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Eläinten hyvinvointiteemät
Yleistavoite: eläinten hyvinvointia koskevan puitelain luominen
1. Tuotantoeläinten hyvinvointia on edistettävä


Kotieläintuotannossa siirryttävä eläinten hyvinvointia edistäviin tuotantotapoihin



Siirtyminen kohti kestävämpää ja eläinten hyvinvoinnin huomioivaa maataloutta



Lainsäädännön aukkojen huomiointi lajikohtaisesti ja lajikohtaisen lainsäädännön laatiminen
erityisesti lypsykarjaa ja kalanviljelyä koskien



Olemassa olevan lainsäädännön parempi noudattaminen muun muassa elävien eläinten
kuljetusten, munijakanojen ja emakkohäkkien osalta



Siirryttävä elävien eläinten kuljetuksista yhä enemmän ruhojen kuljetukseen



Tuotantoeläinten mutilaatioiden (esim. kastraatiot ja sarvenalkujen tuhoaminen) kieltäminen



Eläinten kloonaaminen ruuantuotannossa kiellettävä



Eläinten teurastaminen ilman tainnutusta kiellettävä

2. Koe-eläinten käyttöä on vähennettävä ja vaihtoehtomenetelmiä
edistettävä


Kokonaisvaltaisen EU-tason strategian luominen eläinkokeiden vähentämiseksi
i. Horisontaalinen strategia toimintatapojen kehittämiseksi
ii. Vaihtoehtoisten menetelmien hyväksynnän ja käyttöönoton lisääminen
iii. Eläinten hyvinvoinnin huomioiminen arvioinneissa kunnolla ja asianmukaisesti



Työskenneltävä kädellisillä tehtävien eläinkokeiden korvaamiseksi vaihtoehtoisilla menetelmillä



Eläinkokeiden kielto kosmetiikassa oli ensimmäinen askel. Nyt on pyrittävä siihen, että
vaihtoehtoisten menetelmien kehitystyö jatkuu ja muut maat seuraavat EU:n esimerkkiä.



Tiukka seula EU:n tutkimusrahoitukselle – eettinen arviointi kaikille projekteille, joissa
käytetään eläimiä ja EI kädellisten eläinten eläinkokeille. Lisäksi luotava pitkän aikavälin
rahoitussuunnitelma vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien edistämiseksi.
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3. Koirien ja kissojen suojelu


On luotava tietokanta lemmikkien tunnistusta ja rekisteröintiä varten ja vaadittava kaikkien
lemmikkieläinten pakollista tunnistusmerkitsemistä. Tietokantaan on päästävä kaikkialta
EU:sta.



Työskentely sellaisen lainsäädännön kehittämiseksi, joka velvoittaisi jäsenmaat kissojen ja
koirien kasvattajien ja myyjien lisensointiin.



Lainsäädännöllä puuttuminen sellaiseen kissojen ja koirien jalostukseen, joka pyrkii liioiteltuihin
ominaisuuksiin tai luo perinnöllisiä sairauksia ja aiheuttaa tätä kautta kärsimystä.

4. Luonnonvaraisten eläinten suojelua on kohennettava


Luotava rajoitteita eksoottisten eläinten kaupalle esimerkiksi nk. positiivilistan avulla



Vieraslajien leviämisen estämiseksi on luotava lainsäädäntöä, joka painottaa ennaltaehkäisyä
(eksoottisten eläinten tuonnin, kaupan, pidon ja kasvattamisen rajoittaminen) ja ongelmien
humaania hallintaa.



Villieläinten käyttäminen sirkuksissa on kiellettävä



Jäsenmaiden kannustaminen EU:n eläintarhadirektiivin parempaan noudattamiseen



Merinisäkkäiden kokonaisvaltaiseen suojeluun tähtäävien lainsäädännöllisten puitteiden
luominen



EU:n toimintasuunnitelman luominen ja sen rahoittaminen luonnonvaraisten eläinten
laittoman kaupan pysäyttämiseksi (esim. toimeenpano, salametsästyksen vastustaminen ja
kysynnän vähentäminen lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaissa)

5. Kauppasopimusten avulla on edistettävä eläinten hyvinvoinnin
toteutumista EU:n kauppakumppanimaissa


EU:n hyljetuotteiden kaupan kielto on säilytettävä voimassa.



Vientitukien poistaminen elävien eläinten kuljetuksilta.



Eläinten hyvinvointi tulee sisällyttää kauppasopimuksiin (esim. EU-US A).



Luonnonvaraisten eläinten suojelun sisällyttäminen kauppasopimusten kestävää kehitystä
koskevaan osioon (esim. EU-Marokko, EU-Vietnam, EU-US TTIP)

6. Kaikessa lainsäädännössä on huomioitava ja tunnustettava, että eläimet
ovat tuntevia olentoja.


Julkisissa hankinnoissa tulee huomioida eläinten hyvinvointi



Eläinten hyvinvointi tulee asianmukaisesti sisällyttää eläinten terveyttä koskevaan politiikkaan
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