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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par suņu cīņu popularitātes pieaugumu Eiropā, 
apgalvojot, ka daudzi suņi Eiropā tiek audzēti tieši šim mērķim un ka šī darbība ir ļoti labi
organizēta un finansēta, un ka ar to ir saistītas plašas nelikumīgas derības. Tāpēc viņa mudina 
Eiropas iestādes neslēpties aiz pašreizējiem tiesību aktiem, kurus viņa uzskata par 
nepiemērotiem, bet gan tos darīt daudz stingrākus un nodrošināt, ka tie tiek efektīvi izpildīti, 
lai pēc iespējas ātrāk izbeigtu šo praksi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 30. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Komisijas novērojumi
Līguma par Eiropas Savienības darbību 13. pantā ir noteikts Eiropas Savienības un tās iestāžu 
pienākums, nosakot un īstenojot lauksaimniecības, zivsaimniecības, transporta, iekšējā tirgus 
un pētniecības un tehnoloģiju attīstības un Kosmosa izpētes politiku, veltīt pienācīgu 
uzmanību dzīvnieku kā jutīgu būtņu labturības prasībām. Attiecīgi ir pieņemts vērā ņemams 
skaits Savienības tiesību aktu lauku un laboratorijas dzīvnieku aizsardzības jomā. Eiropas 
Komisija uzskata, ka dzīvnieku labturība ir ļoti svarīga. Tomēr Eiropas Savienības iestādēm ir 
jāņem vērā kompetence, kas tām ir paredzēta Līgumos. Tādējādi to pilnvaras uzlabot 
dzīvnieku labturību, pieņemot un pildot likumus, attiecas tikai uz iepriekš tekstā minētajām 
politikas jomām. Līdz ar to Eiropas Komisijai nav pilnvaru pieņemt un īstenot politiku 
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attiecībā uz suņu cīņām, un nav arī tādu ES tiesību aktu, kas regulētu suņu cīņas. Par šo 
jautājumu pilnībā ir atbildīgas dalībvalstis.
Tomēr 2010. gada novembrī Padome apstiprināja secinājumus par suņu un kaķu labturību, 
aicinot Komisiju vajadzības gadījumā un saskaņā ar dalībvalstīm sagatavot piemērotus 
pasākumus, lai veicinātu un atbalstītu izglītošanu par atbildīgu suņu un kaķu turēšanu. Nesen 
Eiropas Parlaments mudināja Komisiju ieteikt konkrētus risinājumus, lai novērstu to, ka suņus 
un kaķus audzē un apmāca tādā veidā, kas varētu radīt labturības problēmas, un aicināja 
izveidot ES tiesisko regulējumu mājdzīvnieku un klaiņojošu dzīvnieku aizsardzībai.
Saistībā ar šo un saskaņā ar ES dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju 2012.–
2015. gadam Komisija pieņēma lēmumu veikt pētījumu par komerciālās darbībās iesaistītu 
suņu un kaķu labturību, lai novērtētu, vai šīs bažas atspoguļo vispārīgo situāciju ES, un pēc 
tam noteiktu, cik lielā mērā ES būtu jāveic konkrēti pasākumi šajā jomā. Lai apkopotu 
informāciju par šo jautājumu un izstrādātu šīs politikas stratēģijas, Komisija organizē pirmo 
Eiropas konferenci „Suņu un kaķu labturība”, kas notiks Briselē 2013. gada 28. oktobrī. Šis 
pasākums būs lieliska iespēja veicināt mājdzīvnieku labturības uzlabošanos ES un 
starptautiskā līmenī.
Lai Komisija varētu uzsākt tiesvedību, Līgumos būtu jāparedz attiecīgas tiesības.


