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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku attīstības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. Uzsver faktu, ka Lūgumrakstu komiteja saņem ļoti lielu skaitu lūgumrakstu par 
dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā, kuros bieži vien tiek ziņots par sistemātiskiem, 
nepārtrauktiem un nopietniem Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 pārkāpumiem, ko veic 
gan dalībvalstis, gan pārvadātāji;

2. pauž nožēlu par to, ka Komisija nav pietiekami stingri vērsusies pret nopietniem un 
sistemātiskiem Regulas (EK) Nr. 1/2005 pārkāpumiem, kuriem tās uzmanība tieši 
pievērsta gandrīz 200 konkrētos un detalizētos NVO ziņojumos, kas tai nosūtīti kopš 
2007. gada;

3. vērš uzmanību uz lielā skaitā iesniegtajiem Parlamenta jautājumiem un sūdzībām, ko 
Komisijai adresējuši Eiropas Parlamenta deputāti, uzsverot sistemātiskos Regulas (EK) 
Nr. 1/2005 pārkāpumus, kuru rezultātā dzīvniekiem pārvadāšanas laikā ir radušās 
smagas ciešanas un grūtības; stingri kritizē Komisijas sniegto statistiku par atbilstību 
Regulai (EK) Nr. 1/2005 attiecībā uz dzīvu dzīvnieku transportēšanu uz trešām valstīm, 
kura sagatavota bez jebkādas sistemātiskas dzīvnieku pārvadāšanai izmantoto 
transportlīdzekļu kontroles;

4. nosoda šo situāciju un uzskata par nepieņemamu to, ka 13 gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā joprojām tiek saņemtas daudzas liecības par dzīvniekiem, kurus, pārkāpjot 
Regulas Nr. 1/2005 noteikumus, joprojām pārvadā sliktos apstākļos nepiemērotos un 
pārpildītos transportlīdzekļos, kas dzīvniekiem rada nevajadzīgas ciešanas un nopietni 
apdraud gan dzīvnieku, gan cilvēku veselību;

5. norāda, ka visbiežākie Regulas (EK) Nr. 1/2005 pārkāpumi attiecas uz pārblīvētību un 
nepietiekamu vietu dzīvniekiem transportlīdzekļos, kas viņiem liek ilglaicīgi stāvēt 
nedabīgā pozā, dzirdināšanas un barošanas starplaiku, brauciena ilguma un dzīvnieku 
atpūtas laika neievērošanu, ventilācijas un dzirdināšanas ierīču neatbilstību, 
pārvadāšanu ekstremālas temperatūras apstākļos, transportēšanai nepiemērotu dzīvnieku 
pārvadāšanu un pakaišu un barības trūkumu;

6. ar lielām bažām norāda, ka ilgu braucienu laikā dzīvnieki tiek dzirdināti ar netīru ūdeni, 
kas nav derīgs lietošanai uzturā, un bieži ūdens viņiem nav pieejams, jo dzirdināšanas 
ierīces nedarbojas vai ir slikti izvietotas, vai arī ūdens daudzums neatbilst pārvadāto 
dzīvnieku sugai un lielumam;

7. norāda, ka saņemtā informācija par Regulas (EK) Nr. 1/2005 pārkāpumiem attiecībā uz 
neatbilstošām ventilācijas sistēmām dzīvnieku pārvadāšanai izmantotajos 
transportlīdzekļos, kas paredzēti tāliem braucieniem, liecina par ekstremālu temperatūru 
transportlīdzekļos, kura stipri pārsniedz likumā noteiktās robežvērtības, izraisot 
briesmīgas dzīvnieku ciešanas; norāda, ka dažos gadījumos ir konstatētas manipulācijas 
ar temperatūras kontroles sensoriem dzīvnieku pārvadāšanai izmantotajos 
transportlīdzekļos;

8. norāda, ka Komisija — lai gan ir informēta par to, ka konkrētas dalībvalstis neziņo par 
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gadījumiem, kad dzīvnieku pārvadāšanai izmantoto transportlīdzekļu iekšējā 
temperatūra pārsniedz 35 °C, — ir oficiāli paziņojusi, ka neveic transportlīdzekļu 
iekšējās temperatūras sistemātisku kontroli un tādēļ nav iespējams gūt precīzu 
priekšstatu par dzīvnieku pārvadāšanas apstākļiem;

9. aicina visas dalībvalstis nodrošināt, ka braucieni no izbraukšanas punkta līdz 
galamērķim tiek plānoti un veikti atbilstīgi ES dzīvnieku labturības prasībām, ņemot 
vērā dažādos transporta veidus un ES un trešās valstīs pastāvošo ģeogrāfisko apstākļu 
diapazonu;

10. aicina visas dalībvalstis aizliegt dzīvnieku gargabalu transportēšanu ekstremālos 
laikapstākļos, īpaši tad, ja prognozētā temperatūra izbraukšanas vai galamērķa vietā vai 
arī pārvadāšanas laikā pārsniedz 30 ℃; uzsver, ka dzīvnieku labturību ietekmē arī citi 
aspekti, ne vien ceļā pavadītais laiks, piemēram, pareiza iekraušana un izkraušana, 
pienācīga barošana, transportlīdzekļu uzbūve un aprīkojums un konteinera vienībā 
iekrauto dzīvnieku skaits;

11. uzsver, ka kompetentajām iestādēm, tostarp oficiāliem veterinārārstiem ES 
robežpunktos, būtu jāpārbauda, vai iekraušanas brīdī ir izpildītas Regulas (EK) Nr. 
1/2005 prasības par dzīvnieku veselības apstākļiem un nodalījuma platību un augstumu, 
vai pienācīgi strādā ventilācijas un ūdens sistēmas un vai tās ir piemērotas pārvadājamo 
dzīvnieku lielumam un sugai, kā arī vai ir iekrauts pietiekams daudzums barības un 
pakaišu; uzskata, ka gadījumos, kad Regulā (EK) Nr. 1/2005 ir prasīts kontrolpunktā vai 
uz 24 stundu atpūtas laiku dzīvniekus izkraut trešā valstī, kompetentajām iestādēm 
pārvadājuma žurnāls būtu jāapstiprina tikai pēc tam, kad ir pārbaudīts un saņemts 
apstiprinājums par to, ka organizētājs ir veicis kontrolpunkta rezervāciju vai šādai 
atpūtai ir atradis vietu, kas nodrošina kontrolpunkta telpām līdzvērtīgas telpas un kas 
jebkurā gadījumā spēj pilnībā nodrošināt dzīvnieku labturības prasību ievērošanu;

12. pauž dziļu nožēlu par to, ka dzīvnieku iekraušana kuģos bieži ir saistīta ar lielu 
nežēlību, piemēram, elektrisko steku un apdullināšanas rīku izmantošanu, kā arī ar 
iekraušanas iekārtām, kas neļauj pilnībā garantēt dzīvnieku labturību;

13. pauž bažas par Regulas (EK) Nr. 1/2005 neievērošanu attiecībā uz vēl neatšķirtu 
dzīvnieku pārvadāšanu; uzskata, ka ir jāpieņem sīkāk izstrādāti un stingri pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tiek ievērotas visas konkrētās vajadzības saistībā ar šo pārvadāšanas 
veidu;

14. pauž bažas par lielo skaitu ziņojumu par nepiemērotiem transportlīdzekļiem, kas tiek 
izmantoti dzīvu dzīvnieku pārvadāšanai gan pa sauszemi, gan pa jūru, un prasa 
pastiprināt šādu darbību uzraudzību; aicina Komisiju veikt pētījumu par to, kā dzīvu 
dzīvnieku pārvadāšanas transportlīdzekļos var tikt izmantotas jaunās un jau esošās 
tehnoloģijas, ar ko regulē, novēro un reģistrē temperatūru un mitrumu, kas ir būtiski 
elementi, lai kontrolētu un aizsargātu īpašu kategoriju dzīvnieku labturību pārvadāšanas 
laikā saskaņā ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) ieteikumiem;

15. pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz EFSA skaidriem ieteikumiem, atsevišķas regulas 
daļas neatbilst jaunākajām zinātniskajām atziņām, un prasa atjaunināt noteikumus 
attiecībā uz pietiekamu ventilāciju un dzesēšanu visos transportlīdzekļos; atbilstošām 
dzirdināšanas sistēmām, kas ir piemērotas dažādām sugām un vecuma grupām, jo īpaši 
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vēl neatšķirtiem dzīvniekiem; un īpašām minimālā augstuma prasībām;

16. prasa, lai mazākam skaitam dzīvnieku piemērotu gargabalu transportēšanu un dzīvnieku 
pārvadāšanas ilgumu un biežumu samazinātu līdz minimumam; uzskata, ka daudzas 
nopietnas problēmas, kas saistītas ar dzīvu dzīvnieku ilglaicīgu pārvadāšanu, jo īpaši no 
ES uz trešām valstīm, tiktu atrisinātas, veicot pāreju uz gaļas vai liemeņu, nevis dzīvu 
dzīvnieku transportēšanu;

17. prasa aizliegt pārvadājumus, kas ilgāki par astoņām stundām;

18. prasa pēc iespējas izmantot vietējās pārstrādes resursus un veidot īsākas piegādes ķēdes;

19. pauž stingru nožēlu par nevienmērīgu un nepietiekamu minētās regulas izpildi daudzās 
dalībvalstīs, jo šīs valstis nespēj efektīvi un vienoti pārraudzīt nemitīgos ES tiesību 
pārkāpumus un sodīt par tiem, tādēļ daži pārvadātāji var darboties nelikumīgi; pauž 
dziļas bažas par to, ka daudzas dalībvalstis nav pienācīgi un efektīvi izmantojušas 
kompetences, kas tām uzticētas saskaņā ar Regulas Nr. 1/2005 26. pantu, cita starpā 
kompetenci pieprasīt, lai attiecīgais pārvadātājs ieviestu kārtību nolūkā nepieļaut 
konstatēto pārkāpumu atkārtošanos, veikt papildu pārbaudes un jo īpaši pieprasīt, lai 
dzīvnieku iekraušanā būtu klāt veterinārārsts, un apturēt vai anulēt pārvadātāja atļauju 
vai izmantotā transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātu; aicina Komisiju, ņemot 
vērā to, ka dalībvalstīs nav saskaņoti kontroles pasākumi un sankcijas, apsvērt Regulā 
(EK) Nr. 1/2005 un jo īpaši tās 11. apsvērumā un 30. panta 1. punktā izklāstīto 
pašreizējo noteikumu pārskatīšanu, lai nodrošinātu, ka visā ES vienādi ievieš un īsteno 
efektīvus un preventīvus sankciju mehānismus;

20. aicina dalībvalstis pastiprināt kontroli visā ražošanas ķēdē un jo īpaši veikt efektīvas un 
sistemātikas nosūtāmo dzīvnieku pārbaudes pirms to iekraušanas, lai pārtrauktu praksi, 
ar kuru tiek pārkāpta Regula Nr. 1/2005 un pasliktināti dzīvnieku pārvadāšanas apstākļi 
uz ceļiem vai jūras transportā, piemēram, kad pārpildītiem transportlīdzekļiem vai 
neveseliem dzīvniekiem ļauj turpināt garo ceļu vai kad ļauj turpināt izmantot 
kontrolpunktus ar neatbilstīgu dzīvnieku atpūtas, barošanas un dzirdīšanas aprīkojumu;

21. aicina dalībvalstis uzlabot spēkā esošo noteikumu izpildi, nodrošinot navigācijas 
sistēmu efektīvu izmantošanu gadījumos, kad dzīvnieka pārvadāšana ir ilgāka par 
astoņām stundām, tā ļaujot kompetentajām iestādēm precīzāk kontrolēt šādu 
transportlīdzekļu braukšanas un atpūtas laikus;

22. aicina dalībvalstis, kad tās konstatē Regulas (EK) Nr. 1/2005 noteikumu pārkāpumus, 
sniegt detalizētus un sistemātiskus paziņojumus, kā paredzēts šīs regulas 26. pantā; 
aicina dalībvalstis, saņemot minētos paziņojumus, rīkoties efektīvi, konsekventi un 
savlaicīgi, lai nepieļautu šādu pārkāpumu atkārtošanos; uzskata, ka dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, ja tas iespējams, būtu paziņojumiem jāpievieno attiecīgo 
pārkāpumu fotogrāfijas;

23. uzsver, ka nepietiekama koordinācija starp robežkontroles punktu iestādēm, kā arī 
operacionālo struktūru un procedūru neatbilstība ir novedusi pie nepamatoti ilga 
gaidīšanas laika dzīvnieku pārvadāšanas transportlīdzekļiem un tas, ņemot vērā 
ekstremālo iekšējo temperatūru un ventilācijas trūkumu, kaitē dzīvnieku labturībai, 
skaidri pārkāpjot Regulas (EK) Nr. 1/2005;
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24. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai valsts iestādes konsekventi un pilnībā ievērotu 
Regulas (EK) Nr. 1/2005 19. pantu par apstiprinājuma sertifikātu izdošanu dzīvnieku 
pārvadāšanā izmantotajiem transportlīdzekļiem un lai tās neapstiprinātu pārvadājuma 
žurnālus, ja tajos norādīta tādu ostu izmantošana, kurās nav dzīvnieku sistemātiskai 
pārbaudei vajadzīgā aprīkojuma;

25. uzskata, ka dzīvnieku pārvadāšanā ar kuģi būtu obligāti jāpiedalās kvalificētiem un 
neatkarīgiem veterinārārstiem, ka būtu jāziņo par visiem dzīvnieku nāves gadījumiem 
brauciena laikā un tie jāreģistrē, un ka būtu jāizstrādā konkrēti un detalizēti rīcības 
plāni, lai reaģētu uz jebkādu ārkārtas situāciju, kas negatīvi ietekmē dzīvnieku labturību;

26. aicina Komisiju veikt pasākumus ar mērķi palielināt sadarbību un saziņu starp visu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai uzlabotu izpratni un lai dažādas ieinteresētās 
personas, kas iesaistītas dzīvu dzīvnieku pārvadāšanā, apmainītos ar paraugpraksi 
attiecībā uz dzīvnieku labturības aspektiem;

27. pauž nožēlu par to, ka atbilstība regulas prasībām attiecībā uz transportēšanu ārpus ES 
pārliecinoši lielākajā daļā gadījumu joprojām vispār netiek nodrošināta, lai gan Eiropas 
Tiesa ir pieņēmusi nolēmumus, saskaņā ar kuriem pārvadātājiem, kuru galamērķi ir 
trešās valstīs, ir jāievēro minētās regulas noteikumi visā šādu braucienu laikā; prasa 
saskaņot dzīvnieku reģistrus pārvadājumiem uz trešām valstīm;

28. prasa nodrošināt konsekventu un pilnīgu atbilstību ES Tiesas iedibinātajai judikatūrai, 
cita starpā 2015. gada 23. aprīļa spriedumam lietā C-424/131, kurā Tiesa lēma, ka, lai 
tādi dzīvnieku pārvadājumi, kas ietver ilgu braucienu, kurš sākas ES teritorijā un 
turpinās ārpus tās, izbraukšanas vietā tiktu apstiprināti, pārvadātājam ir jāiesniedz 
patiess un precīzs pārvadājuma žurnāls, kas ļauj pārbaudīt atbilstību Regulai (EK) Nr.1 
/2005 ES teritorijā un attiecīgajās trešajās valstīs; norāda, ka pretējā gadījumā 
atbildīgajām iestādēm ir jābūt kompetentām pieprasīt izmaiņas pārvadāšanas kārtībā, lai 
nodrošinātu šīs regulas ievērošanu brauciena laikā;

29. prasa panākt, ka dalībvalstis, kā arī operatori, kas pārvadā dzīvniekus ārpus ES 
teritorijas, labāk izpilda noteikumus, jo trešās valstīs situācija dzīvnieku labturības jomā 
parasti ir daudz sliktāka nekā ES dalībvalstīs;

30. pauž nožēlu par to, ka ES ārējo partneru noteiktie standarti nav tik augsti kā Savienības 
standarti; aicina Komisiju noteikt stingrākas prasības Savienības tirdzniecības 
partneriem, proti, starptautiskajiem ekonomikas partneriem, jo īpaši attiecībā uz 
dzīvnieku importu no trešām valstīm; uzskata, ka vajadzētu noteikt ekonomisku ietekmi 
gadījumos, ja ārējie partneri, kuri strādā atbilstoši zemākiem standartiem, eksportē uz 
ES tirgu;

31. uzsver Padomes Lēmumu 2004/544/EK2 parakstīt Eiropas Konvenciju par dzīvnieku 
aizsardzību starptautiskās pārvadāšanas laikā, saskaņā ar kuru pārvadāšana var notikt 
vai nu starp divām dalībvalstīm, šķērsojot trešās valsts teritoriju, vai starp dalībvalsti un 

                                               
Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums, Zuchtvieh-Export/ Stadt Kempten, C-424/13, 
ECLI:ES:C:2015:259.
2 OV L 241, 13.7.2004., 21. lpp.
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trešo valsti, vai arī tieši starp divām dalībvalstīm;

32. pauž nožēlu par Priekšsēdētāju konferences lēmumu, kas tika pieņemts bez balsošanas 
Parlamentā, neizveidot Eiropas Parlamenta izmeklēšanas komiteju jautājumos par 
dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā ES teritorijā un ārpus tās, neraugoties uz to, ka 
liels skaits dažādu politisko grupu EP deputātu bija par šādas komitejas izveidi;  tādēļ 
iesaka Parlamentam jau nākamā parlamentārā sasaukuma sākumā izveidot izmeklēšanas 
komiteja jautājumos par dzīvnieku transportēšanu ES teritorijā un ārpus tās, lai 
pienācīgi izmeklētu un uzraudzītu dzīvnieku pārvadāšanā piemēroto nežēlību;

33. steidzami aicina Komisiju, ņemot vērā sistemātiskās problēmas šīs regulas īstenošanā, 
izveidot efektīvu uzraudzību tās ievērošanai visos līmeņos visās dalībvalstīs, 
nekavējoties uzsākt nepieciešamās izmeklēšanas par iespējamiem regulas pārkāpumiem 
un sākt pienākumu neizpildes procedūras pret dalībvalstīm, kas atbildīgas par šādiem 
pārkāpumiem.
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