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ETTEPANEKUD

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

A. võttes arvesse komisjoni 23. jaanuari 2006. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava kohta aastateks 
2006–2010 (KOM (2006) 0013),

1. tervitab loomade kaitset ja heaolu käsitlevat komisjoni tegevuskava; on arvamusel, et 
paljusid loomi ELis koheldakse halvasti ja ELi eeskirjade vastaselt; rõhutab, et ELis tuleb 
loomi kohelda hästi ja neil on õigus käituda loomulikult; tuletab ka meelde 
asutamislepingule lisatud protokolli loomade kaitse kohta;

2. on arvamusel, et kõik ELi loomakaitse valdkonna eeskirjad peaksid olema 
miinimumeeskirjad, mis võimaldavad liikmesriikidel säilitada või võtta kasutusele 
rangemaid siseriiklikke eeskirju;

3. on arvamusel, et ühine põllumajanduspoliitika tuleb kujundada selliselt, et välditakse liha 
ületootmist, ja on arvamusel, et loomade hea tervis on kõrge kvaliteediga tootmise puhul 
endastmõistetav;

4. rõhutab, et tapaloomade veo kogukestuseks ELis tuleb kehtestada maksimaalselt 8 tundi 
hiljemalt 2010. aastaks; nõuab lisaks nooremate kui 12-nädalaste vasikate veo 
keelustamist;

5. on arvamusel, et eesmärk peab olema kogu kanakasvatuse toimumine vabaalal hiljemalt 
2016. aastaks;

6. on arvamusel, et sigade kaitse eeskirjad tuleks läbi vaadata ja niinimetatud emiselatrid 
keelustada;

7. on arvamusel, et lihakanade kasvatamise eeskirjad tuleks läbi vaadata ja võtta kasutusele 
maksimaalne loomkoormus 25 kg/m2;

8. tervitab koerte ja kasside karusnaha impordi kavandatud keelustamist; rõhutab, et 
imporditud karusnahk tuleb märgistada nii, et tarbijatel oleks võimalik võtta seisukoht 
loomade kohtlemise suhtes;

9. on arvamusel, et ELi teabekampaaniad peaks olema suunatud eeskätt tootjatele;

10. tervitab loomkatsete kontekstis vähendamise, asendamise ja täiustamise põhimõtet; on 
arvamusel, et loomkatseid tuleks lubada ainult alternatiivide puudumisel; rõhutab vajadust 
eeskirjade järele, mis tagaksid üldsusele võimaluse saada teavet kõikide toimuvate 
loomkatsete kohta.
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