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Aruande koostas: Ene Kärner 

Koosolekut juhatas Polona Globocnik 

1. Copa võimaliku positsiooni tutvustus puurispidamise lõpetamise kohta. Praegu olukord erinev eelmi-

sest, kui oli poliitiline initsiatiiv, nüüd avalikkuse nõue. Vaja töötada koos komisjoniga. Huvitav, et parla-

ment nõudis mõju-uuringut. Lisaks tähtajale on olline tingimused, mis võimaldavad tähtajani jõuda, mõju-

uuringu tulemus. Mis on see tegelik EL turg, kes hakkab seda ellu viima? CC sekretariaat kaalub võimalust 

ise mõju-uuringu läbiviimist korraldada. Selge arusaam ja kokkulepe rahvusvahelistes lepetes vajalik; me ei 

saa lubada teist korda loomatervise nõuete karmistamist ja sealjuures importtoodete sissevoolu. 

Loomatervist käsitletakse eetilise standardina, mitte tehnilise standardina. CC on korduvalt rõhutanud, et 

tähtaeg ei saa olla 2027.  Austria ja Luksemburg on puurid juba keelanud, Holland keelab selle aasta lõpus, 

Tšehhi 2027, Slovakkia ja Saksamaa 2028, Valloonia samuti, Prantsusmaal uued hooned ei tohi olla puuri-

dega. Paljudes riikides supermarketite algatused. Kui komisjon pakub toetust, võiksime loobuda homme, 

kuid probleem selles, et rahastamist ei ole ette nähtud. Fundamentaalne on mõju-uuring, samaväärsed 

nõuded importtoodetele, komisjon peab rahastama mitte ainult ÜPP kaudu sellist muutust, üleminekuaeg 

15 aastat. Ukrainale anti FTA raames 12 aastat üleminekuaega. Iga muutus peab olema tarbija nõudlusele 

põhinev, siis viiakse see ellu. Puuridega on juba tegeletud, nüüd ollakse colony systemi kallal. Tarbija on 

üsna hinnatundlik. Peaksime leidma oma grupis sobiva üleminekuaja.  

Saksa delegatsioon pani ette EL direktiivi koostamise kalkunite kohta; tuleks kokku kutsuda spetsiaalne CC 

töögrupp. AVECiga on erinev seisukoht, piisab juhistest. Arutelu, kas peaks provotseerima uute 

loomatervise reeglite kehtestamist direktiiviga.  

Paljude liikide puhul ei ole puurist väljas tootmine pea välistatud, nt vutid ei muneks eriti puurist väljaspool. 

Saatke infot, eriti arvandmeid. Lindude transport, eriti kestvuse ja temperatuuri kohta. Hollandis on seadus, 

et ühtki looma ei tohi tõsta/püüda jalast hoides – seadust koostades ei mõeldud linnukasvatusele, kuid 

põhjendatakse EL reeglitega, mis ei ole tõsi. Loomatervise organisatsioon võitis kohtus; valitsus sunnib 

linnukasvatajaid mõtlema välja süsteemi, kuidas linde mitte jalast püüda, vaid nn Rootsi meetodil, kus 

linnud võetakse ühekaupa sülle, kuid Hollandi linnukasvatajad ei nõustu kalliduse tõttu ja nad ei nõustu ka, 

et see on hea meetod. Kipster nt on kuulutanud, et kasutavad seda meetodit ja loomakasvatajad haibivad 

neid; avalikkus arvab, et see on ainult raha küsimus. Samas parte püütakse kaelast ja selle kohta reegleid ei 

ole. Lindude jalgadest püüdmine on siiski tavaline praktika; Berliini ülikoolis on selle kohta valminud ka 

teadusuuring. EL-s on kasutusel ka masinaga püüdmine, mis on loomatervise seisukohalt isegi parem. Seda 

peaks selgitama ka EL loomatranspordi uue seadusandluse koostamise seisukohalt. Turustusstandardid 

puudutavad mune ja linnuliha; oluline diskussioon, septembriks peaks andma sisendi. Kogutakse info 

liikmete huvi ja ettepanekute kohta. 

 Märgistamine. Nimetatud standardid on väga vanad ja kasutud kaasaja. Komisjoni esimest paberit 

oodatakse järgmisel aastal ja lõpetada on plaanis 2024. Samas Prantsusmaa ei tahaks neid kuigipalju 

muuta, võiks jääda sama selgeks, kui praegu. Komisjon tahab panna loomade heaolu ja kestlikkuse 

turustustandarditesse, põhjendades seda F2F eesmärkidega. Hispaania soovib muuta munade kategooriate 

nimetusi, sest „floor eggs“ tundub tarbijale väga imelik. Korraldatakse eraldi koosolek, enne koostatakse 

esialgne dokument. 


