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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, 
iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīmē, ka katru gadu miljoni dzīvu dzīvnieku tiek pārvadāti kaušanai vai vaislai ES 
teritorijā un no ES uz trešām valstīm; norāda, ka Regulai Nr. 1/20051, ja to pareizi ievieš 
un īsteno, ir pozitīva ietekme uz dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā; atzinīgi vērtē 
Komisijas pamatnostādnes šajā jautājumā, bet pauž nožēlu, ka tās un dažas Komisijas 
plānotās darbības tika atliktas uz laiku pat līdz pieciem gadiem2; norāda, ka būtiskas 
problēmas transportēšanas jomā joprojām pastāv un ka regulas īstenošanā iesaistīto 
personu galvenās bažas ir saistītas ar tās piemērošanu;

2. pauž nožēlu par to, ka vairāki ar Regulu (EK) Nr. 1/2005 saistīti jautājumi vēl nav 
atrisināti, tostarp attiecībā uz pārblīvētību, nepietiekamu telpas augstumu, nespēju 
nodrošināt vajadzīgās atpūtas apstāšanās, pārtiku un ūdeni, neatbilstošas ventilācijas un 
ūdens padeves ierīces, transportēšanu pārmērīga karstuma apstākļos, neveselu dzīvnieku 
un neatšķirtu teļu pārvadāšanu, nepieciešamību pārbaudīt dzīvu dzīvnieku grūtniecības 
stāvokli, apjomu, kādā tiek pārbaudītas pārvadāšanas kabīnes, pārkāpuma, izpildes un 
sankciju attiecībām, apmācības, izglītības un sertifikācijas jaukto ietekmi, kā arī 
nepietiekamiem pakaišiem, kā to norādījusi Eiropas Revīzijas palāta Īpašajā ziņojumā Nr. 
31/20183 un nevalstiskās organizācijas, kas ir iesniegušas Komisijai sūdzības; prasa 
uzlabojumus iepriekš minētajās jomās;

3. aicina dalībvalstis un pārvadātājus būtiski uzlabot Regulas (EK) Nr. 1/2005 izpildi un 
ievērošanu un mudina Komisiju uzsākt pienākumu neizpildes procedūras pret 
dalībvalstīm, kas atzītas par prasībām neatbilstošām, lai tādā veidā saglabātu dzīvnieku 
labturību un nodrošinātu godīgu konkurenci;

4. piekrīt Komisijai, ka kompetento iestāžu labā prakse prasa iekraušanas brīdī pārbaudīt 
visus sūtījumus, kas ir paredzēti uz valstīm, kuras nav ES dalībvalstis4; uzskata, ka daļa 
ES iekšējo sūtījumu būtu jāpārbauda arī iekraušanas posmā; norāda, ka iekraušanas posmā 
kompetentajām iestādēm būtu jāpārbauda, ka tiek ievērotas regulas prasības attiecībā uz 
grīdas platību un telpas augstumu, ka ventilācijas un ūdens sistēmas, kā arī dzeramās 
ierīces pienācīgi darbojas un ir piemērotas pārvadājamai sugai, ka netiek iekrauti nekādi 
neveseli dzīvnieki un ka transportēšanas laikā ir pietiekama barība un pakaiši;

5. pauž bažas par to, ka dzīvnieku iekraušanā dzīvnieku transportēšanas furgonos bieži tiek 

                                               
1Padomes 2004. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 1/2005, par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto 
darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97 (OV L 
3, 5.1.2005., 1. lpp.).
2Eiropas Revīzijas palātas 2018. gada 14. novembra Īpašais ziņojums Nr. 31/2018 “Dzīvnieku labturība Eiropas 
Savienībā: mazinot neatbilstību starp vērienīgajiem mērķiem un praktisko īstenošanu”.
3Eiropas Revīzijas palātas 2018. gada 14. novembra Īpašais ziņojums Nr. 31/2018 “Dzīvnieku labturība Eiropas 
Savienībā: mazinot neatbilstību starp vērienīgajiem mērķiem un praktisko īstenošanu”.
4“Galīgais ziņojums par revīziju, kas veikta Nīderlandē no 2017. gada 20. februāra līdz 24. februārim, lai 
novērtētu dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā uz trešām valstīm”, Eiropas Komisija, Veselības un pārtikas 
nekaitīguma ģenerāldirektorāts (2017).
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piemērotas brutālas metodes; aicina kompetentās iestādes dzīvniekus pirms iekraušanas 
rūpīgi pārbaudīt, lai nodrošinātu, ka tie spēj turpināt ceļojumu, un pārbaudīt, lai 
iekraušanas darbības tiktu veiktas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2005 20. pantu, 
nepiemērojot brutālas metodes un regulāri neizmantojot nūjas un elektriskās pātagas; 
aicina kompetentās iestādes neapstiprināt braucienu žurnālus ostās, kurās netiek 
izmantotas iekārtas, kas ļauj veikt dzīvnieku pienācīgu pārbaudi;

6. uzsver, ka dzīvnieku ciešanas pārvadāšanas laikā rada lielas bažas sabiedrībā un izraisa 
sašutumu; norāda, ka 2017. gada 21. septembrī Komisija saņēma vairāk nekā 1 miljonus 
parakstu kampaņas “#StopTheTrucks” atbalstam, kurā Eiropas iedzīvotāji pieprasa izbeigt 
šāda veida tālsatiksmes pārvadājumus;

7. uzskata, ka nepilnības Regulas (EK) Nr. 1/2005 īstenošanā ir nepārprotams piemērs tam, 
ka ir jādara vairāk, lai novērstu nopietnus negadījumus, kas būtiski ietekmē dzīvnieku 
labturību, un lai sauktu pie atbildības tos, kuri pārkāpj tiesību aktus;

8. aicina Komisiju pārskatīt Regulu (EK) Nr. 1/2005 saskaņā ar tās 11. apsvērumu, lai to 
pielāgotu pašreizējām zinātnes atziņām;

9. atgādina par daudziem jautājumiem, vēstulēm un sūdzībām, ko EP deputāti nosūtījuši 
Komisijai, norādot uz sistemātiskiem regulas pārkāpumiem un nosodot nepieņemamos 
apstākļus, kādos Savienībā un trešās valstīs tiek pārvadāti dzīvi dzīvnieki un kas tiem 
izraisa stresu, sāpes, mokas un ciešanas;

10. pauž nožēlu par regulas pārkāpumiem saistībā ar to, ka nav pareizi piemēroti noteikumi 
attiecībā uz neatšķirtiem dzīvniekiem, piemēram, teļiem, jēriem, kazlēniem, sivēniem un 
kumeļiem, kas joprojām barojas vienīgi ar mātes pienu, un prasa ieviest detalizētākus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka šo dzīvnieku labturība tiek pilnībā aizsargāta 
transportēšanas laikā;

11. uzstāj, ka dzīvnieku pārvadāšanas laiks ir jāierobežo līdz astoņām stundām, ieskaitot 
iekraušanas laiku, un jāņem vērā īpaši veterinārijas norādījumi neatkarīgi no tā, vai 
pārvadāšana notiek pa sauszemes, jūru vai gaisu; uzskata, ka vēl neatšķirtu dzīvnieku 
mazuļu pārvadāšanas laiks nedrīkst pārsniegt četras stundas;

12. pauž nožēlu par to, ka, neskatoties uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 
skaidriem ieteikumiem, atsevišķas regulas daļas neatbilst jaunākajām zinātniskajām 
atziņām dzīvnieku labturības jomā, kā to prasa pati regula; tādēļ prasa atjaunināt un 
uzlabot noteikumus par:

– ventilāciju un dzesēšanu visos transportlīdzekļos/kuģos;

– piemērotām dzirdināšanas iekārtām, jo īpaši neatšķirtiem dzīvniekiem;

– nepiemērotu dzīvnieku pārvadāšanu;

– palielinātu telpas minimālo augstumu;

– samazinātu apdzīvotības blīvumu;

13. uzsver, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1/2005 dzīvniekiem, kurus transportē lielus 
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attālumus, ir jānodrošina ūdens, barība un atpūta piemērotos intervālos un atbilstoši sugai 
un vecumam; mudina Komisiju efektīvāk uzraudzīt to, lai visas dalībvalstis pilnībā un 
saskaņoti ievērotu šīs juridiskās prasības;

14. pauž nožēlu par bieži vien ilgo kavēšanos uz robežām, kur atpūtas, ūdens un veterinārās 
aprūpes iekārtu trūkums var arī palielināt dzīvnieku veselības un labturības problēmas, 
tostarp ciešanas un nāves gadījumus; aicina dalībvalstis nodrošināt, ka organizatori savus 
braucienus plāno labāk, un uzsver nepieciešamību uzlabot saziņu starp dažādu dalībvalstu 
valsts iestādēm, lai novērstu to kravas transportlīdzekļu koncentrāciju uz robežām, kuri 
pārvadā dzīvniekus;

15. norāda, ka izpilde ir īpaši sarežģīta, ja pārvadājuma laikā tiek šķērsotas vairākas 
dalībvalstis un ja dažādas dalībvalstis atbild par pārvadājuma žurnāla apstiprināšanu, 
atļaujas piešķiršanu pārvadātājam un transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju 
apliecinošajiem dokumentiem; aicina visas dalībvalstis, kas atklāj pārkāpumus, par tiem 
paziņot pārējām iesaistītajām dalībvalstīm; norāda, ka Regulas (EK) Nr. 1/2005 26. pantā 
dalībvalstīm ir piešķirtas stingras izpildes pilnvaras, tostarp pilnvaras apturēt vai atsaukt 
pārvadātāja atļauju nopietnu pārkāpumu gadījumā, pieprasot attiecīgajam pārvadātājam 
ieviest sistēmas, lai novērstu pārkāpuma atkārtošanos, un pārvadātājam noteikt papildu 
pārbaudes, piemēram, par veterinārārsta klātbūtni dzīvnieku iekraušanas laikā; pauž bažas 
par to, ka daudzās dalībvalstīs šīs pilnvaras netiek pienācīgi izmantotas un to izmantošana 
netiek uzraudzīta; aicina dalībvalstis, kurām ir paziņots par pārkāpumiem, savlaicīgi veikt 
atbilstošus pasākumus, lai novērstu to atkārtošanos;

16. pauž nožēlu par to, ka kopējais pārbaužu skaits, ko valsts kompetentās iestādes veikušas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1/2005, ir samazinājies, neraugoties uz to, ka Eiropas 
Savienībā ir palielinājies dzīvu dzīvnieku sūtījumu skaits1; aicina dalībvalstis būtiski 
palielināt dzīvnieku pārvadāšanas minimālo kontroļu skaitu, lai nodrošinātu dzīvnieku 
labturību;

17. pauž bažas par transportēšanas apstākļiem trešās valstīs; aicina dalībvalstis un 
pārvadātājus stingri ievērot Tiesas spriedumu, kurā secināts, ka Regula (EK) Nr. 1/2005 
attiecas arī uz eksporta gadījumiem uz trešām valstīm2, līdz tiek sasniegts galamērķis; 
aicina dalībvalstis veikt papildu kontroles uz ES ārējām robežām, lai pārbaudītu katru 
dzīvnieku un tā spēju turpināt ceļu ārpus ES teritorijas;

18. aicina Komisiju nodrošināt, ka dalībvalstis palielina un pastiprina oficiālās pārbaudes 
attiecībā uz dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu un ziņo par konstatējumiem detalizētā un 
pārredzamā veidā; mudina Komisiju šajā nolūkā padarīt TRACES sistēmu publiski 
pieejamu;

19. uzsver, cik svarīga ir transportlīdzekļu vadītāju apmācība, izglītība un kompetences 
sertificēšana, lai uzlabotu dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā; aicina dalībvalstis ar 
Komisijas palīdzību nodrošināt atbilstošu un saskaņotu apmācību iesaistītajiem 
uzņēmējiem;

                                               
Pētījums “Regula (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā — Eiropas 
īstenošanas novērtējums”, Eiropas Parlamenta Izpētes dienests (EPRS), 2018., 31. lpp.
2Tiesas 2015. gada 23. aprīļa spriedums, Zuchtvieh-Export GmbH / Stadt Kempten, C-424/13, 
ECLI:ES:C:2015:259.
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20. aicina dalībvalstu kompetentās iestādes nodrošināt, ka oficiālie veterinārārsti atrodas uz 
ES ārējām robežām, kur viņu uzdevums ir pārbaudīt, vai transportlīdzekļi, ko izmanto 
dzīvnieku pārvadāšanai, ir aprīkoti ar nodalījumiem ar pietiekamu vietu, lai nepieļautu 
pārblīvētību, ka ir pieejami pakaiši, barība un ūdens tādā daudzumā, kas atbilst sugai un 
pārvadājamo dzīvnieku skaitam, un ka dzīvniekiem paredzētās ventilācijas un svaiga 
ūdens sistēmas darbojas pareizi;

21. mudina Komisiju pārbaudīt, kā lauksaimniekus, kautuves un gaļas pārstrādes nozari 
varētu motivēt kaut dzīvniekus tuvākajā kaušanas vietā, lai novērstu ilgstošu dzīvnieku 
transportēšanu un samazinātu emisijas; aicina Komisiju veicināt inovatīvus risinājumus 
šajā jomā, piemēram, mobilos kaušanas risinājumus, vienlaikus nodrošinot augstus 
dzīvnieku labturības standartus;

22. uzskata, ka gaļas, nevis dzīvu dzīvnieku pārvadāšana var būtiski uzlabot dzīvnieku 
labturību un samazināt ar to saistīto pārvadājumu apjomu, kas pozitīvi ietekmētu arī vidi; 
aicina dalībvalstis un pārvadātājus izstrādāt stratēģijas, lai aizstātu dzīvu dzīvnieku 
pārvadāšanu ar gaļas produktu un liemeņu transportēšanu;

23. aicina Komisiju noteikt prasības attiecībā uz atpūtas vietu atrašanos un aprīkojumu;

24. pauž nožēlu par to, ka tiek izmantoti lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļi un kuģi, 
kuriem nevajadzētu būt apstiprinātiem kā derīgiem dzīvnieku pārvadāšanai; atzīst, ka 
Regulas (EK) Nr. 1/2005 20. un 21. pantā noteiktās prasības attiecībā uz lauksaimniecības 
dzīvnieku pārvadāšanu bieži netiek ņemtas vērā; aicina dalībvalstis neapstiprināt vai 
neatjaunot tādu lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļu un/vai kuģu ekspluatācijas 
atļaujas, kuri neatbilst Regulas (EK) Nr. 1/2005 prasībām, un pilnībā veikt prasītās pirms 
iekraušanas pārbaudes lauksaimniecības dzīvniekiem;

25. norāda, ka lauksaimnieki, pārvadātāji un kompetentās iestādes dalībvalstīs var atšķirīgi 
interpretēt Regulu (EK) Nr. 1/2005, jo īpaši attiecībā uz dzīvnieku piemērotību 
pārvadāšanai; aicina Komisiju pārskatīt regulu, lai vajadzības gadījumā precizētu 
transportēšanas vajadzības;

26. uzsver nepieciešamību noteikt, ka veterinārārstiem obligāti jāatrodas uz kuģiem, kurus 
izmanto lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanai pa jūru, ziņot un ņemt vērā to dzīvnieku 
skaitu, kas nobeigušies jūras braucienos, un izstrādāt ārkārtas rīcības plānus, lai novērstu 
jebkādas situācijas jūrā, kas varētu negatīvi ietekmēt pārvadājamo dzīvnieku labturību;

27. pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju dalībvalstu paziņotie dati 
ne vienmēr ir pilnīgi, konsekventi, ticami vai pietiekami detalizēti, lai izdarītu 
secinājumus par noteikumu ievērošanu ES līmenī; aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt ticamus rādītājus un publiskos datus, lai noteiktu dzīvnieku labturību dzīvu 
dzīvnieku pārvadāšanas laikā;

28. mudina Komisiju kopā ar dalībvalstīm labāk saskaņot sankciju līmeņus pārkāpumu 
gadījumā, jo dažās dalībvalstīs tie var būt vairāk nekā 10 reizes augstāki nekā citās; 
atgādina, ka minētajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. 
aicina Komisiju izstrādāt ceļvedi sankciju saskaņošanai starp dalībvalstīm;

29. iesaka lielāku daļu ES ieguldījumu piešķirt mazāka mēroga, vietējā līmeņa lopkopības 
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attīstībai un veselīga, uz augiem balstīta uztura veicināšanai, lai ar to aizstātu pašreizējo 
augsto dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņu;

30. aicina Komisiju izmantot pārbaužu un īstenošanas ziņojumus un izveidot to uzņēmēju 
melno sarakstu, kas atkārtoti nopietni pārkāpj regulas prasības; aicina Komisiju šādus 
melnos sarakstus regulāri atjaunot un publiskot, kā arī veicināt labākās prakses piemēru
apmaiņu starp dalībvalstīm gan pārvadājumu, gan pārvaldības jomā;

31. norāda, ka teļus var transportēt no 14 dienu vecuma; uzskata, ka pārvadāšanas laikā nav 
iespējams apmierināt ļoti jaunu dzīvnieku vajadzības, tostarp teļu vajadzību dabiski zīst 
mātes pienu, un tādēļ aicina Komisiju izbeigt šādu praksi;

32. aicina Komisiju nodrošināt, ka jebkāda turpmāka tiesību aktu pārskatīšana attiecībā uz 
dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā ir balstīta uz objektīviem un zinātniski pamatotiem 
rādītājiem, lai novērstu patvaļīgus lēmumus, kas nepamatoti ietekmē lopkopības nozares;

33. aicina Komisiju izvērtēt iespējamos Starptautiskās konvencijas par kuģu izraisītā 
piesārņojuma novēršanu (MARPOL 73/78) pārkāpumus;

34. aicina Komisiju izvērtēt iespējamos Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības 
aizsardzību uz jūras (SOLAS), Direktīvas 2009/16/EK par ostas valsts kontroli1 un 
Regulas (EK) Nr. 1/2005 19. panta pārkāpumus;

35. pauž nožēlu par to, ka par transporta pārbaudēm atbildīgās dalībvalsts iestādes reti 
izmanto TRACES sistēmas sniegto informāciju, lai veiktu mērķa pārbaudes nolūkā 
uzraudzīt dzīvnieku pārrobežu pārvietošanos ES teritorijā, kas notiek daļēji arī konkrētu 
lietotāju piekļuves ierobežojumu dēļ2; aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt un 
vienkāršot interaktīvā meklēšanas rīka izmantošanu;

36. prasa izmantot GPS sekošanas sistēmu neatkarīgi no transportlīdzekļa garuma;

37. norāda, ka dalībvalstu iestādes parasti deleģē vietējām iestādēm atbildību par riska 
analīzes veikšanu attiecībā uz transportlīdzekļu pārbaudēm3; mudina dalībvalstis ieviest 
sistēmas, lai pārbaudītu vietējās riska analīzes esamību, kvalitāti un īstenošanu;

38. aicina Komisiju katru gadu ziņot Parlamentam par tās darbībām, kas saistītas ar dzīvnieku 
aizsardzību pārvadāšanas laikā;

39. mudina Komisiju izvērtēt iespējamos tiesību aktu pārkāpumus dzīvnieku pārvadāšanas 
laikā no ES uz trešām valstīm pa jūru, piemēram, attiecībā uz aizliegto praksi par mirušu 
dzīvnieku izmešanu no kuģiem Vidusjūrā (bieži vien nogriežot krotālijas), jo to 
izkraušana bieži vien nav iespējama galamērķa ostā.

                                               
1 OV L 131, 28.5.2009., 57. lpp.
2Eiropas Revīzijas palātas 2018. gada 14. novembra Īpašais ziņojums Nr. 31/2018 “Dzīvnieku labturība Eiropas 
Savienībā: mazinot neatbilstību starp vērienīgajiem mērķiem un praktisko īstenošanu”.
3Eiropas Revīzijas palātas 2018. gada 14. novembra Īpašais ziņojums Nr. 31/2018 “Dzīvnieku labturība Eiropas 
Savienībā: mazinot neatbilstību starp vērienīgajiem mērķiem un praktisko īstenošanu”.
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