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Eläinten hyvinvoinnilla on paikka EU-vaalien sydämessä!
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Johdanto
Kansalaiset ovat huolestuneita eläinten hyvinvoinnista: EU:ssa on kerätty adresseja, kampanjoitu ja
lähetetty lukuisia kirjeitä Euroopan parlamentin jäsenille aina sen perustamisesta lähtien. Tämän
seurauksena Euroopan parlamentti on vuosia tukenut eläinten hyvinvointia edistäneitä aloitteita. Koska
Euroopan parlamentti on ainoa suoraan kansalaisten valitsema EU-instituutio, tulee sen ottaa jatkossakin
huomioon edustamiensa kansalaisten odotukset ja toiveet. Täten on ensiarvoisen tärkeää, että Euroopan
parlamentin jäsenet ja puolueet kertovat seuraavan vaalikauden ohjelmissaan selkeästi, miten he
suunnittelevat edistävänsä eläinten hyvinvointia.
82 % EU:n kansalaisista on sitä mieltä, että ihmisillä on velvollisuus suojella eläinten oikeuksia,
kustannuksista riippumatta. (lähde: Eurobarometri 225, kesäkuu 2005, s. 26)
Euroopan unionin eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestönä Eurogroup for Animals uskoo, että EU:n
eläinsuojelupolitiikassa tarvitaan sekä uusia poliittisia linjauksia ja lakialoitteita että jo olemassa olevien
lakien tehokkaampaa toimeenpanoa. Olemme huolestuneita siitä, että EU-tasolla on tällä hetkellä vain
vähän poliittista tahtoa tarttua uusiin eläinten hyvinvointia edistäviin linjauksiin. Uskomme, että Euroopan
parlamentin tulevien jäsenten ja heidän puolueidensa tulisi ottaa eläinten hyvinvoinnin kehittäminen
keskeiseksi osaksi eläin- ja kansanterveyden sekä luonnonsuojelun edistämistä. Tämä olisi täysin linjassa
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13. artiklan kanssa, jonka mukaan:
”Laatiessaan ja pannessaan täytäntöön unionin maatalous-, kalastus- ja liikennepolitiikkaa, sisämarkkinoita
sekä politiikkaa tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja avaruuden aloilla unioni ja jäsenvaltiot ottavat
eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon kunnioittaen
samalla erityisesti uskonnollisiin rituaaleihin, kulttuuriperinteeseen ja alueelliseen perintöön liittyviä
jäsenvaltioiden lakeja ja hallinnollisia määräyksiä sekä tapoja.”
Niin muodoin pyydämme kaikkia poliittisia ryhmiä sisällyttämään seuraavat teemat vaaliohjelmiinsa vuoden
2014 parlamenttivaaleissa:

Yleistavoite: eläinten hyvinvointia koskevan puitelain luominen
Euroopan komissio selvittää parhaillaan mahdollisuutta ottaa käyttöön eläinten hyvinvointia koskeva
yleinen puitelaki niin kuin se on toisessa eläinten hyvinvointistrategiassaan esittänyt. Tämä on
ainutlaatuinen mahdollisuus osoittaa, että EU ottaa eläinten hyvinvoinnin vakavasti. Lain tulisi kattaa kaikki
eläinryhmät, mukaan lukien lemmikit (kissat ja koirat) sekä luonnonvaraiset eläimet. Lain pitäisi taata
säädösten ulottaminen niihin lajeihin, joille niitä ei vielä ole säädetty. Lisäksi puitelain tulee edistää kaikkien
eläinten hyvinvointia paremman koulutuksen, kansalaisten paremman tietotason ja olemassa olevan
lainsäädännön paremman toimeenpanon kautta. Tämä on myös oikea paikka näyttää, että sopimuksen 13.
artikla on harmoniassa muun harjoitetun politiikan kanssa, ja että artikla on näin asianmukaisesti
huomioitu.

1 Tuotantoeläinten hyvinvointia on edistettävä
EU:ssa on vallalla kiihtyvä suuntaus siirtyä yhä teollisempaan maanviljelyyn ja lihankasvatukseen, ja tällä on
negatiivinen vaikutus eläinten hyvinvointiin. Eläinten hyvinvointia voidaan edistää tukemalla siirtymää yliintensiivisestä tuotannosta innovatiivisiin ja eläinystävällisiin tuotantomuotoihin. Sama koskee
eläinkuljetuksia ja teurastusta. Euroopan parlamentin tulee edistää parannuksia eläinten hyvinvointiin aina
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kun käsittelyssä on eläinten hyvinvoinnille mahdollisesti haitallinen asia, olipa kyse sitten
ilmastonmuutoksesta, resurssitehokkuudesta, kestävästä ruuantuotannosta ja maaseudun kehityksestä tai
EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta (CAP). Muun muassa lypsy- ja lihakarjaa ja viljeltyjä kaloja tulee
suojella yhteisellä lainsäädännöllä. EU-kansalaiset vaativat eläinystävällisesti tuotettuja tuotteita ja heidän
tulisi olla paremmin informoituja käytetyistä tuotantotavoista, eläinten kohtelusta teurastuksessa ja
kuljetusaikojen pituuksista. Parlamentin jäsenten tulisi työskennellä näiden asioiden puolesta ja tukea niin
eläimiä, kasvattajia kuin muitakin osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja.
EU:ssa kasvatetaan joka vuosi noin 5 miljardia siipikarjaan kuuluvaa eläintä ja yli 300 miljoonaa muuta
maatalouden tuotantoeläintä (lähde: Eurostat).

2 Tutkimuksissa ja kokeissa käytettävien eläinten määrää on
vähennettävä
Siitä huolimatta, että EU on sitoutunut vähentämään tutkimuksissa ja kokeissa käytettävien eläinten
määrää, on viimeaikainen teknologinen kehitys johtanut siihen, että nämä luvut ovat olleet kasvussa.
Tulevan Euroopan parlamentin tulee varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä tarkistettaessa (esim.
elintarvikkeiden ja rehun auktorisointi) ja uusien teknologioiden (kuten nanoteknologian) käyttöönoton
yhteydessä muutosten vaikutus eläinkokeisiin analysoidaan. Tätä edesauttaa, jos Euroopan parlamentti
tukee Euroopan komissiota eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä, validointia ja
hyväksyntää sekä vaihtoehtoisten menetelmien käyttöä koskevan strategian käyttöönotossa.
Strategian tulisi sisältää esimerkiksi seuraavat osa-alueet: tutkimustiedon jakamisen käyttöönotto,
päällekkäisten eläinkokeiden välttäminen ja vaihtoehtoisten menetelmien käytön edistäminen.
Vuonna 2012 tieteellisissä toimenpiteissä käytettiin 12 miljoonaa eläintä. (lähde: Euroopan komission
tilastollinen raportti)

3 Koirien ja kissojen suojelu
Kissojen ja koirien maiden rajat ylittävällä kuljetuksella ja kaupalla on valtava vaikutus ihmisten ja eläinten
terveyteen ja hyvinvointiin, kuluttajansuojaan sekä sisämarkkinoiden toimintaan. Tästä huolimatta kissojen
ja koirien hyvinvointia säädellään tällä hetkellä ainoastaan jäsenvaltioiden tasolla. Marraskuussa 2010
ministerineuvosto kehotti komissiota toimimaan kissojen ja koirien hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Euroopan parlamentti on EU:n eläinten hyvinvointia koskevassa strategiassaan huomioinut kaupallisten
toimien piirissä olevien kissojen ja koirien hyvinvoinnin. Poliittisten puolueiden tulisi varmistaa
ajanmukainen suojelu kissoille ja koirille osoittamalla vaaliohjelmissaan tukensa seuraaville asioille:




Kissojen ja koirien kasvatusta ja myyntiä säätelevä EU-lainsäädäntö on saatava aikaan.
On luotava tietokanta lemmikkien tunnistusta ja rekisteröintiä varten ja vaadittava kaikkien
lemmikkieläinten pakollista tunnistusmerkitsemistä. Tietokantaan on päästävä kaikkialta EU:sta.
Kissojen ja koirien kasvattajien ja myyjien lisensointi on toteutettava.

EU:ssa on 124 miljoonaa ihmisten omistuksessa olevaa kissaa ja koiraa. (lähde: FEDIAF)
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4 Luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnin edistäminen
Luonnonvaraisten eläinten suojelu on EU:ssa lähinnä lintu- ja luontodirektiivien, lajiensuojelua koskevan
lainsäädännön sekä eksoottisia lajeja koskevan eläintarhadirektiivin varassa. Nämä lait huomioivat eläinten
hyvinvoinnin vain vähäisissä määrin eikä niitä ole kunnolla toimeenpantu. Tämä johtaa huomattaviin
ongelmiin puutteellisten eläinten kuljetusten ja eläinten huonojen pito-olosuhteiden vuoksi. Poliittisia
ryhmiä kehotetaan suojelemaan molempia niin eksoottisia kuin kotoperäisiäkin luonnonvaraisia eläimiä
sisällyttämällä seuraavat tavoitteet vaaliohjelmiinsa:





Luonnosta pyydettyjen eläinten tuonnin kieltäminen ja niiden eksoottisten lajien lukumäärän
rajoittaminen, joiden tuonti ja kauppa EU-alueella sallitaan. Nämä tavoitteet tukevat ihmisten ja
eläinten terveyttä sekä luonnonsuojelua edistävän EU-politiikan tavoitteita.
Samankaltaisen puitelain luominen suojelemaan merinisäkkäitä kaikilta uhilta, joka on voimassa
Yhdysvalloissa (Marine Mammal Protection Act US, 1979), Meksikossa ja Ranskassa.
Luonnonvaraisten eläinten salakuljetukseen puuttuvan toimintasuunnitelman luominen ja riittävä
rahoittaminen. Toiminnan tulee erityisesti keskittyä täytäntöönpanon varmistamiseen,
salametsästyksen vastaiseen työhön sekä kysynnän vähentämiseen lähtö-, kauttakulku- ja
kohdemaissa.

Vuonna 2011 Euroopan unioniin tuotiin eläviä matelijoita 6,4 miljardin euron arvosta. (lähde: DG trade
statistics)

5 Kauppasopimusten käyttö eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi EU:n
ulkopuolisissa maissa
EU neuvottelee tällä hetkellä useista eri kauppasopimuksista EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, mukaan
lukien Yhdysvallat. Tämä tarjoaa mahdollisuuden sisällyttää eläinten hyvinvointi näihin sopimuksiin.
Euroopan parlamentin ei tule ainoastaan varmistaa, että eläinten hyvinvointi on huomioitu EU:n alueella,
vaan EU:n tulee myös käyttää hyväkseen mahdollisuutta vaikuttaa siihen, että sen kauppakumppanit ovat
huomioineet eläinten hyvinvoinnin. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin lisäksi myös luonnonvaraisten eläinten
suojelu tulee taata sisällyttämällä niiden kohtelu kauppasopimuksiin.

6 Kaikessa lainsäädännössä on huomioitava ja tunnustettava, että eläimet
ovat tuntevia olentoja.
Tämä on linjassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13. artiklan kanssa. Artikla tulee
huomioida asianmukaisesti ja harjoitetun politiikan tulee olla harmoniassa sen kanssa. Esimerkiksi julkisissa
hankinnoissa tulee huomioida eläinten hyvinvointi sekä eläinten eläinten terveyttä koskevaan politiikkaan
tulee asianmukaisesti sisällyttää eläinten hyvinvointi.

Eläinsuojeluliitto Animalia ry / Suvilahdenkatu 4, 00500 Helsinki / puh. (09) 720 6590 / animalia@animalia.fi

