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Vastuskiri kollektiivsele pöördumisele
„Karusloomafarmide keelustamine Eestis“

Austatud algatuse kontaktisik
Täname MTÜd Nähtamatud Loomad karusloomafarmide keelustamist käsitleva kollektiivse
pöördumise algatamise eest. Kollektiivne pöördumine anti Rahvaalgatus.ee poolt Riigikogule
üle käesoleva aasta 30. jaanuaril. Pärast märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning
kollektiivse pöördumise esitamise seaduses kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimist
võttis Riigikogu juhatus 11. veebruaril pöördumise menetlusse ning edastas selle
menetlemiseks maaelukomisjonile.
2020. aasta kevadel COVID-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorra tõttu kollektiivse
pöördumise arutelu venis ning maaelukomisjon arutas pöördumist esimest korda 08.06.2020
istungil koos pöördumise algatajate esindajatega. Sellel istungil otsustas komisjon küsida
arvamust pöördumise kohta Maaeluministeeriumilt, Keskkonnaministeeriumilt ning
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt ning jätkata arutelu sügisel (08.06.2020
istungi protokoll). Ministeeriumidest saadetud vastustega on võimalik tutvuda Riigikogu
kodulehel.
Järgmine arutelu toimus 15.09.2020 ning komisjoni istungile olid kutsutud
loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad president Kristina Mering,
karusloomafarmide keelustamise kampaaniajuht Merit Valge ja Hannes Ausmees;
MTÜ Loomus esindaja Regly Johanson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
majandusarengu osakonna analüütik Maris Paumets, Keskkonnaministeeriumi looduskaitse
osakonna juhataja Taimo Aasma, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Pille
Tammemägi ning loomatervise ja heaolu büroo peaspetsialist Margus Proses, Eesti
Karusloomakasvatajate Aretusühingu juhatuse liige Aado Oherd, Eesti Karusnahaliidu
juhatuse liige Tarmo Kattago, AS Balti Karusnahk juhatuse liige Marge Altosaar ning
Tallinna Loomaaia direktor Tiit Maran. Komisjon kuulas ära organisatsioonide esindajate
seisukohad ja kutsutud vastasid komisjoniliikmete küsimustele. Täpsema ülevaate komisjoni
15.09.2020 istungil arutatust saab komisjoni istungi protokollist.
Riigikogu kodu- ja töökorraseaduse (RKKTS) § 15213, mis sätestab komisjoni võimalikud
otsused kollektiivset pöördumist menetledes, näeb ühe valikuna ette seaduse eelnõu
algatamise. Eelnõu menetlemisel Riigikogu täiskogus on igal Riigikogu liikmel võimalus
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kujundada oma seisukoht pöördumises tõstatatud probleemi või ettepaneku suhtes ning
väljendada oma seisukohta hääletamise kaudu. Kuivõrd Riigikogu menetluses juba on 23
Riigikogu liikme poolt k.a 18. juunil algatatud loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse
muutmise seaduse eelnõu (219 SE), otsustas maaelukomisjon kollektiivse pöördumise
„Karusloomafarmide keelustamine Eestis“ menetlemise lõpetada.
Eelnõuga 219 SE tehakse ettepanek keelustada Eestis loomade aretamine ja pidamine üksnes
või peamiselt karusnaha saamise eesmärgil alates 2023. aasta 1. juulist. Eelnõu 219 SE
juhtivkomisjoniks on keskkonnakomisjon ja eelnõu esimene arutelu keskkonnakomisjonis on
meie andmetel kavandatud toimuma 21.09.2020. Eelnõu menetluskäiku saab jälgida
Riigikogu kodulehel.
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