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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kivutonta ansastusta 
koskevien standardien käyttöön ottamisesta eräiden eläinlajien osalta
(KOM(2004)0532 – C6-0100/2004 – 2004/0183(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0532)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0100/2004),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Euroopan parlamentti hylkää komission ehdotuksen.

Perustelu

Komission ehdotus on kokonaisuutena erittäin puutteellinen, joten sen parantaminen 
muutoksin on hankalaa. Koska komission ehdotus kuuluu Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen ympäristöpolitiikkaa koskevaan lukuun, EU:n on tukeuduttava 
lainsäädäntöehdotuksessaan uusimpiin tieteellisiin havaintoihin. Ehdotuksella ei ole tällaista 
perustaa, vaikka vastaavia tutkimuksia olisi pitänyt teettää jo ennen ehdotuksen julkaisemista.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 2
Otsikko

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi kivutonta ansastusta koskevien 
standardien käyttöön ottamisesta eräiden 
eläinlajien osalta

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi ansastusta koskevien standardien 
käyttöön ottamisesta eräiden eläinlajien 
osalta

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin lukuun ottamatta kohtia, joissa 
viitataan EU:n vuonna 1998 hyväksymään 
sopimukseen. Jos tarkistus hyväksytään, 
koko tekstiin on tehtävä teknisiä 
muutoksia.)

Perustelu

Direktiivin mukaisella ansastuksella olisi edistettävä ja kehitettävä eläintensuojelua ja 
vältettävä turhan kärsimyksen tuottamista. Komissio ehdottaa 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa, että 
elävänä pyytävä tai tappava pyyntimenetelmä olisi katsottava kivuttomaksi siinäkin 
tapauksessa, että joka viidennellä eläimellä ilmenisi esim. luunmurtumia, jänteen tai 
nivelsiteen vaurioitumista, vakavia luukalvovaurioita, vakavaa ulkoista tai sisäistä 
verenvuotoa, luurankolihasten vaurioitumista, silmävaurioita, selkäydinvaurioita, 
amputaatioita tai kuolemantapauksia. Tappava pyyntimenetelmä katsotaan ehdotuksessa 
kivuttomaksi, vaikka eräiden eläinlajien yksilöiden kuolinkamppailu saattaa kestää 
300 sekuntia.

Pyyntimenetelmät ja ansat saattavat olla tiukkoja edellytyksiä soveltaen tarpeen, ja tietyissä 
oloissa jopa oikeutettuja, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että niitä voitaisiin luonnehtia 
kivuttomiksi.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) Ansat on testattava kokeisiin ja 
muihin tieteellisiin tarkoituksiin 
käytettävien eläinten suojelua koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä
24. päivänä marraskuuta 1986 annetun 
direktiivin 86/609/ETY säännösten 
mukaisesti.
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Perustelu
Komission ehdotuksen on oltava kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä annetun direktiivin 86/609/ETY mukainen. Lisäksi tätä direktiiviä on 
sovellettava myös viimeksi mainitun direktiivin mukaisesti tehtäviin eläinkokeisiin.

Tarkistus 4
2 artiklan 5 a alakohta (uusi)

5 a. 'hukuttavilla pyyntivälineillä' 
vedenpinnan alapuolelle sijoitettavia 
pyyntivälineitä, kuten rysiä, jotka 
hukuttavat osittain vedessä eläviä 
nisäkkäitä.

Perustelu

On tärkeää erottaa toisistaan maalla ja vedessä käytettävät pyyntivälineet. Hukuttavien 
pyyntivälineiden käyttö olisi yleisesti ottaen kiellettävä, koska ne saattavat aiheuttaa erittäin 
tuskallisen kuoleman. Kun osittain vedessä elävä nisäkäs hukkuu, kuolinkamppailu kestää 
usein paljon kauemmin kuin maalla tapahtuvassa pyynnissä; eräillä eläinlajeilla se saattaa 
kestää jopa 15 minuuttia. Hukuttaville pyyntivälineille on vaihtoehtoisia menetelmiä, joissa 
eläin pyydetään pesän sisäänkäynnin kohdalla, jolloin sille ei yleensä aiheudu vakavia 
vammoja. Lisäksi on kehitetty vaihtoehtoja, joissa vedessä käytettävään pyydykseen joutunut 
eläin voi mennä turvalliselle tasanteelle. Hukuttavia pyyntivälineitä käytetään kuitenkin 
edelleen taloudellisista syistä.

Tarkistus 5
4 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltiot voivat sallia jossain 
kolmannessa maassa kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisesti 
varmennettujen pyyntivälineiden käytön 
alueellaan. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
syyt tällaisten pyyntivälineiden käytön 
kieltämiseen ja ilmoitettava asiasta 
kirjallisesti kyseiset pyyntivälineet 
varmentaneelle kolmannelle maalle ja 
komissiolle.

2. Jäsenvaltiot voivat sallia jossain 
kolmannessa maassa ansastusta koskevien 
standardien mukaisesti varmennettujen 
pyyntivälineiden käytön alueellaan. 

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
antaa tiukempia säännöksiä 15 artiklan 
mukaisesti. Ne voivat kieltää kolmannessa 
maassa varmennettujen pyyntivälineiden 



PE 357.779v01-00 8/18 PR\565537FI.doc

FI

käytön mainittujen säännösten nojalla.
Jäsenvaltioiden on esitettävä syyt 
tällaisten pyyntivälineiden käytön 
kieltämiseen ja ilmoitettava asiasta 
kirjallisesti kyseiset pyyntivälineet 
varmentaneelle kolmannelle maalle ja 
komissiolle.

Perustelu

Direktiivin säännökset koskevat kaikkia jäsenvaltioita, ja niissä määritellään 
vähimmäisstandardit. Euroopan unioni on kieltänyt ansarautojen käytön asetuksessa 3254/91 
ja tiukentanut siten standardeja. Siten jäsenvaltioidenkin olisi voitava soveltaa tiukempia 
standardeja ongelmitta.

Tarkistus 6
5 artiklan 2 kohta

2. Elävänä pyytävä pyyntimenetelmä on 
katsottava kivuttomaksi, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

2. Elävänä pyytävä pyyntimenetelmä 
sallitaan, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

a) tietojen keräyksen kohteena olevasta 
kohdelajista pyydettyjen yksilöiden määrä 
on vähintään 20;

a) tietojen keräyksen kohteena olevasta 
kohdelajista pyydettyjen yksilöiden määrä 
on vähintään 6;

b) vähintään 80 prosentissa a alakohdassa 
tarkoitetuista eläimistä ei ilmene liitteessä 
II olevassa 2.2 kohdassa lueteltuja 
indikaattoreita.

b) vähintään 95 prosentissa a alakohdassa 
tarkoitetuista eläimistä ei ilmene liitteessä 
II olevassa 2.2 kohdassa lueteltuja 
indikaattoreita.

Perustelu

Koe-eläinten lukumäärä ja kärsimykset on rajattava mahdollisimman vähäisiksi. Olisi 
tuomittavaa sallia elävänä pyytävä pyyntimenetelmä, jos joka viidennellä pyydykseen 
joutuvalla eläimellä ilmenee liitteessä II yksilöityjä indikaattoreita. Hyväksyttävä 
prosenttiosuus on nostettava vähintään 95 prosenttiin.

Tarkistus 7
5 artiklan 3 kohta

3. Tappava pyyntimenetelmä on katsottava 
kivuttomaksi, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

3. Tappava pyyntimenetelmä sallitaan, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) tietojen keräyksen kohteena olevasta a) tietojen keräyksen kohteena olevasta 
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kohdelajista pyydettyjen yksilöiden määrä 
on vähintään 12;

kohdelajista pyydettyjen yksilöiden määrä 
on vähintään 6;

b) vähintään 80 prosenttia a alakohdassa 
tarkoitetuista eläimistä joutuu 
tajuttomuuden ja tunnottomuuden tilaan 
liitteessä II olevassa 3.2 kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja on tässä 
tilassa kuolemaansa saakka.

b) vähintään 95 prosenttia a alakohdassa 
tarkoitetuista eläimistä joutuu 
tajuttomuuden ja tunnottomuuden tilaan 
liitteessä II olevassa 3.2 kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja on tässä 
tilassa kuolemaansa saakka.

Perustelu

Koe-eläinten lukumäärä ja kärsimykset on rajattava mahdollisimman vähäisiksi. 
Ehdotuksessa sallitaan joka viidennen kohdelajiin kuuluvan eläimen julma kuolema, mitä ei 
voida missään tapauksessa hyväksyä. Hyväksyttävä prosenttiosuus on nostettava tässäkin 
vähintään 95 prosenttiin.

Tarkistus 8
6 artiklan 1 kohta

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
tapauskohtaisesti myöntää 4 artiklan 
1 kohdan ja 5 artiklan mukaisista 
velvoitteista poikkeuksia seuraaviin 
tarkoituksiin ja edellyttäen, ettei niitä 
sovelleta tavalla, joka haittaisi tämän 
direktiivin tavoitteen saavuttamista:

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
tapauskohtaisesti myöntää 4 artiklan 
1 kohdan ja 5 artiklan mukaisista 
velvoitteista poikkeuksia seuraaviin 
tarkoituksiin ja edellyttäen, ettei niitä 
sovelleta tavalla, joka haittaisi tämän 
direktiivin tavoitteen saavuttamista:

a) kansanterveyden ja yleisen 
turvallisuuden varmistamiseksi;

a) kansanterveyden ja yleisen 
turvallisuuden varmistamiseksi;

b) julkisen ja yksityisen omaisuuden 
suojelemiseksi;
c) eläimistön ja kasviston tutkimukseen, 
opetukseen, kannan uudelleen 
istuttamiseen, lisääntymiseen tai 
suojeluun liittyviin tarkoituksiin;
d) alkuperäisyhteisöjen kulttuuriperinnön 
säilyttämisen kannalta välttämättömien 
perinteisten puisten pyyntivälineiden 
käyttämiseksi;
e) tietynlaisen pyyntivälineen 
väliaikaiseksi käyttämiseksi tiettyjen lajien 
osalta tai tietyissä ympäristöolosuhteissa 
toimivaltaisen viranomaisen määrittelemän 
kohtuullisen määräajan kuluessa, kun 
tutkimukset korvaavien pyyntivälineiden 

e) tietynlaisen pyyntivälineen 
väliaikaiseksi käyttämiseksi tiettyjen lajien 
osalta tai tietyissä ympäristöolosuhteissa 
toimivaltaisen viranomaisen määrittelemän 
kohtuullisen määräajan kuluessa, kun 
tutkimukset korvaavien pyyntivälineiden 
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löytämiseksi jatkuvat; löytämiseksi jatkuvat;

f) yksittäisten henkilöiden valmistamien ja 
käyttämien sellaisten pyyntivälineiden 
tapauskohtaiseksi sallimiseksi, jotka ovat 
toimivaltaisten viranomaisten 
hyväksymien mallien mukaiset.

Perustelu

Poikkeussäännöksille ei vaikuta olevan mitään asiaperusteluja. Poistetut poikkeukset 
perustuvat pyyntivälineiden nykyiseen käyttöön Euroopassa, joten ne sinetöisivät vallitsevan 
tilanteen eikä ansapyyntiä siten rajoitettaisi.

Tarkistus 9
6 artiklan 3 kohta

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle kaikista 
myönnetyistä poikkeuksista sekä esitettävä 
kirjallisesti niiden syyt ja niihin liittyvät 
edellytykset.

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle vuosittain kaikista 
myönnetyistä poikkeuksista sekä esitettävä 
kirjallisesti niiden syyt ja niihin liittyvät 
edellytykset.

Perustelu

Määräajan asettaminen on välttämätöntä, jotta komissio voi analysoida kattavasti 
jäsenvaltioissa myönnettyjä poikkeuksia.

Tarkistus 10
7 artiklan 1 kohta

1. Kun pyyntivälineet ja niiden 
pyyntimenetelmät on testattu ja kun ne 
ovat osoittautuneet kivutonta ansastusta
koskevien standardien mukaisiksi, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen varmentaa 
tällaiset pyyntivälineet.

1. Kun pyyntivälineet ja niiden 
pyyntimenetelmät on testattu ja kun ne 
ovat osoittautuneet ansastuksesta 
säädettyjen standardien mukaisiksi, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen varmentaa 
tällaiset pyyntivälineet.

Tarkistus 11
8 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ansastajat saavat erityiskoulutusta tai 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ansastajat saavat 14 artiklassa 
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heillä on vastaavaa käytännön kokemusta 
sekä taidot ja tiedot, jotka antavat heille 
pätevyyden ansastaa kivutonta ansastusta 
koskevien standardien mukaisesti.

vahvistettujen kriteerien mukaisesti
koulutusta, joka antaa heille pätevyyden 
ansastaa kivutonta ansastusta koskevien 
standardien mukaisesti.

Perustelu

Kaikkien ansastajien on saatava yhtenäistä koulutusta, ja kriteerit on vahvistettava 
yhtenäisesti.

Tarkistus 12
10 artikla

Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 
kannustettava liitteen IV mukaista 
tutkimusta, jonka tavoitteena on kivutonta
ansastusta koskevien standardien 
kehittäminen ja pyydettyjen eläinten 
hyvinvoinnin parantaminen.

Komission ja jäsenvaltioiden on 
edistettävä ja kannustettava tutkimusta, 
jonka tavoitteena on ansastusta koskevien 
standardien ja erityisesti vaihtoehtoisten 
menetelmien kehittäminen. Lisäksi niiden 
on pyrittävä ansojen testaamiseen ilman 
elävien eläinten käyttöä.

Välttämättömiä eläinkokeita 
suoritettaessa on sovellettava kokeisiin ja 
muihin tieteellisiin tarkoituksiin 
käytettävien eläinten suojelua koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
direktiiviä 86/609/ETY.

Perustelu

Ansastusta koskevien standardien parantamista olisi edistettävä, mutta tarpeettomia ja uusia 
eläinkokeita välttäen. Direktiiviä 86/609/ETY on sovellettava täysipainoisesti.

Tarkistus 13
14 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) 8 artiklassa tarkoitetulle ansastajien 
koulutukselle.

Perustelu

Ansastajien koulutukselle on vahvistettava yhtenäiset kriteerit.
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Tarkistus 14
14 artiklan 2 kohta

2. Jos sopimuksen liitteitä ja päätöksissä 
98/142/EY ja 98/487/EY tarkoitettuja 
hyväksyttyjä pöytäkirjamerkintöjä 
muutetaan, komissio muuttaa tämän 
direktiivin liitteitä vastaavasti 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

2. Komissio esittää 1. päivään tammikuuta 
2009 mennessä ehdotuksen liitteen I 
muuttamiseksi. Ehdotuksen on 
perustuttava uusimpiin tieteellisiin 
havaintoihin sekä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
selontekoon.

Perustelu

Useat luettelossa mainituista eläinlajeista on suojeltu koko EU:ssa eikä niitä saa pyytää. 
Liitteessä I olevalla lajiluettelolla ei ole tieteellistä perustaa. Komission on siis huolehdittava 
tarpeellisen perustan luomisesta, ja tehtävä sen nojalla uusi ehdotus liitteeksi I. Lisäksi on 
kestämätöntä, että liitteitä muutetaan 13 artiklassa tarkoitetulla menettelyllä ja Euroopan 
parlamentin osallistumatta vain siksi, että sopimusta muutetaan.

Tarkistus 15
Liite II, 1.2. kohta

Arvioitaessa pyyntimenetelmän 
kivuttomuutta on arvioitava pyydetyn 
eläimen hyvinvointia.

Pyyntimenetelmän sallimista harkittaessa
on arvioitava pyydetyn eläimen 
hyvinvointia.

Tarkistus 16
Liite II, 1.3. kohta

Eläinten hyvinvointi voidaan osoittaa 
mittaamalla, miten hyvin tai huonosti eläin 
selviytyy ympäristössään ja missä määrin 
se tässä epäonnistuu. Koska eläinten 
käyttämät menetelmät ympäristössään 
selviytymiseksi vaihtelevat, eläinten 
hyvinvointia arvioitaessa olisi käytettävä 
eri toimenpiteitä.

Eläinten hyvinvointi voidaan osoittaa 
mittaamalla, miten hyvin tai huonosti eläin 
selviytyy ympäristössään ja missä määrin 
se tässä epäonnistuu. Koska eläinten 
käyttämät menetelmät ympäristössään 
selviytymiseksi vaihtelevat, eläinten 
hyvinvointia arvioitaessa olisi käytettävä 
eri toimenpiteitä.

Pyydettyjen eläinten hyvinvointia 
osoittaviin indikaattoreihin kuuluvat 
fysiologisia tekijöitä, vammoja ja 
käyttäytymistä osoittavat indikaattorit. 
Koska joitakin näistä indikaattoreista ei ole 
tutkittu useiden lajien osalta, tieteelliset 
lisätutkimukset ovat tarpeen standardien 
mukaisten kynnysarvojen 

Pyydettyjen eläinten hyvinvointia 
osoittaviin indikaattoreihin kuuluvat 
fysiologisia tekijöitä, vammoja ja 
käyttäytymistä osoittavat indikaattorit. 
Koska joitakin näistä indikaattoreista ei ole 
tutkittu useiden lajien osalta, tieteelliset 
lisätutkimukset ovat tarpeen standardien 
mukaisten kynnysarvojen 
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määrittelemiseksi tapauksen mukaan. määrittelemiseksi tapauksen mukaan.

Vaikka eläinten hyvinvoinnin taso saattaa 
vaihdella suuresti, ilmaisua ’kivuton’ 
käytetään ainoastaan niistä 
pyyntimenetelmistä, joissa asianomaisen 
eläimen hyvinvointi säilyy riittävällä 
tasolla, vaikka tunnustetaan, että 
tappavilla pyyntilaitteilla pyydettäessä 
eläimen hyvinvoinnin taso voi tietyn 
lyhyen ajan olla alhainen.
Pyyntivälineiden varmentamista varten 
vahvistetut standardien mukaiset 
kynnysarvot ovat seuraavat:

Pyyntivälineiden varmentamista varten 
vahvistetut standardien mukaiset 
kynnysarvot ovat seuraavat:

a) elävänä pyytävät pyyntivälineet: 
indikaattoreiden taso, jonka ylittyessä 
pyydettyjen eläinten hyvinvoinnin tasoa 
pidetään huonona, ja

a) elävänä pyytävät pyyntivälineet: 
indikaattoreiden taso, jonka ylittyessä 
pyydettyjen eläinten hyvinvoinnin tasoa 
pidetään huonona, ja

b) tappavat pyyntivälineet: tajuttomuuden 
ja tunnottomuuden saavuttamiseen 
tarvittava aika ja tämän tilan säilyttäminen 
eläimen kuolemaan saakka.

b) tappavat pyyntivälineet: tajuttomuuden 
ja tunnottomuuden saavuttamiseen 
tarvittava aika ja tämän tilan säilyttäminen 
eläimen kuolemaan saakka.

Tarkistus 17
Liite II, 2.2. kohta

Käyttäytymistä osoittavat indikaattorit, 
joiden katsotaan osoittavan pyydettyjen 
luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnin 
heikkoa tasoa, ovat seuraavat:

Käyttäytymistä osoittavat indikaattorit, 
joiden katsotaan osoittavan pyydettyjen 
luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnin 
heikkoa tasoa, ovat seuraavat:

a) eläin puree itseään, mikä johtaa 
vakavaan vammaan (itsensä 
vahingoittaminen);

a) eläin puree itseään, mikä johtaa 
vakavaan vammaan (itsensä 
vahingoittaminen);

b) eläin ei liiku eikä reagoi. b) eläin ei liiku eikä reagoi;

b a) syke nousee, hormoni- ja 
entsyymitasapainossa ilmenee muutoksia.

Vammat, joiden katsotaan osoittavan 
pyydettyjen luonnonvaraisten eläinten 
hyvinvoinnin heikkoa tasoa, ovat 
seuraavat:

Vammat, joiden katsotaan osoittavan 
pyydettyjen luonnonvaraisten eläinten 
hyvinvoinnin heikkoa tasoa, ovat 
seuraavat:

a) luunmurtuma; a) luunmurtuma;
b) polvea tai nilkkaa lähinnä olevien b) polvea tai nilkkaa lähinnä olevien 
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nivelten sijoiltaanmeno; nivelten sijoiltaanmeno;
c) jänteen tai nivelsiteen vaurioituminen; c) jänteen tai nivelsiteen vaurioituminen;

d) vakava luukalvovaurio; d) luukalvovaurio;
e) vakava ulkoinen tai sisäinen verenvuoto; e) ulkoinen tai sisäinen verenvuoto;

f) luurankolihasten vakava vaurioituminen; f) luurankolihasten vaurioituminen;
g) raajan iskemia; g) raajan iskemia;

h) hampaan ydinontelon paljastava 
pysyvän hampaan katkeaminen;

h) hampaan ydinontelon paljastava 
pysyvän hampaan katkeaminen;

i) silmävaurio, myös sarveiskalvon 
haavautuma;

i) silmävaurio, myös sarveiskalvon 
haavautuma;

j) selkäydinvaurio; j) selkäydinvaurio;
k) vakava sisäelinvaurio; k) sisäelinvaurio;

l) sydänlihaksen vaurioituminen; l) sydänlihaksen vaurioituminen;
m) amputaatio; m) amputaatio;

n) kuolema. n) kuolema.

Perustelu

Vakava-ilmaus (ernsthaft, stärker, grösser) on liian subjektiivinen, jolloin käytännössä ei 
kyettäisi takaamaan yhtenäisiä standardeja.

Tarkistus 18
Liite II, 3.2. kohta

Komission teksti

Aikaraja sarveiskalvo- ja 
silmäluomirefleksin häviämiseksi

Laji

45 sekuntia Mustela erminea

120 sekuntia Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

300 sekuntia * Kaikki muut tämän direktiivin liitteessä I 
luetellut lajit

Parlamentin tarkistukset

Aikaraja sarveiskalvo- ja 
silmäluomirefleksin häviämiseksi

Laji
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30 sekuntia Kaikki tämän direktiivin liitteessä I 
luetellut lajit

Perustelu

Tappavaan pyyntivälineeseen joutuneen eläimen kuolinkamppailu ei saa kestää yli 30 
sekuntia.

Tarkistus 19
Liite II, 3.2. a kohta (uusi)

3.2. a Hukuttavat pyyntivälineet
Hukuttavien pyyntivälineiden 
käyttäminen luonnonvaraisten eläinten 
hallintoon, tuhoeläinten torjuntaan sekä 
turkisten, nahan tai lihan saantiin on 
kiellettyä.

Perustelu

Hukuttavien pyyntivälineiden käyttö olisi yleisesti ottaen kiellettävä, koska ne saattavat 
aiheuttaa erittäin tuskallisen kuoleman. Kun osittain vedessä elävä nisäkäs hukkuu, 
kuolinkamppailu kestää usein paljon kauemmin kuin maalla tapahtuvassa pyynnissä; eräillä 
eläinlajeilla se saattaa kestää jopa 15 minuuttia. Hukuttaville pyyntivälineille on 
vaihtoehtoisia menetelmiä, joissa eläin pyydetään pesän sisäänkäynnin kohdalla, jolloin sille 
ei yleensä aiheudu vakavia vammoja. Lisäksi on kehitetty vaihtoehtoja, joissa vedessä 
käytettävään pyydykseen joutunut eläin voi mennä turvalliselle tasanteelle. Hukuttavia 
pyyntivälineitä käytetään kuitenkin edelleen taloudellisista syistä.

Tarkistus 20
Liite III, 1.1. kohdan 5 kohta

Kenttätesteissä pyyntivälineet on 
tarkastettava päivittäin.

Kenttätesteissä pyyntivälineitä on 
tarkkailtava koko testin ajan, ja niissä on
oltava mekanismi, joka ilmaisee 
välittömästi, että eläin on joutunut 
pyyntivälineeseen.

Perustelu

Pyyntivälineiden tarkastamistiheys vaikuttaa välittömästi eläinten hyvinvointiin. Koska 
direktiivissä 86/609/ETY säädetään eläinkokeissa käytettävien eläinten kärsimysten 
minimoimisesta, on säädettävä jatkuvasta seurannasta sekä mekanismeista, jotka ilmaisevat 
eläimen joutumisen pyyntivälineeseen.



PE 357.779v01-00 16/18 PR\565537FI.doc

FI

Tarkistus 21
Liite III, 1.4. kohdan 2 kohta

Ennen pyyntivälineiden testausta eläimet 
on pidettävä tarkoituksenmukaisissa 
olosuhteissa, ja niille on annettava 
riittävästi ruokaa ja juomaa. Eläimiä ei 
saa pitää tavalla, joka voi sinällään johtaa 
hyvinvoinnin heikkoon tasoon.

Ennen pyyntivälineiden testausta eläimet 
on pidettävä tarkoituksenmukaisissa 
olosuhteissa direktiivin 86/609 säännösten 
mukaisesti.

Perustelu

Tieteellisessä tarkoituksessa käytettävien koe-eläinten suojasta on säädetty direktiivissä 
86/609/ETY, jota on syytä soveltaa tässäkin yhteydessä.
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PERUSTELUT

On erittäin myönteistä, että Euroopan tasolla pyritään ottamaan käyttöön yhtenäiset ansastusta 
koskevat standardit. Komission ehdotus on kuitenkin kokonaisuutena erittäin puutteellinen, 
joten sitä olisi hankala parantaa muutoksin. Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa sekä komission 
ehdotuksen hylkäämistä että sisältötarkistuksia. Tarkistuksilla pyritään komission ehdotuksen 
optimaaliseen parantamiseen.

1. Komission ehdotuksen hylkääminen

Koska komission ehdotus kuuluu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
ympäristöpolitiikkaa koskevaan lukuun, EU:n on tukeuduttava lainsäädäntöehdotuksessaan 
uusimpiin tieteellisiin havaintoihin. Ehdotuksella ei ole tällaista perustaa, vaikka vastaavia 
tutkimuksia olisi pitänyt teettää jo ennen ehdotuksen julkaisemista.

2. Muutokset

Kivuton-ilmauksen poistaminen

Pyyntimenetelmät ja ansat saattavat olla tiukkoja edellytyksiä soveltaen tarpeen, ja tietyissä 
oloissa jopa oikeutettuja, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että niitä voitaisiin luonnehtia 
kivuttomiksi.

Komissio ehdottaa 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa, että elävänä pyytävä tai tappava 
pyyntimenetelmä olisi katsottava kivuttomaksi siinäkin tapauksessa, että joka viidennellä 
eläimellä ilmenisi esim. luunmurtumia, jänteen tai nivelsiteen vaurioitumista, vakavia 
luukalvovaurioita, vakavaa ulkoista tai sisäistä verenvuotoa, luurankolihasten vaurioitumista, 
silmävaurioita, selkäydinvaurioita, amputaatioita tai kuolemantapauksia. Tappava 
pyyntimenetelmä katsotaan ehdotuksessa kivuttomaksi, vaikka eräiden eläinlajien yksilöiden 
kuolinkamppailu saattaa kestää 300 sekuntia.

Kivuton-ilmauksen käyttö perustuu Euroopan parlamentin antaman päätöslauselman johdosta 
vuonna 1989 hyväksytyn asetuksen N:o 3254/91 3 artiklan 1 kohtaan. Asetuksessa kielletään 
ansarautojen käyttö Euroopan unionin alueella 1. tammikuuta 1995 lähtien. Lisäksi siinä 
kielletään kolmentoista eläinlajin turkisten maahantuonti maista, jotka eivät ole kieltäneet 
ansarautojen käyttöä tai jotka eivät ole panneet täytäntöön kivuttoman pyynnin standardeja 
koskevia kansainvälisiä sopimuksia.

Komission asiantuntijaryhmä julkaisi vuonna 1996 Kanadan ja Yhdysvaltojen avustamana 
laaditun selonteon, jossa esitettiin lukuisia ehdotuksia pyyntimenetelmien parantamiseksi.

Ansastajat torjuivat kuitenkin ehdotuksen päättäväisesti. Lisäksi Euroopan unionin, 
Yhdysvaltojen, Kanadan ja Venäjän neuvotteluja jatkettiin sittemmin poliittisella tasolla 
ilman asiantuntijoita.
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Neuvoteltu sopimus syntyi vuonna 1996, mutta siinä ei ollut enää ainoatakaan 
eurooppalaisten asiantuntijoiden suosittamaa parannusta. Kivuttomiksi luokiteltiin sellaisetkin 
pyyntivälineet, joissa eläimen kuolinkamppailu kestää viisi minuuttia.

Direktiivi perustuu kivuttoman ansastuksen standardeja koskevaan kansainväliseen 
sopimukseen, joka hyväksyttiin pelkästään siitä syystä, että komissio halusi välttää 
taloudellisia kiistoja Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa1.

Pyyntistandardeja koskevassa sopimuksessa käsitellään lähinnä Yhdysvaltojen, Kanadan ja 
Venäjän ansastajien käyttämiä menetelmiä, jotka on luokiteltu kivuttomiksi.

Eläinkokeiden välttäminen

Ansojen testaamisessa on sovellettava kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin 
käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä direktiiviä 86/609/ETY. Ehdotuksessa säädetään eläinkokeiden 
tekemisestä, joten se kuuluu myös kyseisen direktiivin soveltamisalaan.

Tämän direktiivin nojalla koetta ei saa suorittaa, jos tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi on 
mahdollista soveltaa jotakin toista tieteellisesti luotettavaa menetelmää, joka ei edellytä 
eläimen käyttöä. Ehdotuksessa ei säädetä vaihtoehtojen tarkastelemisesta. Siinä ei ole 
säännöksiä, joilla varmistettaisiin että mahdollisesti käytettävissä olevaa vaihtoehtoista 
menetelmää olisi sovellettava.

Lisäksi direktiivin 86/609/ETY 22 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään kokeiden tarpeettoman 
päällekkäisyyden välttämisestä ja jo suoritettujen testien tulosten tunnustamisesta. 
Käsiteltävänä olevaan ehdotukseen ei ole sisällytetty vastaavia säännöksiä.

Ansastajien koulutus

Käsiteltävänä olevan ehdotuksen 8 artiklassa säädetään ansastajien erityiskoulutuksesta 
määrittelemättä asiaa sen tarkemmin. Yhtenäisten eurooppalaisten standardien käyttöön 
ottaminen edellyttää yhtenäisten kriteerien vahvistamista. Lisäksi komission ehdotuksessa 
käytetään vastaavaa käytännön kokemusta sekä taidot ja tiedot -ilmausta määrittelemättä asiaa 
sen täsmällisemmin.

Poikkeukset

Ehdotuksen 6 artiklassa olevien poikkeussäännösten on oltava tiukkoja ja rajoittavia, ja ne 
eivät saa vesittää ehdotusta.

Liite I

Liitteessä I olevalla lajiluettelolla ei ole tieteellistä perustaa. Komission on siis huolehdittava 
tarpeellisen perustan luomisesta, ja tehtävä sen nojalla uusi ehdotus liitteeksi I.

  
1 Venäjä ei ollut vielä tuolloin WTO:n jäsen.


