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SELETUSKIRI – FAKTIDE JA TÄHELEPANEKUTE KOKKUVÕTE

Käesolevas raportis vaadeldakse toiduloomade heaolu käsitlevate ELi õigusaktide 
rakendamist. Käesolevas raportis vaadeldakse toiduloomade heaolu käsitlevate ELi 
õigusaktide rakendamist. Selles käsitletakse direktiivi 98/58/EÜ, mis käsitleb 
põllumajandusloomade kaitset, direktiivi 1999/74/EÜ munakanade kaitse kohta, direktiivi 
2007/43/EÜ lihakanade kaitse kohta, direktiivi 2008/119/EÜ vasikate kaitse kohta ning 
direktiivi 2008/120/EÜ sigade kaitse kohta.
Käesolevas rakendamisaruandes ei käsitleta loomade heaolu nende transportimisel ja 
hukkamisel.
Raportis tuginetakse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse koostatud uuringule „Animal 
welfare on the farm – ex-post evaluation of the EU legislation: Prospects for animal welfare 
labelling at EU level“ (Põllumajandusloomade heaolu – ELi õigusaktide järelhindamine: 
väljavaated loomade heaolu märgistamiseks ELi tasandil) järeldustele.

Tähelepanekud

Õigusaktide rakendamine

Suurem osa huvirühmasid tunnistab, et kehtivaid õigusakte tuleb ajakohastada, et võtta neis 
arvesse loomi uurivas teaduses tehtud edusamme ja tehnoloogilist arengut loomakasvatuses.

Õigusaktide tõhusus näib olevat suhteline: teatavad direktiivid on võimaldanud viia sisse 
soovitud struktuurseid muutusi selle osas, kuidas loomi kasvatatakse (direktiivid munakanade, 
sigade ja vasikate kohta), samas kui ülddirektiivi ja broilereid käsitleva direktiivi mõju on 
väike.
Õigusaktide hindamine on kättesaadava teabe kvaliteedi ja ühtsuse puudulikkuse tõttu 
oluliselt piiratud. Kättesaadavate andmete põhjal ei ole tegelikult võimalik kohapealset 
praktikat piisavalt ja selgelt kirjeldada.

Selle põhjuseks on asjaolu, et õigusaktis puuduvad selgitused nõuetele vastavust ja kontrolli 
käsitlevates nõuetes. Selline liikmesriikide jäetud suur valikuvabadus võib mõnikord 
põhjustada vastuolusid õigusaktide kohaldamisel.

Leitakse, et õigusaktid on üldjoontes loomatervist käsitlevate õigusaktidega kooskõlas, kuid 
need tuleks siiski viia paremini kooskõlla teiste ELi poliitika aspektidega.

Märgistus

Loomade heaoluga seotud Euroopa märgistussüsteemid on peamiselt eraõiguslikud ning need 
kõik on vabatahtlikud ja hõlmavad lisaks muid aspekte, näiteks jälgitavus, jätkusuutlikkus ja 
tervis. Nende süsteemide toimimisviis ja disain on väga erinevad. Huvirühmade vahel puudub 
konsensus selle osas, kas Euroopa tasandil peaks olemas olema kohustuslik märgistus.

Kokkuvõte

Kehtivate õigusaktide sõnastus ei võimalda nende rakendamist nõuetekohaselt analüüsida. 
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Tundub, et komisjon peab nimetatud direktiivid ajakohastama, et muuta need tõhusaks mitte 
selleks, et õigusraamistikku karmistada, vaid selleks, et see oleks loetavam ja täpsem, et 
liikmesriikidel oleks võimalik direktiive ühetaolisemalt lugeda ja tõlgendada.
Selleks tuleb kindlasti protsessi kaasata Euroopa Parlament, riiklikud pädevad asutused ja 
loomakasvatajad.

Kaaluda võiks selliseid märgistamiseeskirju, mis loovad tegelikule olukorrale raamistiku, 
kuid millega jäetakse ettevõtjatele manööverdamisruumi kaubanduses tasakaalu 
saavutamiseks.

Lisaks tuleb pidada meeles, et õigusaktide eesmärke ja konkreetseid tegevusi tuleb selgelt 
eristada. Loomade heaolu käsitlevate õigusaktidega ette nähtud konkreetseid tegevusi on 
üldiselt kõiki rakendatud ning kui endiselt on täielikult saavutamata eesmärke, on see nii 
seetõttu, et need eesmärgid on oma olemuselt väga üldised ja ambitsioonikad. Olenemata 
muudatustest peab läbivaatamine toimuma koos loomakasvatajatega, järgides pragmaatilist ja 
realistlikku lähenemist nii kasvatustavadele kui ka kaubandustavadele.
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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Rakendamisraport põllumajandusloomade heaolu kohta
(2020/2085(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13, milles kinnitatakse, et 
ühendus ja liikmesriigid pööravad „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“,

– võttes arvesse oma sisepoliitika peadirektoraadi kodanike õiguste ja 
põhiseadusküsimuste poliitikaosakonna 2020. aasta novembris avaldatuid uuringut 
„End the Cage age: Looking for Alternatives“ (Lõpp puuriajastule: alternatiivide 
otsingul), 10. juuni 2021. aasta resolutsiooni Euroopa kodanikualgatuse „Lõpp 
puuriajastule!“ kohta1 ja komisjoni 30. juuni 2021. aasta teatist Euroopa 
kodanikualgatuse „Lõpp puuriajastule“ kohta (C(2021)04747),

– võttes arvesse nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/58/EÜ, mis käsitleb 
põllumajandusloomade kaitset (ülddirektiiv)2,

– võttes arvesse nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiivi 1999/74/EÜ, millega sätestatakse 
munakanade kaitse miinimumnõuded3,

– võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2007. aasta direktiivi 2007/43/EÜ, millega sätestatakse 
lihakanade kaitse miinimumeeskirjad4,

– võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/119/EÜ, milles 
sätestatakse vasikate kaitse miinimumnõuded5,

– võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/120/EÜ, milles 
sätestatakse sigade kaitse miinimumnõuded6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 2021. aasta juunis avaldatud 
uuringut „Implementation of EU legislation on „on-farm“ animal welfare:
 potential EU added value from the introduction of animal welfare labelling 
requirements at EU level“ (Loomade heaolu põllumajandusettevõttes käsitlevate ELi 
õigusaktide rakendamine: võimalik ELi lisaväärtus, mis tuleneb loomade heaolu 
märgistamise nõuete kehtestamisest ELi tasandil),

– võttes arvesse 2020. aasta oktoobris Euroopa Komisjonile koostatud uuringut loomade 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0295.
2 EÜT L 221, 8.8.1998, lk 23.
3 EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53.
4 ELT L 182, 12.7.2007, lk 19.
5 ELT L 10, 15.1.2009, lk 7.
6 ELT L 47, 18.2.2009, lk 5.
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kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia (2012–2015) hindamise 
toetamiseks,

– võttes arvesse oma 14. märtsi 2017. aasta resolutsiooni farmiküülikute kaitse 
miinimumstandardite kohta7,

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni loomade heaolu, 
antimikroobikumide kasutamise ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju 
kohta8,

– võttes arvesse oma 9. juuni 2021. aasta resolutsiooni ELi elurikkuse strateegia kohta 
aastani 2030: toome looduse oma ellu tagasi9,

– võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2019. aasta järeldusi loomade heaolu – säästva 
loomakasvatuse lahutamatu osa – kohta,

– võttes arvesse nõukogu 7. detsembri 2020. aasta järeldusi kogu ELis kehtiva loomade 
heaolu märgise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 14. novembril 2018 avaldatud eriaruannet nr 31 
loomade heaolu kohta ELis: kuidas vähendada lõhet ambitsioonikate eesmärkide ja 
tegeliku rakendamise vahel,

– võttes arvesse loomade heaolu käsitlevate Euroopa õigusaktide toimivuskontrolli, mida 
komisjon praegu läbi viib,

– võttes arvesse Euroopa Regioonide Komitee 5. detsembri 2018. aasta arvamust ühise 
põllumajanduspoliitika reformi kohta10,

– võttes arvesse Eurobaromeetri eriuuringut nr 505 „Making our food fit for the future – 
Citizens’ expectations“ (Toidu tulevikukindlaks muutmine – kodanike ootused),

– võttes arvesse Maailma Loomatervise Organisatsiooni kirjeldatud viit vabadust: olla 
vaba näljast, alatoitumusest ja janust, olla vaba hirmust ja stressist, kuumastressist või 
füüsilisest ebamugavustundest, olla vaba valudest, vigastustest ja haigustest ning 
vabadus loomuomaselt käituda,

– võttes arvesse komisjoni 12. mai 2021. aasta teatist „ELi vesiviljeluse kestlikkuse ja 
konkurentsivõime suurendamise strateegilised suunised aastateks 2021–2030“ 
(COM(2021)0236),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54 ning esimeeste konverentsi 12. detsembri 
2002. aasta otsuse (mis käsitleb algatusraportite koostamise loa andmise korda) artikli 1 
punkti 1 alapunkti e ja 3. lisa,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

7 ELT C 263, 25.7.2018, lk 90.
8 ELT C 345, 16.10.2020, lk 28.
9 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0277.
10 ELT C 86, 7.3.2019, lk 173.
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– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A9-0296/2021),

A. arvestades, et loomade heaolu on loomakasvatajate jaoks tähtis tegur ning eetiline ja üha 
tähtsamaks muutuv küsimus tarbijate ja ühiskonna jaoks üldiselt; arvestades, et tarbijate 
huvi ostetud toidu kvaliteedi ja loomade heaolu vastu on suurem kui kunagi varem ning 
ELi kodanikud soovivad teha tarbijatena teadlikumaid valikuid; arvestades, et 
toidukvaliteedil, mis on seotud loomade heaolu ja loomatervishoiuga, on oluline osa 
strateegia „Talust taldrikule“ eesmärkide saavutamisel;

B. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 13 tunnistatakse, et loomad on 
aistimisvõimelised olendid, ning sätestatakse, et liit ja selle liikmesriigid pööravad liidu 
põllumajandus- ja kalanduspoliitika kavandamisel ja rakendamisel täit tähelepanu 
loomade heaolu nõuetele, respekteerides samal ajal liikmesriikide õigus- või 
haldusnorme ja tavasid, mis iseäranis käsitlevad riitusi, kultuuritraditsioone ja 
piirkondlikku pärandit;

C. arvestades, et kuigi Euroopa toidutootmisnormid, sealhulgas loomade heaolu 
kriteeriumid, kuuluvad maailma kõige nõudlikumate hulka, nõuavad need siiski veel 
täiustamist; arvestades, et mitmed riigid ja piirkonnad on astunud selles suunas uusi 
samme, näiteks keelustanud teatavad loomade puuris pidamise vormid;

D. arvestades, et loomade heaolu käsitlevate õigusaktide ühetaolise sõnastuse ja 
kohaldamise tagamine ning nende ajakohastamine vastavalt uusimatele teaduslikele 
teadmistele on loomade heaolu normide tõstmise ja nende täieliku järgimise tagamise 
eeltingimus;

E. arvestades, et mõningad Euroopa loomakasvatajad on viimaste aastakümnete jooksul 
teinud teatavaid edusamme, olles kriitiliselt hinnanud oma tavasid ning võtnud oma töös 
ette parandusi ja kohandusi; arvestades, et tavade parandamisel toetavad neid 
nõuandvad organid, teadusasutused ja mitmed valitsusvälised organisatsioonid; 
arvestades, et arukate põllumajandustehnoloogiate kasutuselevõtt loomatervise ja 
loomade heaolu jälgimiseks võib veelgi parandada loomade haiguste ennetamist ja 
heaolunormide rakendamist; arvestades, et Euroopa loomakasvatajad soovivad selles 
vallas edasi liikuda, kuid puutuvad kokku tehniliste, õiguslike ja majanduslike 
piirangutega; arvestades, et loomade heaolu tuleb parandada iga loomaliiki puudutavaid 
tervishoiuaspekte arvesse võttes ning et sellega seotud kulud ei peaks jääma ainuüksi 
tootjate kanda;

F. arvestades, et tööstuslikul loomakasvatusel on ELi põllumajanduses oluline roll; 
arvestades, et põllumajandussüsteemi muutmise ja intensiivistamise tulemusena on vaid 
veidi enam kui kümne aasta jooksul tegevuse lõpetanud mitu miljonit 
põllumajandusettevõtet, s.o rohkem kui kolmandik kõigist Euroopa 
põllumajandusettevõtetest, millest valdav enamus olid väikesed pereettevõtted;

G. arvestades, et majanduslik volatiilsus sunnib karjakasvatajaid arvestama pikkade 
amortisatsiooni- ja investeerimisperioodidega, näiteks loomade heaolu suurendamiseks 
mõeldud loomapidamishoonete puhul;

H. arvestades, et Euroopa põllumajandusettevõtjad võtavad praegu täiendavaid meetmeid 
seoses tõuaretuse ja loomapidamise arenguga, et jõuda lähemale Maailma Loomatervise 
Organisatsiooni „viiele vabadusele“;
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I. arvestades, et loomade heaolu sõltub loomakasvatajate heaolust ning et mõlemale tuleb 
eraldada piisavalt vahendeid ja rohkem praktilist toetust ELi tasandil;

J. arvestades, et COVID-19 pandeemia on välja toonud vahetu seose loomade ja inimeste 
tervise ning heaolu vahel; arvestades, et loomade heaolu seostub ka keskkonnaga, mida 
on kõige paremini uuritud „ühtse heaolu“ (One Welfare) raames;

K. arvestades, et Euroopa loomakasvatusettevõtetes on kokku umbes neli palgalist ja 
mittepalgalist töötajat, kellest 80 % elab uuemates liikmesriikides11;

L. arvestades, et ELi-sisene kalakaubandus moodustab olulise osa ELi 
kalanduskaubandusest tervikuna, kuna 2014. aastal oli selle osakaal kogu ELi-siseses ja 
-välises kalakaubanduses 86 %, kusjuures müügimaht oli 5,74 miljonit tonni ja väärtus 
20,6 miljardit eurot, mis oli kõrgeim näit alates 2006. aastast12;

M. arvestades, et loomade tervis ja heaolu on tähtsad tegurid, mis aitavad tagada 
toiduohutuse, toiduga varustatuse ja rahvatervise ning järgida ELi kõrged 
kvaliteedinõudeid;

N. arvestades, et terved põllumajandusloomad on säästva ja vähese CO2 heitega 
põllumajanduse saavutamise üks põhitegureid;

O. arvestades, et teaduse ja tehnika areng aitab paremini mõista loomade tundlikkust, 
käitumist ja heaolu;

P. arvestades, et põllumajandusloomade heaolu käsitlevate õigusaktide rakendamist 
puudutavate andmete kogumisel tekkis suuri raskusi nii andmete kvaliteedi kui ka 
kättesaadavuse osas, kuna puudusid nõuded liikmesriikide seire ja andmete kogumise 
kohta; 

Q. arvestades, et kehtivad õigusaktid on osaliselt iganenud ning ei kajasta teadmisi 
loomade liigist, vanusest, suurusest ja füüsilisest seisundist tulenevate kindlate 
vajaduste kohta ega praegu loomakasvatustavade vallas toimuvat teaduse ja tehnika 
arengut;

R. arvestades, et kõrvuti kehtivad liikmesriikide seadused ja ELi õigusaktid, mis 
moodustavad kombinatsiooni eranditest, kõrvalekalletest ja ebatäpsetest nõuetest ning 
millega ei nähta ette konkreetset kaitset või ei tagata kaitsetaset, põhjustades seeläbi 
mitmeid soovimatuid tavasid, mille tulemuseks on siseturu õigusaktide killustatus ja 
õiguslik ebakindlus, kusjuures kõike seda võib pidada konkurentsi moonutavaks;

S. arvestades, et ELi loomade heaolu käsitlevate õigusaktidega sätestatakse ainult sigade, 
munakanade, broilerite ja vasikate liigispetsiifilised heaolu miinimumnõuded, kuna 
liigispetsiifilised õigusnormid puuduvad muude toidu tootmiseks kasvatatavate liikide 
kohta, nagu rohkem kui kuue kuu vanused piima- ja lihaveised, lambad ja kitsed, 
broilerite ja munakanade vanemlinnud, noorkanad, kalkunid pardid ja haned, vutid, 
kalad ja küülikud; arvestades, et praegu ei ole loomade heaolu käsitlevates ELi 

11 Euroopa Komisjonile tehtud uuring „Future of EU livestock: How to contribute to a sustainable agricultural 
sector?“ (ELi põllumajandusloomade tulevik: kuidas toetada kestlikku põllumajandust?) 
12 Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskus, The EU fish market: 2015 edition (ELi kalaturg 
2015). 
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õigusaktides liigi- ja vanusepõhiseid sätteid, mis hõlmaksid kõiki tootmistsükli etappe; 
arvestades, et paljusid maismaal kasvatatavaid põllumajandusloomi ja tehistingimustes 
kasvatatavaid kalu kaitsevad praegu ainult ülddirektiivi üldsätted;

T. arvestades, et loomakasvatustavade täiustamises on mänginud rolli ka muud tegurid kui 
ELi õigusaktid ja ametlik kontroll; arvestades, et paljud liikmesriigid on rakendanud 
omaette loomade heaolu norme, mis on rangemad kui ELi normid;

U. arvestades, et liikmesriikidele on jäetud nõuete täpsustamiseks ja nende hindamiseks 
ulatuslik kaalutlusõigus; arvestades, et eri liikmesriikide lähenemine ressursside 
jaotamisele ja ametliku kontrolli prioriteetide seadmisele on olnud erisugune; 

V. arvestades, et õigusnormide rakendamine on liikmesriigiti väga ebaühtlane; arvestades, 
et selle tulenevalt on nõuetele vastavuse tasemed üksteisest erinevad ja nõudeid täitvatel 
põllumajandustootjatel on oht sattuda ebasoodsasse olukorda;

W. arvestades, et tänu munakanade, sigade (tiined emised) ja vasikate direktiividele on 
loomade kasvatamise viisis tehtud positiivseid struktuurseid muudatusi; arvestades, et 
munade, vasikaliha ja sealiha tootmises on direktiivide tulemusel tehtud olulisi 
muudatusi hoonetes ja seadmetes ning need on soodustanud teatud muudatusi 
põllumajandusettevõtete arvu ja suuruse suhtes;

X. arvestades, et ülddirektiivil on üldiselt olnud väiksem mõju kui liigispetsiifilistel 
direktiividel ning selle mõju loomade heaolu parandamisele on olnud tagasihoidlik 
nõuete ebamäärasuse ja laiade tõlgendamisvõimaluste tõttu ning lüpsilehmade, 
broilerite, aretuskanade, küülikute, lammaste ja kalkunite liigispetsiifiliste kaitsenõuete 
puudumise tõttu;

Y. arvestades, et tootmissurve tõttu on peamised probleemid, mille lahendamiseks 
õigusnormid välja töötati, endiselt laialt levinud, sealhulgas vigastused ning ahtad ja 
stressitekitavad tingimused; arvestades, et emiste pidamiseks seatud eesmärke ei ole 
saavutatud ja sellekohaste õigusnormide rakendamine on olnud üldiselt ebaühtlane, 
kuna emiste pidamise tingimused on ikka veel liiga ahtad ja stressitekitavad ning 
piisava tegelusmaterjalita;

Z. arvestades, et direktiiv 1999/74/EÜ (munakanade kaitse kohta) on olnud mõjus, mis 
puudutab selles antud häid määratlusi erinevate tootmissüsteemide kohta; arvestades, et 
see edu on siiski piiratud, kuna liikmesriigid kasutavad selle rakendamisel väga 
erinevaid lähenemisviise ning direktiivis puuduvad selged, kohustuslikud ja terviklikud 
sätted, mis on jätnud võimaluse ühtsel turul konkurentsi moonutada, ning arvestades, et 
direktiiv ei ole osutunud piisavalt edukaks, ei vasta munakanade tegelikele vajadustele 
ja on järk-järgult tekitanud surve muudatuste tegemiseks, mistõttu on eri liikmesriikides 
hakatud rohkem kasutama alternatiive kanade puuris pidamise süsteemile13;

AA. arvestades, et nii põllumajandustootjate kui ka tarbijate huvides on tagada siseturul 
võrdsed tingimused ja ka võrdsed tingimused toodete impordiks kolmandatest riikidest;

AB. arvestades, et paranenud on munakanade ja vasikaliha tootjate, mitte aga seakasvatajate 

13 Euroopa Parlamendi uuring „End the Cage age: Looking for Alternatives“ (Lõpp puuriajastule: alternatiivide 
otsingul), november 2020.
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töötingimused;

AC. arvestades, et komisjon on otsustanud 2023. aastaks lõpule viia Euroopa 
Toiduohutusameti (EFSA) 2022. aastal ette valmistatud puuris kasvatamise keelu mõju 
hindamise ning loomade heaolu käsitlevate õigusaktide, sealhulgas ülddirektiivi 
läbivaatamise;

AD. arvestades, et tuleks vahet teha tühistel mittevastavustel, millele pööratakse liiga palju 
tähelepanu, ja reegleid järgivatel põllumajandustootjate enamusel; 

AE. arvestades, et loomakasvatusmeetodid ja tootmissüsteemid on liikmesriigiti erinevad;

AF. arvestades, et Euroopa põllumajandusdemograafias on murettekitav langus; arvestades, 
et ebapiisav põlvkondade vahetumine avaldab ebasoovitavat mõju loomade heaolu 
nõuete rakendamisele;

AG. arvestades, et ELi põllumajandus-, keskkonna- ja rahvusvahelise kaubanduse 
strateegiad ja meetmed ühtsel turul võrdsete võimaluste tagamiseks peaksid olema 
sidusad, üksteist täiendavad ja asjakohased; 

AH. arvestades, et ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on üks regulatiivsetest ja rahalistest 
vahenditest, mida saab kasutada stiimulina põllumajandusloomade tervise ja heaolu 
parandamiseks, seda eelkõige ökokavade kaudu, aga ka investeeringute toetamise 
kaudu, kuigi selles suunas edu saavutamiseks on lisaks ÜPP-le vaja ka muud 
rahastamist; arvestades, et vastavalt komisjoni hinnangule ELi uusima loomade heaolu 
strateegia kohta on liikmesriigid jätnud loomade heaolu tarbeks ette nähtud vahendeid 
täielikult ära kasutamata ning miljonite eurode ulatuses ELi maaelu arengu rahastamise 
vahendeid, mille abil saaks loomade heaolu parandada, on praegu kasutamata või 
halvasti kasutatud; arvestades, et loomakasvatus on peamine abisaaja teise samba 
toetusest looduslikust eripärast tingitud piirangutega aladel asuvatele 
põllumajandusettevõtetele, mille maad moodustavad 50 % Euroopa kasutatavast 
põllumajandusmaast, ning põllumajanduse keskkonnameetmetest, millega 
kompenseeritakse ebasoodsa asukohaga seotud lisakulud või konkreetsete õigusaktide 
järgimise kohustused14;

AI. arvestades, et erilist tähelepanu tuleks pöörata loomade parema heaolu tagamisele kogu 
tootmistsükli jooksul ja loomade heaolu kõrgemate nõuete edendamisele nii sise- kui ka 
rahvusvahelistel turgudel ning selle tagamisele, et meie poliitilised otsused ei nõrgestaks 
Euroopa loomakasvatussektorit ega soodustaks tootmise vähendamist, mis tooks kaasa 
tootmise ümberpaigutamise maailma muudesse osadesse, kus loomakasvatustingimused 
ja -nõuded on madalamad kui Euroopas, ning muid sellega seotud probleeme, mis 
kahjustavad mitte ainult loomade heaolu nõudeid, vaid ka Euroopa keskkonnaeesmärke; 

AJ. arvestades, et märgistamine saab olla tõhus ainult siis, kui see põhineb teadusel, on 
tarbijatele kergesti mõistetav ja võimaldab neil teha teadlikke valikuid, kui see on 
kavandatud integreeritud ühtse turu jaoks, kui seda kohaldatakse kõigi loomsete 
saaduste suhtes ning kui selle aluseks on sidus ELi kaubanduspoliitika, et hoida ära 
madalamate nõuete järgi valmistatud toodete turule sisenemine, ning ainult juhul, kui 

14 Euroopa Komisjonile tehtud uuring „Future of EU livestock: How to contribute to a sustainable agricultural 
sector?“ (ELi põllumajandusloomade tulevik: kuidas toetada kestlikku põllumajandust?), juuni 2020.
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sellel ei ole majanduslikku lisamõju toidusektori ettevõtjatele, eelkõige 
põllumajandustootjatele, ning see on Euroopa tootjate jaoks tõepoolest teostatav ilma 
liigsete rakenduskulude või piiranguteta; arvestades, et selline märgistamine peab ka 
aitama tootjatele turgu avada; arvestades, et uuringud ja avaliku arutelu tulemused 
näitavad, et teatavad sidusrühmad, eelkõige ettevõtted ei toeta täielikult kohustusliku 
märgistamise ettepanekut; arvestades, et kui turul ei eristata tooteid tootmisomaduste 
alusel, on turul kasulik ainult vabatahtlik märgistamine; arvestades, et vähe teatakse 
sellest, milline on märgistamissüsteemide mõju toidukäitlemisettevõtetele ning tarbijate 
usaldusele ja arusaamale loomade heaolust;

AK. arvestades, et DNA jälgitavustehnoloogiate kasutuselevõtt iga haige looma või 
nakatunud toidu tuvastamiseks ja jälgimiseks võib toiduohutuse tagamise ja 
toidupettuste ennetamisega anda tarbijatele kindlustunde;

AL. arvestades, et olenemata sellest, mis vahendeid tarbijate teavitamiseks kasutatakse, 
peavad need olema kavandatud selliselt, et säiliksid võrdsed tingimused ja ühtlustatud 
lähenemisviis, mille eraalgatuste arvu kasv hetkel võimatuks teeb, kuna kasutatakse 
viiteid olematutele loomade heaolunõuetele ja väiteid eri standardite kohta; arvestades, 
et ELis kasvab puurivabadest, vabapidamisel ja mahepõllumajanduslikest süsteemidest 
pärit loomsete saaduste ning taimsete alternatiivide turg;

AM. arvestades, et õiguslike meetmete eesmärk on õigusaktide ja standardite ühtlustamine 
ning parem rakendamine;

AN. arvestades, et suurema osa loomade heaoluga seotud märgistamisskeemidest algatab 
erasektor ning ülejäänud on avaliku ja erasektori partnerluse tulemus või vähemal 
määral mõne liikmesriigi pädevate osalejate algatused;

AO. arvestades, et ELis on loomade heaolusüsteemid vabatahtlikud; arvestades, et enamik 
neist hõlmab muid aspekte kui loomade heaolu, nagu jälgitavus, kestlikkus ja tervis; 
arvestades, et nende toimimine ja ülesehitus on väga erinevad;

AP. arvestades, et ei ole üksmeelt kohustuslikest loomade heaolu käsitleva märgistamise 
reeglitest tulenevate väljavaadete asjus, peamiselt nende rakendamisest tulenevate 
majanduslike tagajärgede tõttu eelkõige loomakasvatajatele; arvestades, et isegi kui 
kohustuslike reeglitega kaotatakse teatavad kõrvalekalded Euroopa turul, mõjutaksid 
need ebasoodsalt eraalgatusi, mis on suunatud toodete eristamisele ja loomade heaolu 
kasutamisele kaubandusliku eelisena;

Järeldused ja soovitused

Õigusaktide rakendamine

1. tunneb heameelt selle üle, et komisjon hindab praegu loomade heaolu, sealhulgas 
loomade transporti ja tapmist käsitlevaid õigusakte ja vaatab need 2023. aastaks läbi, et 
viia need kooskõlla uusimate teaduslike tõenditega, laiendada nende kohaldamisala, 
teha kergemaks nende kohaldamine ja tagada lõppkokkuvõttes loomade heaolu kõrgem 
tase, nagu on sätestatud strateegias „Talust taldrikule“;

2. tunnustab paljude loomakasvatajate edusamme põllumajandusettevõtetes loomade 
heaolu parandamisel ja seda, et osa neist tahab ja püüab kasutada edasiviivat mõtteviisi 
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ja olla edumeelne;

3. soovitab anda kõigile loomakasvatajatele liidu tasandi raamistiku kaudu vahendid 
edusammude tegemiseks, mis põhinevad objektiivsetel näitajatel, milles viidatakse 
Maailma Loomatervise Organisatsiooni sätestatud viiele põhivabadusele; 

4. nõuab, et kõik tulevased seadusandlikud meetmed (õigusaktide läbivaatamine või 
koostamine), milles käsitletakse loomakasvatussüsteemi (sh pidamistingimuste) 
parandamist või muutmist ja põllumajandusloomade heaolu kriteeriume, põhineksid 
kindlatel ja hiljutistel teaduslikel andmetel või uuringutel, mis on saadud süsteemse 
lähenemisega teadustöödest, milles võetakse arvesse kõiki aspekte kestlikkuse ja 
loomade heaolu saavutamiseks; palub järgida tasakaalu ning teaduslikke nõuandeid 
selle kohta, kuidas tehtavad muudatused mõjutavad loomi, keskkonda ja 
põllumajandustootjaid, eriti väikepõllumajandustootjaid, ning pooldab liikmesriikide 
pädevate asutustega konsulteerimist õigusloomeprotsessi võimalikult varases järgus; 

5. rõhutab, et enne otsuste tegemist on vaja teha mõjuhindamine, samuti tuleb kasutada 
liigipõhist lähenemist, et kehtestada kõigile loomakasvatusettevõtete liikidele 
konkreetsed nõuded; 

6. nõuab zoonootiliste haiguste leviku tõkestamiseks veterinaarennetuse paremat 
korraldamist ning loomade tervishoidu ja heaolu käsitlevate rangete standardite 
edendamist, eriti seoses vaktsineerimisega ja antimikroobsete ainete tarbetu kasutamise 
ennetamisega;

7. on teadlik asjaolust, et Euroopa Toiduohutusamet esitas vastuseks komisjoni 
nõudmistele mitu arvamust loomapõhiste meetmete kasutamise kohta liikide suhtes, 
mida ei käsitleta eriõigusaktides (piimalehmad ja lihaveised); peab kahetsusväärseks 
asjaolu, et Euroopa Toiduohutusameti soovitatud loomapõhiseid meetmeid ei ole seni 
rakendatud; kutsub seepärast komisjoni üles tagama, et neid loomapõhiseid meetmeid 
ajakohastataks kõige uuemate teaduslikult põhjendatud teadmiste põhjal ja 
integreeritaks kehtivatesse eriõigusaktidesse;

8. tunnistab, et teadusasutuste andmetel on loomapõhised meetmed küll soovitud, kuid 
neid pole alati võimalik jõustada ega objektiivselt kontrollida; kutsub seetõttu komisjoni 
üles koostama loomade heaolu käsitlevate ELi õigusaktide läbivaatamise käigus väga 
konkreetsed kontrollitavad nõuded, milles võetakse arvesse uusimaid teaduslikke 
arvamusi ja liikmesriikide erinevaid tootmissüsteeme;

9. kutsub komisjoni üles tagama kehtivate loomade heaolu käsitlevate õigusaktide täitmist 
ja vajaduse korral ajakohastama reegleid, et viia need paremini kooskõlla ühiskonna 
nõudmistega, võttes arvesse teaduse arengut ja teadusuuringute tulemusi selles 
valdkonnas, laiendades samas nende reeglite kohaldamisala ja paindlikkust, et kohaneda 
uusimate teaduslike ja tehnoloogiliste suundumustega ning rohelise kokkuleppe 
eesmärkidega;

10. tuletab meelde, et väljundipõhised mõõdetavad muudatused tuleb teha pärast asjakohast 
teaduslikku hindamist ning konsulteerides liikmesriikide pädevate asutuste ja 
sidusrühmadega, et tulla toime ühelt poolt loomakasvatajate ees seisvate probleemidega 
ning teiselt poolt kodanike vajaduste ja ootustega ning loomade tervise ja heaoluga, 
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võttes nõuetekohaselt arvesse tarbijate parimaid valikuid ja nende ostujõudu; tuletab 
meelde, et Euroopa toidusüsteemis tuleb tagada kvaliteetsete ja taskukohaste toiduainete 
kättesaadavus; on seisukohal, et tootjatele tuleks tagada õiglane osa loomade heaolu 
käsitlevatele ELi õigusaktidele vastavate toiduainete hinnast; 

11. nõuab toitumisvaldkonna lühemaid tarneahelaid, mis tuginevad kohalikele või 
piirkondlikele toidukaupadele, et pakkuda tarbijatele paremat otsest juurdepääsu 
kohalikele toiduainetele ja toetada väikepõllumajandustootjaid;

12. kutsub seadusandjaid võtma täielikult arvesse nimetatud arengu tagajärgi ja olema neist 
täielikult teadlikud; nõuab, et muudatuste hindamisel kasutataks terviklikku 
lähenemisviisi, mis hõlmab kestlikkuse sotsiaalseid, keskkonnaalaseid, loomade 
heaoluga seonduvaid ja majanduslikke komponente, aga ka põllumajandustootjate 
ergonoomiat ja tervishoiuaspekte, võttes eriti arvesse terviseühtsuse põhimõtet; tuletab 
meelde, et loomade heaolu tuleb ühendada kestliku majandusliku lähenemisviisiga;

13. rõhutab vajadust parandada loomade heaolu ja tervist loomakasvatuses osana 
terviseühtsuse põhimõttest; juhib tähelepanu asjaolule, et selle eesmärgi saavutamiseks 
on vaja parandada loomakasvatustavasid, sest loomade suurem heaolu parandab 
loomade tervist, vähendades seega vajadust ravimite järele ja piirates zoonooside 
levikut; kutsub komisjoni üles töötama loomade heaolu käsitlevate õigusaktide 
läbivaatamise raames välja ka heaoluühtsuse lähenemisviisi; 

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tõhustama kolmandatest riikidest imporditavates 
toodetes antibiootikumide ja muude keelatud keemiliste jääkide kontrolli osana 
komisjoni strateegiast, mille eesmärk on võidelda tõhusalt looma- ja mereandide 
kasvatuses ning vesiviljeluses kasutatavate antibiootikumide ja pestitsiidide 
reguleerimata kasutamisega; 

15. nõuab meetmete võtmist, et tagada põllumajandustootjate ohutus ja usaldusväärsus 
teatavate loomade suhtes võetavate meetmete korral;

16. rõhutab, et kõigi muudatuste kavandamisel tuleb võtta arvesse seda, et 
põllumajandustootjad vajavad muudatuste tegemiseks aega, toetust ja rahastamist, 
samuti kaasnevad sellega majanduslikud ja bürokraatlikud tagajärjed ja kõik see võib 
aega võtta; rõhutab vajadust võtta eriti arvesse investeerimiskulusid, kuna on oht, et 
madala kasumimarginaali tõttu võtab laenu tagasimaksmine pikka aega; märgib, et 
põllumajandusloomade heaolu parandamiseks vajalike muudatuste tegemiseks on vaja 
sobivat üleminekuperioodi; tunnistab, et loomakasvatajad on niigi investeerimistsüklis 
hiljutiste loomade heaolu algatuste ja pika tasuvusperioodi tõttu;

17. peab tervitatavaks Euroopa kodanikualgatust „Lõpp puuriajastule!“; juhib tähelepanu 
tõsiasjale, et puuridega seotud võimalike muudatuste korral tuleb täpselt kindlaks 
määrata puuri mõiste ja selle omadused eri liikide puhul, et tagada tõhus üleminek 
alternatiivsetele loomapidamissüsteemidele, mis on juba kaubanduslikult elujõulised ja 
kasutusel, näiteks laut, kanade vabapidamis- ja mahepõllumajandussüsteemid, 
pargisüsteemid, jäigast materjalist põrandaga aedikud, vabapidamis- ja 
mahepõllumajanduslikud süsteemid küülikutele, vabalt poegimist ja rühmas pidamist 
võimaldavad süsteemid emistele, lauda- ja lindlasüsteemid vuttidele või paarikaupa ja 
rühmadena pidamist võimaldavad süsteemid vasikatele; 
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18. nõuab tungivalt, et komisjon määraks uute õigusaktide rakendamisese osana täpselt ja 
selgelt kindlaks eri loomaliikide kasvatamise tingimused ja selleks mõeldud rajatised, 
mis peaks põhinema alternatiivsete loomapidamissüsteemide heade tavade näidetel; 
soovitab komisjonil keskenduda oma tegevuses toiduga kindlustatuse suurendamisele ja 
ELi põllumajandusturu tugevamaks muutmisele; nõuab tungivalt munakanu käsitleva 
nõukogu direktiivi 1999/74/EÜ läbivaatamist, et kiiresti lõpetada ja keelustada puuride 
kasutamine ning võtta kasutusele puurivabad süsteemid kõikidele munakanadele, luua 
võrdsed tingimused ja parandada ELis peetavate loomade heaolu;

19. tuletab meelde, et loomade heaolu parandamisse investeerimine toob kaasa suuremad 
tootmiskulud olenemata loomakasvatusviisist; märgib, et tuleb kindlaks määrata 
täiendav avaliku sektori abi või turu selge majanduslik tasuvus, vastasel korral takistab 
tootmiskulude kasv loomakasvatajaid loomade heaolusse investeerimast või teeb selle 
võimatuks, mis ei ole aga soovitav; on seepärast seisukohal, et loomade heaolu 
standardeid tuleks tõsta järk-järgult ja vastutustundlikult, rahaliste stiimulite süsteemi 
põhiselt, sealhulgas ÜPP eelarvest välja jäävate vahendite abil; 

20. nõuab tungivalt, et komisjon teeks otsuse asjakohase rahalise toetuse andmiseks 
loomakasvatajatele, et julgustada neid investeerima loomade heaolu parandamisse; 
nõuab komisjonilt tungivalt nende puudustega kiiret tegelemist ning 
põllumajandustootjate pingutuste hüvitamisel jätkusuutlike paranduste tegemisele 
ergutamist ja nende rakendamist; nõuab täiendavat rahalist toetust tõuaretajatele 
ülemineku tõttu alternatiivsele loomapidamissüsteemile seoses uute, puuride kasutamist 
keelustavate õigusaktide rakendamisega, kusjuures komisjon on lubanud toetuse 
kehtestada 2027. aastaks, mida nõudis Euroopa Parlament oma 10. juuni 2021. aasta 
resolutsioonis Euroopa kodanikualgatuse „Lõpp puuriajastule!“ kohta; tunnistab, et see 
sõltub meetmetest, millega tagatakse vajalikud lisavahendid koos õiglaste 
turuhindadega; märgib, et loomade heaolu ja muude reguleerimisvaldkondade 
standardite jätkuv paranemine, mis on küll alati teretulnud, tekitab nõudeid järgivatele 
põllumajandustootjatele lisakoormust; rõhutab, et esimese sammuna tuleks alati kaaluda 
kehtivatele standarditele vastavuse ja järjepidevuse tagamist, kindlustamaks, et enne 
edumeelsetele põllumajandustootjatele lisakoormuse kehtestamist jõutakse kõige vähem 
nõuetele vastavate põllumajandustootjateni ja nad hakkaksid järgima kehtivaid norme; 
rõhutab, et põllumajandustootjate sissetulekuid ja Euroopa loomakasvatajate 
konkurentsivõimet üleilmsel põllumajandusturul tuleb heaolu käsitlevate ELi 
õigusaktide tõhustamise meetmete raames vastastikkuse põhimõtte alusel arvesse võtta;

21. on teadlik loomade heaolu käsitlevate ELi õigusaktide ja aastateks 2014–2020 
kehtestatud ühise põllumajanduspoliitika piiratud üldisest sidususest, samuti 
konkreetsete õigusaktide vähesest integreerimisest riiklikesse maaelu arengukavadesse 
ja loomade heaolu tarbeks eraldatava rahastamise ebapiisavusest, kusjuures 
liikmesriigiti on erinevused väga suured; julgustab liikmesriike koostama oma riiklikes 
strateegiakavades loomade heaolu ökokavasid ning kutsub komisjoni üles tagama, et 
riiklikes strateegiakavades toetatakse ja suunatakse põllumajandustootjaid loomade 
heaolu standardite parandamisel; nõuab tungivalt, et loomakasvatajad saaksid 
põllumajandusettevõtte ümberkujundamise ajal, sealhulgas ajal, kui luuakse loomade 
füüsilisi ja käitumuslikke vajadusi rohkem arvestavad pidamistingimused, rahalist 
toetust tänu riiklikule poliitikale (eri vahendite sidus kombineerimine, sh ÜPP ja 
Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond) või turule, samuti nõuab, et 
tarbijatele esitatakse loomsete toodete selge ja usaldusväärse märgise abil selget ja 
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läbipaistvat teavet loomade heaolu aspektide kohta kogu tootmistsükli jooksul, 
sealhulgas tootmisviisi kohta; nõuab ühtlasi kõigi loomsete saaduste puhul läbipaistva, 
positiivse ja stigmatiseerimiseta teabevahetusstrateegia rakendamist teatavate 
traditsiooniliste piirkondlike toodete eripära arvesse võttes, et suurendada teadlikkust 
põllumajandustootjate ja loomakasvatajate töö tähtsusest ja kvaliteedist ja nende 
oskustest ning uutest loomade heaolu käsitlevatest õigusaktidest tulenevast kasust;

22. kutsub komisjoni üles teavitama paremini headest tavadest ning aitama neid 
nähtavamaks muuta ja toetama soodustavate meetmetega loomakasvatussektorit 
edusammude tegemisel, toetades rakendusvahendeid, austades seeläbi kõigi 
sidusrühmade jõupingutusi algatuste käivitamisel ning võttes julgustava positsiooni, mis 
loob stiimuli uute tavade kasutuselevõtuks;

23. kutsub komisjoni üles investeerima kariloomadega tegelevate põllumajandustootjate 
heaolusse ja selle ameti atraktiivsusse eesmärgiga suurendada motivatsiooni ja 
tootlikkust praeguste ja tulevaste põllumajandustootjate seas ning parandada seeläbi 
otseselt loomade heaolu;

24. teeb ettepaneku võimaldada loomadega tegelevate põllumajandustootjate ja valdkonna 
ettevõtjate oskuste arendamiseks taskukohast koolitust konkreetse esmase ja täiendõppe 
mooduli kaudu; nõuab komisjonilt liikmesriikide ja põllumajandustootjate pingutuste 
regulaarset kontrollimist, et parandada välja- ja täiendõppe kvaliteeti ning avaldada 
asjakohast tunnustust eriliste saavutuste eest; soovitab pidevalt koguda näiteid välja- ja 
täiendõppe parimate tavade kohta ja edastada need aastaaruannetes liikmesriikidele; 
märgib, et paljud tuvastatud loomade heaoluga seotud ohud tulenesid loomadega 
tegelevate inimeste ja loomaomanike tegevusest ja käitumisest; soovitab komisjonil 
kontrollida, kas põllumajandusettevõtjate ja loomadega tegelevate töötajate koolitamine 
on lisatud riiklikesse strateegiakavadesse;

25. tuletab meelde, et heaolu toetavate tavadega võib kaasneda tootmiskulude ja 
põllumajandustootjate töökoormuse tõus ning seda tuleb vastava tasuga kompenseerida; 
rõhutab näiteks, et vabapidamise järkjärguline kasutuselevõtt poegimisüksustes nõuab 
pikka üleminekuperioodi, et tagada tekkinud lisakulude katmine turgudelt, ja uute 
hoonete ehitamist; nõuab asjaomaste asutuste koostööd ehituslubade väljastamisel ja 
halduskoormuse vähendamisel;

26. rõhutab, et mõned loomade heaolu seisukohast kasulikuks peetavad meetmed võivad 
tegelikult olla kahjulikud ja vastuolus kestlikkuse muude aspektidega, nimelt heaolu, 
tervise ja ohutuse, samuti antimikroobikumiresistentsuse vastase võitluse ja 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise seisukohast, juhul kui väljatöötatud 
meetmed ei ole terviklikud; märgib ära tõsiasja, et küülikute väljas pidamine võib 
suurendada stressi ja loomade suremust ning et küülikute ühispuurid põhjustavad 
emaste omavahelist agressiivset käitumist, mis põhjustab stressi, vigastusi ja jõudluse 
vähenemist15; juhib tähelepanu sellele, et välitingimustes kasvatamine võib samuti 
vähendada kontrolli väljaheidete ja heitkoguste üle ning suurendada vajaliku sööda 
kogust, avaldades seeläbi potentsiaalselt suuremat CO2 mõju; märgib, et aedikute 

15 Fortun-Lamothe, L., Savietto, D., Gidenne, T., Combes, S., Le Cren, D., Davoust C., Warin, L. Démarche 
participative pour la conception d’un système d’élevage cunicole socialement acceptedé, Colloque Bien-être 
animal: des valeurs à partager [Kaasav algatus sotsiaalselt vastuvõetava küülikupidamissüsteemi kavandamiseks, 
sümpoosion „Loomade heaolu: ühised väärtused“], Strasbourg, 1. ja 2. juuli 2019.
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suuremate mõõtmete ja ammoniaagi suurema heitkoguse vahel on otsene seos16, 
mistõttu põllumajandustootjad seisavad silmitsi loomade heaolu ja keskkonnaküsimusi 
käsitlevate õigusaktidega, mis on omavahel vastuolus; märgib, et emiste „täielikus 
vabaduses“ pidamine või puuris pidamise järsk lõpetamine võib suurendada 
nakkushaiguste leviku ohtu põllumajandusloomade seas ning suurendada territoriaalsest 
võimuvõitlusest ja rivaalitsemisest tingitud stressi; juhib tähelepanu sellele, et loomade 
teatava aja jooksul nõuetekohastes aedikutes pidamine aitab pidurdada loomahaiguste ja 
patogeensete infektsioonide levikut ning hoiab ära noorte vasikate ja põrsaste kurnatuse 
ja aitab vähendada suremust17; tuletab sellega seoses meelde, et seepärast on vajalik 
liigipõhine lähenemine; kutsub komisjoni üles põhjalikult hindama iga ettepaneku 
võimalikku kahjulikku mõju loomade tervisele ja heaolule;

27. rõhutab, et loomade heaoluga seotud suur ja mitmetahuline probleem on saba 
hammustamine seakasvatuses; märgib, et kogu ELis on sellist käitumist põhjustavate 
ohutegurite uurimisel ja põhjalike uuringute läbiviimisel tekkinud tehnilisi raskusi; 
märgib, et see on tähendanud, et seni ei ole leitud ühtegi töökindlat lahendust, ning 
seetõttu on sabade lõikamise tava laialt levinud, hoolimata komisjoni ja parlamendi 
märkimisväärsetest jõupingutustest levitada teavet ja parimaid tavasid lõikamata 
sabadega sigade pidamise kohta; peab kahetsusväärseks, et seni on ainult kaks 
liikmesriiki sabade lõikamise keelanud; rõhutab, et saba hammustamise probleemi saab 
oluliselt vähendada keskkonna asjakohase mitmekesistamisega, eelkõige tuhnimist 
võimaldavate materjalidega, lisaks tagades piisavalt ruumi, rakendades häid 
söötmistavasid ja kasutades kõva põrandat; soovitab rahastada ja läbi viia rohkem 
teadusuuringuid eesmärgiga kaardistada majanduslikult jätkusuutlik võimalus, mis 
tagab, et lõikamata sabaga sigu saab kasvatada sisetingimustes kaubanduslikul 
eesmärgil; on arvamusel, et kehtivate õigusaktide kohaldamisalas on vaja lahendusi, et 
kaitsta sigade heaolu ja vähendada antimikroobikumide kasutamist vigastatud sigade 
raviks; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et kõik liikmesriigid järgiksid sigade sabade 
rutiinse lõikamise keeldu; on lisaks seisukohal, et vaja on selgust seoses karistustega 
sabade lõikamise korral, kui sigu on kasvatatud ühes liikmesriigis ja nad eksporditakse 
nuumamiseks teise liikmesriiki18;

28. tuletab meelde, et põllumajandusloomade heaolu suurendamiseks ning õiglaste ja 
võrdsete tingimuste tagamiseks siseturul on äärmiselt tähtis rakendada kehtivaid 
õigusakte täielikult kõigis liikmesriikides;

29. tunnistab Euroopa seakasvatussektori jõupingutusi põrsaste kastreerimisele 
alternatiivide otsimisel ja rõhutab vajadust muuta seafarme käsitlevaid 
veterinaareeskirju, et võtta arvesse põrsaste kastreerimise alternatiivide alal tehtud 

16 Guingand, N. Réduire la densité animale en engraissement: quelles conséquences sur l’émission d’odeurs et 
d’ammoniac?, Journées Recherche Porcine [Asustustiheduse vähendamine nuumaetapis: mõju lõhnale ja 
ammoniaagiheitele, Prantsusmaa seakasvatusalaste teadusuuringute päevad], 39, lk 43-48, 2007.
17 Kollenda, E., Baldock, D., Hiller, N., Lorant, A. Assessment of environmental and socio-economic impacts of 
increased animal welfare standards: transitioning towards cage-free farming in the EU [Rangemate 
loomaheaolustandardite keskkonna- ja sotsiaal-majandusliku mõju hinnang: üleminek puurivabale 
loomapidamisele ELis], Euroopa Keskkonnapoliitika Instituudi poliitikaaruanne, Brüssel ja London, oktoober 
2020.
18 Vt nõukogu 5. oktoobri 2021. aasta järeldused kriisi kohta sealihasektoris ja komisjoni aruande eelnõu Taanis 
9.–13. oktoobril 2017 läbi viidud auditi kohta, mille eesmärk oli hinnata liikmesriikide tegevust sigade sabade 
hammustamise ja sigade sabade rutiinse lõikamise vältimiseks. 
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edusamme;

30. kutsub komisjoni üles tagama, et eri liikmesriikides on kättesaadav ELi ühtlustatud 
loetelu toodetest ja protokollidest, mida saab põrsaste kastreerimisel kasutada valu 
vaigistamiseks ja tuimestuseks; palub, et komisjon lubaks lühiajaliselt säilitada 
veterinaarravimeid põllumajandusettevõtetes ja lubaks veterinaaridel neid sinna jätta 
kooskõlas rangete õigusraamistiku sätetega;

31. märgib, et rasvamaksa tootmine põhineb põllumajandustoimingutel, mis on kooskõlas 
loomade heaolu kriteeriumidega, kuna tegemist on ulatusliku tootmisega peamiselt 
põllumajanduslikes pereettevõtetes, kus linnud veedavad 90 % oma elust vabas õhus ja 
kus nuumamisetapis, mis kestab keskmiselt 10–12 päeva kahe söögikorraga päevas, 
võetakse arvesse looma bioloogilisi parameetreid;

32. kiidab komisjoni selle eest, et ta avaldas 12. mail 2021 ELi vesiviljeluse kestlikkuse ja 
konkurentsivõime suurendamise strateegilised suunised; rõhutab, kui oluline on 
edendada ELi vesiviljelussektori arengut kestlikumate meetodite suunas, mille puhul 
pööratakse erilist tähelepanu kalade heaolule, et käsitleda praeguse liigse 
impordisõltuvuse probleemi; väljendab heameelt selle üle, et Euroopa Parlamendi 
kalanduskomisjon koostab nende suuniste kohta algatusraportit; kutsub komisjoni üles 
esitama konkreetseid teaduslikult põhjendatud sätteid tehistingimustes peetavate kalade 
heaolu tagamiseks;

33. kutsub komisjoni üles parandama siseturgu muudatuste kaasamise teel, mis tulenevad 
loomade heaolu käsitlevatest ajakohastatud ELi õigusaktidest, töötades välja 
ühtlustatud, tervikliku ja ühise loomade heaolu Euroopa riikides käsitleva strateegia 
koos asjaomaste õigusaktide ühtlustatud rakendamisega ning tagades, et loomade 
heaolu parandamise eesmärke ja standardeid ei alandata, jälgides samal ajal kehtivate 
õigusaktide nõuetekohast rakendamist ja järgimist kõigis liikmesriikides;

34. nõuab tungivalt, et komisjon teavitaks tarbijaid ja kasvataks teadlikkust loomakasvatuse 
tegelikkusest ja selle tõelisest mõjust keskkonnale, elurikkusele ja kliimale ning 
tootmismeetodite mitmekesisusest ja päritolust, näidates ilma dogmatismi ja 
häbimärgistamiseta, kuidas põllumajandustootjad loomade eest hoolitsevad ja neile 
tähelepanu pööravad; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles märkimisväärselt parandama 
üldsuse teadlikkust ja arusaamist loomakasvatuse tegelikkusest ja loomade heaolust, 
sealhulgas koolihariduse kaudu;

35. palub komisjonil sõnastada oma õigusraamistik loomade heaolu parandamiseks ELis 
ümber, muutes selle selgemaks, ulatuslikumaks, prognoositavamaks ja 
juurdepääsetavamaks, et muuta eesmärgid ja näitajad arusaadavamaks ning jätta nii 
vähem tõlgendamisruumi ning et võimaldada ja hõlbustada liikmesriikidel 
õigusraamistiku siseriiklikku õigusesse ühetaolist ülevõtmist, enne eeskirjade 
karmistamist või lisamist; soovitab ajakohastada ülddirektiivi kooskõlas kõige uuemate 
teaduslikult põhjendatud teadmistega, lisada sinna komisjoni eesmärgid ja kodanike 
ootused põllumajandusloomade heaolu vallas, süsteemsete uuringute tulemused ja 
töötada välja liigispetsiifilisi direktiive, võttes arvesse loomakasvatuse olemust, 
loomade elu eri etappe, loomakasvatusega mitteseotud tavasid, mida 
loomakasvatusettevõtetes kasutatakse, traditsioone ja piirkondlikke tingimusi ning 
mulla- ja kliimatingimuste mitmekesisust; 
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36. märgib, et kehtivad loomade heaolu käsitlevad ELi õigusaktid ei ole kõikehõlmavad, ja 
palub komisjonil hinnata vajadust konkreetsete loomade heaolu käsitlevate õigusaktide 
järele ja nende mõju, võttes arvesse uusimaid teaduslikult põhjendatud teadmisi 
toidulooma liikide kohta, mida liigispetsiifilised õigusaktid praegu ei hõlma; võtab 
teadmiseks loomapõhiste heaolunäitajate puudumise ülddirektiivi, sigu käsitleva 
nõukogu direktiivi 2008/120/EÜ, lihakanu käsitleva nõukogu direktiivi 2007/43/EÜ ja 
munakanu käsitleva nõukogu direktiivi 1999/74/EÜ puhul; tunnistab lisaks, et 
puuduvad kvantifitseeritavad nõuded selliste keskkonnatingimuste rakendamiseks ja 
jälgimiseks nagu õhukvaliteet (lämmastik, CO2, tolm), valgustus (kestus, heledus) ja 
minimaalne müra, mis mitte ainult ei mõjuta loomade heaolu, vaid moonutab erinevate 
tõlgendusvõimaluste tõttu ka konkurentsi; palub, et komisjon kehtestaks jõustatavad ja 
kvantifitseeritavad näitajad, mis peaksid olema liigispetsiifilised ja teaduslikust 
seisukohast ajakohased;

37. nõuab tungivalt, et komisjon selgitaks oma raamistikku järelevalveks liikmesriikide üle, 
tagaks kahjulike tavadega võitlemise ja alustaks rikkumiste korral rikkumismenetlusi; 
rõhutab täppisloomakasvatustehnoloogiate tähtsust, sealhulgas selliste 
põllumajandusloomade tervise ja heaolu jälgimise vahendite potentsiaali, mis aitavad 
ennetada ja paremini kontrollida haiguspuhanguid põllumajandusettevõtetes; rõhutab, et 
loomade heaolu käsitlevate õigusaktide rikkumise määr tuleneb paljudest teguritest, 
sealhulgas jõustamatud ja mittekvantifitseeritavad loomapõhised näitajad; märgib, et 
kontrollide sagedus liikmesriikides jääb vahemikku 1–30 %; on mures, et see väga 
erinev kontrollide sagedus tähendab kas kontrollimääruse19 eiramist või toob kaasa 
suure surve põllumajandustootjatele; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
ühtlustama kontrollimääruse rakendamist, et ühtlustada kontrollide sagedus 
liikmesriikide ja loomakasvatussektorite vahel; palub, et komisjon annaks igal aastal 
Euroopa Parlamendile aru oma meetmete ja liikmesriikide meetmete kohta, millega 
parandatakse ELi põllumajandusettevõtetes peetavate loomade heaolu;

38. palub komisjonil lisada igale otsusele teaduslik ja mõjuhinnang (sealhulgas keskkonna-, 
majanduslik ja sotsiaalne mõju), milles võetaks arvesse põllumajandusmeetodite 
mitmekesisust igas ELi sektoris ning analüüsitaks olukorda nii looma (liikide kaupa ja 
eri tootmisetappides) kui ka põllumajandustootja seisukohast, et võtta arvesse kodanike 
ootusi ja luua tõhus aretussüsteem, tagamaks, et loomad elavad heades tingimustes, 
austatakse loomade heaolu ja põllumajandustootjad saavad majanduslikku tulu;

39. rõhutab, et liikmesriigid peaksid sätestama asjakohase jõustamiskorra, mida võiks 
liikmesriikide vahel ühtlustada, ning et liikmesriigid peavad igal ajal tagama ELi 
õigusaktide range jõustamise; kutsub komisjoni üles esitama Euroopa Parlamendile 
korrapäraselt aruandeid loomade heaolu käsitlevate ELi õigusaktide rakendamise ja 
jõustamise kohta, milles tuleks teha kindlaks lüngad ja esitada rikkumiste jaotus 
liikmesriikide, loomaliikide ja rikkumiste liikide kaupa; 

40. kutsub komisjoni üles parandama koostööd kõigi sidusrühmade vahel ja hõlbustama 
dialoogi liikmesriikide erinevate osalejate vahel, et võimaldada neil ühiselt kaaluda 
muutusi loomakasvatussüsteemides; ergutab jagama loomakasvatussektorite ja riikide 

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku 
kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning 
loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, ELT L 
95, 7.4.2017, lk 1.
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vahel häid tavasid; soovib, et töötataks välja vahendid, et julgustada teedrajavaid 
loomakasvatajaid osalema arendusprojektides; nõuab, et loomakasvatajad ja loomade 
heaolu uurivad teadlased kaasataks Euroopa eri piirkondades tehtavate uuringute 
kõikidesse etappidesse; soovib, et uuringudokumendid ja heade tavade levitamise 
dokumendid tõlgitaks kõikidesse Euroopa Liidu keeltesse; tunnistab programmi 
„Euroopa horisont“ potentsiaali teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas ning ootab 
projektide puhul asjakohast tasakaalu liikmesriikide vahel; julgustab komisjoni 
edendama tulemustele suunatud lähenemisviisi, mis oleks sobiv keskkond liikmesriikide 
esindajate, teadusasutuste, sidusrühmade, põllumajandustootjate ja valitsusväliste 
organisatsioonide koondamiseks ning arvamuste ja parimate tavade vahetamiseks, et 
tagada loomade heaolu käsitlevate õigusaktide ühetaoline rakendamine liikmesriikides 
kooskõlas rohelise kokkuleppe eesmärkidega; 

41. tunneb heameelt erinevate loomaliikide ja -kategooriate heaolule pühendatud ELi 
tugikeskuste (EURCAW) loomise üle, mis on osa ELi loomade kaitset ja heaolu 
käsitlevast strateegiast 2012–2015; julgustab komisjoni arendama edasi EURCAWide 
võrgustikku, eriti eriõigusaktidega hõlmamata liikide puhul, kuna see pakub tõhusat 
platvormi, mille kaudu levitada liikmesriikides järjepidevalt ja ühetaoliselt tehnilist 
teavet selle kohta, kuidas ELi õigusakte tuleks rakendada;

42. juhib tähelepanu sellele, et sihipärane individuaalne majandamine mõjutab sageli 
oluliselt loomade heaolu; kutsub komisjoni üles võtma tulevaste projektide puhul 
kasutusele tulemuspõhise lähenemisviisi, mis põhineb teaduslikel tõenditel ja 
ekspertteadmistel ning parimate tavade vastastikusel jagamisel põllumajandustootjate 
vahel;

43. rõhutab, kui oluline on korrapärane teabevahetus riiklike ja piirkondlike ametiasutuste, 
põllumajandustootjate ja sidusrühmade organisatsioonide, valitsusväliste 
organisatsioonide, kodanike ja ekspertidega heade tavade näidete ja loomade heaolu 
valdkonnas vajalike paranduste teemal; juhib tähelepanu sellele, et hoolimata väikestest 
kuludest on teadmussiire selles valdkonnas väga tõhus ja seetõttu tuleks seda 
sagedamini rakendada; väljendab sellega seoses heameelt asjaolu üle, et komisjon 
pikendas loomade heaolu käsitleva platvormi volitusi; on seisukohal, et heade tavade 
vahetamist ja teadmussiiret tuleks veelgi tugevdada ja hõlbustada, et aidata asjaosalistel 
kiirendada ja lihtsustada korrapärast teabevahetust ning säilitada ja kindlustada 
teabevooge; rõhutab, kui oluline on pidada sellist korrapärast teabevahetust ka nende 
kolmandate riikide esindajatega, kes liidust loomi impordivad;

44. kutsub komisjoni üles oma eri strateegiaid ühendama, rakendades eeskirju, mis on 
koostatud kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega, strateegiaga „Talust taldrikule“, 
ELi elurikkuse strateegiaga aastani 2030 ning kaubanduse, kaubandustavade ja 
edendamisega seotud põllumajanduspoliitikaga; rõhutab, et nende strateegiate 
kooskõlalisus on elujõulise põllumajandussektori eeltingimus; nõuab, et loomade heaolu 
käsitlevad läbivaadatud õigusaktid oleksid täielikult kooskõlas rohelise kokkuleppe ja 
strateegia „Talust taldrikule“ prioriteetidega, laiendataks nende kohaldamisala ja 
suurendataks paindlikkust, et kohandada neid uusimate teaduse ja tehnoloogia 
arengusuundadega; kutsub komisjoni üles viima kaubanduspoliitika kooskõlla ELi 
loomade kaitse ja heaolu standarditega, hinnates uuesti kolmandate riikidega sõlmitud 
kaubanduslepinguid ja lisades vastastikkuse uutesse kahe- ja mitmepoolsetesse 
kaubanduslepingutesse, et luua võrdsed tingimused ja vältida oma tootjate majandusliku 
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tulususe kahjustamist ning tagada nende vastavus ELi loomade heaolu ja toodete 
kvaliteedi standarditele;

45. kutsub komisjoni üles liitma eri õigusakte, milles käsitletakse loomade heaolu 
loomakasvatusettevõtetes, transportimisel või hukkamisel;

Loomade heaolu märgistus

46. peab kahetsusväärseks, et loomade heaolu tunnustamiseks vabatahtlike jõupingutustega 
ühinenud tootjatele toob see vaid vähesel määral majanduslikku tulu; märgib lisaks, et 
loomade heaolu märgistamine on edukas ainult juhul, kui kõrgemast hinnast tuleneb 
õiglane majanduslik tulu ning kui kulud ja tulud jaotatakse kogu toidutarneahelas 
õiglaselt, mis tagab põllumajandustootjatele õiglase osa kõrgemast hinnast, mida tarbija 
maksab ELi loomade heaolu märgistamise nõuetele vastavate toiduainete ostmisel;

47. kutsub komisjoni üles mitmepoolsetel läbirääkimistel ja vastastikustes kokkulepetes 
lähtuma loomade heaolu puudutavate standardite austamisest kõigi imporditavate 
toodete puhul, samuti selleks, et anda tarbijatele täpset teavet;

48. rõhutab, et loomade heaolu märgistuse kasutuselevõtt eeldab, et varases etapis 
kehtestatakse ühtlustatud kohustuslikud eeskirjad, mis koostatakse koostöös kõigi 
sidusrühmadega ja mis põhinevad selgetel teaduslikel näitajatel, lisaks on vaja 
laiaulatuslikke reklaamikampaaniaid ja haridusalast tegevust, et teavitada Euroopa 
tarbijaid; 

49. palub komisjonil tagada loomade heaolu ka ülejäänud ahelas pärast tootjat ja lisada see 
ühtlustatud vabatahtliku märgistamise sätetesse;

50. kutsub komisjoni üles alustama tööd tervikliku ELi loomade märgistamise süsteemiga, 
et töötada välja vabatahtliku märgistamise kohustuslik ELi raamistik, mis peaks 
hõlmama kõiki loomakasvatusettevõtteid, kuid hõlmama ja tunnustama iga liigi 
eriomadusi, et piirata konkurentsi moonutamise ohtu siseturul, jättes seejuures piisavalt 
ruumi eraalgatustele, mis investeerivad toodete mitmekesisusse ja järgivad kõrgemaid 
loomade heaolu standardeid turu mõjutamise vahendina;

51. palub, et komisjon esitaks ettepaneku ühtlustatud ja kohustusliku ELi raamistiku kohta, 
milles nähakse ette loomade heaolu vabatahtliku märgistamise ühised nõuded ning mis 
põhineb ELi eeskirjadel ja milles kutsutakse liikmesriike üles registreerima erinevaid 
kasutatavaid lähenemisviise; nõuab, et raamistiku kirjeldused koostataks vastavalt 
tehniliselt realistlikule ja teaduslikult põhjendatud lähenemisviisile, mis kajastab kogu 
tsükli tootmismeetodeid, ning et see raamistik peab tagama, et väärtus jagatakse ümber 
ja jõuab loomakasvatajateni, et võimaldada loomade heaolu turupõhiseid edusamme; 
rõhutab, et märgistamissüsteem peab põhinema selgetel tehnilistel etalonidel ning nende 
terminite ja väidete kasutus, mida võib turustamisel esitada, peab olema selgelt 
määratletud, et vältida tarbijate eksitamist ja loomade ainult näilist heaolu; 

52. tuletab meelde, et järjepidevuse tagamiseks võib kasutada seda märgistust ka loomset 
päritolu töödeldud toodete ja koostisosade puhul; soovitab kavandatavas loomade 
heaolu märgistamise süsteemis võtta loomade heaolu kõrval arvesse tarbijate kasvavat 
nõudlust teabe järele ja strateegia „Talust taldrikule“ ühtivaid eesmärke kestlikkuse, 
tervise ja toitumise alal;
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53. palub, et komisjon uuriks põhjalikult ühiste märgisenõuetega ELi kohustusliku 
raamistiku kehtestamise võimalikke tagajärgi, eelkõige loomakasvatajatele, ja hindaks 
põhjalikult mõju kõigile toiduainete tarneahelas osalejatele alates 
põllumajandustootjatest kuni tarbijateni, tuginedes eelkõige mõnedes liikmesriikides 
hiljuti kasutusele võetud avalike märgistussüsteemide kogemusele; kutsub komisjoni 
üles vältima vastuolusid võimalike tulevaste süsteemide ja olemasolevate 
märgistamissüsteemide vahel, eriti seoses loomade heaolu käsitlevates eridirektiivides 
esitatud kohustuslike nõuetega; tunneb muret komisjoni 2012. aastal korraldatud 
eelneva mõjuhinnangu tulemuste pärast, mille kohaselt märgistamine suurendaks 
tööstusharu kulusid, kuid ei pruugi suurendada tulusid;

54. palub, et komisjon viiks ellu Euroopa loomakasvatuse kaitse poliitikat, keelustades 
Euroopasse sellise eluskarja või liha importimise, mis ei vasta Euroopa loomade heaolu 
standarditele;

°

° °

55. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile

põllumajandusloomade heaolu käsitleva rakendamisraporti kohta
(2020/2085(INI))

Arvamuse koostaja: Marlene Mortler

ETTEPANEKUD

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

 võttes arvesse Euroopa terviseühtsuse tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse vastu 
võitlemiseks;

 võttes arvesse komisjoni toimivuskontrolli tegevuskava, et hinnata 
põllumajandusloomade heaolu tulemuslikkust, asjakohasust, tõhusust ja järjepidevust, 
sealhulgas loomade vedu ja tapmist käsitlevaid ELi eeskirju;

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklis 13 on 
sätestatud, et „ühenduse 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“; arvestades, et seetõttu tuleb ELi 
õigusaktidega tagada, et loomi peetakse tingimustes, kus nad ei saa väärkohtlemise 
osaliseks ega pea tundma valu ega kannatusi; 

B. arvestades, et loomi ei tohiks enam kohandada süsteemiga, vaid süsteemi tuleks 
kohandada loomade vajaduste ja käitumisega, mis tähendab, et looma teataval viisil 
pidades ei tohiks olla lubatud loomale haiget teha, looma vigastada ega kahjustada 
looma tervist ja heaolu; 

C. arvestades, et loomakasvatusel on ELis ja eriti teatavates maapiirkondades majanduslik, 
sotsiaalne ja kultuuriline tähtsus ning see peaks toimima koostoimes 
keskkonnaeesmärkidega; arvestades siiski, et loomakasvatus põhjustab 
kasvuhoonegaaside ja ammoniaagi heidet ning avaldab olulist keskkonnamõju nii 
bioloogilisele mitmekesisusele kui ka ökoloogilisele tasakaalule; arvestades, et 
strateegia „Talust taldrikule“ kohaselt on 10,3 % ELi kasvuhoonegaaside heitest 
seostatav põllumajandusega, kusjuures peaaegu 70 % põllumajanduse heitest pärineb 
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loomakasvatussektorist; arvestades, et traditsiooniline väikesemahuline ekstensiivne 
loomakasvatus on ohus; arvestades, et loomade heaolu valdkonnas on pärast kehtivate 
ELi põllumajandusloomade heaolu käsitlevate õigusaktide vastuvõtmist toimunud 
märkimisväärne areng; arvestades, et on väga oluline läbi vaadata ja täiendada 
olemasolevaid loomade heaolu käsitlevaid õigusakte, et viia need vastavusse uusimate 
teaduslike edusammudega ja vastata ühiskonna nõudmistele parandada loomade heaolu; 

D. arvestades, et põllumajandustootjatel peab olema võimalik saada Euroopa Liidult 
vajalikku toetust, et vastata Euroopa tarbijate ootustele, minnes üle loomade heaolu 
paremini järgivatele mudelitele, tagades samas põllumajandustootjatele 
planeerimiskindluse; 

E. arvestades, et loomade heaolule tehtavad kulutused ELi ja liikmesriikide eelarvetes 
peaksid olema kulutõhusad ja parandama märgatavalt asjaomaste loomade elu; 

F. arvestades, et ELi põllumajandustootjad ja vabaühendused on väljendanud muret 
odavalt toodetud kanaliha impordi majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnamõju ning 
Euroopa Liidus töödeldud, kuid kolmandatest riikidest pärit kanaliha eksitava 
märgistamise pärast; arvestades, et kõlvatu konkurents ja ELi standardite mittejärgimine 
seavad Euroopa ettevõtjad ebasoodsasse konkurentsiolukorda; 

G. arvestades, et terviseühtsuse põhimõttes tunnistatakse, et inimeste ja loomade tervis ja 
heaolu ning keskkonnakaitse on paljuski omavahel seotud ning et haigused kanduvad 
inimestelt loomadele ja vastupidi, mistõttu tuleks neid käsitleda koos; arvestades, et 
lisaks tunnistatakse, et üksteise vahetus läheduses elavad stressis loomad on 
vastuvõtlikumad nakkustele, mida kinnitab veenvalt karusnaha saamiseks aretatud 
loomade juhtum; arvestades, et lähenemisviisis „Üks heaolu“ , mida edendab ka 
Maailma Loomatervise Organisatsioon (OIE), tunnistatakse loomade heaolu ja inimeste 
heaolu, bioloogilise mitmekesisuse ja keskkonna tihedat seotust1; 

H. arvestades, et antimikroobikumiresistentsus on kasvav piiriülene oht rahvatervisele; 
arvestades, et strateegia „Talust taldrikule“ üks eesmärk on vähendada 2030. aastaks 
põllumajandusloomade ja vesiviljeluse antimikroobikumide müüki 50 %; arvestades, et 
on vaja teha täiendavaid pingutusi, et arendada välja loomapidamiseks mõeldud 
tervisele keskenduvad süsteemid; 

I. arvestades, et ebatervislik toidusedel, milles on palju soola, suhkrut, rasva ja loomseid 
valke, on Euroopas oluline haiguste ja suremuse riskitegur; arvestades, et kestlik ja 
orgaanilisem toidusedel, milles on palju taimseid toiduaineid ja vähem loomseid 
toiduaineid, ning mis on kooskõlas toitumisvajadustega, võib anda ülemaailmset kasu 
tervisele, kliimale ja keskkonnale ning kiirendada rohelise kokkuleppe ja Pariisi 
kokkuleppe eesmärkide saavutamist; 

J. arvestades, et tarbijate huvi ostetava toidu päritolu, säilitamise ja kvaliteedi vastu on 
suurem kui kunagi varem ning selle tulemusel teevad tarbijad kestlikumaid ja 
kohusetundlikumaid otsuseid; arvestades, et 2016. aasta Eurobaromeetri eriuuring 
loomade heaolu kohta näitas, et 94 % ELi kodanikest usub, et põllumajandusloomade 
heaolu2 on oluline, 82 % arvab, et põllumajandusloomi tuleks paremini kaitsta, 59 % on 

1 https://www.onewelfareworld.org/uploads/9/7/5/4/97544760/bull_2017-1-eng.pdf. 
2 https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096. 

https://www.onewelfareworld.org/uploads/9/7/5/4/97544760/bull_2017-1-eng.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
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valmis maksma 5 % rohkem loomasõbralike toodete eest ning 52 % eurooplastest otsib 
ostmisel loomade heaolu märgiseid, kuigi iga kümnes eurooplane ei tea, et sellised 
märgised on olemas; rõhutab, et 47 % eurooplastest arvab, et loomade heaolu 
soodustavate toiduainete valik jaekaubanduses on piiratud;

1. märgib põllumajandusloomade heaolu käsitlevate ELi direktiivide puudujääke, kuna 
need on vananenud, sageli ebapiisavad, liiga ebamäärased ning neis puudub 
liigispetsiifiline kaitse paljude liikide puhul, nagu lüpsilehmad, broilerid ja kanad, 
küülikud, lambad ja kalkunid; väljendab heameelt komisjoni võetud kohustuse üle 
vaadata läbi loomade heaolu ja loomatervist käsitlevad õigusaktid; kutsub komisjoni 
üles seda viivitamata tegema ning tagama, et nõuded oleksid selged, täpsed ja sobivad 
põllumajandusloomade kaitsmiseks sünni, kasvatamise, vedamise ja tapmise ajal; 
väljendab heameelt, et komisjon vaatab selle valdkonna õigusaktid läbi 2023. aastaks, 
kuid nõuab, et läbivaatamine viidaks lõpule niipea kui võimalik kooskõlas teaduslike 
tõenditega loomade heaolu ja vajaduste kohta, mille tulemuseks peaks olema loomade 
heaolu kõrge tase ja seejärel mõjuhinnang, mis hõlmab kõiki kestlikkuse tasandeid ja 
tegevusetuse kulusid; 

2. kutsub komisjoni üles looma selle reformi kaudu vastupidava loomade heaolu süsteemi, 
mis on kooskõlas keskkonna- ja kliimaalaste õigusaktide ning muude ELi 
poliitikavaldkondadega, nagu strateegia „Talust taldrikule“ ja bioloogilise 
mitmekesisuse strateegiad, ÜRO kestliku arengu eesmärgid ja Pariisi kokkulepe;

3. nõuab, et kõiki poliitikavahendeid kasutataks sidusalt, et toetada traditsioonilist Euroopa 
maastikku, võtta kasutusele põllumajanduslikud regeneratiivsed mudelid, nagu 
agroökoloogia ja mahepõllumajandus, saavutada rohelise kokkuleppe ja Pariisi 
kokkuleppe eesmärgid ning kehtestada loomade heaolu kõrged standardid; 

4. on seisukohal, et ekstensiivistamine on üks kiiremaid ja tõhusamaid viise 
põllumajandusloomade heaolu parandamiseks põllumajandusettevõttes, samuti on see 
kasulik keskkonnale, kliimale ja inimeste tervisele; juhib tähelepanu vajadusele anda 
toetust, et tagada loomade heaolu käsitlevate muudetud õigusaktide jõustamise järel 
loomakasvatusettevõtete, sealhulgas väikeste loomakasvatusettevõtete 
ümberkujundamine; rõhutab, et oluline on vähendada stressi transpordi ja tapmise ajal; 

5. rõhutab, et loomade heaolu nõudeid tuleb kohaldada korrektselt ja ühetaoliselt kogu 
ELis, samuti impordi suhtes, kogu ELi hõlmava ühtlustatud rakendussüsteemi kaudu; 
rõhutab, et komisjon peaks tagama, et liikmesriigid rakendaksid täielikult asjakohaseid 
ELi eeskirju; juhib tähelepanu vajadusele tagada, et õigusaktide rakendamise kohta 
oleks piisavalt andmeid; tunnistab, et komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi 
auditid võivad olla oluliseks teabeallikaks praeguse raamistiku rakendamise hindamisel; 
kutsub üles suurendama pingutusi rakendamise jälgimiseks ning kõiki rikkumisi 
nõuetekohaselt uurima ja käsitlema, nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklites 258 ja 259;

6. rõhutab, kui olulised on põllumajandustootjate jaoks võrdsed võimalused; kutsub 
komisjoni üles ühtlustama võimaluse korral loomade heaolu käsitlevaid õigusakte 
liikmesriikide vahel; 

7. rõhutab, et maismaa- ja veeloomade kasvatamist tuleb korrapäraselt ja põhjalikult 
kontrollida kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega; väljendab muret loomade heaolu 
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käsitlevate õigusaktide järgimise kontrollimise vähesuse pärast; rõhutab, et 
rakendusuuringu kohaselt ei toimu ametlikke kontrolle mõnikord üldse või on neid väga 
vähe, eriti nende liikide puhul, mille suhtes ei kohaldata erieeskirju; on seisukohal, et 
seda ja liigispetsiifilise kaitse puudumist paljude liikide puhul, nagu lüpsilehmad, 
broilerid ja kanad, küülikud, lambad ja kalkunid, tuleks käsitleda loomade heaolu 
õigusaktide läbivaatamisel; kordab, et ELi ametliku kontrolli määruse kohaselt peavad 
liikmesriigid auditeerima oma sööda- ja toidualaste õigusnormide ning 
loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate ametlike kontrollide süsteeme ning et 
komisjoni otsuses 2006/677/EÜ on sätestatud suunised, milles soovitatakse selliseid 
auditeid teha vähemalt iga viie aasta järel; märgib, et Euroopa Kontrollikoda on 
tuvastanud puuduseid loomade heaolu käsitlevate ELi õigusaktide üldises jõustamises ja 
tavasid, mis on ELi õigusega keelatud; 

8. rõhutab, et liikmesriigid peaksid sätestama asjakohase jõustamiskorra, mida saaks 
liikmesriikide vahel ühtlustada, ning et liikmesriigid peavad igal ajal tagama ELi 
õigusaktide range jõustamise; kutsub komisjoni üles esitama Euroopa Parlamendile 
korrapäraselt aruandeid loomade heaolu käsitlevate liidu õigusaktide rakendamise ja 
jõustamise kohta, milles tuleks teha kindlaks lüngad ja esitada rikkumiste jaotus 
liikmesriikide, liikide ja rikkumiste liikide kaupa; 

9. rõhutab, et põllumajandusloomade heaolu käsitlevad õigusaktid peavad olema 
liigispetsiifilised, edendades viit valdkonda: toitumine, keskkond, tervis, käitumine ja 
vaimne seisund, peaksid olema kooskõlas loomade tundlikkust käsitlevate teaduslike 
andmetega ning neid tuleks teaduslike teadmiste arenedes ajakohastada; väljendab 
muret selle pärast, et paralleelselt erinevate riiklike õigusaktidega on ELi õigusaktides, 
mida on konkurentsi moonutamises süüdistanud paljud sidusrühmad eri valdkondades, 
eksisteerinud kombinatsioon mööndustest, eranditest, ebamäärastest nõuetest ja 
erikaitsemeetmete puudumisest, välja arvatud munakanade direktiivi ja vasikate 
direktiivi puhul; 

10. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekuid, et reguleerida konkreetseid liike, mis on 
praegu loomade heaolu käsitlevate ELi õigusaktidega kaitsmata või ebapiisavalt 
kaitstud, nagu lüpsilehmad, broilerid ja kanad, küülikud, lambad ja kalkunid; rõhutab 
vajadust vaadata läbi nõukogu direktiiv nr 98/58/EÜ, mis käsitleb 
põllumajandusloomade kaitset, ning rõhutab, et nõukogu direktiiv nr 98/58/EÜ on 
üldiselt olnud direktiivi kohaldamisala poolest kõige vähem mõjus ning et nõuete 
ebamäärasuse ja selles lubatud suure tõlgendamisruumi tõttu on olnud võimatu 
iseloomustada seoseid kohapealsete paranduste ja direktiivi vahel; rõhutab 
liigispetsiifiliste loomade heaolu käsitlevate õigusaktide kehtestamise tähtsust ning 
kutsub komisjoni üles esitama sellekohaseid ettepanekuid; 

11. nõuab tungivalt nõukogu 28. juuni 2007. aasta direktiivi nr 2007/43/EÜ (millega 
sätestatakse lihakanade kaitse miinimumeeskirjad) läbivaatamist, et vähendada 
maksimaalset loomkoormust ja sektori sõltuvust antibiootikumidest, parandada oluliselt 
kanade viletsat heaolu, tagades neile loomulikku valgust, värsket õhku, rohkem ja 
mitmekesisemat ruumi, ning keelustada äärmiselt kiiresti kasvavate kanade 
kasvatamine; kordab oma üleskutset kiiremaks üleminekuks alternatiivsetele 
kasvatussüsteemidele, kus kasutatakse kõrgema heaoluga või traditsioonilisi 
broileritõuge, mis on elujõulisemad ja tervemad kui kiiresti kasvavad tõud, ning keelata 
importtooted, mis ei vasta ELi standarditele; 
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12. mõistab hukka igal aastal miljardite isaste tibude ebaeetilist ja süstemaatilist tapmist 
ELis, olgu siis hakkimismasina või gaasilise süsinikdioksiidi abil, sest see on loomade 
heaolu käsitlevate õigusaktide sätete rikkumine; rõhutab, et Prantsusmaa ja Saksamaa 
on juba teatanud isaste tibude süstemaatilise tapmise keelust, ning nõuab tungivalt, et 
komisjon ja liikmesriigid järgiksid seda eeskuju; 

13. nõuab nõukogu 18. detsembri 2008. aasta direktiivi nr 2008/120/EÜ (milles sätestatakse 
sigade kaitse miinimumnõuded) läbivaatamist, et muu hulgas kaotada 28-päevane 
emiste individuaalsetes latrites pidamise erand ning tagada loomade pidamine rühmas 
kogu tiinuse ja poegimise ajal; 

14. kordab oma üleskutset komisjonile esitada viivitamata ettepanekud, et keelustada 
koheselt partide ja hanede julm ja tarbetu sundtoitmine rasvamaksa tootmiseks; 

15. rõhutab, et kalade kaitseks mõeldud õiguslikke standardeid on üldiselt palju vähem ja 
need on leebemad kui standardid, mis on kavandatud muude inimtoiduks peetavate 
loomade kaitseks; juhib sellega seoses tähelepanu vajadusele viia kalade heaolu 
käsitlevad ELi õigusaktid vastavusse Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) 
veeloomade tervise koodeksis sätestatud standarditega;

16. väljendab heameelt loomade kaitset vedamise ajal käsitleva uurimiskomisjoni (ANIT) 
loomise üle, mis loodi selleks, et uurida väidetavaid rikkumisi ELi õiguse kohaldamisel, 
mis käsitleb loomade kaitset liidus ja väljaspool toimuvate vedude ajal, ning hinnata 
sellega seoses komisjoni ja liikmesriikide vastutust; on seisukohal, et komisjon ja 
liikmesriigid peaksid selle komitee järeldusi nõuetekohaselt arvesse võtma ning et 
komitee soovitused peaksid kajastuma nõukogu määruse (EÜ) nr 1/20053 vajalikus 
läbivaatamises; 

17. tuletab meelde Euroopa Liidu Kohtu otsust kohtuasjas C-424/13, milles märgitakse, et 
Euroopa Liidust lahkuvad loomade vedajad peavad EList lahkumisel järgima ka 
loomade heaolu käsitlevaid Euroopa eeskirju, ning nõuab tungivalt, et komisjon ja 
liikmesriigid seda täielikult järgiksid; 

18. juhib tähelepanu sellele, et loomade heaolu nõudeid on põllumajandusloomade 
pikaajaliste vedude ajal keeruline täita; juhib tähelepanu sellele, kui oluline on tagada 
loomade heaolu kõrged standardid vedamise ajal; rõhutab, et lisaks nõuetele tuleks 
kasutada majanduslikke vahendeid, et võimaluse korral veelgi lühendada pikki 
transpordiaegu; 

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama piirkondlike ja liikuvate tapamajade 
kasutamist ja arendamist, samuti tapmist põllumajandusettevõttes või lähimas rajatises; 
kordab oma üleskutset, et komisjon töötaks välja strateegia üleminekuks elusloomade 
veolt ainult liha ja rümpadega kauplemisele, eelkõige pikkade vedude puhul, kui see on 
vähegi võimalik, võttes arvesse elusloomade veo mõju keskkonnale, loomade heaolule 
ja toiduohutusele; kutsub liikmesriike üles loomasaadetisi enne laadimist tõhusalt ja 
süstemaatiliselt kontrollima, et peatada tavad, mis halvendavad loomade heaolu 
maismaa- või mereveol, näiteks lubades ülekoormatud transpordivahendeid või 

3 Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega 
seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning 
määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 5.1.2005, lk 1).
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sobimatuid loomi pikale teekonnale või lubades jätkuvalt kasutada kontrollpunkte, kus 
ei ole sobivaid rajatisi loomade puhkepauside, söötmise ja jootmise jaoks; 

20. tuletab meelde hiljutisi sündmusi Vahemerel (Elbeiki ja Karim Allahi juhtumid) ning 
Suessi kanalis; rõhutab, et loomade heaolu nõudeid on raske täita 
põllumajandusloomade pikamaavedudel, eriti meretranspordil; rõhutab vajadust 
paremini jälgida kariloomade merevedu, eriti pärast Suessi kanali juhuslikku 
blokeerimist, mis põhjustas tuhandete loomade surma transpordilaevadel; nõuab 
tungivalt, et komisjon algataks sellega seoses arutelu asjakohaste ELi õigusaktide 
vajalike muudatuste üle; kutsub komisjoni üles viivitamata hindama ja läbi vaatama 
kehtivaid loomade heaolu käsitlevaid õigusakte, sealhulgas põhjalikke liigi- ja 
kategooriaspetsiifilisi nõudeid, ning veo maksimaalset kestust pärast mõjuhinnangut, 
sealhulgas elusloomade vedamise ja loomade tapmise puhul; 

21. kutsub komisjoni üles täielikult rakendama ja jõustama nõukogu 
määrust (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal; kutsub komisjoni 
ja liikmesriike üles samal ajal tagama, et järgitakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 
nõudeid ning et selle sätete rikkumisi käsitletakse kõigi asjakohaste vahendite, 
sealhulgas rikkumismenetluse abil; 

22. peab kahetsusväärseks asjaolu, et liikmesriigid on kasutanud vaid väikest osa ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) vahenditest, mis on ette nähtud maaelu arengu samba 
raames loomade heaolu tagamiseks; kinnitab, et ÜPP eesmärk on suurendada 
põllumajandusloomade heaolu, pakkudes rahalisi stiimuleid ja jõustades loomade 
heaolu käsitlevaid õigusakte; on seisukohal, et põllumajandusloomade heaolu 
parandamist tuleks piisavalt toetada uue ÜPP ja uute ELi põllumajanduse strateegiliste 
suuniste kasutamise kaudu, muu hulgas vähendades märkimisväärselt vajadust ravimite 
ja antimikroobikumide järele ning säilitades bioloogilist mitmekesisust; juhib samal ajal 
tähelepanu edusammudele ja parandustele, mida mõned liikmesriigid on riiklikul 
tasandil teinud, ning tervitab konkreetseid algatusi selles suunas; kutsub seetõttu 
liikmesriike üles täpsustama oma ÜPP strateegiakavades konkreetseid meetmeid 
loomade heaolu parandamiseks ning pakkuma suuremat ja tõhusat toetust, sealhulgas 
rahalisi stiimuleid, põllumajandustootjatele, kes vabatahtlikult täidavad rangemaid ja 
kestlikumaid loomade heaolu nõudeid, sealhulgas riiklike toetusprogrammide kaudu; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles hindama 2022. aastaks loomade heaolu 
kahjustavaid toetusi ja need järk-järgult kaotama; on seisukohal, et üks ÜPP ja riiklike 
fondide eesmärke peaks olema aidata põllumajandustootjatel minna üle loomade kõrget 
heaolu tagavatele, agroökoloogiliselt mõistlikele põllumajandusmeetoditele, sealhulgas 
taimepõhistele põllumajandustavadele ja põllumajandusettevõtetele, mida 
iseloomustavad ekstensiivsed põllumajandustavad, kvaliteetse koolituse alusel, et 
tagada loomade heaolu ning põllumajandusettevõtete keskkonnatervis ja rahanduslik 
usaldusväärsus; peab väga oluliseks tagada poliitikavaldkondade sidusus tulevikus, 
integreerides loomade heaolu nõuded ka teistesse poliitikavaldkondadesse, nagu 
rahvusvaheline kaubandus- ja vesiviljeluspoliitika ning ÜPP ja kalandus; 

23. juhib tähelepanu sellele, et sihipärane individuaalne majandamine mõjutab sageli 
oluliselt loomade heaolu; kutsub komisjoni üles võtma tulevaste projektide puhul 
kasutusele tulemuspõhise lähenemisviisi, mis põhineb teaduslikel tõenditel ja 
ekspertteadmistel ning parimate tavade vastastikusel jagamisel põllumajandustootjate 
vahel;
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24. rõhutab digiteerimise asjakohase kasutamise tähtsust; märgib siiski, et 
digiteerimisvahendid ei saa lahendada põhiprobleeme, vaid peaksid olema täiendavaks 
meetmeks, kuna need ei saa asendada kvalifitseeritud spetsialiste; 

25. tunnustab kodanikualgatust „Lõpp puuriajastule!“ ja väljendab heameelt komisjoni 
teadaande üle esitada loomade heaolu käsitlevate õigusaktide läbivaatamise raames 
seadusandlik ettepanek puuride keelustamiseks, hinnates nende võimalikku järkjärgulist 
kaotamist 2027. aastaks pärast teaduspõhist mõjuhinnangut; kutsub komisjoni üles 
võtma vastu liigipõhise lähenemisviisi, milles võetakse arvesse ja hinnatakse iga looma 
eripära, mille puhul tuleks kasutada nende konkreetsetele vajadustele vastavaid 
pidamissüsteeme, kaitstes samal ajal loomade ja inimeste tervist; juhib lisaks tähelepanu 
vajadusele asjakohaste meetmete, sealhulgas ÜPP vahendite ja riiklike assigneeringute 
kasutamise järele, et toetada põllumajandustootjaid üleminekul puurivabadele, loomade 
heaoluga seotud ja ökoloogilistele põllumajandusmeetoditele, pakkudes kvaliteetset 
koolitust, et tagada loomade heaolu ning keskkonnatervis ja rahanduslik usaldusväärsus, 
mis aitab tagada vastupanuvõimelise ja kestliku majanduse, tagades samal ajal võrdsed 
tingimused; juhib tähelepanu sellele, et põllumajandustootjad vajavad oma 
loomapidamissüsteemide parandamiseks piisavalt aega, kuna selleks on sageli vaja 
suuri investeeringuid; soovitab komisjonil jätkata koostööd liikmesriikidega, et toetada 
selliste õigusnormide rakendamist ja nõuetekohast jõustamist, mille abil kõrvaldada ELi 
loomakasvatuses järk-järgult kõikide puuride kasutamine; 

26. rõhutab, kui oluline on korrapärane teabevahetus riiklike ja piirkondlike ametiasutuste, 
põllumajandustootjate ja sidusrühmade organisatsioonide, valitsusväliste 
organisatsioonide, kodanike ja ekspertidega heade tavade näidete ja loomade heaolu 
valdkonnas vajalike paranduste teemal; juhib tähelepanu sellele, et hoolimata 
madalatest kuludest on teadmussiire selles valdkonnas väga tõhus ja seetõttu tuleks seda 
sagedamini rakendada; väljendab sellega seoses heameelt asjaolu üle, et komisjon 
pikendas loomade heaolu käsitleva platvormi volitusi; on seisukohal, et heade tavade 
vahetamist ja teadmussiiret tuleks veelgi tugevdada ja hõlbustada, et aidata asjaosalistel 
kiirendada ja lihtsustada korrapärast teabevahetust ning säilitada ja kindlustada 
teabevooge; rõhutab, kui oluline on pidada sellist korrapärast teabevahetust ka nende 
kolmandate riikide esindajatega, kes liidust loomi impordivad;

27. peab loomade heaolu eetilist mõõdet silmas pidades väga oluliseks, et kodanikele antaks 
selget, kergesti mõistetavat ja kättesaadavat teavet kehtivate standardite ja loomade 
heaolu käsitlevate eeskirjade järgimise kohta; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
edendama teadlikkust ja alustama kodanikega dialoogi loomade heaolu küsimuste üle; 
rõhutab, et liikmesriigid peavad suurendama üldsuse teadlikkust ja arusaamist loomade 
heaolu tähtsusest reklaamikampaaniate, koolikursuste ja põllumajanduslike koolituste 
raames; 

28. rõhutab, kui oluline on liikuda edasi komisjoni ettepanekuga integreeritud toitainete 
majandamise tegevuskava kohta, et tegeleda toitainete saaste probleemiga tekkekohas ja 
suurendada loomakasvatussektori kestlikkust, nagu on kirjeldatud strateegias „Talust 
taldrikule“; 

29. rõhutab vajadust parandada loomade heaolu ja tervist loomakasvatuses osana 
terviseühtsuse põhimõttest; juhib tähelepanu asjaolule, et selle eesmärgi saavutamiseks 
on vaja parandada loomakasvatustavasid, sest loomade parem heaolu parandab loomade 
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tervist, vähendades seega vajadust ravimite järele ja piirates zoonooside levikut; kutsub 
komisjoni üles töötama loomade heaolu käsitlevate õigusaktide läbivaatamise raames 
välja ka lähenemisviisi „Üks heaolu“; 

30. nõuab, et nii veterinaar- kui ka inimmeditsiinis tagataks antimikroobikumide 
vastutustundlik kasutamine, et saavutada nende märkimisväärne vähendamine; juhib 
tähelepanu sellele, et loomade heaolu parandamise, näiteks kestlikumate tavade, nagu 
rohumaapõhise ekstensiivse loomakasvatuse, ja antimikroobikumidest sõltuvuse 
vähendamise vahel on positiivne seos, kuna hästi hooldatud ja nõuetekohaselt peetavad 
loomad on haiguste ja nakkuste suhtes vähem vastuvõtlikud ning vajavad seetõttu 
vähem veterinaarseid antimikroobikume; nõuab selliste tegevuste edasist edendamist, 
millega vähendatakse antimikroobikumide kasutamist loomakasvatussektoris, 
leevendades seeläbi antimikroobikumiresistentsuse ohtu ja aidates kaasa loomade 
heaolule; 

31. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tõhustama kolmandatest riikidest imporditavate 
antibiootikumide ja muude keelatud keemiliste jääkide kontrolli, osana komisjoni 
strateegiast, mille eesmärk on võidelda tõhusalt looma- ja mereandide kasvatuses ning 
vesiviljeluses kasutatavate antibiootikumide ja pestitsiidide reguleerimata kasutamisega; 
nõuab lühikesi, kohalikke ja piirkondlikke tarneahelaid; 

32. märgib, et kestlik ja tasakaalustatum toitumine ning pestitsiidide kasutamise 
vähendamine on kasulikud rahvatervisele, bioloogilisele mitmekesisusele ja 
keskkonnale; 

33. märgib, et strateegia „Talust taldrikule“ kohaselt ei ole enamiku eurooplaste 
toitumisharjumused kooskõlas tervislikku toitumist käsitlevate soovitustega ning et 
tervislikuma toitumise ja elustiili edendamiseks on vaja kogu elanikkonda hõlmavat 
tarbimisharjumuste muutust, sealhulgas kestlikult kasvatatud taimede ja toodetud 
taimsete toiduainete suuremat tarbimist, mis loomade parema heaolu kaudu toob kasu 
ka keskkonnale ja aitab tagada vastupanuvõimelisema majanduse; rõhutab, et kogu ELi 
hõlmavad teaduspõhised soovitused kestliku, tervisliku ja tasakaalustatuma toitumise 
kohta, sealhulgas selged eesmärgid, mis võtavad arvesse Euroopa toitumise kultuurilist 
ja piirkondlikku mitmekesisust ning tarbijate vajadusi, aitaksid ja julgustaksid tarbijaid 
ning toetaksid liikmesriikide pingutusi kestlikkuse komponentide integreerimisel 
riiklikesse toitumisnõuannetesse; 

34. rõhutab, et puurivabadest, vabapidamisega ja mahesüsteemidest pärit loomsete saaduste 
turg ning taimsete alternatiivide turg ELis kasvab; 

35. väljendab heameelt nõukogu võetud kohustuse üle edendada ühtse ELi loomade heaolu 
märgise väljatöötamist, mis põhineb ühtlustatud ja teaduslikult põhjendatud 
liigispetsiifilistel loomakaitse näitajatel; tunnistab, kui oluline on komisjoni välisuuring 
loomade heaolu alase märgistuse kohta; kutsub komisjoni üles jätkama asjakohaseid 
ettevalmistusi, et esitada viivitamata ettepanek, millele järgneb kõiki kestlikkuse 
tasemeid ja tegevusetuse kulusid hõlmav mõjuhinnang; on seisukohal, et see märgis 
peaks andma tarbijatele objektiivset ja teaduslikku teavet looma kõigi eluetappide, 
sealhulgas sünni, transpordi ja tapmismeetodi kvaliteedi kohta; teeb ettepaneku, et 
selline märgistus koos ajakohastatud miinimumkriteeriumidega töötataks välja loomade 
heaolu käsitlevate õigusaktide läbivaatamisel; on seisukohal, et ELi loomade heaolu 
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märgistus tuleks muuta kohustuslikuks; on seisukohal, et see märgis suurendaks 
läbipaistvust, looks võrdsed võimalused ja suurendaks tarbijate teadlikkust, soodustades 
samal ajal loomade heaolu parandamist; juhib siiski tähelepanu sellele, et märgised ei 
saa tagada loomade kõrgetasemelist heaolu ja neid saab pidada üksnes täiendavateks või 
üleminekumeetmeteks; 

36. peab väga oluliseks, et tulevikus tagataks poliitika sidusus, integreerides loomade 
heaolu nõuded rahvusvahelisse kaubanduspoliitikasse, et muu hulgas toetada Euroopa 
põllumajandustootjate pingutusi ja vältida ebaausat konkurentsi imporditud toodete 
poolt, mis ei vasta loomade heaolu miinimumnõuetele; rõhutab, et lisaks loomade kõrge 
heaolu tagamisele Euroopa Liidus peaks ELi välis- ja kaubanduspoliitika edendama 
loomade heaolu ka asjaomastes rahvusvahelistes organisatsioonides ning kahe- ja 
mitmepoolsetes lepingutes; 

37. kutsub komisjoni üles tagama oma kahepoolsetes kaubandusläbirääkimistes kolmandate 
riikidega ELi loomade heaolu eeskirjade järgimise ja kaitsma kestlikku arengut 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe 
raames, eelkõige selle XX artikli raames, milles on sätestatud erandid ammenduvate 
loodusvarade säilitamisega seotud meetmete jaoks, ja XX artikli punkti a raames, mis 
hõlmab loomade heaolu avaliku moraali kaalutlustel; kutsub komisjoni üles edendama 
sarnaseid meetmeid olemasolevates ELi kaubandus- ja investeerimislepingutes, et 
tagada imporditud loomsete saaduste ja kala- ja vesiviljelustoodete tootmise kooskõla 
ELi keskkonna-, sotsiaal-, toiduohutuse ja loomade heaolu standarditega, kindlustamaks 
ELi tootjatele õiglased ja võrdsed tingimused; 

38. soovitab, et ELi kaubanduslepingutega antaks loomsetele toodetele 
kaubandussoodustusi üksnes tingimusel, et need järgivad kõiki asjakohaseid ELi 
loomade heaolu standardeid, sealhulgas standardeid, mida praegu imporditud toodete 
suhtes ei kohaldata (tingimuslik liberaliseerimine); rõhutab vajadust lubada importi 
kolmandatest riikidest, mis vastavad samadele loomade heaolu standarditele, mida 
kohaldatakse ELis; soovitab kaubanduslepingutes eraldada piisavalt vahendeid loomade 
heaolu alast koostööd käsitlevate sätete rakendamiseks ning lisada kaubanduse ja 
kestliku arengu peatükkidesse artikkel „Kestlik põllumajandus, mereannid ja 
vesiviljelus“; kutsub lisaks komisjoni üles tagama, et kõik kaubanduslepingud oleksid 
täielikult kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe, Pariisi kokkuleppe, ELi bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kohustuste ja kestliku arengu eesmärkidega ning et 
mittevastavuse korral kohaldataks siduvaid ja jõustatavaid sanktsioone. 
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