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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. Pahoittelee sitä, että vaikka eläinten hyvinvointia koskevaa ohjelmaa on edistetty tietyillä 
säädöksillä, on edelleen olemassa liian monia alueita, joilla ei ole olemassa EU:n 
lainsäädäntöä;

2. Kiinnittää huomiota siihen, että EU:n kansalaisilta kaikista jäsenvaltioista saadaan 
jatkuvasti enemmän vetoomuksia, joissa pyydetään eläinten suojelua ja hyvinvointia 
koskevien asetusten tiukentamista, jotta nykyiset puutteet voidaan korjata;

3. Huomauttaa, että EU:n kansalaiset vastustavat vetoomuksissaan jyrkästi härkätaisteluita ja 
muita näytöksiä, joista aiheutuu eläimille rasitusta tai vammoja ja/tai eläinten kuolema;

4. Painottaa, että EU:ssa arvioidaan olevan noin sata miljoonaa koiraa ja kissaa, ja että 
lemmikkieläinten hyvinvoinnille ei ole EU:n lainsäädäntöä; kehottaa komissiota näin ollen 
edistämään lemmikkieläinten hyvinvointia varmistamalla, että niiden kohtelulle ja 
suojelulle on määritetty vähimmäistaso ja että niille on pakollinen rekisteröinti- ja 
mikrosirujärjestelmä;

5. Katsoo, että EU:n eläinten hyvinvointia koskevan puitelain tulisi sisältää toimenpiteet, 
joilla ratkaistaan irrallaan tavattuihin eläimiin liittyvä ongelma, joka on erityisen vakava 
EU:n eteläisissä ja itäisissä jäsenvaltioissa, ja vaatii, että EU:n rahoitusta myönnetään 
tehokkaiden sterilointi- ja kastrointitoimenpiteiden täytäntöönpanoon; kehottaa Euroopan 
unionia ja jäsenvaltioita ratifioimaan lemmikkieläinten suojelua koskevan eurooppalaisen 
yleissopimuksen;

6. Kehottaa komissiota tehostamaan menettelyjään tapauksissa, joissa luonnonvaraisten 
eläinten pitämisestä eläintarhassa annetussa neuvoston direktiivissä 1999/22/EY 
säädettyjä velvoitteita ei ole noudatettu;

7. Painottaa tarvetta laatia huomattavasti tehokkaammat suojelutoimenpiteet 
tuotantoeläimille, jotka viedään EU:sta kolmansiin maihin;

8. Vaatii jäsenvaltioita varmistamaan eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien 
toimenpiteiden aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 tehokkaamman 
täytäntöönpanon;

9. Huomauttaa EU:n kansalaisten kokemasta huolesta, joka ilmenee heidän parlamentille 
esittämistään vetoomuksista, jotka koskevat tainnuttamatta suoritettavien teurastusten 
väärinkäyttöä; vaatii jäsenvaltioita varmistamaan lainsäädännön tehokkaamman 
täytäntöönpanon ja takaamaan poikkeusluvan uskonnollisista syistä tainnuttamatta 
suoritettaville teurastuksille;
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10. Vaatii parempaa tiedotusta kuluttajille eläinperäisten tuotteiden tai eläimistä saatavien 
sivutuotteiden tuotantomenetelmistä ja niiden vaikutuksista eläinten hyvinvointiin 
selkeiden ja riittävien merkintöjen ja pakkausselosteiden muodossa;

11. Painottaa, että EU:n kansalaiset esittävät parlamentille säännöllisesti vetoomuksia siitä, 
että jäsenvaltiot eivät valvo rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta 
valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 
säännösten noudattamista; kehottaa näin ollen komissiota ryhtymään tehokkaisiin toimiin, 
kun rikkomuksia havaitaan;

12. Suhtautuu myönteisesti komission halukkuuteen sisällyttää eläinten hyvinvointi 
kahdenvälisiin kauppasopimuksiin tai yhteistyöfoorumeihin ja sen aikeeseen tutkia, miten 
eläinten hyvinvointi voidaan yhdistää paremmin Euroopan naapuruuspolitiikan puitteisiin;

13. Katsoo, että tarvitaan selkeät rajoitukset kädellisten eläinten käytölle ja kielto 
luonnonvaraisten pyydystettyjen eläinten käytölle tieteellisissä kokeissa;

14. Vaatii velvoitetta käyttää muita kuin eläinkokeita sisältäviä vaihtoehtoisia menetelmiä 
mahdollisimman paljon ja aina, kun se on tieteellisesti mahdollista, jotta eläimille vakavaa 
ja pitkittynyttä kärsimystä aiheuttavat kokeet voidaan minimoida.


