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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu par Regulas (EK) Nr. 1/2005 ietekmi, kurā secināts, ka 
regulai ir bijusi labvēlīga ietekme attiecībā uz dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā, bet 
joprojām pastāv nopietnas dzīvnieku labturības problēmas1; pauž nožēlu, ka šajā ziņojumā 
nav ievērots regulas 5. apsvērums, kurā teikts, ka „dzīvnieku labturības dēļ tāla 
pārvadāšana būtu cik vien iespējams jāierobežo”;

2. pauž nožēlu, ka ziņojumā nav ņemts vērā EFSA ieteikums par attīstības stratēģijām, lai 
samazinātu pārvadājumu apjomu un kaušanai paredzēto dzīvnieku tālus pārvadājumus un 
saīsinātu braucienu ilgumu nolūkā mazināt ar pārvadāšanu saistīto slimību uzliesmojumu 
risku2;

3. uzskata, ka pārvadājumu apjoma samazināšanai, dzīvu dzīvnieku vietā pārvadājot 
kautķermeņus, būtu pozitīva ietekme uz vidi, samazinot piesārņojumu, uzlabojot 
transporta nozares atstāto „oglekļa pēdas nospiedumu” un veicinot vietējās produkcijas un 
patēriņa attīstību;

4. norāda, ka regulas noteikumi par pārvadājuma ilgumu, atpūtas laikposmu un izvietošanas 
blīvumu nav balstīti uz zinātnisku SCAHAW vai EFSA atzinumu, bet ir ņemti no 
iepriekšējās direktīvas3; ar nožēlu atzīmē, ka, neskatoties uz skaidriem EFSA
secinājumiem, regula daļēji neatbilst pašreizējām zinātniskajām atziņām, īpaši attiecībā uz 
zirgu pārvadāšanu, izvietošanas blīvumu un iekšējo nodalījumu augstumu un ka 
ziņojumam nav pievienots neviens priekšlikums;

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir noteikts, ka Komisijas ziņojumā ņem vērā „zinātniskus 
pierādījumus par dzīvnieku labturības vajadzībām” un vajadzības gadījumā var pievienot 
attiecīgu likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz tālajiem pārvadājumiem; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi pārskatīt Regulu (EK) Nr. 1/2005, lai noteiktu maksimālu 8 stundu 
ierobežojumu attiecībā uz nokaušanai paredzētu dzīvnieku pārvadājumiem;

6. uzskata, ka ziņojumi, ko katru gadu iesniedz dalībvalstis, ir būtiski, lai saprastu tiesību 
aktu ietekmi un veiktu atbilstošas korektīvas darbības; aicina Komisiju līdz 2013. gada 
1. janvārim pieņemt kontroles pasākumus un saskaņotāku ziņošanas struktūru;

7. mudina Komisiju veikt pasākumus, lai palielinātu sadarbību un komunikāciju starp 
kompetentajām iestādēm dažādās dalībvalstīs; aicina Komisiju palielināt PVD pārbaužu 
skaitu, kas vērstas uz dzīvnieku labturību un dzīvnieku pārvadāšanu;

                                               
1 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 par 
dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā ietekmi; COM(2011) 0700, 9. lpp.
2 EFSA Zinātniskais atzinums par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā, EFSA Vēstnesis, 2011. gads, 
9(1), 1966., 86. lpp.
3 Padomes 1991. gada 19. novembra Direktīva 91/628/EEK par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas 
laikā, ar kuru groza Direktīvas 90/425/EEK un 91/496/EEK, OV L 340, 11.12.1991., 17. lpp.
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8. aicina Komisiju izpētīt, 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 EFSA ieteikumiem.


