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Temats: Smagi pārkāpumi dzīvnieku pārvadāšanā uz trešām valstīm 

Padomes Regulā (EK) Nr. 1/2005 ir paredzēti noteikumi dzīvnieku labturības aizsardzībai 
pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības Tiesa 2015. gadā nolēma, ka minētās 
regulas noteikumi būtu jāpiemēro arī attiecībā uz dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu no ES uz trešo valsti, 
tādējādi ietverot brauciena daļu, kas notiek ārpus ES1. 

Pēdējos gados NVO ir vairākkārt savākušas pierādījumus par smagiem un atkārtotiem strukturāliem 
pārkāpumiem dzīvu dzīvnieku pārvadāšanas laikā ES un ārpus tās. Šīs izmeklēšanas konsekventi 
liecināja par būtiskiem Regulas (EK) Nr. 1/2005 pārkāpumiem. Jaunākie pierādījumi liecināja, ka laikā, 
kad ārā gaisa temperatūra pārsniedz 30 grādus, dzīvniekus pārvadā saspiestus pārpildītās kravas 
mašīnās bez pārtikas un ūdens, un tie cieš no karstuma radīta stresa un spēku izsīkuma. 
Lauksaimniecības dzīvnieku kuģa iekraušanas laikā Rašā, Horvātijā, bullis tika izvilkts no ūdens, 
pakarināts ar kājas un piespiedu kārtā iekrauts kuģī, lai gan bija acīmredzams, ka tas nevar tikt 
pārvadāts2. 

1. Vai Komisija var sniegt pierādījumus par apgalvojumu, ko tā izteica 2018. gada 31. maija vēstulē, 
kurā teikts, ka “pēdējo divu gadu laikā ir palielinājusies atbilstība Transporta regulai, un atbilstības 
rādītājs, dzīvniekiem šķērsojot ES robežu, ir ļoti tuvu 100%”, un vai Komisija var paskaidrot, 
kāpēc šis apgalvojums atšķiras no NVO savāktajiem šausminošajiem pierādījumiem? 

2. Vai Komisija piekrīt, ka gadījumā, ja dalībvalstis nespēj garantēt, ka dzīvu dzīvnieku pārvadāšana 
no ES uz trešām valstīm atbilst Regulas (EK) Nr. 1/2005 noteikumiem, dzīvu dzīvnieku eksports 
uz trešām valstīm būtu jāaizliedz? 

3. Vai Komisija piekrīt tam, ka ostas, kurās ir konstatēti smagi pārkāpumi, eksportējot dzīvus 
dzīvniekus, nekādā gadījumā nedrīkst saņemt ES finansējumu, lai turpinātu vai paplašinātu savu 
darbību? 
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1  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-424/13# 
2  https://www.zdf.de/politik/frontal-21/qualvolle-tiertransporte-100.html 


