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ET

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et aluslepingu artikkel 13 on üldkohaldatav ja sellisena on see samavõrd 
tähtis kui keskkonna- ja tarbijakaitse; rõhutab, et seetõttu peab ELi loomade heaolu 
strateegia hõlmama algatusi ja meetmeid, et edendada kõikide loomade heaolu kõikides 
poliitikavaldkondades;

2. tervitab Euroopa loomade heaolu raamseaduse lisamist strateegiasse; kordab, et selline 
raamseadus peaks põhinema ajakohastel kinnitatud teadusel ja hõlmama kõiki loomi, nii 
koduloomi kui ka hulkuvaid loomi, samuti invasiivseid võõrliike ja kalu;

3. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks seal, kus on selged teaduslikud tõendid, mis 
tõendavad loomade heaolu probleeme, vastu või kehtestaks uusi poliitikavahendeid, et 
need probleemid lahendada, sh piimakarja, kasvatatavate kalade ja elusloomade 
transpordis;

4. rõhutab, et strateegiasse lisatud meetmete loetelu peab hõlmama järgnevat:

– määruse 1/2005 läbivaatamine;

– ELi suuniste või rakenduseeskirjade kehtestamine loomade kaitsmiseks tapmise ajal;

– seadusandlik ettepanek, millega kehtestatakse keeld kloonimisele ning kloonidelt ja nende 
järglastelt saadud toodete turuletoomisele;

5. palub komisjonil võtta ELi õigusaktide ja uue tehnoloogia raames vastu kogu ELi hõlmav 
strateegia alternatiivsete loomkatseid mittehõlmavate katsemeetodite arendamiseks ja 
kasutamiseks;

6. nõuab tungivalt, et komisjon teostaks hoolika uuringu praeguste mittejätkusuutlike 
loomakasvatusmeetodite mõju kohta loomade tervishoiule, inimeste tervisele ja 
keskkonnale, ning tagaks, et strateegiasse lisatud kavandatud koostoimed ühise 
põllumajanduspoliitikaga tooksid kaasa suurema toetuse parandatud loomade heaoluga 
jätkusuutlikele loomakasvatussüsteemidele, aidates seega ennetada haiguste ja 
antimikroobse resistentsuse levikut;

7. palub komisjonil lisada loomade heaolu tulevase seitsmenda keskkonnaalase tegevuskava 
eesmärgiks, tagades eelkõige strateegiate ja meetmete hõlmamise, mille eesmärk on 
vähendada loomade kasutamist teadustöös, kaitsta metsloomi, tõhusalt kaitsta ja 
parandada bioloogilist mitmekesisust ning edendada jätkusuutlikku loomakasvatust;


