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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval põllumajanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. taunib asjaolu, et kuigi loomade heaolu teema on konkreetsete õigusaktide kaudu edasi 
arendatud, on siiski veel valdkondi, kus spetsiaalsed ELi õigusaktid puuduvad;

2. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa kodanikud kõigist liikmesriikidest esitavad üha 
rohkem petitsioone, milles nõutakse loomade kaitset ja heaolu reguleerivate õigusaktide 
rangemaks muutmist, selleks et täita olemasolevad seaduslüngad;

3. märgib, et Euroopa kodanikud avaldavad oma petitsioonides tugevat protesti 
härjavõitluste ja muude vaatemängude vastu, mis põhjustavad loomadele stressi või 
vigastusi ja/või mille tulemusel loomad hukkuvad;

4. märgib, et ELi kassi ja koerte arvu on hinnatud ligikaudu ühele miljonile isendile ja et 
lemmikloomade heaolu kohta ei ole ühtegi ELi õigusakti; kutsub seega komisjoni üles 
parandama lemmikloomade heaolu, tagades nende ravi ja kaitse miinimumnõuded ning 
kohustusliku registreerimis- ja mikrokiibistamissüsteemi;

5. on seisukohal, et loomade heaolu käsitlevasse Euroopa raamseadusesse tuleb kaasata 
meetmed puuriloomade probleemi lahendamiseks, mis on eriti tõsine ELi lõuna- ja 
idapoolsetes liikmesriikides, ning nõuab tungivalt ELi rahaliste vahendite tagamist 
tõhusate steriliseerimis- ja kastreerimismeetmete rakendamiseks; kutsub Euroopa Liitu ja 
liikmesriike üles ratifitseerima lemmikloomade kaitse Euroopa konventsiooni;

6. kutsub komisjoni üles tõhustama oma menetlusi juhul, kui ei täideta kohustusi, mis on 
sätestatud nõukogu direktiivis 1999/22/EÜ, mis käsitleb metsloomade pidamist 
loomaaedades;

7. rõhutab, et on vaja kehtestada tõhusamad kaitsemeetmed EList kolmandatesse riikidesse 
eksporditavatele põllumajandusloomadele;

8. kutsub liikmesriike üles tagama nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade 
kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal, tulemuslikum rakendamine;

9. juhib tähelepanu petitsioonides, mis Euroopa kodanikud parlamendile on esitanud, 
väljendatud murele uimastamata tapmise väärkasutuse kohta ELis; kutsub liikmesriike 
üles tagama õigusakti tulemuslikum jõustamine, kindlustades samas erandi uimastamata 
tapmisele religioossetel põhjustel;

10. kutsub üles paremini teavitama tarbijaid loomsete toodete või loomsete kõrvalsaaduste 
tootmismeetoditest ja nende mõjust loomade heaolule, kasutades selleks läbipaistvaid ja 
asjakohaseid etikette ja infolehti;

11. rõhutab, et Euroopa kodanikud esitavad parlamendile regulaarselt petitsioone selle kohta, 
et liikmesriigid ei täida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 
ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning 
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loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise 
tagamiseks, sätteid;

12. tunneb heameelt selle üle, et komisjon tahab lisada loomade heaolu kahepoolsetesse 
kaubanduslepingutesse või koostööfoorumitesse ja kavatseb uurida, kuidas loomade 
heaolu kõige paremini Euroopa naabruspoliitikasse kaasata saaks;

13. on seisukohal, et tuleb sõnaselgelt piirata ahviliste kasutamist ja keelata kinnipüütud 
metsloomade kasutamine teaduslikes katsetes;

14. teeb ettepaneku kehtestada kohustus kasutada nii palju kui võimalik selliseid 
alternatiivseid teaduslikke meetodeid, milles ei kasutata loomi, selleks et vähendada 
miinimumini selliste katsete arv, millega kaasnevad loomade tõsised ja pikaajalised 
kannatused.


