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TAUST

Kodanikud muretsevad loomade heaolu pärast: nad on allkirjastanud petitsioone, liitunud  
kampaaniatega ja saatnud alates Euroopa Parlamendi asutamisest selle liikmetele arvukalt kirju. 
Selle tulemusel on Euroopa Parlament aastate jooksul toetanud paljusid algatusi loomade heaolu 
parandamiseks. Kuna Euroopa Parlament on ainus ELi institutsioon, mille valivad kodanikud otse,  
siis on oluline, et see jätkaks positiivset reageerimist nende kodanike ootustele, keda ta esindab. 
Seega on ülioluline, et Euroopa Parlamendi liikmed ja fraktsioonid, kuhu nad kuuluvad, kinnitaksid 
oma programmides aastateks 2014–2019 selgelt, kuidas nad kavatsevad parandada loomade heaolu.

Euroopa Liidu loomakaitseorganisatsioonide ühendusena on Eurogroup for Animals veendunud,  
et vaja on nii uusi poliitilisi otsuseid kui ka seadusandlikke algatusi ning olemasolevate õigusaktide 
täitmist tuleb parandada. Oleme mures selle pärast, et ELi tasandil napib praegu poliitilist tahet 
võtta vastu poliitilisi otsuseid, mis parandaksid loomade heaolu. Usume, et Euroopa Parlamendi  
tulevased liikmed ja nende erakonnad peaksid näitama, et nad peavad loomade paremat heaolu  
oluliseks teguriks loomade ja inimeste hea tervise ning ka keskkonnakaitse edendamisel. See  
vastaks igati Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 13, milles kinnitatakse, et:

„[ü]henduse põllumajandus-, kalandus-, transpordi- ja siseturupoliitika ning teadusuuringute ja  
tehnoloogia arengu ja kosmosepoliitika kavandamisel ning rakendamisel pööravad ühendus ja  
liikmesriigid täit tähelepanu loomade kui aistimisvõimeliste olendite heaolu nõuetele, respekteerides 
samal ajal liikmesriikide õigus- või haldusnorme ja tavasid, mis iseäranis käsitlevad riitusi,  
kultuuritraditsioone ja piirkondlikku pärandit.”
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Sellest tulenevalt kutsume kõiki fraktsioone üles lisama oma 2014. aasta valimismanifesti järgmised 
punktid:

ÜLDINE EESMÄRK:
TOETADA LOOMADE HEAOLU KÄSITLEVA RAAMSEADUSE KEHTESTAMIST

Euroopa Komisjonis toimub praegu arutelu loomade heaolu teemalise teise strateegiaga ette nä-
htud loomade heaolu käsitleva üldise raamseaduse vastuvõtmise võimaluse üle. See on harukor-
dne võimalus näidata, et EL suhtub loomade heaolusse tõsiselt. Selline seadus peab hõlmama kõiki 
loomarühmi, sh lemmikloomi (kassid ja koerad) ning metsloomi. Sellega peaks kehtestatama uued 
standardid nende liikide kohta, mille puhul neid veel ei ole, ning looma vahendid kõikide loomade 
tulemuslikumaks kaitsmiseks parema kasvatustöö ja koolituse abil, kodanike teadlikkuse suuren-
damise ning olemasolevate õigusaktide efektiivsema täitmise tagamise kaudu. Samuti on see sobiv 
võimalus näidata, et ELi toimimise lepingu artiklit 13 võetakse nõuetekohaselt arvesse teiste poliiti-
kavaldkondadega sidususe ja järjepidevuse tagamisel.

1.  Parandada põllumajandusloomade heaolu 
ELis liigutakse järjest enam tööstuslike tootmisviiside poole, mis avaldavad loomade heaolule  
kahjulikku mõju. Põllumajandusloomade heaolu saab parandada, toetades üleminekut  
liigmahukatelt tootmissüsteemidelt uuenduslikele loomade heaoluga arvestavatele süsteemi-
dele, mis võtavad igakülgselt arvesse transpordi ja tapmise mõju. Euroopa Parlament peab lähiajal 
toetama loomade heaolu parandamise meetmeid iga kord, kui arutatakse asjakohast poliitikat,  
mis võib kahjustada põllumajandusloomade heaolu, olenemata sellest, kas selles käsitletakse  
kliimamuutusi, ressursitõhusust, säästvat toidupoliitikat või maaelu arengut ja ühist  
põllumajanduspoliitikat. Muu hulgas on vaja vastu võtta õigusnormid lüpsilehmade, kasvatatud 
kalade ja lihaveiste heaolu kaitseks. Kodanikud nõuavad tooteid, mis pärinevad rohkem heaolu 
tagavatest süsteemidest ning neid tuleb paremini teavitada tootmismeetoditest ja sellest, kuidas 
loomi on tapmisel koheldud ja kui kaua neid on transporditud. Euroopa Parlamendi liikmed peaks 
selle eest võitlema ja edendama lahendusi, millest võidavad nii loomad, põllumajandustootjad kui 
ka teised toiduahelas osalejad.

2.  Vähendada teadusuuringutes ja katsetes kasutatavate loomade arvu 
Hoolimata ELi kohustusest vähendada teadusuuringutes ja ohutuskatsetes kasutatavate  
loomade arvu, on uue tehnoloogia areng põhjustanud viimastel aastatel nende numbrite  
suurenemist. Tulevane Euroopa Parlament peaks toetama Euroopa Komisjoni kogu ELi hõlmava 
loomi mittekasutavate katsemeetodite arendamise, valideerimise, heakskiitmise ja kasutamise 
strateegia vastuvõtmisel ELi õigusaktide läbivaatamise kontekstis (näiteks söödale ja toidule 
lubade andmise kohta) ning uute tehnoloogiate (näiteks nanotehnoloogia) kontekstis tagamaks, 
et loomkatsete uute eeskirjade mõju võetakse igakülgselt arvesse. 
Strateegia peaks hõlmama: andmete jagamist, et vältida loomkatsete dubleerimist, ja loomi  
mittekasutavate katsemeetodite ning arukate/ühiste katsestrateegiate lisamist lubade  
väljastamiseks vajalikke andmeid käsitlevatesse nõuetesse ning samuti alternatiivsete, loomi  
mittekasutavate katsemeetmete edendamist.

3.  Kaitsta koeri ja kasse 
Koerte ja kassidega seotud piiriülesel tegevusel on tohutu mõju inimeste ja loomade tervisele 
ja heaolule, tarbijakaitsele ning siseturu toimimisele. Sellele vaatamata reguleeritakse koerte ja 
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kasside heaolu praegu ainult ELi liikmesriikide tasandil ja kogu ELi hõlmav lähenemisviis puudub. 
Euroopa Liidu Nõukogu võttis 2010. aasta novembris vastu järeldused, millega kutsuti komisjoni 
üles võtma meetmeid kasside ja koerte heaoluga tegelemiseks. Ka Euroopa Parlament võttis vastu 
resolutsiooni ja ELi loomade heaolu käsitlevas strateegias nähakse ette uuringu korraldamine kau-
bandustegevuses osalevate koerte ja kasside heaolu kohta. Fraktsioonid peaksid tagama koerte ja 
kasside piisava kaitse, toetades oma valimismanifestides järgmist: 
 
• ELi eeskirju kasside ja koerte pidamise ja müügi parandamiseks; 
• kohustuslikku tuvastamist ja registreerimist asjakohases andmebaasis, mis on ühendatud ELi 
andmebaasiga; 
• kasside ja koerte aretajate ning nendega kauplejate litsentsimist.

4.  Parandada metsloomade heaolu 
ELis kaitstakse pärismaised metsloomi ja -linde peamiselt elupaikade ja metslindude kaitse  
direktiividega ja ELi elusloodusega kauplemise eeskirjadega ning eksootilisi metsloomi ja -linde 
loomaaiadirektiiviga. Paraku käsitletakse nendes õigusaktides loomade heaolu vaid põgusalt ja 
nende täitmine ei ole tagatud nõuetekohaselt, mis põhjustab suuri probleeme ebapiisavate  
transpordi- ja pidamistingimuste tõttu. Fraktsioonidel palutakse tegeleda kindlameelselt nii  
pärismaiste kui ka eksootiliste metsloomade heaolu kaitsmisega ELis, lisades oma manifestidesse 
järgmised eesmärgid: 
 
• keelustada püütud metsloomade import ja piirata eksootiliste liikide arvu, keda võib importida ja 
kellega võib kaubelda ELis, tehes seda kooskõlas ELi poliitiliste otsustega, mis käsitlevad nimeta-
tud valdkondadega seotud probleeme, sh inimeste ja loomade tervis ning keskkonnakaitse; 
• töötada välja sihtotstarbeline laiaulatuslik õigusraamistik mereimetajate kaitsmiseks kõikide 
ohtude eest sarnaselt USAs (USA 1972. aasta mereimetajate kaitse seadus), Mehhikos ja Prant-
susmaal kehtestatud õigusraamistikule; 
• koostada tegevuskava elusloodusega kaubitsemise tõkestamiseks ja piisavate rahaliste vahen-
dite tagamine selle rakendamiseks. Tegevuskavas peaks esmajoones käsitlema nõuete täitmise 
tagamist, salaküttimise vastu võitlemist ja nõudluse vähendamist lähte-, transiit- ja sihtriikides.

5. Kasutada ELi kaubanduslepinguid loomade heaolu edendamiseks kolmandates partnerriikides.
EL peab praegu mitme ELi mittekuuluva riigi, sh USAga, läbirääkimisi kaubanduslepingute üle.  
See on ainulaadne võimalus käsitleda läbirääkimistel ja lepingute sõlmimisel loomade heaolu kui ELi 
kodanike jaoks olulist probleemi. Euroopa Parlament ei peaks piirduma üksnes üleskutsega võtta 
meetmeid, mis tagavad loomade heaolu standardite igakülgse järgimise ELis, vaid ta peaks kasutama 
seda võimalust ka selleks, et survestada kaubanduspartneritest riike arvestama loomade heaoluga 
senisest enam. Kaitsma ei pea üksnes põllumajandusloomade heaolu, tagada tuleb ka eluslooduse 
kaitse, lisades kaubanduslepingutesse konkreetsed asjaolud.
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