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(EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik)

MÄÄRUSED
NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1099/2009,
24. september 2009,
loomade kaitse kohta surmamisel
(EMPs kohaldatav tekst)

parimaid tavasid ja käesoleva määrusega lubatud meeto
deid. Seetõttu loetakse, et olukorras, kus ettevõtjad või
loomade surmamisega tegelevad teised isikud on jätnud
täitmata ühe käesolevas määruses sätestatud nõude või
tegutsevad viisil, mis on küll lubatud, kuid ei vasta saavu
tatud tehnilisele tasemele, tekitades sellega kas hooletu
sest või tahtlikult loomadele valu, ängi või kannatusi,
oleksid valu, äng ja kannatused olnud välditavad.

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),
(3)

Loomade kaitset tapmisel ja surmamisel on reguleeritud
ühenduse õigusaktidega alates 1974. aastast ning direk
tiiviga 93/119/EÜ tugevdati seda kaitset oluliselt. Kõne
aluse direktiivi rakendamises on siiski täheldatud suuri
liikmesriikidevahelisi erinevusi ning tähelepanu on
juhitud ka loomade heaoluga seotud olulistele asjaoludele
ja erinevustele, mis võivad mõjutada ettevõtjate konku
rentsivõimet.

(4)

Loomade heaolu on ühenduse väärtus, mida kinnitab
Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud protokoll
(nr 33) loomade kaitse ja heaolu kohta (edaspidi „proto
koll (nr 33)”). Loomade kaitse tapmisel ja surmamisel on
pannud avalikkuse muretsema ja see mure mõjutab ka
tarbijate hoiakuid põllumajandustoodete suhtes. Lisaks
aitab loomade kaitse tõhustamine tapmisel parandada
liha kvaliteeti ning sellel on ka kaudne soodne mõju
tapamajade tööohutusele.

(5)

Siseriiklikud õigusnormid, mis käsitlevad loomade kaitset
tapmisel ja surmamisel, mõjutavad konkurentsi ning
seega Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas loetletud
loomsete saaduste siseturu toimimist. On vaja kehtestada
ühised eeskirjad, et tagada nende saaduste siseturu ratsio
naalne areng.

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arva
must (2),

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 1993. aasta direktiivis
93/119/EÜ loomade kaitse kohta tapmisel või surma
misel (3) määratakse kindlaks ühenduse ühised miini
mumeeskirjad loomade kaitsmiseks tapmisel ja surma
misel. Direktiivi ei ole pärast selle vastuvõtmist oluliselt
muudetud.

(2)

Surmamine võib tekitada loomadele valu, ängi ja hirmu
või muid kannatusi ka kõige paremate tehniliste tingi
muste puhul. Teatavad surmamisega seotud toimingud
võivad tekitada stressi ning igal uimastamistehnikal on
ka teatavad puudused. Ettevõtjad või loomade surmami
sega tegelevad teised isikud peaksid võtma vajalikke
meetmeid nende kontrolli all olevate loomade valu,
ängi ja kannatuste vältimiseks, võttes arvesse valdkonna

(1) 29. mai 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(2) 25. veebruari 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni aval
damata).
(3) EÜT L 340, 31.12.1993, lk 21.
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(6)

(7)

(8)
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta
määrusega (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse
toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded,
asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse
toidu ohutusega seotud menetlused) (1) asutatud Euroopa
Toiduohutusamet on vastu võtnud kaks arvamust teata
vate loomaliikide uimastamise ja surmamise peamiste
süsteemide heaoluaspektide kohta: „Olulisemate kauban
duslike loomaliikide uimastamise ja surmamise peamiste
süsteemide heaoluaspektid” 2004. aastal ja „Tehistingi
mustes kaubanduslikul eesmärgil peetavate hirvede,
kitsede, küülikute, jaanalindude, partide, hanede ja vuttide
uimastamise ja surmamise peamiste süsteemide heaoluas
pektid” 2006. aastal. Ühenduse õigusakte kõnealuses
valdkonnas tuleks ajakohastada, võttes seejuures arvesse
nimetatud teaduslikke arvamusi. Käesolev määrus ei
hõlma soovitusi lõpetada järk-järgult süsinikdioksiidi
kasutamine sigade puhul ning lindude veevannis uimas
tamine kodulindude puhul, sest mõju hindamine näitas,
et käesoleval hetkel ei ole need soovitused Euroopa Liidus
majanduslikult otstarbekad. Tulevikus on siiski vaja seda
teemat edasi käsitleda. Sel eesmärgil peaks komisjon
valmistama ette ja esitama Euroopa Parlamendile ja
nõukogule aruande kodulindude uimastamise erinevate
mooduste ning eelkõige lindude mitmekordse veevannis
uimastamise kohta. Teatavaid soovitusi ei tuleks käesole
vas määruses hõlmata põhjusel, et need käsitlevad tehni
lisi parameetreid, mis peaksid olema hõlmatud rakendus
meetmete või ühenduse suunistega. Samuti ei kaasatud
käesolevasse määrusesse kalakasvandustes kasvatatavate
kalade kohta tehtud soovitusi, sest see valdkond vajab
täiendavat teaduslikku arvamust ja majanduslikku hinda
mist.

tatakse toidukäitlejate vastutust toidu ohutuse tagamise
eest. Tapamajade suhtes kohaldatakse ka vastuvõtmi
seelset menetlust, mille käigus pädev asutus kontrollib
tapamaja konstruktsiooni, planeeringut ja sisseseadet, et
tagada kooskõla vastavate toiduohutusalaste tehniliste
eeskirjadega. Loomade heaoluga seotud asjaolusid tuleks
tapamajades, nende konstruktsioonis, planeeringus ja
sisseseades paremini arvesse võtta.

(9)

Ka toiduahela ametlik kontrollimine on ümber korral
datud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004.
aasta määrusega (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide
kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide
ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate
eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (4) ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta
määrusega (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse
erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste
ametlikuks kontrollimiseks (5).

(10)

Põllumajanduslikel eesmärkidel peetavate loomade
surmamise tingimused mõjutavad otseselt või kaudselt
toidu-, sööda- ja muude toodete turgu ning asjaomaste
ettevõtjate konkurentsivõimet. Seetõttu tuleks sellised
surmamise toimingud hõlmata ühenduse õigusaktidega.
Kuid traditsiooniliselt kasvatatavaid liike, näiteks hobu
seid, eesleid, veiseid, lambaid, kitsi või sigu, võidakse
pidada ka muudel eesmärkidel, näiteks lemmikloomana,
näituseloomana, töö tegemiseks või sportimiseks. Kui
nimetatud eesmärkidel peetavate loomade surmamisel
saadakse toitu või muid tooteid, peab nimetatud loomade
surmamine kuuluma käesoleva määruse reguleerimisalas
se. Samal ajal ei kuulu käesoleva määruse reguleerimis
alasse metsloomade või hulkuvate loomade surmamine,
mida tehakse loomade arvu vähendamise eesmärgil.

(11)

Kaladel on suuri füsioloogilisi erinevusi võrreldes mais
maaloomadega ning tehistingimustes kasvatatavate kalade
tapmise ja surmamise tingimused on loomade omast
väga erinevad, eriti kontrollimisprotsessi silmas pidades.
Samuti on kalade uimastamist võrreldes muude tehistin
gimustes 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. Edaspidised
ühenduse algatused peaksid toetuma Euroopa Toiduohu
tusameti korraldatud teaduslikule riskianalüüsile kalade
tapmise ja surmamise kohta, ning võtma arvesse sotsiaal
seid, majanduslikke ja haldusalaseid mõjusid.

2007. aastal võttis Maailma Loomatervishoiu Organisat
sioon vastu maismaaloomade tervishoiu eeskirja, mis
sisaldab juhiseid loomade tapmise ning haigustõrje
eesmärgil surmamise kohta. Nendes rahvusvahelistes
juhistes on soovitusi loomade käitlemise, nende liikumise
piiramise, uimastamise ja veretustamise kohta tapama
jades ning loomade surmamise kohta nakkushaiguse
puhangu korral. Neid rahvusvahelisi standardeid tuleks
käesolevas määruses arvesse võtta.

Pärast direktiivi 93/119/EÜ vastuvõtmist on ühenduse
tapamajade suhtes kohaldatavaid toiduohutusalaseid õi
gusakte põhjalikult muudetud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr
852/2004 toiduainete hügieeni kohta (2) ja Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega
(EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu
toidu hügieeni erieeskirjad (3). Nimetatud määrustes rõhu

(1) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
(2) ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.
(3) ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.
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(4) ELT L 191, 28.5.2004, lk 1.
(5) ELT L 226, 25.6.2004, lk 83.
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Kui puuduvad majanduslikult otstarbekad viisid tugevates
valudes vaevlevate tulundusloomade valude leevendami
seks, on nende surmamine eetiline kohustus. Enamikul
juhtudel on loomade surmamisel võimalik arvesse võtta
nõuetekohaseid heaolutingimusi. Kuid erakorraliste asja
olude puhul, näiteks õnnetused kõrvalisemates kohtades,
kus puudub pädev personal ja varustus, võib optimaalsete
heaolueeskirjade järgimine pikendada loomade kannatusi.
Seetõttu on loomade huvides jätta hädatapmine käesoleva
määruse teatavate sätete reguleerimisalast välja.

(13)

Mõnikord võivad loomad inimesele ohtlikud olla ja isegi
nende elu ohustada, tekitades tõsiseid vigastusi või andes
edasi surmavaid haigusi. Neid riske aitab tavaliselt vältida
loomade liikumise nõuetekohane piiramine, kuid teata
vate asjaolude korral tuleb sellised loomad ohu kaotami
seks surmata. Sellises hädaolukorras ei ole aga alati
võimalik surmata parimate heaolutingimuste kohaselt.
Seetõttu on selliste juhtumite jaoks vaja ette näha
loomade uimastamise või kohese surmamise kohustusest
erandi tegemise võimalus.

(14)

Surmamistingimused jahipidamisel või harrastuskala
püügil erinevad oluliselt põllumajandusloomade surma
mise tingimustest ja jahipidamise suhtes kohaldatakse
eri õigusakte. Seetõttu on asjakohane jätta jahipidamise
või harrastuskalapüügi käigus toimuvad surmamised
käesoleva määruse reguleerimisalast välja.

(15)

(16)

(17)

Protokollis (nr 33) rõhutatakse vajadust austada ühenduse
põllumajandus- ja siseturupoliitika kujundamisel ja ellu
viimisel muu hulgas ka liikmesriikide õigus- ja haldus
norme ning tavasid, eriti kui need on seotud usuliste
riituste, kultuuritraditsioonide ja piirkondliku pärandiga.
Seetõttu on asjakohane jätta määruse reguleerimisalast
välja kultuurisündmused, mille puhul vastavuse saavuta
mine loomade heaolu käsitlevate nõuetega mõjutaks
ebasoodsalt kõnealuse sündmuse põhiolemust.

Lisaks viitavad kultuuritraditsioonid päritud, väljakuju
nenud või tavadel põhinevale mõtte-, tegutsemis- või
käitumismallidele, mis sisaldavad tegelikult ka millegi
eelkäijate loodu edasiandmise või omandamise kontsept
siooni. Traditsioonid aitavad luua pikaajalisi sotsiaalseid
sidemeid sugupõlvede vahel. Tingimusel, et nimetatud
tegevus ei mõjuta loomsete saaduste turgu ega ole ajen
datud tootmistegevusest, on asjakohane jätta loomade
surmamine selliste sündmuste ajal käesoleva määruse re
guleerimisalast välja.

Kodulindude, küülikute ja jäneste tapmine koduseks
isiklikuks tarbimiseks ei ole tõenäoliselt nii ulatuslik, et
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võiks mõjutada kaubanduslike tapamajade konkurentsi
võimet. Ka ei oleks meetmed, mida riiklikud ametiasutu
sed sellise tegevuse avastamiseks ja kontrollimiseks
oleksid sunnitud võtma, proportsionaalsed võimalike
lahendamist vajavate probleemidega. Seetõttu on asjako
hane jätta see tegevus käesoleva määruse reguleerimisalast
välja.

(18)

Direktiiviga 93/119/EÜ on ette nähtud erand uimasta
mise suhtes, kui tapamajades toimetatakse loomade
riituslikku tapmist. Kuna riitusliku tapmise suhtes kohal
datavate ühenduse sätete ülevõtmisel esineb erinevusi,
mis on tingitud riigisisestest tingimustest, ning arvestades,
et riiklikes eeskirjades võetakse arvesse asjaolusid, mis
ulatuvad kaugemale käesoleva määruse eesmärkidest, on
oluline säilitada erand loomade tapaeelse uimastamise
suhtes, jättes igale liikmesriigile teatava subsidiaarsuse.
Sellega tagatakse käesoleva määruse puhul usuvabaduse
austamine ja õigus väljendada oma usku või uskumusi
palvetalitustes, õpetamises, praktilises tegevuses ja
kombestikus, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõi
guste harta artiklis 10.

(19)

On piisavalt teaduslikke tõendeid selle kohta, et
selgroogsed loomad on aistimisvõimelised olendid, ja
seega peaksid nad kuuluma käesoleva määruse reguleeri
misalasse. Roomajaid ja kahepaikseid aga ühenduses tava
liselt tehistingimustes ei peeta ja seetõttu ei ole nende
kaasamine määruse reguleerimisalasse asjakohane ega
proportsionaalne.

(20)

Paljud surmamismeetodid põhjustavad loomadele valu.
Seetõttu on vaja uimastamist, mis tekitab loomal teadvu
setuse või kaotab ta tundlikkuse enne surmamist või selle
ajal. Looma teadvusetuse ja tundlikkuse kaotuse mõõt
mine on keerukas toiming ning selleks tuleb kasutada
teaduslikult heaks kiidetud meetodeid. Menetluse prakti
lise läbiviimise tõhususe hindamiseks tuleb aga kasutada
hinnangulistel näitajatel põhinevat seiret.

(21)

Uimastamise tõhususe seire põhineb peamiselt looma
teadvuseloleku ja tundlikkuse hindamisel. Looma teadvu
selolekut iseloomustab peamiselt tema emotsioonide
tundmise võime ja kontroll vabatahtliku liikumise üle.
Vaatamata mõnedele eranditele (elektriliselt liikumisvõi
metuks muutmine või muud esilekutsutud halvatused)
võib looma pidada teadvusetuks, kui ta kaotab oma
loomuliku seisuasendi, ei ole ärkvel ega ilmuta positiiv
sete ega negatiivsete emotsioonide, näiteks hirmu või
erutuse tunnuseid. Looma tundlikkus tähendab peamiselt
tema võimet valu tunda. Üldiselt võib looma pidada
tundlikkuse kaotanuks, kui sellised ergutid nagu heli,
lõhn, valgus või füüsiline kontakt ei kutsu esile reflekse
ega reageeringuid.
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(22)

Põllumajandussaaduste tootmise ja lihatööstuse ees seis
vate uute ülesannetega toimetulemiseks töötatakse pide
valt välja ja pakutakse turu jaoks uusi uimastamismeeto
deid. Seetõttu on oluline anda komisjonile volitus kiita
heaks uued uimastamismeetodid, mis aitavad säilitada
loomade kaitse ühtlase ja kõrge taseme.

(23)

Ühenduse suunised on kasulik vahend, millega antakse
ettevõtjatele ja pädevatele asutustele konkreetset teavet
parameetrite kohta, mida tuleb kasutada loomade kaitse
kõrge taseme tagamiseks, samal ajal ettevõtjate jaoks
võrdseid võimalusi säilitades. Seetõttu on vaja anda
komisjonile volitus selliste suuniste koostamiseks.

(24)

Sõltuvalt sellest, kuidas neid kasutatakse tapa- või surma
mistoimingute ajal, toovad mõned uimastamismeetodid
kaasa looma surma ilma talle valu tegemata ja põhjus
tades minimaalset ängi või kannatusi. Teised uimastamis
meetodid ei pruugi surma põhjustada ning loomad
võivad edasise valuliku menetluse ajal tulla teadvusele
või võib taastuda nende tundlikkus. Seetõttu tuleks
uimastamismeetodeid täiendada teiste tehnikatega,
millega tagatakse loomade surm enne nende teadvusel
oleku taastumist. Seetõttu on oluline täpsustada, milliseid
uimastamismeetodeid tuleb täiendada surmamismeeto
diga.

(25)

Praktikas on loomade uimastamise tingimused ja tule
mused erinevad, sõltudes paljudest teguritest. Seepärast
tuleb uimastamise tulemusi korrapäraselt hinnata. Selleks
peaksid ettevõtjad oma uimastamispraktika tõhususe
kontrollimiseks looma representatiivse valimi, võttes
arvesse loomarühma homogeensust ja muid olulisi tegu
reid, näiteks kasutatavaid seadmeid ja kaasatud personali.

(26)

Mõned uimastamismeetodid võivad spetsiifiliste põhipa
rameetrite kohaldamise korral osutuda piisavalt tõhusa
teks, et pöördumatult surmata loomi kõigil asjaoludel.
Sellistel juhtudel muutuvad uimastamise kontrollid mitte
vajalikuks ja ebaproportsionaalseks. Seetõttu on asjako
hane, et kui on piisavalt teaduslikke tõendeid selle kohta,
et asjaomane uimastamismeetod põhjustab teatud
kaubanduslikes tingimustes pöördumatult kõigi loomade
surma, antakse võimalus teha uimastamise kontrollimise
puhul erand.

(27)

Loomade heaolu sõltub suuresti igapäevasest töökorral
dusest ja usaldusväärseid tulemusi on võimalik saada
üksnes siis, kui ettevõtjad töötavad selle hindamiseks
välja seirevahendid. Seetõttu tuleks kõikide tootmistsükli
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astmete jaoks välja töötada standardne riskipõhine
töökord. See peaks sisaldama selgeid eesmärke, vastuta
vaid isikuid, tegutsemisviisi, mõõdetavaid kriteeriume
ning seire ja aruandluse korda. Iga uimastamismeetodi
puhul kehtestatud põhiparameetreid tuleks täpsustada
nii, et oleks tagatud kõigi uimastamisele kuuluvate
loomade nõuetekohane uimastamine.

(28)

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 tead
vusetuse ja tundetuse tunnuste kohta. See hõlmab ka
tehnilisi teadmisi uimastamisseadmete kasutamise kohta.
Teatavaid tapatoiminguid sooritaval personalil ja karus
loomade hooajalise tapmise üle järelevalvet tegevatel
isikutel peaks seetõttu olema pädevustunnistused, mis
kehtivad nende toimingute kohta, mida need isikud
sooritavad. Pädevustunnistuse nõudmine muult loomade
surmamisega seotud personalilt oleks seatud eesmärke
arvesse võttes siiski ebaproportsionaalne.

(29)

Võib eeldada, et mitmeaastase töökogemusega personalil
on teatav oskusteabe tase olemas. Seepärast tuleks käes
olevas määruses selliste töötajate jaoks ette näha päde
vustunnistuse nõudeid käsitlev üleminekusäte.

(30)

Uimastamisseadmed töötatakse välja ja projekteeritakse
nii, et need toimivad konkreetses olukorras tõhusalt.
Seepärast peaksid tootjad loomade optimaalse heaolu
tagamiseks koostama kasutajate jaoks üksikasjalikud
juhendid seadmete kasutamise tingimuste ja hooldamise
kohta.

(31)

Tõhususe tagamiseks tuleks uimastamis- ja liikumise
piiramise seadmeid nõuetekohaselt hooldada. Intensiivselt
kasutatavatel seadmetel tuleb võib-olla vahetada teatavaid
osi ja isegi vaid harva kasutatavate seadmete tõhusus võib
väheneda korrosiooni või muude keskkonnategurite
tõttu. Samuti vajavad teatavad seadmed täpset kalibreeri
mist. Ettevõtjad või loomade surmamisega tegelevad
teised isikud peaksid seetõttu kõnealuseid seadmeid hool
dama.

(32)

Loomade liikumise piiramine on vajalik käitajate ohutuse
ja teatud uimastamistehnikate nõuetekohase kohaldamise
eesmärgil. Liikumise piiramine põhjustab loomadele siiski
tõenäoliselt ängi ning seepärast peaks selle kohaldamine
olema võimalikult lühiajaline.
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(33)

Uimastamistoimingu käigus tehtud vead võivad looma
dele kannatusi põhjustada. Seetõttu nähakse käesolevas
määruses ette asjakohaste uimastamise varuseadmete
kättesaadavuse nõue, et loomade valu, äng ja kannatused
oleksid minimaalsed.

(34)

Lõpptarbijale või lõpptarbijat otse varustavatele kohali
kele jaemüüjatele väikestes kogustes värske liha otsetarni
mise eesmärgil tapetavate kodulindude, küülikute ja
jäneste kogus on liikmesriigiti erinev, kuna seda tegevust
reguleerivad siseriiklikud eeskirjad on erinevad vastavalt
määruse (EÜ) nr 853/2004 artikli 1 lõike 3 punktile d ja
lõikele 4. Siiski on oluline tagada, et ka sellise tegevuse
suhtes kohaldatakse teatud minimaalseid loomade hea
olunõudeid.

(35)

Muudesse kategooriatesse kui kodulindude, küülikute ja
jäneste hulka kuuluvate loomade koduse isikliku tarbi
mise eesmärgil tapmise suhtes kehtivad juba teatud ühen
duse miinimumnõuded, nagu näiteks eelnev uimasta
mine, ning siseriiklikud eeskirjad. Seetõttu on asjakohane
tagada, et ka käesolevas määruses sätestatakse teatud
minimaalsed loomade heaolunõuded.

(36)

(37)

(38)

(39)

Määrusega (EÜ) nr 854/2004 on ette nähtud loetelud
ettevõtetest, kust on lubatud ühendusse importida teata
vaid loomseid saadusi. Nimetatud loetelude puhul tuleks
arvesse võtta tapamajade suhtes kohaldatavaid üld- ja
lisanõudeid, mis on sätestatud käesolevas määruses.

Ühendus püüab edendada kariloomade rangeid heaolu
standardeid kogu maailmas, eelkõige seoses kaubandu
sega. Ühendus toetab Maailma Loomatervishoiu Organi
satsiooni konkreetseid loomade heaolu alaseid standar
deid ja soovitusi, sealhulgas neid, mis käsitlevad loomade
tapmist. Neid standardeid ja soovitusi tuleks võtta
arvesse, kui impordi eesmärgil tuleb kindlaks teha sama
väärsus käesolevast määrusest tulenevate ühenduse nõue
tega.

kasutatakse mittesihipäraselt, avaldab see negatiivset
mõju loomade heaolule. Seepärast tuleks selliseid aspekte
käsitlev teave edastada pädevatele asutustele ja seda tuleks
kasutada tapamajade heakskiitmise menetluses.

(40)

Liikuvad tapamajad vähendavad loomade pikkade vahe
maade 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 tapa
majade planeeringule, konstruktsioonile ja sisseseadele
esitatud nõuetest. Selliste erandite vastuvõtmiseni on asja
kohane lubada liikmesriikidel kehtestada või hoida alal
siseriiklikud eeskirjad liikuvate tapamajade kohta.

(41)

Tapamajade konstruktsiooni, planeeringu ja sisseseade
suhtes rakendatakse järjepidevalt teaduse ja tehnika
arengu saavutusi. Seetõttu on oluline anda komisjonile
volitus muuta tapamajade konstruktsiooni, planeeringu
ja sisseseade suhtes kohaldatavaid nõudeid, säilitades
samal ajal loomade kaitse ühtlase ja kõrge taseme.

(42)

Ühenduse suunised on kasulikud, et anda ettevõtjatele ja
pädevatele asutustele konkreetset teavet tapamajade
konstruktsiooni, planeeringu ja sisseseade kohta, mis
aitaks tagada loomade kaitse kõrge taseme, säilitades
samas ettevõtjate jaoks võrdsed võimalused. Seetõttu on
vaja anda komisjonile volitus võtta vastu sellised juhised.

(43)

Uimastuseta tapmisel tuleb kannatuste minimaalseks
muutmise eesmärgil kõri täpselt läbi lõigata terava
noaga. Lisaks aeglustub loomadel, kelle liikumist pärast
kõri läbilõikamist mehaaniliselt ei piirata, tõenäoliselt ka
veretustamise protsess, pikendades tarbetult kannatusi.
Veised, lambad ja kitsed on kõige tavalisemad looma
liigid, keda sel viisil tapetakse. Seetõttu tuleks uimastuseta
tapetavate mäletsejaliste liikumist piirata individuaalselt ja
mehhaaniliselt.

(44)

Tapamajades kohaldatakse loomade käitlemise ja nende
liikumise piiramise suhtes järjepidevalt teaduse ja tehnilise
arengu saavutusi. Seetõttu on oluline anda komisjonile
volitus muuta loomade tapaeelset käitlemist ja liikumise
piiramist käsitlevaid nõudeid, säilitades loomade kaitse
ühtlase ja kõrge taseme.

Ettevõtjate organisatsioonide koostatud heade tavade
juhised on väärtuslikud vahendid selleks, et aidata ette
võtjatel täita teatavaid käesolevas määruses sätestatud
nõudeid, näiteks nõudeid standardse töökorra väljatööta
miseks ja rakendamiseks.

Tapamajad ja nende sisseseade on projekteeritud
konkreetsete loomakategooriate ja tootmismahtude
jaoks. Kui neid mahtusid ületatakse või kui seadmeid
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(45)

Ühenduse suunised on kasulikud, et anda ettevõtjatele ja
pädevatele asutustele konkreetset teavet loomade
tapaeelse käitlemise ja nende liikumise piiramise kohta,
mis aitaks tagada loomade kaitse kõrge taseme, säilitades
samas ettevõtjate jaoks võrdsed võimalused. Seetõttu on
vaja anda komisjonile volitus võtta vastu sellised juhised.

(46)

Mõnes liikmesriigis saadud kogemused tõestavad, et
erikvalifikatsiooniga isiku määramine loomade heaolu
eest vastutavaks töötajaks, kes kooskõlastab ja jälgib
loomade heaolu tagava töökorra rakendamist tapama
jades, on parandanud loomade heaolu. Seepärast tuleks
nimetatud meedet kohaldada kogu ühenduses. Loomade
heaolu eest vastutaval töötajal peaks olema piisavalt voli
tusi ja tehnilist pädevust tapaliini töötajate asjakohaseks
nõustamiseks.

(47)

Väikestelt tapamajadelt, mis tegelevad valdavalt toidu
otsemüügiga lõpptarbijatele, ei nõuta käesoleva määruse
üldpõhimõtete rakendamiseks vajalikku keerukat juhti
missüsteemi. Kohapealse loomade heaolu eest vastutava
töötaja ametissemääramise nõue oleks seetõttu sellistel
juhtudel seatud eesmärkide suhtes ebaproportsionaalne
ja käesolevas määruses tuleks selliste tapamajade suhtes
ette näha nimetatud nõudest erandi tegemise võimalus.

(48)

Loomade arvu vähendamine on sageli seotud kriisi ohja
misega, millel on mitu paralleelset prioriteeti, näiteks
loomatervis, rahvatervis, keskkond või loomade heaolu.
Kuigi loomade heaolu käsitlevate eeskirjade järgimine on
oluline kõikidel loomade arvu vähendamise etappidel,
võib juhtuda, et erandlike asjaolude korral võib nende
eeskirjade järgimine ohustada inimeste tervist või oluliselt
aeglustada haigustõrjet, põhjustades sellega suurema arvu
loomade haigestumist ja surma.

(49)

(50)

Seetõttu tuleks erandkorras lubada pädevatel asutustel
mitte järgida käesoleva määruse teatavaid sätteid – nimelt
konkreetsete üksikjuhtumite puhul, mil loomatervisega
seotud olukord nõuab loomade hädatapmist ja/või kui
loomade optimaalse heaolu loomiseks sobivad alterna
tiivid ei ole kättesaadavad. Sellised erandid ei tohiks siiski
asendada nõuetekohast planeerimist. Selleks tuleks
planeerimise taset tõsta ning loomade heaolu tuleks
nõuetekohaselt integreerida nakkushaiguste situatsiooni
plaanidesse.

Loomahaigustest teatamise eesmärgil teatatakse haiguspu
hangutest vastavalt nõukogu 21. detsembri 1982. aasta
direktiivile 82/894/EMÜ (loomahaigustest teatamise
kohta ühenduses), (1) kasutades selleks loomahaigustest

(1) EÜT L 378, 31.12.1982, lk 58.
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teatamise süsteemi (ADNS). Praegu ei edastata ADNSi
kaudu eraldi teavet loomade heaolu kohta, kuid tulevikus
võib seda kõnealusel eesmärgil kohandada. Selle tule
musel tuleks ette näha erand loomade heaolu käsitlevast
aruandluskohustusest loomade arvu vähendamise korral,
et näha ette ADNSi edasist arendamist.

(51)

Kaasaegsed uimastamis- ja loomade liikumise piiramise
seadmed muutuvad üha keerukamaks ja komplitseeritu
maks ning nõuavad asjatundlikkust ja analüüsivõimet.
Seetõttu peaksid liikmesriigid tagama, et pädevale asutu
sele tehakse kättesaadavaks piisavad teaduslikud tõendid,
mida ametiisikud saaksid kasutada, kui on vaja hinnata
loomade uimastamise meetodeid või seadmeid.

(52)

Kõikide uimastamismeetodite tõhusus põhineb põhipara
meetrite kontrollil ja nende korrapärasel hindamisel.
Loomade hukkamisel kasutatavaid käitlemis- ja järeleval
vemenetlusi hõlmavate heade tavade juhiste väljatööta
mine on oluline selleks, et ettevõtjaid loomade heaolu
küsimustes asjakohaselt juhendada. Selliste juhiste hinda
mine nõuab teadusvaldkonna teadmisi, praktilisi koge
musi ja sidusrühmadevahelisi kompromisse. Igas liikmes
riigis peaks kõnealust ülesannet täitma tugikeskus või
võrgustik, mis teeb koostööd asjaomaste huvitatud isiku
tega.

(53)

Pädevustunnistuste väljastamine peaks olema ühtlustatud.
Seetõttu peaksid pädevustunnistusi väljastavad asutused
või üksused olema akrediteeritud kooskõlas kooskõlas
tatud standarditega, mida tuleks teaduslikult hinnata.
Artikli 20 kohaselt teadusabi osutavad asutused peaksid
vajaduse korral esitama oma arvamuse, mis käsitleb päde
vustunnistusi väljastavate asutuste või üksuste suutlikkust
ja sobivust.

(54)

Määrusega (EÜ) nr 882/2004 on ette nähtud teatavad
meetmed, mida pädev asutus peab võtma nõuete rikku
mise korral, eriti siis, kui on tuvastatud heaolu käsitlevate
eeskirjade nõuete rikkumine. Järelikult on vaja ette näha
üksnes täiendavad meetmed, mis tulenevad konkreetselt
käesolevast määrusest.

(55)

Määruses (EÜ) nr 178/2002 nõutakse Euroopa Toidu
ohutusametilt ameti tegevusvaldkondades töötavate orga
nisatsioonide võrgustiku moodustamise edendamist, et
hõlbustada teadusalast koostööd, teabevahetust, ühispro
jektide väljatöötamist ja rakendamist, kogemuste ja pari
mate tavade vahetamist toidualaste õigusaktide vald
konnas.
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(56)

Pädevus- ja koolitustunnistuste väljastamine peaks olema
ühtlustatud. Käesolevas määruses tuleks seetõttu ette
näha liikmesriikide vastavad kohustused ja tunnistuste
väljastamise, peatamise ja tühistamise kord.

(57)

Euroopa kodanikud eeldavad, et loomade tapmisel järgi
takse loomade heaolu miinimumeeskirju. Teatud vald
kondades sõltub loomadesse suhtumine riikides valitseva
test erinevatest arusaamistest ning mõnes liikmesriigis on
vajadus säilitada või võtta vastu loomade heaolu eeskirju,
mis on ulatuslikumad ühenduse tasandil heakskiidetutest.
Loomade huvides ja tingimusel, et see ei mõjuta siseturu
toimimist, on asjakohane võimaldada liikmesriikidele
teatud paindlikkus säilitada või teatud spetsiifilistes vald
kondades ka vastu võtta ulatuslikumaid siseriiklikke
eeskirju.

Oluline on tagada, et liikmesriigid ei kasuta selliseid sise
riiklikke eeskirju viisil, mis häirib siseturu nõuetekohast
toimimist.
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takse loomade heaolu surmamisel, ei suuda liikmesriigid
piisavalt saavutada ning käesoleva määruse ulatuse ja
mõju tõttu on seda parem saavutada ühenduse tasandil,
võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealu
ses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte koha
selt on selle eesmärgi saavutamiseks vajalik ja asjakohane
kehtestada erieeskirjad, milles käsitletakse loomade
surmamist toidu, villa, naha, karusnaha või muude
toodete saamise eesmärgil ning surmamisega seotud
toiminguid. Käesolev määrus ei lähe selle eesmärgi saavu
tamiseks vajalikust kaugemale.

(62)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed
tuleks vastu võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999.
aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse
komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (1),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK
SISU, REGULEERIMISALA JA MÕISTED
(58)

(59)

(60)

Mõnes käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvas
valdkonnas, eelkõige tehistingimustes kasvatatavate
kalade ja selilipööramise abil veiste liikumise piiramise
küsimuses, vajab nõukogu enne üksikasjalike eeskirjade
kehtestamist täiendavat teaduslikku, sotsiaalset ja majan
duslikku teavet. Seetõttu on vajalik, et komisjon esitaks
nõukogule kõnealuse teabe, enne kui teeb ettepaneku
käesoleva määruse kõnealuste valdkondade muutmiseks.

Tapamajade planeering, konstruktsioon ja sisseseade
nõuab pikaajalist kavandamist ja investeerimist. Seepärast
on vaja käesoleva määrusega ette näha asjakohane ülemi
nekuperiood, mis võimaldab kõnealusel tööstusel koha
neda käesolevas määruses sätestatud nõuetega. Ülemine
kuperioodi jooksul tuleks jätkata direktiivi 93/119/EÜ
selliste nõuete kohaldamist, mis kehtivad tapamajade
planeeringu, konstruktsiooni ja sisseseade suhtes.

Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad karistuste
kohta, mida on võimalik kohaldada käesoleva määruse
sätete rikkumise korral, ja tagama nende rakendamise.
Need karistused peaksid olema tõhusad, proportsio
naalsed ja hoiatavad.

Artikkel 1
Sisu ja reguleerimisala
1.
Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad toidu, villa,
naha, karusnaha või muude toodete tootmiseks aretatavate või
peetavate loomade surmamise ning loomade arvu vähendamise
eesmärgil loomade surmamise ja nendega seotud toimingute
kohta.

Kalade suhtes kohaldatakse siiski üksnes artikli 3 lõikes 1 sätes
tatud nõudeid.

2.
II peatükki, välja arvatud artikli 3 lõiked 1 ja 2, III
peatükki ja IV peatükki, välja arvatud selle artikkel 19, ei kohal
data väljaspool tapamaja hädatapmise suhtes ega ka siis, kui
nimetatud sätete järgimine tekitaks otsese ja tõsise ohu inimeste
tervisele ja ohutusele.

3.

Käesolevat määrust ei kohaldata järgmistel juhtudel:

a) kui loomad surmatakse

i) pädeva asutuse järelevalve all teaduslike katsete käigus;
(61)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt tagada ühtlus
tatud lähenemisviis seoses standarditega, millega kaits

(1) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
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ii) jahipidamise või harrastuskalapüügi ajal;
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mine on sündmuse endaga võrreldes vähese tähtsusega ja
sellel ei ole majanduslikku kaalu;

iii) kultuuri- või spordisündmuste ajal;

b) kodulindude, küülikute ja jäneste suhtes, kui omanik tapab
need väljaspool tapamaja koduseks isiklikuks tarbimiseks.

i) „standardne töökord” – kirjalike juhiste komplekt, mille
eesmärk on ühetaolisuse saavutamine konkreetse funktsiooni
või standardi rakendamisel;

j) „tapmine” – loomade hukkamine inimtarbimiseks;
Artikkel 2
Mõisted
Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „surmamine” – tahtlikult algatatud protsess, mis põhjustab
looma surma;

b) „seotud toimingud” – surmamisega seoses ja surmamiseks
ette nähtud kohas sooritatavad toimingud, näiteks loomade
käitlemine, tapaeelne pidamine, liikumise piiramine, uimasta
mine ja veretustamine;

k) „tapamaja” – määruse (EÜ) nr 853/2004 reguleerimisalasse
kuuluv ettevõte maismaaloomade tapmiseks;

l) „ettevõtja” – füüsiline või juriidiline isik, kelle kontrolli alla
kuulub ettevõte, mis tegeleb loomade surmamisega või mis
tahes seotud toimingutega, mis kuuluvad käesoleva määruse
reguleerimisalasse;

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

c) „loom” – mis tahes selgroogne loom, välja arvatud roomajad
ja kahepaiksed;

d) „hädatapmine” – selliste loomade surmamine, kellel on tõsine
vigastus või haigus, mis tekitab tugevat valu või kannatusi,
mida muude praktiliste vahenditega ei ole võimalik leeven
dada;

e) „tapaeelne pidamine” – loomade hoidmine tallides, latrites,
katusealustes või väljadel seoses tapamajas sooritatavate
toimingutega või nende osana;

f) „uimastamine” – tahtlikult käivitatud protsess, mis ilma valu
tekitamata põhjustab teadvuse ja tundlikkuse kaotust, seal
hulgas igasugune silmapilkse surmaga lõppev protsess;

g) „riitus” – loomade tapmisega seotud toimingute rida, mis on
ette nähtud usundite raames;

h) „kultuuri- või spordisündmused” – sündmused, mis on oma
põhiolemuselt ja ülekaalukalt seotud pikaaegsete kultuuritra
ditsioonide või sporditegevusega, sealhulgas võidujooks ja
muud võistlusvormid, kui need ei ole seotud liha või
muude loomsete saaduste tootmisega või kui selline toot

n) „loomade arvu vähendamine” – pädeva asutuse järelevalve all
toimuv loomade surmamise protsess rahvatervise, loomade
tervise, loomade heaolu või keskkonnaga seotud põhjustel;

o) „kodulinnud” – tehistingimustes peetavad linnud, sealhulgas
kodulindudeks mitte peetavad linnud, keda siiski peetakse
tehistingimustes koduloomadena, välja arvatud silerinnalised
linnud;

p) „liikumise piiramine” – looma suhtes sellise menetluse kohal
damine, mille eesmärk on piirata looma liikumist tõhusa
uimastamise ja surmamise hõlbustamiseks, hoidudes
seejuures põhjustamast välditavat valu, hirmu või ärritamist;

q) „pädev asutus” – liikmesriigi keskasutus, mis on pädev käes
oleva määruse nõuetele vastavuse tagamiseks, või mis tahes
muu asutus, millele kõnealune keskasutus on selle pädevuse
delegeerinud;

r) „kesknärvisüsteemi hävitamine” – kesknärvisüsteemikudede ja
seljaaju vigastamine koljuõõnde viidava pika vardakujulise
instrumendi abil.
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II PEATÜKK
ÜLDNÕUDED

L 303/9

närvisüsteemi hävitamine, hukkamine elektrivooluga või püsiva
anoksia esilekutsumine.

Artikkel 3
Üldnõuded surmamisel ja sellega seotud toimingute
tegemisel
1.
Loomi tuleb surmamisel ja sellega seotud toimingutes
säästa kõikidest välditavatest valudest, ängist ja kannatustest.

2.
Teaduse ja tehnika arengu arvessevõtmiseks võib I lisa
muuta vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele, võttes
aluseks Euroopa Toiduohutusameti arvamuse.

2.
Lõike 1 kohaldamiseks võtavad eeskätt ettevõtjad vajalikke
meetmeid, et

Kõigi selliste muudatuste puhul tagatakse loomade heaolu
selline tase, mis on vähemalt samaväärne olemasolevate meeto
dite abil saavutatud tasemega.

a) loomadele oleks tagatud füüsiline mugavus ja kaitse, eriti
nende hoidmine puhtana ja nõuetekohastes termilistes tingi
mustes, ning kukkumise ja libisemise vältimine;

3.
Ühenduse suunised I lisas esitatud meetodite kohta võib
vastu võtta vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele.

b) loomad oleks kaitstud vigastuste eest;

4.
Lõike 1 nõudeid ei kohaldata loomade suhtes, kelle puhul
teatud religioossete rituaalide tõttu kasutatakse erilisi tapmis
viise, tingimusel et tapmine toimub tapamajas.

c) loomi peetaks ja käideldaks tingimustes, milles on arvestatud
nende tavapärast käitumist;
Artikkel 5
d) loomadel ei esineks välditava valu või hirmu või muu
ebanormaalse käitumise tunnuseid;

e) loomad ei peaks kannatama pikemaajalise toiduta ja veeta
olemise tõttu;

f) hoida ära loomade välditavat kokkupuudet teiste loomadega,
mis võib ohustada loomade heaolu.

3.
Loomade surmamiseks ja sellega seotud toiminguteks
kasutatavad rajatised projekteeritakse, ehitatakse, neid hoolda
takse ja kasutatakse nii, et aasta läbi oleks tagatud lõigetes 1
ja 2 sätestatud nõuete täitmine rajatise eeldatavates tegutsemis
tingimustes.

Artikkel 4

Uimastamise kontrollimine
1.
Ettevõtjad tagavad, et uimastamise eest vastutavad isikud
või teised selleks määratud töötajad teevad korrapäraselt kont
rolle, veendumaks, et loomadel puuduvad teadvuseloleku või
tundlikkuse tunnused uimastamisprotsessi lõppemise ja surma
saabumise vahelises ajavahemikus.

Nende kontrollide jaoks kasutatakse piisavalt representatiivset
loomade valimit ning kontrollimissageduse kindlaksmääramisel
võetakse arvesse eelmiste kontrollide tulemusi ja kõiki tegureid,
mis võivad mõjutada uimastamisprotsessi tõhusust.

Kui kontrollimise tulemusel ilmneb, et loom ei ole nõuetekoha
selt uimastatud, võtab uimastamise eest vastutav isik viivitama
tult asjakohaseid meetmeid, mis on kindlaks määratud stan
dardses töökorras, mis koostatakse vastavalt artikli 6 lõikele 2.

1.
Loomi tohib surmata üksnes pärast uimastamist, mida
tehakse vastavalt I lisas sätestatud meetoditele ning nende
meetodite kohaldamisega seonduvatele erinõuetele. Teadvuse ja
tundlikkuse puudumine tagatakse kuni loomade surmani.

2.
Kui artikli 4 lõike 4 kohaldamisel surmatakse loomi eelne
valt uimastamata, kontrollivad tapmise eest vastutavad isikud
korrapäraselt, ega loomadel ei esine mingeid teadvuseloleku
või tundlikkuse tunnuseid, enne kui lõpetatakse nende liikumise
piiramine, ega mingeid elusoleku tunnuseid, enne kui lihakeha
korrastatakse või töödeldakse kuuma veega.

I lisas kirjeldatud meetoditele, mis ei too kaasa silmapilkset
surma (edaspidi „lihtne uimastamine”), järgneb võimalikult
kiiresti menetlus, mis tagab surma, näiteks veretustamine, kesk

3.
Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel võivad ettevõtjad kasutada
kontrollimenetlusi, mida kirjeldatakse artiklis 13 osutatud
heade tavade juhistes.

Uimastamismeetodid

L 303/10

ET

Euroopa Liidu Teataja

4.
Asjakohasel juhul võib teatavate uimastamismeetodite
kõrgetasemelist usaldusväärsust arvesse võttes ning Euroopa
Toiduohutusameti arvamuse alusel teha vastavalt artikli 25
lõikes 2 osutatud menetlusele erandeid lõikes 1 sätestatud nõue
test.

Artikkel 6
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2.
Ettevõtjad tagavad, et järgmised tapatoimingud sooritavad
üksnes isikud, kellel on olemas artikli 21 kohane pädevustun
nistus, mis kinnitab nende pädevust nimetatud toimingute tege
miseks vastavalt käesolevas määruses sätestatud eeskirjadele:

a) loomade pidamine ja hooldamine enne nende liikumise
piiramist;

Standardne töökord
1.
Ettevõtjad planeerivad loomade surmamise ja sellega
seotud toimingud ette ning viivad need läbi standardse töökorra
kohaselt.

2.
Ettevõtjad koostavad standardse töökorra ja rakendavad
seda, et tagada surmamise ja sellega seotud toimingute vastavuse
artikli 3 lõikele 1.

Uimastamise puhul standardses töökorras

b) loomade liikumise piiramine uimastamise või surmamise
eesmärgil;

c) loomade uimastamine;

d) uimastamise tõhususe hindamine;

e) elusloomadele köidikahelate asetamine või nende ülesriputa
mine;

a) võetakse arvesse tootjate soovitusi;
f) elusloomade veretustamine;

b) määratakse iga kasutatud uimastamismeetodi jaoks põhipa
rameetrid, mis on sätestatud I lisa I peatükis, võttes aluseks
kättesaadavad teaduslikud tõendid, et tagada meetodite tule
muslikkus loomade uimastamisel;

c) täpsustatakse meetmed, mis võetakse, kui artiklis 5 osutatud
kontrollide tulemusel ilmneb, et loom ei ole nõuetekohaselt
uimastatud, või kui loomade tapmisel artikli 4 lõike 4 koha
selt ilmneb, et loomal esineb veel elusoleku tunnuseid.

g) tapmine vastavalt artikli 4 lõikele 4.

3.
Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud
kohustust, surmatakse karusloomad sellise isiku juuresolekul ja
järelevalve all, kellel on artiklis 21 osutatud pädevustunnistus,
mis on välja antud kõigi nende toimingute jaoks, mida soorita
takse tema järelevalve all. Karusnahafarmide ettevõtjad teatavad
enne pädevale asutusele, millal loomade surmamine aset leiab.

Artikkel 8
3.
Käesoleva artikli lõike 2 kohaldamisel võib ettevõtja kasu
tada standardset töökorda, mida kirjeldatakse artiklis 13
osutatud heade tavade juhistes.

4.
Ettevõtjad edastavad oma standardse töökorra pädevale
asutusele, kui viimane seda nõuab.

Artikkel 7

Loomade liikumise piiramise ja uimastamisseadmete
kasutusjuhendid
Tooteid, mida turustatakse või reklaamitakse loomade liikumise
piiramise või uimastamisseadmetena, võib müüa üksnes siis, kui
nendega on kaasas asjakohased juhendid nende kasutamise
kohta, millega tagatakse loomade heaolu optimaalsed tingi
mused. Ühtlasi teevad tootjad kõnealused juhendid avalikkusele
interneti kaudu kättesaadavaks.

Juhendites täpsustatakse eelkõige järgmist:

Pädevustase ja -tunnistus
1.
Surmamist ja sellega seotud toiminguid tohivad teha
üksnes vastava pädevustasemega isikud viisil, millega ei tekitata
loomadele välditavat valu, ängi või kannatusi.

a) loomade liigid, kategooriad, kogused ja/või kaal, mille jaoks
seade on ette nähtud;
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b) soovitatavad parameetrid, mis vastavad erinevatele kasutus
olukordadele, sealhulgas I lisa I peatükis kirjeldatud põhipa
rameetrid;

c) uimastamisseadmete tõhususe seire meetod, millega hinna
takse vastavust käesoleva määruse eeskirjadele;

d) hooldusalased soovitused ja vajaduse korral soovitused
uimastamisseadmete kalibreerimise kohta.

Artikkel 9
Liikumise piiramise ja uimastamisseadmete kasutamine
1.
Ettevõtjad tagavad, et kõiki seadmeid, mida kasutatakse
loomade liikumise piiramiseks või uimastamiseks, hooldavad
ja kontrollivad tootja juhendite kohaselt sel eesmärgil eriväl
jaõppe saanud isikud.
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Artikkel 11
Väikestes kogustes kodulinnu-, küüliku- ja jäneseliha
otsetarne
1.
Lõpptarbijale või lõpptarbijat otse varustavatele kohalikele
jaemüüjatele väikestes kogustes liha otsetarnimise eesmärgil
taludes tapetavate kodulindude, küülikute ja jäneste suhtes
kohaldatakse üksnes nõudeid, mis on sätestatud artikli 3 lõikes
1, artikli 4 lõikes 1 ja artikli 7 lõikes 1, tingimusel et talus
tapetavate loomade arv ei ületa maksimaalset loomade arvu,
mis kehtestatakse vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menet
lusele.

2.
Kõnealuste loomade tapmise suhtes kohaldatakse käesole
va määruse II ja III peatükis sätestatud nõudeid, kui tapetavate
loomade arv ületab käesoleva artikli lõikes 1 osutatud maksi
mumarvu.

Artikkel 12
Ettevõtjad koostavad hooldusaruande. Ettevõtjad säilitavad neid
aruandeid vähemalt ühe aasta jooksul ja teevad need pädevale
asutusele nõudmisel kättesaadavaks.

2.
Ettevõtjad tagavad, et uimastamistoimingute ajal on koha
peal viivitamatult kättesaadavad asjakohased varuseadmed, mida
saab kasutada, kui algselt kasutatud uimastamisseade peaks rikki
minema. Varumeetod võib esialgsest erineda.

3.
Ettevõtjad tagavad, et looma ei paigutata liikumise piira
mise, sealhulgas pea liikumise piiramise seadmesse enne, kui
uimastamise või veretustamise eest vastutav isik on valmis
looma uimastama või veretustama võimalikult kiiresti.

Artikkel 10

Import kolmandatest riikidest
Käesoleva määruse II ja III peatükis sätestatud nõudeid kohalda
takse määruse (EÜ) nr 854/2004 artikli 12 lõike 2 punkti a
rakendamisel.

Kolmandast riigist imporditud liha terviseohutuse sertifikaadile
peab olema lisatud tõend, millega tõendatakse, et täidetud on
nõuded, mis on vähemalt samaväärsed käesoleva määruse II ja
III peatükis sätestatud nõuetega.

Artikkel 13
Heade tavade juhiste väljatöötamine ja levitamine
1.
Liikmesriigid soodustavad heade tavade juhiste väljatööta
mist ja levitamist, mille eesmärk on hõlbustada käesoleva
määruse rakendamist.

Kodune isiklik tarbimine
Väljaspool tapamaja koduseks isiklikuks tarbimiseks tapetavate
kodulindude, küülikute ja jäneste hulka mittekuuluvate loomade
tapmise ja sellega seonduvate toimingute, mida teeb loomade
omanik või tema vastutusel ja järelevalve all tegutsev isik, suhtes
kohaldatakse üksnes nõudeid, mis on sätestatud artikli 3 lõikes
1, artikli 4 lõikes 1 ja artikli 7 lõikes 1.

Väljaspool tapamaja koduseks isiklikuks tarbimiseks tapetavate
loomade, välja arvatud kodulinnud, küülikud, jänesed, sead,
lambad ja kitsed, tapmise, mida teostab loomade omanik või
tema vastutusel ja järelevalve all tegutsev isik, suhtes kohalda
takse siiski ka nõudeid, mis on sätestatud artikli 15 lõikes 3
ning III lisa punktides 1.8–1.11, punktis 3.1 ja lihtsa uimasta
mise suhtes ka punktis 3.2.

2.
Pärast heade tavade juhiste väljatöötamist arendavad ette
võtjate organisatsioonid neid edasi ja levitavad neid,

a) konsulteerides asjaomaste valitsusväliste organisatsioonide
esindajate, pädevate asutuste ja teiste huvitatud isikutega;

b) võttes arvesse artikli 20 lõike 1 punktis c osutatud teadus
likke arvamusi.
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3.
Pädev asutus hindab heade tavade juhiseid, tagamaks et
need on töötatud välja lõike 2 kohaselt ning et nad on koos
kõlas olemasolevate ühenduse suunistega.

4.
Kui ettevõtjate organisatsioonid ei esita heade tavade juhi
seid, võib pädev asutus töötada välja ja avaldada enda heade
tavade juhised.

5.
Liikmesriigid edastavad komisjonile kõik heade tavade
juhised, mille pädev asutus on heaks kiitnud. Komisjon loob
ja haldab kõnealuste juhiste registreerimise süsteemi ning
võimaldab liikmesriikidele selle kasutamise.
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b) teaduse ja tehnika arenguga kohandamiseks vajalikud
muudatused II lisas.

Esimese lõigu punktis a osutatud erandite vastuvõtmiseni võivad
liikmesriigid kehtestada või hoida alal siseriiklikud eeskirjad lii
kuvate tapamajade kohta.

4.
Ühenduse suunised käesoleva artikli lõike 2 ja II lisa
rakendamiseks võib vastu võtta vastavalt artikli 25 lõikes 2
osutatud menetlusele.

Artikkel 15
Käitlemine ja liikumise piiramine tapamajades
III PEATÜKK
TAPAMAJADE SUHTES KOHALDATAVAD LISANÕUDED

1.
Ettevõtjad tagavad III lisas esitatud tapamajade tööeeskir
jade järgimise.

Artikkel 14
Tapamajade planeering, konstruktsioon ja sisseseade
1.
Ettevõtjad tagavad, et tapamajade planeering ja konstrukt
sioon ning nendes kasutatav sisseseade vastab II lisas esitatud
eeskirjadele.

2.
Käesoleva määruse kohaldamiseks esitavad ettevõtjad
nõudmisel määruse (EÜ) nr 853/2004 artiklis 4 osutatud päde
vale asutusele iga tapamaja kohta vähemalt järgmise teabe:

a) iga tapaliini maksimaalne
loomade arvuna tunnis;

läbilaskevõime

2.
Ettevõtjad tagavad, et kõikide selliste loomade liikumine,
kes surmatakse artikli 4 lõike 4 kohaselt eelnevalt uimastamata,
on individuaalselt piiratud; mäletsejaliste liikumist piiratakse
mehaaniliselt.

Veiste liikumise piiramiseks nende selilipööramist või mis tahes
muud ebaloomulikku asendit kasutavaid süsteeme ei tohi kasu
tada, välja arvatud juhul, kui loomad tapetakse artikli 4 lõike 4
kohaselt, ning tingimusel, et süsteemid on varustatud seadisega,
mis ei lase loomal pead külg- või vertikaalsuunas liigutada, ning
et süsteeme saab kohandada vastavalt looma suurusele.

väljendatuna
3.

b) loomakategooriad ja kaal, mille puhul tohib kasutada ole
masolevaid liikumise piiramise või uimastamisseadmeid;

Järgmised liikumise piiramise meetodid on keelatud:

a) teadvusel loomade ülesriputamine;

c) iga tapaeelse pidamise ala maksimaalne mahutavus.

b) loomade jalgade mehaaniline kinnipigistamine või kinnisidu
mine;

Pädev asutus hindab ettevõtja esitatud ja esimesele lõigule
vastavat teavet, kui ta teeb otsuse tapamaja heakskiitmise kohta.

c) seljaaju katkestamine, kasutades näiteks nuga või pussnuga;

3.
Vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele võib
vastu võtta järgmise:

d) elektrivoolu kasutamine looma liikumatuks tegemiseks, nii et
see ei uimasta ega surma loomi kontrollitult, eriti kui kasu
tatav elektrivool ei läbista peaaju.

a) liikuvate tapamajade suhtes tehtavad erandid II lisas sätes
tatud reeglitest;

Punkte a ja b ei kohaldata siiski kodulindude puhul kasutatavate
köidikahelate suhtes.
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4.
Teaduse ja tehnika arengu, sealhulgas Euroopa Toiduohu
tusameti arvamuse arvessevõtmiseks võib III lisa muuta vastavalt
artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele.

mine või personali vahetumine ning see peab tagama saadud
tulemuste usaldusväärsuse kõrge taseme.

5.
Ühenduse suunised III lisas sätestatud eeskirjade rakenda
miseks võib vastu võtta vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud
menetlusele.

5.
Käesoleva artikli lõigete 1–4 kohaldamisel võivad ette
võtjad kasutada seiremenetlusi, mida kirjeldatakse artiklis 13
osutatud heade tavade juhistes.

Artikkel 16
Tapamajades kasutatavad seiremenetlused
1.
Artikli 5 kohaldamiseks kehtestavad ettevõtjad asjakohased
seiremenetlused ja rakendavad neid tapamajades.

2.
Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud seiremenetlustega kirjel
datakse artiklis 5 osutatud kontrollide tegemise moodust ning
need sisaldavad vähemalt järgmist:

6.
Ühenduse suunised tapamajade seiremenetluste kohta võib
vastu võtta vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele.

Artikkel 17
Loomade heaolu eest vastutav töötaja
1.
Ettevõtjad määravad iga tapamaja jaoks loomade heaolu
eest vastutava töötaja, kes aitab neil tagada, et järgitakse käes
oleva määrusega kehtestatud eeskirju.

a) seiremenetluse eest vastutavate isikute nimed;

b) teadvusetuse ja teadvusel oleku või tundlikkuse tunnuste
tuvastamise näitajad loomadel; näitajad, mis on välja
töötatud, et tuvastada elusoleku tunnuste puudumist
loomadel, kes on tapetud artikli 4 lõike 4 kohaselt;

c) kriteeriumid, mille abil tehakse kindlaks, kas punktis b
osutatud näitajate tulemused on rahuldavad;

2.
Loomade heaolu eest vastutav töötaja on ettevõtja otseses
alluvuses ning annab loomade heaoluga seotud küsimustes aru
otse ettevõtjale. Tema ametikoht võimaldab tal nõuda tapamaja
personalilt mis tahes parandusmeetmete võtmist, mis on vaja
likud käesoleva määrusega kehtestatud eeskirjade järgimiseks.

3.
Loomade heaolu eest vastutava töötaja ametikohustused
tuleb tapamaja standardses töökorras kindlaks määrata ja asja
omast personali tuleb nendest teavitada.

d) asjaolud, mille esinemisel seire peab toimuma, ja/või aeg,
millal seire peab toimuma;

e) loomade arv seire käigus kontrollitavas valimis;

f) asjakohased menetlused, millega tagatakse, et juhul, kui
punktis c osutatud kriteeriume ei täideta, vaadatakse uimas
tamis- või surmamistoimingud läbi, et selgitada välja
puuduste põhjused ja teha toimingutes vajalikud muuda
tused.

4.
Loomade heaolu eest vastutaval töötajal peab olema artik
lis 21 osutatud pädevustunnistus, mis on välja antud kõigi
nende tapamajas tehtavate toimingute jaoks, mille eest ta
vastutab.

5.
Loomade heaolu eest vastutav töötaja registreerib tapa
majas, kus ta oma tööülesandeid täidab, võetud meetmed
loomade heaolu parandamiseks. Kõnealune aruanne säilitatakse
vähemalt ühe aasta jooksul ja see tehakse pädevale asutusele
nõudmisel kättesaadavaks.

3.
Ettevõtjad kehtestavad spetsiifilise seiremenetluse iga tapa
liini jaoks.

4.
Kontrollide sageduse määramisel võetakse arvesse selliseid
peamisi riskitegureid nagu tapaloomade liigi või suuruse muut

6.
Lõikeid 1–5 ei kohaldata tapamajade suhtes, kus tapetakse
vähem kui 1 000 loomühikut imetajaid või 150 000 ühikut
lindusid või küülikuid aasta jooksul.
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Esimeses lõigus kasutatud mõiste „loomühik” on standardne
mõõtühik, mis võimaldab eri liiki kariloomi käsitlevaid andmeid
võrdlemise eesmärgil koondada.

2.
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Pädev asutus

a) tagab toimingute tegemise vastavalt lõikes 1 osutatud tege
vuskavale;
Esimese lõigu kohaldamisel kasutavad liikmesriigid järgmisi
võrdusmäärasid:
b) võtab kõik asjakohased meetmed, et tagada loomade heaolu
parimates võimalikes tingimustes.
a) täiskasvanud veised nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta
määruse (EÜ) nr 1234/2007 (millega kehtestatakse põlluma
jandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate
põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne
määrus)) (1) tähenduses ja hobused: üks loomühik;

3.
Käesoleva artikli kohaldamisel ja seoses erakordsete asja
oludega võib pädev asutus lubada erandi tegemist käesoleva
määruse sätetest, kui ta leiab, et nõuete täitmine võib tõenäoli
selt mõjutada inimeste tervist või aeglustada oluliselt haigus
tõrjet.

b) muud veised: 0,50 loomühikut;

c) sead eluskaaluga üle 100 kg: 0,20 loomühikut;

4.
Iga aasta 30. juuniks edastab lõikes 1 osutatud pädev
asutus komisjonile aruande eelneval aastal tehtud loomade
arvu vähendamise toimingute kohta ja teeb selle interneti
kaudu avalikkusele kättesaadavaks.

d) muud sead: 0,15 loomühikut;

Iga loomade arvu vähendamise toimingu kohta sisaldab kõne
alune aruanne eelkõige järgmist teavet:

e) lambad ja kitsed: 0,10 loomühikut;

a) loomade arvu vähendamise põhjused;

f) lambatalled, kitsetalled ja põrsad eluskaaluga alla 15 kg: 0,05
loomühikut.

b) surmatud loomade liik ja arv;

c) kasutatud uimastamis- ja surmamismeetodid;
IV PEATÜKK
LOOMADE ARVU VÄHENDAMINE JA HÄDATAPMINE

Artikkel 18
Loomade arvu vähendamine
1.
Loomade arvu vähendamise toimingu eest vastutav pädev
asutus peab enne toimingu alustamist koostama tegevuskava,
millega tagatakse vastavus käesolevas määruses sätestatud eeskir
jadele.

Lähtudes oletatava haiguspuhangu ulatuse ja asukoha kohta
esitatud hüpoteesidest, sisaldavad ühenduse loomatervist käsitle
vates õigusaktides nõutud situatsiooniplaanid eelkõige kavan
datud uimastamis- ja surmamismeetodeid ning asjakohast
töökorda, mis tagab vastavuse käesolevas määruses sätestatud
eeskirjadele.
(1) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

d) esinenud raskuste kirjeldus ja kui see on asjakohane, siis ka
lahendused, mis aitasid asjaomaste loomade kannatusi
leevendada või minimeerida;

e) kõik lõike 3 kohaselt tehtud erandid.

5.
Ühenduse suunised loomade arvu vähendamist käsitleva
tegevuskava koostamiseks ja rakendamiseks võib vastu võtta
vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele.

6.
Vajaduse korral võib selleks, et võtta arvesse ADNSi
kogutud teavet, teha erandi käesoleva artikli lõikes 4 sätestatud
aruandluskohustusest vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud
menetlusele.
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Artikkel 19

Artikkel 21

Hädatapmine

Pädevustunnistus

Hädatapmise korral võtab asjaomaste loomade pidaja vajalikud
meetmed loomade võimalikult kiireks surmamiseks.

1.
Artikli 7 kohaldamiseks määravad liikmesriigid pädeva
asutuse, mis

V PEATÜKK

a) tagab, et surmamise ja sellega seotud toimingutega tegelev
personal saab koolitust;

PÄDEV ASUTUS

Artikkel 20
Teadusabi
1.
Iga liikmesriik tagab, et pädevatele asutustele on nende
taotluse korral kättesaadav piisav sõltumatu teadusabi, pakkudes
järgmist:

b) väljastab pädevustunnistusi, mis kinnitavad, et on sooritatud
sõltumatu lõpueksam, mis hõlmab asjakohaseid loomakate
gooriaid ja artikli 7 lõigetes 2 ja 3 osutatud toiminguid ning
IV lisas esitatud teemasid;

c) kiidab heaks punktis a osutatud koolituskursuste õppekavad
ning punktis b osutatud eksamite sisu ja läbiviimise korra.
a) teaduslik ja tehniline eksperdiabi, mis on seotud artikli 14
lõikes 2 osutatud tapamajade heakskiitmisega ja uute uimas
tamismeetodite väljatöötamisega;

b) teaduslikud arvamused tootja juhendite kohta, mis käsitlevad
loomade liikumise piiramise ja uimastamise seadmete kasu
tamist ja hooldamist;

2.
Pädev asutus võib delegeerida kvalifikatsiooni kinnitava
lõpueksami läbiviimise ja pädevustunnistuse väljastamise eraldi
organisatsioonile või üksusele,

a) millel on selleks vajalikud kogemused, personal ja vahendid;

b) mis on sõltumatu ning mille tegevus seoses lõpueksami läbi
viimise ja pädevustunnistuste väljastamisega ei too kaasa
huvide konflikti.
c) teaduslikud arvamused tema territooriumil käesoleva
määruse kohaldamiseks välja töötatud heade tavade juhiste
kohta;

d) soovitused seoses käesoleva määruse kohaldamisega, eelkõige
seoses inspekteerimiste ja audititega;

e) arvamused erinevate organisatsioonide ja üksuste suutlikkuse
ja sobivuse kohta täita artikli 21 lõike 2 sätestatud nõudeid.

2.
Teadusabi võib anda võrgustiku kaudu, tingimusel et kõiki
lõikes 1 loetletud ülesandeid täidetakse seoses kõikide asja
omases liikmesriigis tehtavate asjakohaste toimingutega.

Selleks määrab iga liikmesriik kindlaks ühtse kontaktpunkti ja
teeb selle interneti kaudu avalikkusele kättesaadavaks. Selline
kontaktpunkt vastutab käesoleva määruse rakendamisega seotud
tehnilise ja teadusliku teabe ning parimate tavade jagamise eest
teiste kontaktpunktide ja komisjoniga.

Pädev asutus võib delegeerida ka koolituskursuste korraldamise
eraldi organisatsioonile või üksusele, kellel on selleks vajalikud
kogemused, personal ja vahendid.

Pädev asutus peab tegema üksikasjaliku teabe organisatsioonide
ja üksuste kohta, kellele sellised ülesanded on delegeeritud, inter
neti kaudu avalikkusele kättesaadavaks.

3.
Pädevustunnistustele märgitakse, milliste loomakategoo
riate, seadmete laadi ja artikli 7 lõigetes 2 või 3 loetletud
toimingute kohta need kehtivad.

4.
Liikmesriigid tunnistavad teistes liikmesriikides väljastatud
pädevustunnistusi.

5.
Pädev asutus võib välja anda ajutisi pädevustunnistusi,
tingimusel et

a) taotleja on registreeritud ühele lõike 1 punktis a osutatud
koolituskursustest;
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b) taotleja hakkab töötama sellise teise isiku juuresolekul ja
otsese järelevalve all, kellel on asjaomase konkreetse tegevuse
jaoks välja antud pädevustunnistus;

18.11.2009

c) tunnistada kehtetuks isikule käesoleva määruse kohaselt
väljastatud pädevustunnistuse või peatada selle kehtivuse,
kui kõnealuse isiku pädevus, teadmised või teadlikkus oma
ülesannetest ei ole enam piisavad nende toimingute tegemi
seks, mille kohta tunnistus väljastati;

c) ajutise tunnistuse kehtivus ei ületa kolme kuud ning

d) taotleja esitab kirjaliku avalduse, millega kinnitab, et talle ei
ole asjaomase konkreetse tegevuse jaoks varem antud muud
ajutist pädevustunnistust, või esitab pädevale asutusele
tõendid, et ta ei saanud sooritada lõpueksamit.

6.
Ilma et see piiraks kohtuasutuse või pädeva asutuse tehtud
loomade käitlemise keelamise otsuse kohaldamist, väljastatakse
pädevustunnistus, sealhulgas ajutine pädevustunnistus, ainult
juhul, kui taotleja esitab kirjaliku avalduse selle kohta, et ta ei
ole tunnistuse taotlemisele eelnenud kolme aasta jooksul tõsiselt
rikkunud ühenduse ja/või siseriiklikke loomakaitsealaseid õigus
norme.

7.
Liikmesriigid võivad käesoleva määruse kohaldamisel
tunnistada pädevustunnistustega samaväärseteks ka kvalifikat
siooni, mis on omandatud muul eesmärgil kui pädevustunnis
tuse saamiseks, tingimusel et selle omandamise tingimused on
samaväärsed käesolevas artiklis sätestatutega. Pädev asutus teeb
interneti kaudu avalikkusele kättesaadavaks ja ajakohastab
selliste kvalifikatsioonide loetelu, mis on tunnistatud pädevus
tunnistusega samaväärseks.

8.
Ühenduse suunised käesoleva artikli lõike 1 kohaldamiseks
võib vastu võtta vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlu
sele.

d) tunnistada kehtetuks artikli 21 lõikes 2 osutatud õiguse dele
geerimise või peatada selle kehtivuse;

e) nõuda artiklis 8 osutatud juhiste muutmist, võttes sealjuures
nõuetekohaselt arvesse artikli 20 lõike 1 punkti b kohaselt
esitatud teaduslikke arvamusi.

2.
Kui pädev asutus tunnistab pädevustunnistuse kehtetuks
või peatab selle kehtivuse, siis teavitab ta oma otsusest tunnis
tuse väljastanud pädevat asutust.

Artikkel 23
Karistused
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohal
datakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ja võtavad
vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ette nähtud
karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoia
tavad. Liikmesriigid teatavad neist sätetest komisjonile 1. jaanua
riks 2013 ja annavad viivitamata teada nende edaspidistest
muudatustest.

Artikkel 24
Rakenduseeskirjad

VI PEATÜKK

Käesoleva määruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad võib vastu
võtta vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele.

NÕUETE RIKKUMINE, KARISTUSED JA RAKENDUSVOLI
TUSED

Artikkel 22

Artikkel 25

Nõuete rikkumine

Komiteemenetlus

1.
Määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 54 kohaldamiseks võib
pädev asutus eeskätt

1.
Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 58
kohaselt loodud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

a) nõuda ettevõtjatelt standardse töökorra muutmist, eriti toot
mise aeglustamist või peatamist;

b) nõuda ettevõtjatelt artiklis 5 osutatud kontrollimiste sage
duse suurendamist ja artiklis 16 osutatud seiremenetluste
muutmist;

2.
Käesolevale lõikele viitamisel
1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

kohaldatakse

otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks
kehtestatakse kolm kuud.
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Kui komisjon peab seda asjakohaseks, võib ta heakskiidetud
siseriiklike meetmete alusel teha ettepaneku I lisa muutmiseks
vastavalt artikli 4 lõikele 2.

Artikkel 26
Rangemad siseriiklikud eeskirjad
1.
Käesoleva määrusega ei piirata liikmesriikide õigust säili
tada käesoleva määruse jõustumise ajal kehtivaid siseriiklikke
eeskirju, mille eesmärk on tagada ulatuslikum loomade kaitse
surmamisel.

4.
Liikmesriigid ei tohi keelata ega takistada teises liikmes
riigis surmatud loomadest saadud loomsete saaduste ringlusse
laskmist oma territooriumil, tuues põhjenduseks, et asjaomaseid
loomi ei ole surmatud vastavalt nende siseriiklikele eeskirjadele,
mille eesmärk on tagada ulatuslikum loomade kaitse surma
misel.

Enne 1. jaanuari 2013 edastavad liikmesriigid komisjonile teabe
selliste siseriiklike eeskirjade kohta. Komisjon teavitab teisi liik
mesriike kõnealustest eeskirjadest.
Artikkel 27
Aruannete esitamine
2.
Liikmesriigid võivad seoses järgmiste valdkondadega võtta
vastu siseriiklikud eeskirjad, mille eesmärk on tagada käesolevas
määruses sätestatust ulatuslikum loomade kaitse surmamisel:

a) loomade surmamine ja sellega seotud toimingud väljaspool
tapamajasid;

b) määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.6 määratletud
tehistingimustes peetavate ulukite (sealhulgas põhjapõtrade)
tapmine ja sellega seotud toimingud;

c) tapmine ja sellega seotud toimingud vastavalt artikli 4
lõikele 4.

Liikmesriigid edastavad komisjonile teabe selliste siseriiklike
eeskirjade kohta. Komisjon teavitab teisi liikmesriike kõnealus
test eeskirjadest.

3.
Kui liikmesriik peab uute teaduslike tõendite alusel vajali
kuks võtta I lisas osutatud uimastamismeetoditega seoses meet
meid, mille eesmärk on tagada ulatuslikum loomade kaitse
surmamisel, teavitab ta komisjoni kavandatud meetmetest.
Komisjon teavitab teisi liikmesriike kõnealustest meetmetest.

Komisjon esitab selle küsimuse artikli 25 lõikes 1 osutatud
komiteele ühe kuu jooksul teate saamisest ning, võttes aluseks
Euroopa Toiduohutusameti arvamuse, teeb otsuse asjaomaste
siseriiklike meetmete heakskiitmise või tagasilükkamise kohta
vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele.

1.
Komisjon esitab hiljemalt 8. detsembril 2014 Euroopa
Parlamendile ja nõukogule aruande võimaluse kohta kehtestada
teatavad nõuded seoses kalade kaitsmisega surmamisel, võttes
arvesse loomade heaoluga seotud aspekte ning sotsiaal-majan
duslikke ja keskkonnamõjusid. Kõnealusele aruandele lisatakse
vajaduse korral õigusakti ettepanekud eesmärgiga muuta käes
olevat määrust, lisades sellesse konkreetsed eeskirjad kalade
kaitse kohta surmamisel.

Liikmesriigid võivad kuni kõnealuste meetmete vastuvõtmiseni
jõusse jätta või vastu võtta oma siseriiklikud eeskirjad kalade
kaitse kohta surmamisel ning nad teavitavad komisjoni nime
tatud eeskirjadest.

2.
Komisjon esitab hiljemalt 8. detsembril 2012 Euroopa
Parlamendile ja nõukogule aruande, mis käsitleb veiste liikumise
piiramiseks nende selilipööramist või mis tahes muud ebaloo
mulikku asendit kasutavaid süsteeme. Kõnealune aruanne
põhineb sellise teadusuuringu tulemustel, mille käigus võrreldi
eespool nimetatud süsteeme süsteemidega, mille kasutamise
korral jäävad veised püstiasendisse, ning selles võetakse arvesse
loomade heaoluga seotud aspekte ja sotsiaal-majanduslikke
mõjusid, sealhulgas süsteemide vastuvõetavust religioossete
kogukondade jaoks ning käitajate ohutust. Kõnealusele aruan
dele lisatakse vajaduse korral õigusakti ettepanekud eesmärgiga
muuta käesolevat määrust; kõnealused ettepanekud käsitlevad
süsteeme, millega piiratakse veiste liikumist nende selilipööra
mise või mis tahes muu ebaloomulikku asendi abil.

3.
Komisjon esitab hiljemalt 8. detsembril 2013 Euroopa
Parlamendile ja nõukogule aruande kodulindude erinevate
uimastamismeetodite kohta ning eelkõige lindude mitmekordse
veevannis uimastamise kohta, võttes arvesse loomade heaoluga
seotud aspekte ning sotsiaal-majanduslikke ja keskkonnamõ
jusid.
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Artikkel 28

Artikkel 29

Kehtetuks tunnistamine

Üleminekusätted

Direktiiv 93/119/EMÜ tunnistatakse kehtetuks.

Käesoleva määruse artikli 29 lõike 1 kohaldamisel jätkatakse
siiski direktiivi 93/119/EMÜ järgmiste sätete kohaldamist:
a) A lisa:
i) I jao punkt 1;
ii) II jao punkt 1 ja punkti 3 teine lause ning punktid 6, 7 ja
8 ning punkti 9 esimene lause;
b) C lisa II jao punkt 3.A.2, punkti 3.B.1 esimene lõik, punkt
3.B.2, punkt 3.B.4 ning punktid 4.2 ja 4.3.
2.
Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viide
tena käesolevale määrusele.

1.
Kuni 8. detsembrini 2019 kohaldatakse artikli 14 lõiget 1
üksnes uute tapamajade või uute planeeringute, konstruktsioo
nide või sisseseadete suhtes, mis on hõlmatud II lisas esitatud
eeskirjadega ja mida ei ole võetud kasutusele enne 1. jaanuari
2013.
2.
Kuni 8. detsembrini 2015 võivad liikmesriigid ette näha,
et artiklis 21 osutatud pädevustunnistused väljastatakse lihtsus
tatud korras nendele isikutele, kellel on asjaomasel kutsealal
vähemalt kolmeaastane töökogemus.
Artikkel 30
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. september 2009
Nõukogu nimel
eesistuja
M. OLOFSSON
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I LISA
UIMASTAMISMEETODITE LOETELU NING KIRJELDUS
(nimetatud artiklis 4)
I PEATÜKK
Meetodid
Tabel 1. Mehaanilised meetodid

Nr

1

Nimetus

Läbistav poltpüstol

Kirjeldus

Tõsine ja pöördumatu
ajukahjustus, mille tekitab
poldi löök ja sissetungimine.
Lihtne uimastamine.

Kasutamistingimused

Põhiparameetrid

Kõik liigid.

Lasu koht ja suund.

Tapmine, loomade arvu
vähendamine ja muud
olukorrad.

Poldi asjakohane kiirus,
väljumise pikkus ja läbimõõt
vastavalt looma suurusele ja
liigile.

Erinõuded teatavate
meetodite puhul –
käesoleva lisa II
peatükk

Ei kohaldata.

Maksimaalne uimastamise ja
veretustamise/surmamise
vaheline ajavahemik (s).

2

Mitteläbistav poltpüstol

Tõsine ajukahjustus, mille
tekitab mitteläbistava poldi
löök.
Lihtne uimastamine.

3

4

Kuul ja tulirelv

Matseratsioon

Mäletsejad, kodulinnud,
küülikud ja jänesed.
Tapmine ainult mäletsejate
puhul.

Lasu koht ja suund.

Punkt 1.

Poldi asjakohane kiirus, läbi
mõõt ja kuju vastavalt looma
suurusele ja liigile.

Tapmine, loomade arvu
vähendamine ja muud
olukorrad kodulindude,
küülikute ja jäneste puhul.

Laengu tugevus.

Tõsine ja pöördumatu
ajukahjustus, mille tekitab
ühe või mitme kuuli löök ja
sissetungimine.

Kõik liigid.

Lasu koht.

Tapmine, loomade arvu
vähendamine ja muud
olukorrad.

Laengu tugevus ja kaliiber.

Kogu looma silmapilkne
purustamine.

Kuni 72-tunnised tibud ja
munaembrüod.

Käsitletava partii maksimaalne
suurus.

Kõik olukorrad, v.a tapmine.

Teradevaheline kaugus ja
pöörlemise kiirus.

Maksimaalne uimastamise ja
veretustamise/surmamise
vaheline ajavahemik (s).

Ei kohaldata.

Kuuli tüüp.

Punkt 2.

Ülekoormuse vältimise
meede.

5

Tservikaaldislokatsioon

Kaela venitamine ja keera
mine käte abil või mehhaani
liselt aju verevarustuse
katkestamiseks.

Kodulinnud eluskaaluga kuni
5 kg.
Tapmine, loomade arvu
vähendamine ja muud
olukorrad.

Ei kohaldata.

Punkt 3.
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Nr

6

Nimetus

Löök pähe

Euroopa Liidu Teataja

Kirjeldus

Kasutamistingimused

Tugev ja täpne löök pähe, mis
tekitab tõsiseid ajukahjustusi.

Põrsad, lambatalled, kitse
talled, küülikud, jänesed,
karusloomad ja kodulinnud
eluskaaluga kuni 5 kg.
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Põhiparameetrid

Löögi tugevus ja asukoht.

Erinõuded teatavate
meetodite puhul –
käesoleva lisa II
peatükk

Punkt 3.

Tapmine, loomade arvu
vähendamine ja muud
olukorrad.

Tabel 2. Elektrilised meetodid

Nr

Nimetus

Kirjeldus

1

Uimastamine üksnes pead
läbiva elektrivooluga

Aju läbistamine elektri
vooluga, mis tekitab elektro
entsefalogrammi (EEG) üldise
epileptilise vormi.
Lihtne uimastamine.

Kasutamistingimused

Kõik liigid.
Tapmine, loomade arvu
vähendamine ja muud
olukorrad.

Põhiparameetrid

Minimaalne voolutugevus (A
või mA).

Käesoleva lisa II
peatüki erinõuded

Punkt 4.

Minimaalne pinge (V).
Maksimaalne sagedus (Hz).
Minimaalne kokkupuuteaeg.
Maksimaalne uimastamise ja
veretustamise/surmamise
vaheline ajavahemik (s).
Seadmete kalibreerimise
sagedus.
Elektrivoolu optimeerimine.
Elektrilöökide vältimine enne
uimastamist.
Elektroodide asukoht ja
kontaktpind.

2

Uimastamine kogu keha
läbiva elektrivooluga

Elektrivoolu juhtimine läbi
keha, mis tekitab korraga nii
elektroentsefalogrammi (EEG)
üldise epileptilise vormi kui
ka südame fibrillatsiooni või
seiskumise.
Lihtne uimastamine tapmise
korral.

Kõik liigid.
Tapmine, loomade arvu
vähendamine ja muud
olukorrad.

Minimaalne voolutugevus (A
või mA).
Minimaalne pinge (V).
Maksimaalne sagedus (Hz).
Minimaalne kokkupuuteaeg.
Seadmete kalibreerimise
sagedus.
Elektrivoolu optimeerimine.
Elektrilöökide vältimine enne
uimastamist.
Elektroodide asukoht ja
kontaktpind.
Maksimaalne uimastamise ja
veretustamise vaheline ajava
hemik lihtsa(te) uimasta
mis(t)e korral (s).

Punkt 5.
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Nr

3

ET

Nimetus

Elektriline veevann

Euroopa Liidu Teataja

Kirjeldus

Elektrivoolu juhtimine
veevanni kaudu läbi kogu
keha, mis tekitab elektroent
sefalogrammi (EEG) üldise
epileptilise vormi ja võib
tekitada ka südame fibrillat
siooni või seiskumise.

Kasutamistingimused

Kodulinnud.
Tapmine, loomade arvu
vähendamine ja muud
olukorrad.
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Põhiparameetrid

Minimaalne voolutugevus (A
või mA).

Käesoleva lisa II
peatüki erinõuded

Punkt 6.

Minimaalne pinge (V).
Maksimaalne sagedus (Hz).
Seadmete kalibreerimise
sagedus.

Lihtne uimastamine, v.a juhul,
kui sagedus on 50 Hz või
väiksem.

Elektrilöökide vältimine enne
uimastamist.
Valu minimeerimine konveie
rile kinnitamisel.
Elektrivoolu optimeerimine.
Maksimaalne konveieril
rippumise aeg enne veevanni
kastmist.
Minimaalne kokkupuuteaeg
iga looma puhul.
Lindude kastmine veevanni
kuni tiivakinnituskohtadeni.
Maksimaalne uimastamise ja
veretustamise/surmamise
vaheline ajavahemik sagedusel
üle 50 Hz (s).

Tabel 3. Gaasi kasutamisel põhinevad meetodid

Nr

Nimetus

Kirjeldus

1

Suure kontsentratsiooniga
süsinikdioksiid

Rohkem kui 40 % süsinik
dioksiidi sisaldava gaasisegu
otsene või järkjärguline
manustamine teadvusel
loomadele. Meetodit võib
kasutada süvendite, tunnelite,
konteinerite või varem
suletud hoonete puhul.
Lihtne uimastamine sigade
tapmise puhul.

Kasutamistingimused

Põhiparameetrid

Käesoleva lisa II
peatüki erinõuded

Sead, kärplased, tšintšiljad,
kodulinnud, v.a pardid ja
haned.

Süsinikdioksiidi sisaldus.

Punkt 7.

Kokkupuute kestus.

Punkt 8.

Tapmine ainult sigade puhul.

Maksimaalne uimastamise ja
veretustamise vaheline ajava
hemik lihtsa uimastamise
korral (s).

Muud olukorrad kui tapmine
kodulindude, kärplaste, tšint
šiljade, sigade puhul.

Gaasi kvaliteet.
Gaasi temperatuur.

2

Süsinikdioksiid kahes
etapis

Kuni 40 % süsinikdioksiidi
sisaldava gaasisegu järjesti
kune manustamine teadvusel
loomadele, millele pärast
loomade teadvuse kaotust
järgneb suurema kontsentrat
siooniga süsinikdioksiid.

Kodulinnud.

Süsinikdioksiidi sisaldus.

Tapmine, loomade arvu
vähendamine ja muud
olukorrad.

Kokkupuute kestus.
Gaasi kvaliteet.
Gaasi temperatuur.

Ei kohaldata.
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3

Nimetus

Süsinikdioksiid koos
inertsete gaasidega
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Kirjeldus

Kuni 40 % süsinikdioksiidi
ning inertseid gaase sisaldava
gaasisegu otsene või järkjär
guline manustamine teadvusel
loomadele, millega kaasneb
anoksia. Meetodit võib kasu
tada süvendite, kottide,
tunnelite, konteinerite või
varem suletud hoonete puhul.

Kasutamistingimused

Süsinikdioksiidi sisaldus.

Tapmine, loomade arvu
vähendamine ja muud
olukorrad.

Kokkupuute kestus.

Inertsete gaaside (näiteks
argoon või lämmastik) segu
otsene või järkjärguline
manustamine teadvusel
loomadele, millega kaasneb
anoksia. Meetodit võib kasu
tada süvendite, kottide,
tunnelite, konteinerite või
varem suletud hoonete puhul.

Rohkem kui 4 % süsinikmo
nooksiidi sisaldava gaasisegu
manustamine teadvusel
loomadele.

Maksimaalne uimastamise ja
veretustamise/surmamise
vaheline ajavahemik lihtsa
uimastamise korral (s).

Hapnikusisaldus.

Sead ja kodulinnud.

Hapnikusisaldus.

Tapmine, loomade arvu
vähendamine ja muud
olukorrad.

Kokkupuute kestus.

Punkt 8.

Gaasi kvaliteet.
Maksimaalne uimastamise ja
veretustamise/surmamise
vaheline ajavahemik lihtsa
uimastamise korral (s).
Gaasi temperatuur.

Kodulindude lihtne uimasta
mine, kui anoksia kutsutakse
esile vähem kui kolme minuti
jooksul.
Süsinikmonooksiid
(puhas allikas)

Punkt 8.

Gaasi temperatuur.

Lihtne uimastamine sigade
tapmise puhul.

5

Käesoleva lisa II
peatüki erinõuded

Gaasi kvaliteet.

Kodulindude lihtne uimasta
mine, kui vähemalt 30 %
süsinikdioksiidi sisaldavat
gaasisegu manustatakse
vähem kui kolme minuti
jooksul.
Inertsed gaasid

Põhiparameetrid

Sead ja kodulinnud.

Sigade lihtne uimastamine,
kui vähemalt 30 % süsinik
dioksiidi sisaldavat gaasisegu
manustatakse vähem kui
seitsme minuti jooksul.

4

18.11.2009

Karusloomad, kodulinnud ja
põrsad.
Muud olukorrad kui tapmine.

Gaasi kvaliteet.

Punktid 9.1, 9.2
ja 9.3.

Süsinikmonooksiidi sisaldus.
Kokkupuute kestus.
Gaasi temperatuur.

6

Süsinikmonooksiid koos
muude gaasidega

Rohkem kui 1 % süsinikmo
nooksiidi ning muid mürgi
seid gaase sisaldava gaasisegu
manustamine teadvusel
loomadele.

Karusloomad, kodulinnud ja
põrsad.
Muud olukorrad kui tapmine.

Süsinikmonooksiidi sisaldus.
Kokkupuute kestus.
Gaasi temperatuur.
Mootori tekitatud gaasi
filtreerimine.

Punkt 9.
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Tabel 4. Muud meetodid

Nr

1

Nimetus

Surmav süst

Kirjeldus

Kasutamistingimused

Teadvuse ja tundlikkuse
kaotus, millele pöördumatult
järgneb surm, mille kutsub
esile veterinaarravimi
süstimine.

Käesoleva lisa II
peatüki erinõuded

Põhiparameetrid

Kõik liigid.

Süstimise laad.

Muud olukorrad kui tapmine.

Heakskiidetud ravimite
kasutamine.

Ei kohaldata.

II PEATÜKK
Teatavatele meetoditele kohaldatavad erinõuded
1.

Mitteläbistav poltpüstol

Kõnealuse meetodi kasutamisel peavad ettevõtjad pöörama tähelepanu sellele, et vältida otsmikuluu murdu.

Kõnealust meetodit tohib kasutada üksnes mäletsejate suhtes, kelle eluskaal on alla 10 kg.

2.

Matseratsioon

See meetod peab loomad silmapilkselt purustama ja kohe surmama. Seade hõlmab kiirelt pöörlevaid mehhaaniliselt
liigutatavaid surmamiseks ette nähtud terasid või väljaulatuvaid polüstüreenist osasid. Seadme võimsus on piisav tagamaks,
et kõik loomad surmatakse silmapilkselt isegi siis, kui neid on suur hulk.

3.

Tservikaaldislokatsioon ja löök pähe

Neid meetodeid ei kasutada alaliselt, vaid üksnes juhul, kui teisi uimastamismeetodeid ei ole võimalik kasutada.

Kõnealuseid meetodeid kasutatakse tapamajades üksnes uimastamise varumeetodina.

Üks inimene ei surma manuaalse tservikaaldislokatsiooniga või löögiga pähe rohkem kui 70 looma päevas.

Manuaalset tservikaaldislokatsiooni ei kasutata loomade puhul, kelle eluskaal on suurem kui kolm kilogrammi.

4.

Uimastamine üksnes pead läbiva elektrivooluga

4.1.
Kui kasutatakse uimastamist üksnes pead läbiva elektrivooluga, on elektroodid paigutatud nii, et vool läbiks looma
peaaju, ning kohandatud vastavalt looma suurusele.

4.2.
tega.

Uimastamine üksnes pead läbiva elektrivooluga toimub kooskõlas tabelis 1 esitatud minimaalsete voolutugevus

Tabel 1. Minimaalne voolutugevus üksnes pead läbiva elektrivooluga uimastamisel

Loomakategooria

Minimaalne
voolutugevus

Kuuekuused ja
vanemad veised

Alla kuue kuu
vanused veised

Lambad ja kitsed

Sead

Kanad

Kalkunid

1,28 A

1,25 A

1,00 A

1,30 A

240 mA

400 mA
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Uimastamine kogu keha läbiva elektrivooluga

5.1. Lambad, kitsed ja sead

Minimaalne voolutugevus kogu keha läbiva elektrivooluga uimastamisel on üks amper lammaste ja kitsede puhul ning
1,30 amprit sigade puhul.

5.2. Rebased
Rebastel asetatakse elektroodid suhu ja pärakusse ning minimaalne voolutugevus on 0,3 amprit ja minimaalne pinge 110
volti vähemalt kolme sekundi jooksul.

5.3. Tšintšiljad
Elektroodid paigutatakse kõrvast sabani ning minimaalne voolutugevus on 0,57 amprit vähemalt 60 sekundi jooksul.

6.

Kodulindude uimastamine elektriga veevannis

6.1.
Loomadele ei tohi köidikahelaid asetada, kui nad on veevannis uimastamiseks liiga väikesed või kui köidikahelate
asetamine võib tõenäoliselt tekitada neile valu või seda suurendada (näiteks nähtavalt vigastatud loomad). Nimetatud
juhtudel tuleb loomad hukata alternatiivsete meetoditega.

6.2.
Köidikahelad peavad olema niisked enne eluslindudele ahelate asetamist ja nende kokkupuutumist vooluga.
Köidikahelad tuleb kinnitada linnu mõlemale jalale.

6.3.
Tabelis 2 osutatud loomade puhul peab veevannis uimastama nimetatud tabelis esitatud minimaalse voolutuge
vusega ja loomadele peab sellise tugevusega vool mõjuma vähemalt neli sekundit.

Tabel 2. Elektrivoolu kohta kehtivad nõuded veevannis uimastamise seadmete puhul
(keskmised väärtused looma kohta)
Sagedus (Hz)

Kanad

Kalkunid

Pardid ja haned

Vutid

< 200 Hz

100 mA

250 mA

130 mA

45 mA

200–400 Hz

150 mA

400 mA

Ei ole lubatud

Ei ole lubatud

400 – 1 500 Hz

200 mA

400 mA

Ei ole lubatud

Ei ole lubatud

7.

Suure kontsentratsiooniga süsinikdioksiid

Sigade, kärplaste ja tšintšiljade puhul kasutatakse süsinikdioksiidi, mille minimaalne kontsentratsioon on 80 %.

8.

Süsinikdioksiidi, inertsete gaaside või nende gaaside segude kasutamine

Mitte mingil juhul ei tohi gaasid, sisenedes kambritesse või ruumidesse, kus asuvad uimastatavad ja surmatavad loomad,
tekitada loomadel põletusi või neid külma või kuivusega ärritada.

9.
9.1.

Süsinikmonooksiid (puhas allikas või koos muude gaasidega)
Loomad peavad kogu aeg olema visuaalse järelevalve all.

9.2.
Käsitleda tuleb ühte looma korraga ja enne järgmise looma käsitlemist tuleb veenduda, et eelmine loom on
teadvusetu või surnud.

9.3.

Loomad peavad jääma kambrisse kuni surmani.
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9.4.
Kasutada võib spetsiaalselt loomade surmamiseks kohandatud mootoriga toodetud gaasi, tingimusel et surmamise
eest vastutav isik on varem kontrollinud, kas kasutatav gaas
a) on sobivalt jahutatud;
b) on piisavalt filtreeritud;
c) ega sisalda ärritavaid komponente ega gaase.
Mootorit katsetatakse igal aastal enne loomade surmamist.
9.5.

Loomi ei tohi tuua kambrisse enne, kui on saavutatud süsinikmonooksiidi minimaalne kontsentratsioon.
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II LISA
TAPAMAJADE PLANEERING, KONSTRUKTSIOON JA SISSESEADE
(osutatud artiklis 14)
1. Kõik tapaeelse pidamise rajatised
1.1.
Ventilatsioonisüsteem on projekteeritud, ehitatud ja hooldatud selliselt, et kõigi eeldatavate ilmastikutingimuste
puhul oleks loomade heaolu pidevalt tagatud.
1.2.
Kui nõutakse mehaanilisi ventileerimisseadmeid, nähakse ette häireseadmed ja varuruumid, mida saab nimetatud
ventilatsiooniseadmete rikke korral kasutada.
1.3.
Tapaeelse pidamise rajatised projekteeritakse ja ehitatakse selliselt, et vähendada loomade vigastamise ohtu ja äkilist
müra.
1.4.
Tapaeelse pidamise rajatised projekteeritakse ja ehitatakse selliselt, et hõlbustada loomade inspekteerimist. Rajatised
varustatakse piisavalt võimsate paiksete või teisaldatavate valgustitega, et võimaldada loomade inspekteerimist igal ajal.
2. Tapaeelse pidamise rajatised loomade jaoks, keda ei tooda kohale konteinerites
2.1.

Latrid, läbipääsud ja loomade liikumisteed projekteeritakse ja ehitatakse selliselt, et

a) loomadel oleks võimalik nõutud suunas vabalt liikuda oma käitumistunnuste kohaselt ja segadusse sattumata;
b) sigadel ja lammastel oleks võimalik liikuda külg külje kõrval, välja arvatud liikumisteed, mis on mõeldud nende
juhtimiseks liikumist piirava seadme juurde.
2.2.

Rambid ja sillad varustatakse külgmise kaitsega, et vältida loomade mahakukkumist.

2.3.
Latrite veevarustussüsteem projekteeritakse, ehitatakse ja hooldatakse nii, et kõikidel loomadel oleks kogu aeg
juurdepääs puhtale veele, ilma et vee juurde pääsemine tekitaks neile vigastusi või piiraks nende liigutusi.
2.4.
Kui loomapidamisrajatise ja uimastamispunkti viiva liikumistee vahel kasutatakse ootelatrit, ehitatakse see tasase
põranda ja tugevate seintega ning projekteeritakse nii, et loomad end kinni ei kiiluks ega üksteist jalge alla ei tallaks.
2.5.
Põrandad ehitatakse ja hooldatakse nii, et loomade libisemise, kukkumise ja jalgade vigastamise oht oleks mini
maalne.
2.6.
Kui tapamajade tapaeelse pidamise alad asuvad vabas õhus ning seal puudub looduslik varjualune või varjuline
koht, tagatakse loomadele kaitse halbade ilmastikutingimuste eest. Kaitse puudumise korral ei kasutata kõnealuseid alasid
halbade ilmastikutingimuste puhul. Looduslike veeallikate puudumisel tagatakse juurdepääs joogiveele sobivatest seadme
test.
3. Liikumist piiravad seadmed ja rajatised
3.1.

Liikumist piiravad seadmed ja rajatised projekteeritakse, ehitatakse ja hooldatakse selliselt, et

a) uimastamis- ja surmamismeetodeid saaks optimaalselt rakendada;
b) vältida loomade vigastusi või muljumist;
c) kui loomade liikumine on piiratud, minimeerida nende rabelemist ja häälitsemist;
d) minimeerida loomade liikumise piiramise aega.
3.2.
Veiste puhul on koos pneumaatilise löökpoldiga kasutatavad liikumist piiravad sulud varustatud seadisega, mis ei
lase loomal pead külg- või vertikaalsuunas liigutada.
4. Elektrivooluga uimastamise seade (v.a veevannis uimastamise seadmed)
4.1.
Elektrivooluga uimastamise seadmele paigaldatakse seadis, mis kuvab ja registreerib iga uimastatud looma puhul
elektrilised põhinäitajad. Seadis asetatakse personali jaoks selgelt nähtavale kohale ja see annab selgelt nähtava ja kuuldava
hoiatuse, kui kokkupuute kestus langeb allapoole nõutud taset. Registreeritud andmeid tuleb säilitada vähemalt üks aasta.
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4.2.
Liikumist piirava seadmega ühendatud automaatne elektrivooluga uimastamise seade peab andma konstantset
voolu.
5. Veevannis uimastamise seade
5.1.
Rippkonveierid projekteeritakse ja paigaldatakse selliselt, et nendes rippuvad linnud ei puutuks takistuste vastu
ning et loomade häirimine oleks vähendatud miinimumini.
5.2.
Rippkonveierid projekteeritakse selliselt, et nendes rippuvad linnud ei ole teadvusel üle ühe minuti. Nendes
rippuvad pardid, haned ja kalkunid ei tohi siiski teadvusel olla üle kahe minuti.
5.3.
Kogu konveieri pikkus kuni kuumaveepaagini peab olema kergesti ligipääsetav juhuks, kui loomad on vaja
tapaliinilt eemaldada.
5.4.
Metallkinnitite suurus ja kuju vastab tapetavate kodulindude jalgade suurusele, et oleks tagatud elektriline kontakt
ilma lindudele valu tekitamata.
5.5.
Veevannis uimastamise seade varustatakse elektriliselt isoleeritud rambiga ning see projekteeritakse ja hooldatakse
nii, et oleks välditud vee ülevoolamine lindude sisestamise ajal.
5.6.

Veevann projekteeritakse nii, et vee taset, millesse linnud kastetakse, saab kergesti reguleerida.

5.7.
Veevannis uimastamise seadme elektroodid on kogu veevanni pikkused. Veevann projekteeritakse ja hooldatakse
nii, et vee kohal liikuv konveier on pidevas kontaktis maandatud liuglatiga.
5.8.
Lindude rahustamiseks paigaldatakse konveieri külge süsteem, mis on kontaktis lindude rinnakupiirkonnaga ja mis
ulatub kinnitamise kohast kuni lindude sisenemiseni uimastavasse veevanni.
5.9.
Tagada tuleb juurdepääs veevanni uimastamisseadmetele, et veretustada linnud, kes on uimastatud ja jäänud
veevanni liini rikke või viivituse tõttu.
5.10.
Veevannis uimastamise seadmele paigaldatakse seadis, mis kuvab ja registreerib kasutatud elektrilised põhinäi
tajad. Registreeritud andmeid säilitatakse vähemalt üks aasta.
6. Sigade ja kodulindude gaasiga uimastamise seade
6.1.

Gaasiga uimastamise seadmed, sealhulgas konveierilindid, projekteeritakse ja ehitatakse selliselt, et

a) optimeerida gaasiga uimastamist;
b) vältida loomade vigastusi või muljumist;
c) kui loomade liikumine on piiratud, minimeerida nende rabelemist ja häälitsemist.
6.2.
Gaasiga uimastamise seade peab võimaldama pidevalt mõõta, kuvada ja registreerida gaasisisaldust ja manustami
saega ning andma selgelt nähtava ja kuuldava hoiatuse, kui gaasisisaldus langeb allapoole nõutud taset. Seade asetatakse
personali jaoks selgelt nähtavale kohale. Registreeritud andmeid säilitatakse vähemalt üks aasta.
6.3.
Gaasiga uimastamise seade projekteeritakse nii, et isegi maksimaalse lubatud töömahu korral saavad loomad ilma
üksteise peale ronimata pikali heita.
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III LISA
TAPAMAJADE TÖÖEESKIRJAD
(osutatud artiklis 15)
1. Loomade saabumine, liikumine ja käitlemine
1.1.
Loomade heaolu eest vastutav töötaja või otse loomade heaolu eest vastutavale töötajale aru andev isik peab iga
loomasaadetise heaolutingimusi loomade saabumisel süstemaatiliselt hindama, et välja selgitada prioriteedid, määrates
eelkõige kindlaks, millistel loomadel on heaoluga seotud erivajadusi ja milliseid meetmeid tuleb võtta nende vajaduste
rahuldamiseks.
1.2.

Loomad laaditakse maha pärast saabumist võimalikult kiiresti ja tapetakse seejärel tarbetu viivituseta.

Imetajad, v.a küülikud ja jänesed, keda ei viida kohe pärast saabumist tapmiskohta, paigutatakse tapaeelse pidamise
rajatisse.
Loomi, keda ei ole 12 tunni jooksul pärast saabumist tapetud, toidetakse ja seejärel jätkatakse neile asjakohaste ajavahe
mike järel mõõdukate toidukoguste andmist. Sellisel juhul varustatakse loomad piisavas koguses allapanuga või sellega
samaväärse materjaliga, mis tagab kõnealustele liikidele vajaliku ja loomade arvule vastava mugavuse. Selline materjal
tagab tõhusa kuivendamise või uriini ja fekaalide piisava imendumise.
1.3.
Loomade transportimiseks kasutatavaid konteinereid hoitakse heas korras ja nendega käiakse hoolikalt ümber, eriti
juhul, kui need on painduva või perforeeritud põhjaga, ning
a) neid ei visata, lasta kukkuda või lükata ümber;
b) võimaluse korral laaditakse need peale ja maha horisontaalselt ja mehhaaniliselt.
Võimaluse korral laaditakse loomad maha ühekaupa.
1.4.

Kui konteinerid paigutatakse üksteise peale, võetakse vajalikud ettevaatusabinõud, et

a) piirata uriini ja fekaalide langemist allpool olevatele loomadele;
b) tagada konteinerite stabiilsus;
c) tagada ventilatsiooni takistusteta toimimine.
1.5.
Enne muud tüüpi loomi tuleb tappa võõrutamata loomad, lakteerivad lüpsiloomad, teel olles sünnitanud loomad
või konteinerites tarnitud loomad. Kui see ei ole võimalik, tuleb võtta meetmeid nende kannatuste leevendamiseks,
eelkõige:
a) lüpsta lüpsiloomi mitte üle 12tunniste ajavahemike järel;
b) kui emasloom on sünnitanud, luua vajalikud tingimused vastsündinu imetamiseks ja tema heaolu tagamiseks;
c) varustada konteinerites tarnitud loomad veega.
1.6.
Imetajatel, välja arvatud küülikutel ja jänestel, keda ei viida pärast mahalaadimist otse tapmiskohta, on pidev
juurdepääs joogiveele nende jaoks sobivatest seadmetest.
1.7.
Tagatakse loomade pidev juurdevool uimastamis- ja surmamiskohta, et loomaajajad ei peaks loomi pidamislatritest
liigselt kiirustades välja ajama.
1.8.

Keelatud on

a) loomi käe või jalaga lüüa;
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b) avaldada survet eriti tundlikule kehaosale, põhjustades loomale seeläbi tarbetut valu või kannatust;
c) tõsta või vedada looma peast, kõrvadest, jalgadest, sabast või karvadest, põhjustades talle seeläbi valu või kannatust;
loomade jalgadest tõstmise keeldu ei kohaldata siiski kodulindude, küülikute ja jäneste suhtes;
d) kasutada torgitsaid või muid terava otsaga riistu;
e) väänata, muljuda ja murda loomade sabasid ning kinni haarata looma silmade piirkonnast.
1.9.
Elektrilööki andvate seadmete kasutamist tuleb piirata nii palju kui võimalik. Kõikidel juhtudel tohib selliseid
seadmeid kasutada üksnes täiskasvanud veiste ja sigade puhul, kes keelduvad liikumast, ja üksnes siis, kui loomadel on
ees ruumi, kuhu liikuda. Elektrilöögi kestus ei tohi ületada ühte sekundit, see peab olema piisava vahega ja seda tohib
anda üksnes tagaveerandi lihastele. Kui loom ei reageeri, ei tohi elektrilööki kasutada korduvalt.
1.10.
Loomi ei tohi lõastada sarvi või ninarõngaid pidi ja nende jalgu ei tohi kokku siduda. Kui loomad on lõastatud,
peavad köied, lõad või muud kasutatavad vahendid olema
a) küllaldaselt tugevad, et mitte puruneda;
b) sellised, et loomadel oleks vajaduse korral võimalik lamada ning süüa ja juua;
c) projekteeritud viisil, mis välistab kägistamise või vigastamise ohu ja võimaldab looma kiiresti vabastada.
1.11.

Loomi, kes ei ole võimelised käima, ei veeta tapmiskohta, vaid nad surmatakse seal, kus nad lamavad.

2. Imetajate (välja arvatud küülikute ja jäneste) tapaeelse pidamise täiendavad eeskirjad
2.1.
Igal loomal peab olema piisavalt ruumi püstitõusmiseks, pikaliheitmiseks ning – välja arvatud individuaalselt
sulgudes peetavate veiste puhul – ümberpööramiseks.
2.2.

Loomi peetakse tapaeelselt ohututes tingimustes, vältides nende põgenemist ja kaitstes neid kiskjate eest.

2.3.
Iga latri juures on nähtavalt märgitud loomade saabumise kuupäev ja kellaaeg ning – välja arvatud individuaalselt
sulgudes peetavate veiste puhul – seal hoitavate loomade maksimaalne arv.
2.4.
Igal tööpäeval enne loomade saabumist tuleb tapamajas ette valmistada eristuslatrid erihooldust vajavate loomade
jaoks, mis peavad olema valmis koheseks kasutamiseks.
2.5.
Loomade heaolu eest vastutav töötaja või asjakohase pädevusega isik peab korrapäraselt kontrollima tapaeelsel
pidamisel viibivate loomade heaolutingimusi ja tervislikku olukorda.
3. Loomade veretustamine
3.1.
Kui loomi uimastab, kinnitab neile köidikahelad, riputab nad üles ja veretustab üks inimene, peab ta need
toimingud ühe looma juures lõpetama enne, kui alustab samade toimingute sooritamist järgmisel loomal.
3.2.
Lihtsa uimastamise või artikli 4 lõike 4 kohaselt toimuva tapmise puhul lõigatakse süstemaatiliselt läbi kaks
karotiidarterit või peaveresoont, millest need alguse saavad. Elektriline stimulatsioon võib toimuda alles siis, kui on
kindlaks tehtud, et loom on teadvusetu. Lihakeha korrastatakse või töödeldakse kuuma veega üksnes juhul, kui on
kindlaks tehtud elusoleku tunnuste puudumine.
3.3.
Linde ei tohi tappa kaela automaatse läbilõikamise teel, kui ei ole võimalik kindlaks teha, kas automaat on
mõlemad veresooned korralikult läbi lõiganud. Kui kaela automaatse läbilõikamise seade ei toimi tõhusalt, tuleb linnud
viivitamata tappa.
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IV LISA
TAPATOIMINGUTE JA PÄDEVUSEKSAMI NÕUETE VAHELINE VASTAVUS
(osutatud artiklis 21)
Artikli 7 lõikes 2 loetletud tapatoimingud

Pädevuseksami teemad

Kõik artikli 7 lõike 2 punktides a–g loetletud toimingud:

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

a) loomade pidamine ja hooldamine enne nende liikumise
piiramist;

Loomade käitlemise ja nende liikumise piiramise praktilised
aspektid.

b) loomade liikumise piiramine uimastamise või surmamise
eesmärgil;
c) loomade uimastamine;

Loomade liikumise mehhaanilise piiramise korral kasutata
vate vahendite tootja juhendite tundmine.
Uimastamistehnikate praktilised aspektid ning kasutatavate
uimastamisseadmete tootja juhendite tundmine.
Uimastamise ja/või surmamise varumeetodid.
Uimastamis- ja/või
puhastamine.

d) uimastamise tõhususe hindamine;

surmamisseadmete

üldhooldus

ja

Uimastamise tõhususe seire.
Uimastamise ja/või surmamise varumeetodid.

e) elusloomadele köidikahelate
ülesriputamine;

asetamine

või

nende

Loomade käitlemise ja nende liikumise piiramise praktilised
aspektid.
Uimastamise tõhususe seire.

f) elusloomade veretustamine;

Uimastamise tõhususe ja elusoleku tunnuste puudumise
seire.
Uimastamise ja/või surmamise varumeetodid.
Veretustamisnugade
hooldamine.

g) tapmine vastavalt artikli 4 lõikele 4.

nõuetekohane

kasutamine

ja

Veretustamisnugade nõuetekohane kasutamine ja hoolda
mine.
Elusoleku tunnuste puudumise seire.

Artikli 7 lõikes 3 loetletud tapatoimingud

Karusloomade surmamine.

Pädevuseksami teemad

Loomade käitlemise ja nende liikumise piiramise praktilised
aspektid.
Uimastamistehnikate praktilised aspektid ning uimastamis
seadmete tootja juhendite tundmine.
Uimastamise ja/või surmamise varumeetodid.
Uimastamise tõhususe seire ja surma kinnitamine.
Uimastamis- ja/või
puhastamine.

surmamisseadmete

üldhooldus

ja

