostaa olevan olennaisen tärkeää, että ehdotetut kansalliset 
asiantuntijalaitokset toimivat riippumattomasti, sillä kyseisten laitosten on tarkoitus tarjota 
asiantuntemusta ja teknistä asiantuntija-apua eläinten hyvinvointia koskevissa asioissa. 

On tehtävä selväksi, että ehdotetussa asetuksessa säädetään ainoastaan 
vähimmäisvaatimuksista. Yksittäisten jäsenvaltioiden olisi paitsi annettava soveltaa eläinten 
hyvinvointia koskevia tiukempia vaatimuksia niitä olisi myös kannustettava tekemään näin.  
Tiukempien vaatimusten olisi kannustettava parantamaan asteittain eläinten hyvinvoinnin 
suojelua ja samalla vähennettävä eläinten kärsimys ennen lopettamista ja sen aikana 
mahdollisimman pieneksi.



PE416.291v01-00 4/22 PA\754802FI.doc

FI

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kalojen fysiologiset ominaisuudet 
poikkeavat merkittävästi maaeläinten 
ominaisuuksista, ja viljelykalojen 
teurastus- ja lopettamisolosuhteet ovat 
varsin erilaiset varsinkin 
tarkastusmenettelyn osalta. Lisäksi kalojen 
tainnuttamista on tutkittu huomattavasti 
vähemmän kuin muiden tuotantoeläinten 
tainnuttamista. Kalojen suojelemiseksi 
lopettamisen yhteydessä olisi vahvistettava 
erilliset määräykset. Siksi kalojen osalta 
olisi tässä yhteydessä säädettävä vain 
pääperiaatteesta. Myöhemmissä aloitteissa 
olisi harkittava sääntelyyn sisältyviä tai sen 
ulkopuolisia vaihtoehtoja, ja komissio voi 
tehdä aloitteita, jotka perustuvat Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
tekemiin kalojen teurastusta ja lopettamista 
koskeviin tieteellisiin riskinarviointeihin ja 
joissa otetaan huomioon sosiaaliset, 
taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset.

(11) Kalojen fysiologiset ominaisuudet 
poikkeavat merkittävästi maaeläinten 
ominaisuuksista, ja viljelykalojen 
teurastus- ja lopettamisolosuhteet ovat 
varsin erilaiset varsinkin 
tarkastusmenettelyn osalta. Lisäksi kalojen 
tainnuttamista on tutkittu huomattavasti 
vähemmän kuin muiden tuotantoeläinten 
tainnuttamista. Kalojen suojelemiseksi 
lopettamisen yhteydessä olisi kuitenkin 
vahvistettava erilliset määräykset viiden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta. Siksi kalojen osalta olisi 
siihen saakka säädettävä vain 
pääperiaatteesta. Näissä myöhemmissä
aloitteissa olisi harkittava sääntelyyn 
sisältyviä tai sen ulkopuolisia vaihtoehtoja, 
ja komissio voi tehdä aloitteita, jotka 
perustuvat Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
tekemiin kalojen teurastusta ja lopettamista 
koskeviin tieteellisiin riskinarviointeihin ja 
joissa otetaan huomioon sosiaaliset, 
taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset.

Or. en

Perustelu

Monien viljelykalojen kohdalla ei vielä tiedetä, mikä on soveltuvin teurastustapa. On 
kuitenkin tieteellistä näyttöä (EFSA:n raportti 15. kesäkuuta 2004), että jotkut teurastustavat 
vaikuttavat kielteisesti kalojen hyvinvointiin, aiheuttavat esimerkiksi stressiä ja torjuntaa, ja 
kestävät pitkään, ennen kuin kala menettää tuntemiskykynsä.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Henkilöstön hyvä koulutus ja 
ammattitaito parantaa eläinten 
käsittelyolosuhteita. Eläinten hyvinvointiin 
liittyvään osaamiseen kuuluu kyseisen 
eläinlajin peruskäyttäytymismallien ja -
tarpeiden tuntemus sekä eläimen tajuissaan 
olemisen ja tuntemiskyvyn merkkien 
tunnistaminen. Siihen kuuluu myös 
käytettävien tainnuttamisvälineiden 
tekninen tuntemus. Siksi olisi vaadittava, 
että ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläimiä 
lopettavalla henkilöstöllä ja niillä, jotka 
valvovat kausittaista turkiseläinten 
lopettamista, on todistus kyseisiin tehtäviin 
liittyvästä kelpoisuudesta. 
Kelpoisuustodistuksen vaatiminen muulta 
eläimiä lopettavalta henkilöstöltä olisi 
kuitenkin tavoitteisiin nähden suhteetonta.

(27) Henkilöstön hyvä koulutus ja 
ammattitaito parantaa eläinten 
käsittelyolosuhteita. Eläinten hyvinvointiin 
liittyvään osaamiseen kuuluu kyseisen 
eläinlajin peruskäyttäytymismallien ja -
tarpeiden tuntemus sekä eläimen tajuissaan 
olemisen ja tuntemiskyvyn merkkien 
tunnistaminen. Siihen kuuluu myös 
käytettävien tainnuttamisvälineiden 
tekninen tuntemus. Siksi olisi vaadittava, 
että ihmisravinnoksi tai turkisten 
tuotantoon tarkoitettuja eläimiä 
lopettavalla henkilöstöllä on todistus 
kyseisiin tehtäviin liittyvästä 
kelpoisuudesta. Kelpoisuustodistuksen 
vaatiminen muulta eläimiä lopettavalta 
henkilöstöltä olisi kuitenkin tavoitteisiin 
nähden suhteetonta.

Or. en

Perustelu

Turkistarhoilla työskentelevältä henkilöstöltä ei ole mitään syytä olla vaatimatta 
kelpoisuustodistusta. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Siirrettävät teurastamot vähentävät 
tarvetta kuljettaa eläimiä pitkiä matkoja, ja 
voivat siten auttaa eläinten hyvinvoinnin 
turvaamisessa. Siirrettäviin teurastamoihin 
liittyy kuitenkin kiinteistä teurastamoista 
poikkeavia teknisiä rajoituksia, minkä 
vuoksi teknisiä määräyksiä voi olla tarpeen 

(34) Siirrettävät teurastamot vähentävät 
tarvetta kuljettaa eläimiä pitkiä matkoja, ja 
auttavat siten eläinten hyvinvoinnin 
turvaamisessa. Jäsenvaltioiden olisi tämän 
vuoksi tuettava ja kannustettava 
siirrettävien teurastamojen jatkokehitystä 
sekä käytön lisäämistä. Siirrettäviin 
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mukauttaa vastaavasti. Siksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä 
mahdollisuudesta vahvistaa poikkeuksia, 
joilla siirrettävät teurastamot voidaan 
vapauttaa teurastamojen rakennustapaa, 
tilojen sijoittelua ja välineitä koskevista 
vaatimuksista.

teurastamoihin liittyy kuitenkin kiinteistä 
teurastamoista poikkeavia teknisiä 
rajoituksia, minkä vuoksi teknisiä 
määräyksiä voi olla tarpeen mukauttaa 
vastaavasti. Siksi tässä asetuksessa olisi 
säädettävä mahdollisuudesta vahvistaa 
poikkeuksia, joilla siirrettävät teurastamot 
voidaan vapauttaa teurastamojen 
rakennustapaa, tilojen sijoittelua ja 
välineitä koskevista vaatimuksista. 
Komission olisi esitettävä 1. tammikuuta 
2013 mennessä lainsäädäntöehdotus 
siirrettävien teurastamojen käytön 
lisäämisestä yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Siirrettävät teurastamot vähentävät stressiä, jota käsittely ja kuljetus aiheuttavat eläimille 
ennen teurastusta, ja näin ollen lieventävät riskiä, että lihan laatu huononee. Siirrettävistä 
teurastamoista hyötyy myös ympäristö, sillä ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Lopettaminen ilman tainnuttamista 
edellyttää tarkkaa kurkun leikkaamista, 
jotta eläimen kärsimys olisi 
mahdollisimman vähäistä. Lisäksi jos 
eläimiä ei pidetä mekaanisesti kiinni 
leikkaamisen jälkeen, veren poistuminen 
tapahtuu todennäköisesti hitaammin, mikä 
pitkittää eläimen kärsimystä tarpeettomasti. 
Ilman tainnutusta teurastettavat eläimet 
olisi siksi pidettävä kiinni yksittäin.

(37) Lopettaminen ilman tainnuttamista 
edellyttää tarkkaa kurkun leikkaamista, 
jotta eläimen kärsimys olisi 
mahdollisimman vähäistä. Lisäksi jos 
eläimiä ei pidetä mekaanisesti kiinni 
leikkaamisen jälkeen, veren poistuminen 
tapahtuu todennäköisesti hitaammin, mikä 
pitkittää eläimen kärsimystä tarpeettomasti. 
Ilman tainnutusta teurastettavat eläimet 
olisi siksi pidettävä kiinni yksittäin, ja ne 
olisi tainnutettava tehokkaasti heti 
leikkaamisen jälkeen.

Or. en
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Perustelu

Uskonnollinen teurastus on tietenkin otettava huomioon. Turhan kärsimyksen välttämiseksi 
perusvaatimuksena on kuitenkin oltava, että eläin tainnutetaan leikkaamisen jälkeen.

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

iii) osana kulttuuri- tai 
urheilutapahtumia; 

iii) osana kulttuuritapahtumia;

Or. en

Perustelu

Urheilutapahtumia ei ole mitään syytä sulkea asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’tainnuttamisella’ tarkoituksellisesti 
aikaansaatua tapahtumaa, joka aiheuttaa 
tuntemiskyvyn menetyksen ja 
tajuttomuuden kivuttomasti, mukaan 
luettuina välittömän kuoleman aiheuttavat 
menetelmät;

f) ’tainnuttamisella’ tarkoituksellisesti 
aikaansaatua tapahtumaa, joka aiheuttaa 
tuntemiskyvyn menetyksen ja 
tajuttomuuden kivuttomasti, tuskattomasti 
ja ilman kärsimystä, mukaan luettuina 
välittömän kuoleman aiheuttavat 
menetelmät;

Or. en

Perustelu

Koska kivun käsite on subjektiivinen, olisi käytettävä samaa sanamuotoa kuin 3 artiklan 
1 kohdassa.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’kulttuuri- tai urheilutapahtumalla’
tapahtumia, jotka pohjimmiltaan ja 
pääasiassa liittyvät vakiintuneisiin 
kulttuuriperinteisiin tai urheilutoimintaan, 
mukaan luettuina hevoskilpailut ja 
muunlaiset kilpailut, ja joihin ei liity lihan 
tai muiden eläintuotteiden tuotantoa tai 
sellainen tuotanto on tapahtumaan 
itseensä verrattuna hyvin vähäistä ja 
taloudellisesti merkityksetöntä;

h) ’kulttuuritapahtumilla’ tapahtumia, 
jotka pohjimmiltaan ja pääasiassa liittyvät 
vakiintuneisiin kulttuuriperinteisiin;

Or. en

Perustelu

Urheilutapahtumia ei ole mitään syytä sulkea asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) ’teurastamisella’ ihmisravinnoksi 
päätyvän eläimen lopettamista;

j) ’teurastamisella’ ihmisravinnoksi tai 
turkisten tuotantoon päätyvän eläimen 
lopettamista;

Or. en

Perustelu

Teurastuksen määritelmä sulkee turkiseläimet useiden ehdotuksen säännösten ulkopuolelle. 
Turkkinsa vuoksi lopetettaville eläimille olisi taattava samantasoinen suojelu kuin muille 
asetuksen piiriin kuuluville eläimille. 
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eläimiä tulee varjella vältettävissä 
olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä 
lopettamisen ja siihen liittyvien toimintojen 
aikana.

1. Eläimiä tulee varjella vältettävissä 
olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä 
lopettamisen ja siihen liittyvien 
toimintojen, kuten tainnuttamisen, 
säilyttämisen, kuorman purkamisen, 
käsittelyn, nostamisen tai ripustamisen,
aikana.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, eläimiä voidaan lopettaa ilman 
edeltävää tainnutusta, kun 
lopettamismenetelmä määräytyy 
uskonnollisen rituaalin mukaan ja sillä 
edellytyksellä, että lopettaminen tapahtuu 
teurastamossa.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, eläimiä voidaan lopettaa ilman 
edeltävää tainnutusta, kun 
lopettamismenetelmä määräytyy 
uskonnollisen rituaalin mukaan ja sillä 
edellytyksellä, että lopettaminen tapahtuu 
teurastamossa ja eläimet tainnutetaan 
tehokkaasti heti leikkaamisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Uskonnollinen teurastus on tietenkin otettava huomioon. Turhan kärsimyksen välttämiseksi 
perusvaatimuksena on kuitenkin oltava, että eläin tainnutetaan leikkaamisen jälkeen.
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Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää 
määrätä tietyille lajeille erityisiä 
tainnutusmenetelmiä.

Or. en

Perustelu

Tainnutusmenetelmiä koskevat käytännöt ovat tietyissä jäsenvaltioissa tässä 
asetusehdotuksessa säädettyjä tiukemmat.  Kyseisten jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa 
jatkossakin näitä käytäntöjä.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi siipikarjan sähkötainnutus 
vesialtaassa kielletään yhteisössä 
1. tammikuuta 2014 mennessä.

Or. en

Perustelu

EFSA on ilmaissut vakavan huolestumisensa siitä, miten siipikarjan sähkötainnutus 
vesialtaassa vaikuttaa eläinten hyvinvointiin, joten kyseisestä menetelmästä on luovuttava 
vähitellen. 
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Eläinten lopettamisen valvojana on 
oltava henkilö, jolla on 18 artiklassa 
tarkoitettu kelpoisuustodistus, joka kattaa 
kaikki hänen valvonnassaan suoritettavat 
toimet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Turkistarhoilla työskentelevältä henkilöstöltä ei ole mitään syytä olla vaatimatta 
kelpoisuustodistusta. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Maksu

Kunkin toimijan on maksettava jokaista 
teurastettujen eläinten kiloa kohti sopiva 
maksu, joka määräytyy suhteessa 
teurastamon kokoon ja josta päättää se 
jäsenvaltio, jossa teurastamo sijaitsee. 
Maksusta saatavat tuotot on käytettävä 
17 artiklassa tarkoitetun 
asiantuntijalaitoksen rahoittamiseen.

Or. en

Perustelu

On asianmukaista, että menetelmillä rahoitetaan asiantuntijalaitoksia. Rahoitustaakka ei 
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saisi olla yksin veronmaksajien harteilla.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa 
liitteessä III vahvistettuja sääntöjä 
tiukempia sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Toimintaan liittyvät säännöt ovat joissakin jäsenvaltioissa tiukemmat kuin tässä 
asetusehdotuksessa säädetyt. Kyseisten jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa jatkossakin 
näitä käytäntöjä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimijoiden on huolehdittava siitä, että 
ilman tainnuttamista lopetettavien eläinten 
liikkumista rajoitetaan mekaanisesti.

2. Toimijoiden on huolehdittava siitä, että 
ilman tainnuttamista lopetettavien eläinten 
liikkumista rajoitetaan mekaanisesti ja että 
eläimet tainnutetaan tehokkaasti heti 
leikkaamisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Uskonnollinen teurastus on tietenkin otettava huomioon. Turhan kärsimyksen välttämiseksi 
perusvaatimuksena on kuitenkin oltava, että eläin tainnutetaan leikkaamisen jälkeen.
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Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

Toimijoiden on varmistettava ja 
vahvistettava, että ilman tainnuttamista 
lopetettavat eläimet tainnutetaan 
tehokkaasti välittömästi leikkaamisen 
jälkeen ja siihen saakka, kunnes ne on 
todettu kuolleiksi.

Or. en

Perustelu

Uskonnollinen teurastus on tietenkin otettava huomioon. Turhan kärsimyksen välttämiseksi 
perusvaatimuksena on kuitenkin oltava, että eläin tainnutetaan leikkaamisen jälkeen.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Virkaeläinlääkärin on tarkastettava 
päivittäin, että edellä esitetyt 
seurantamenetelmät pannaan 
asianmukaisesti täytäntöön, ja niistä on 
säilytettävä asianmukaiset tiedot. 
Päivittäin tehtävissä hyvinvointia 
koskevissa tarkastuksissa on valvottava 
myös toimintaohjeistoissa kuvattuja 
eläinten hyvinvointia koskevia 
indikaattoreita ja keskeisiä parametreja. 

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei viitata virkaeläinlääkärin seurantatehtävään, koska siitä 
säädetään jo asetuksessa (EY) N:o 854/2004 ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten 
tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä. Virkaeläinlääkärin 
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tehtävä tämän asetuksen täytäntöönpanossa on kuitenkin olennaisen tärkeä, ja sitä on tästä 
syystä korostettava nimenomaisesti.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
kansallinen asiantuntijalaitos, jäljempänä 
’asiantuntijalaitos’, jolla on seuraavat 
tehtävät:

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
kansallinen asiantuntijalaitos, jäljempänä 
’asiantuntijalaitos’, joka koostuu 
riippumattomista tutkijoista ja muista 
eläinten hyvinvointia käsittelevän tieteen 
asiantuntijoista ja jolla on seuraavat 
tehtävät:

Or. en

Perustelu

On varmistettava riippumattomuus ja kelpoisuus.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) jos toimija päättää suorittaa prosessin 
sellaisia parametreja soveltaen, jotka eivät 
noudata julkaistuja ohjeita tai ohjeita 
hyvistä toimintatavoista, arvioida ennalta 
kyseiset parametrit.

Or. en

Perustelu

On otettava käyttöön tehokkaita täytäntöönpanotoimia.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vaatia toimijoita muuttamaan 
toimintaohjeistojaan ja erityisesti 
vähentämään tuotantoaan tai lopettamaan 
sen;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio esittää 1. tammikuuta 2013 
mennessä lainsäädäntöehdotuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
siirrettävien teurastamojen käytön 
lisäämisestä yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Siirrettävät teurastamot vähentävät stressiä, jota käsittely ja kuljetus aiheuttavat eläimille 
ennen teurastusta, ja näin ollen lieventävät riskiä, että lihan laatu huononee. Siirrettävistä 
teurastamoista hyötyy myös ympäristö, sillä ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan [1 päivästä tammikuuta 
2011].

Sitä sovelletaan [1 päivästä tammikuuta 
2010].

Or. en

Perustelu

Asetuksen voimaantuloa ei ole mitään syytä odottaa vuoteen 2011 saakka. 
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I luku – taulukko 3

Komission teksti

No Nimitys Kuvaus Eläinluokka Keskeiset parametrit Tämän liitteen II 
luvun mukaiset 
erityisvaatimukset

1 Hiilidioksidi 
suurina 
pitoisuuksina

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen 
kaasuseokselle, joka sisältää yli 30 % hiilidioksidia

Siat, siipikarja ja 
turkiseläimet

Hiilidioksidipitoisuus

Altistusaika

Enimmäisaika (-ajat) tainnuttamisesta 

verenlaskuun (siat)

Kohta 6
Kohta 7 siipikarjan 
osalta

2 Hiilidioksidi 
pieninä 
pitoisuuksina

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen 
kaasuseokselle, joka sisältää alle 30 % hiilidioksidia

Siat ja siipikarja Hiilidioksidipitoisuus

Altistusaika

Enimmäisaika (-ajat) tainnuttamisesta 
verenlaskuun tainnutuksen yhteydessä 
(siat)

Kohta 7 siipikarjan 
osalta

3 Inertit kaasut Tajuissaan olevien eläinten altistaminen inertille 
kaasuseokselle, kuten argonille tai typelle, joka 
sisältää alle 2 % happea

Siat ja siipikarja Happipitoisuus

Altistusaika

Enimmäisaika (-ajat) tainnuttamisesta 
verenlaskuun tainnutuksen yhteydessä 
(siat)

Kohta 7 siipikarjan 
osalta

4 Hiilimonoksidi 
(puhdas lähde)

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen 
kaasuseokselle, joka sisältää yli 4% hiilimonoksidia

Turkiseläimet ja porsaat Kaasulähteen laatu

Hiilimonoksidipitoisuus

Altistusaika

Kohta 8
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Kaasun lämpötila

5 Hiilimonoksidi 
muiden 
kaasujen 
kanssa

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen 
kaasuseokselle, joka sisältää yli 1 % hiilimonoksidia 
yhdessä muiden myrkyllisten kaasujen kanssa

Turkiseläimet Hiilimonoksidipitoisuus

Altistusaika

Kaasun lämpötila

Moottorin tuottaman kaasun suodatus

Kohta 8
Kohta 9

Parlamentin tarkistus
No Nimitys Kuvaus Eläinluokka Keskeiset parametrit Tämän liitteen II 

luvun mukaiset 
erityisvaatimukset

1 Hiilidioksidi 
suurina 
pitoisuuksina

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen 
kaasuseokselle, joka sisältää yli 30 % hiilidioksidia

Siat ja siipikarja Hiilidioksidipitoisuus

Altistusaika

Kohta 6
Kohta 7 siipikarjan 
osalta

2 Hiilidioksidi 
pieninä 
pitoisuuksina

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen 
kaasuseokselle, joka sisältää alle 30 % hiilidioksidia

Siat ja siipikarja Hiilidioksidipitoisuus

Altistusaika

Enimmäisaika (-ajat) tainnuttamisesta 
verenlaskuun tainnutuksen yhteydessä 
(siat)

Kohta 7 siipikarjan 
osalta

3 Inertit kaasut Tajuissaan olevien eläinten altistaminen inertille 
kaasuseokselle, kuten argonille tai typelle, joka 
sisältää alle 2 % happea

Siat ja siipikarja Happipitoisuus

Altistusaika

Enimmäisaika (-ajat) tainnuttamisesta 
verenlaskuun tainnutuksen yhteydessä 
(siat)

Kohta 7 siipikarjan 
osalta

4 Hiilimonoksidi 
(puhdas lähde)

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen 
kaasuseokselle, joka sisältää yli 4 % hiilimonoksidia

Porsaat Kaasulähteen laatu

Hiilimonoksidipitoisuus

Altistusaika

Kaasun lämpötila

Kohta 8

Or. en
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Perustelu

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in 
abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception 
could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% 
CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 
80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be 
approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very 
resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it 
must be stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to come 
from a pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and suffering for 
the animals.  A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source carbon 
monoxide is the use of argon. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II luku – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Hiilidioksidi suurina tai pieninä 
pitoisuuksina, inerttien kaasujen tai 
kaasuseosten käyttö siipikarjan osalta

7. Hiilidioksidi suurina tai pieninä 
pitoisuuksina, inerttien kaasujen tai 
kaasuseosten käyttö siipikarjan osalta

7.1 Hiilidioksidia suurina pitoisuuksina ei 
saa käyttää teurastamoissa, vaan 
ainoastaan tiloilla ylimääräisten 
untuvikkojen lopettamiseen tai tautien 
torjumiseen.
7.2 Edellä 7.1 kohdan säännöstä voidaan 
poiketa ainoastaan, jos käytetään 
kaksivaiheista menetelmää, jonka 
ensimmäisessä vaiheessa käytetään 
seosta, jossa on 40 prosenttia 
hiilidioksidia, 30 prosenttia happea ja 
30 prosenttia typpeä 30 sekunnin ajan, ja 
sen jälkeen, kun linnut ovat tajuttomia, 
ilmaa, jossa on 80 prosenttia 
hiilidioksidia.

Missään olosuhteissa kaasuja ei saa päästä 7.3 Missään olosuhteissa kaasuja ei saa 
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kammioon tai tilaan, jossa siipikarjaa on 
tarkoitus tainnuttaa tai lopettaa sellaisella 
tavalla, että ne voisivat aiheuttaa 
palovammoja tai kylmyydestä tai 
kosteuden puutteesta johtuvaa kiihtymystä.

päästä kammioon tai tilaan, jossa 
siipikarjaa on tarkoitus tainnuttaa tai 
lopettaa sellaisella tavalla, että ne voisivat 
aiheuttaa palovammoja tai kylmyydestä tai 
kosteuden puutteesta johtuvaa kiihtymystä.

7.4. Hiilidioksidia ei saa käyttää 
ankkoihin eikä hanhiin.
7.5 Linnuille ei saa suorittaa verenlaskua, 
elleivät ne ole kuolleita.

Or. en

Perustelu

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in 
abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms.  The only exception 
could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% 
CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 
80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be 
approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very 
resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it 
must be stated that CO2 must not be used for fur animals.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 1.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.2 Eläimet on purettava kuljetusvälineistä 
mahdollisimman nopeasti saapumisen 
jälkeen ja teurastettava ilman tarpeetonta 
viivytystä.

Eläimet on purettava kuljetusvälineistä 
mahdollisimman nopeasti saapumisen 
jälkeen ja teurastettava ilman tarpeetonta 
viivytystä.

Siipikarjan ja jäniseläinten osalta 
kokonaiskuljetusaika yhteenlaskettuna 
kuorman purkamisen ja teurastuksen välillä 
kuluneen ajan kanssa saa olla enintään 
12 tuntia.

Siipikarjan ja jäniseläinten osalta 
kokonaiskuljetusaika yhteenlaskettuna 
kuorman purkamisen ja teurastuksen välillä 
kuluneen ajan kanssa saa olla enintään:

Muiden nisäkkäiden kuin jäniseläinten 
osalta kokonaiskuljetusaika 
yhteenlaskettuna kuorman purkamisen ja 
teurastuksen välillä kuluneen ajan kanssa 
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saa olla enintään
(a) 19 tuntia vieroittamattomien eläinten 
osalta

(a) 6 tuntia vieroittamattomien eläinten ja 
niiden eläinten osalta, joita ei voida 
ruokkia kuljetuksen tai säilytyksen aikana

(b) 24 tuntia hevoseläinten ja sikojen 
osalta

(b) 12 tuntia kaikkien muiden eläinten 
osalta.

(c) 29 tuntia märehtijöiden osalta.
Edellä mainittujen aikarajojen 
umpeuduttua eläimet on vietävä 
säilytystiloihin ja ruokittava, jonka jälkeen 
niille on annettava kohtuullinen määrä 
ravintoa asianmukaisin välein. Tällaisessa 
tapauksessa eläimille on varattava sopiva 
määrä kuivikkeita tai vastaavaa
materiaalia, joka takaa asianmukaisen 
mukavuustason eläinlajin ja eläinten 
määrän mukaan. Materiaalin on kyettävä 
imemään riittävä määrä virtsaa ja ulostetta.

Edellä mainittujen aikarajojen 
umpeuduttua eläimet on vietävä 
säilytystiloihin ja ruokittava, jonka jälkeen 
niille on annettava kohtuullinen määrä 
ravintoa asianmukaisin välein. Tällaisessa 
tapauksessa eläimille on varattava sopiva 
määrä kuivikkeita tai vastaavaa 
materiaalia, joka takaa asianmukaisen 
mukavuustason eläinlajin ja eläinten 
määrän mukaan. Materiaalin on kyettävä 
imemään riittävä määrä virtsaa ja ulostetta.

Or. en

Perustelu

Eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi on olennaisen tärkeää lyhentää kuljetus- ja 
säilytysaikoja. Kuljetus-/Säilytysaikoja olisi lyhennettävä edelleen niiden eläinten osalta, joita 
ei ruokita kuljetuksen/säilytyksen aikana, esimerkiksi siipikarja.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 1. -1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.-1. Eläimiä on käsiteltävä rauhallisesti 
niitä siirrettäessä. Niillä on oltava 
riittävästi tilaa liikkua, ja niiden 
laumavaistoa on käytettävä hyväksi. 
Tarvittaessa, esimerkiksi hevoseläinten 
tapauksessa, eläimiä ohjataan kuitenkin 
yksitellen. 

Or. en
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