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Dānijā izplatīto sivēnu astes apciršanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Atsaucoties uz Padomes Direktīvu 2008/120/EK, ar kuru nosaka minimālos standartus cūku 
aizsardzībai, lūgumraksta iesniedzējs pauž nožēlu, ka Dānija neievēro spēkā esošos 
noteikumus un bez iemesla veic Dānijas sivēnu astes apciršanu. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, ka astes apciršana nopietni ietekmē dzīvnieku labturību un ka nav pietiekami pamatot 
astes apciršanu ar mutisku paziņojumu, ka lopiem ir problēmas ar astes košanu. Tāpēc 
lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu parūpēties, lai tiktu ieviesti ES noteikumi 
par nepieciešamību dokumentēt astes apciršanu un lai nekavējoties tiktu izbeigta nelegāla 
astes apciršana, kas ir izplatīta Dānijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 4. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 28. septembrī

Komisijas prioritāte ir Padomes 2008. gada 18. decembra Direktīvas 2008/120/EK, ar kuru 
nosaka minimālos standartus cūku aizsardzībai1, pareiza izpilde. Dalībvalstu pārstāvji 
2012. gada 26. martā apsprieda, kā labāk īstenot minētās direktīvas attiecīgās prasības, 
piemēram, nodrošināt, ka “cūkām pastāvīgi ir .. pietiekams daudzums dzīvnieku veselībai 
nekaitīga materiāla, kurā var labi rakņāties un rušināties”. Apspriedes ar dalībvalstīm 

                                               
1 OV L 47, 18.2.2009., 5. lpp.
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turpināsies, cenšoties panākt pašreizējo prasību labāku izpildi. Ir paredzēti arī vairāki citi 
pasākumi saskaņā ar ES stratēģiju par dzīvnieku labturību, piemēram, apmācības 
nodrošināšana valsts pilnvarotiem veterinārārstiem, izmantojot programmu “Labāka apmācība 
nekaitīgai pārtikai”, un ES vadlīniju par cūku aizsardzību publicēšana 2013. gadā. Šīs 
vadlīnijas cita starpā aptvers jautājumu par astes apciršanu un piemērota uzlabota materiāla 
nodrošināšanu. 

Tomēr dalībvalstu — šajā gadījumā Dānijas — pienākums ir nodrošināt ES tiesību aktu 
pareizu izpildi. Pasākumiem, kurus Komisija ir jau sākusi un turpinās veikt, būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm nodrošināt, ka cūku astes netiek, kā ierasts, apcirstas.

Ir vairāki iemesli, kāpēc dažās dalībvalstīs netiek izpildīta prasība nodrošināt piemērotu 
uzlabotu materiālu. Nenormatīvie pasākumi, kurus jau sākusi Komisija, un 2013. gadam 
plānotie papildu pasākumi dos iespēju labāk risināt izpildes trūkuma dažādos iemeslus. 
Ņemot vērā šos pasākumus, nav atbilstīgi ierosināt spēkā esošo tiesību aktu grozījumus.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Astes apciršana ES ir ļoti izplatīta. Šis fakts liek secināt, ka apciršana ir ierasta prakse un ka 
līdz ar to tiek pārkāpts Padomes Direktīvas 2008/120/EK I pielikuma I nodaļas 8. punkts. 

Komisija neuzskata, ka pienākumu neizpildes procedūras būtu efektīvākais atbilstības 
uzlabošanas līdzeklis. Nozares struktūra, kam raksturīga sivēnu pārdošana citās valstīs, 
ierobežo iespējas iegūt pierādījumus, ka astes ir apcirstas nepamatoti un ierastas prakses 
ietvaros. Grūtības rada tas, ka, nosakot, kā nobarošanas saimniecībās varētu novērst astes 
košanu, katrā gadījumā atsevišķi jāizskata daudzi faktori. Ja nobarošanas saimniecības 
neietilpst tā kontroles dienesta darbības rajonā, kas kontrolē audzētavas, izvērtēt šos faktorus 
ir sarežģīti. 

Normatīvās prasības, kas noteiktas Padomes Direktīvā 2008/120/EK1, ir gana skaidras, un 
Komisija uzskata, ka juridiskā teksta grozīšana, piemēram, pierādīšanas pienākumu uzliekot 
pircējam, situāciju varētu arī neuzlabot. Labāk būtu šīs prasības papildināt ar vadlīnijām, kas 
atvieglotu saskaņotu izpildi dalībvalstīs, cita starpā risinot pārrobežu tirdzniecības jautājumu. 

Jāpiezīmē, ja tiks pieņemti ierosinātie kontroles regulas (Regula (EK) Nr. 882/2004) 
grozījumi, tie nodrošinās papildu instrumentus izpildes uzlabošanai dalībvalstīs. Turklāt, 
pamatojoties uz ES stratēģiju 2012.–2015. gadam2, Komisija apsver ierosināt tiesību 
pamataktu par dzīvnieku labturību, kas varētu ieviest īpašus labturības rādītājus un citus 
instrumentus dzīvnieku labturības noteikumu īstenošanas uzlabošanai. Šādi rādītāji varētu būt, 
piemēram, tas, vai cūkām noteiktā ražošanas posmā ir vai nav astes. Tāpēc ierosināt juridisku 
tekstu, kas pierādīšanas pienākumu uzliktu pircējam, ir priekšlaicīgi.

Šajā posmā Komisija uzskata, ka labāk par prioritāti noteikt minētās vadlīnijas un e-mācību 
instrumentus. Projektā “EUWelNet”3 tiek izstrādāts interaktīvs e-mācību līdzeklis, kas ļaus 
                                               
1 OV L 47, 18.2.2009., 5. lpp.
2 http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm. 
3 http://www.euwelnet.eu/euwelnet. 
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uzlabot zināšanas par tēmām, kuras saistītas ar pakaišiem un astes apciršanas novēršanu. 
Komisija līdztekus izstrādā arī vadlīnijas un citus praktiskus instrumentus, lai uzlabotu 
atbilstību.

Secinājums

Šajā posmā Komisija neuzskata, ka pienākumu neizpildes procedūras būtu efektīvākais 
līdzeklis, ar ko uzlabot atbilstību Padomes Direktīvai 2008/120/EK. Komisija neierosina 
grozīt esošos tiesību aktus par dzīvnieku labturību. Saistībā ar iespējama tiesību pamatakta 
izstrādi dzīvnieku labturības jomā tiks izskatīti efektīvāki veidi, kā palīdzēt dalībvalstīm 
panākt Savienības tiesību aktu izpildi. Par prioritāti tiks uzskatīta vadlīniju un e-mācību 
instrumentu izstrāde.


