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Temats: Lūgumraksts Nr. 1251/2012, ko iesniedza bezpeļņas apvienība „Occupy for 
Animals” (Luksemburga) par sliktu izturēšanos pret klaiņojošiem 
dzīvniekiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

„Occupy for Animals” ir nevalstiska dzīvnieku aizsardzības organizācija, kas atrodas 
Luksemburgā. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas apvienības sniegto informāciju ES 
dalībvalstīs dzīvo apmēram 100 miljoni suņu un divreiz vairāk kaķu. Šie dzīvnieki un viņu 
pēcnācēji turpinās vairoties, tā ka dažu gadu laikā būs vēl vairāki tūkstoši nevēlamu 
dzīvnieku, kas saskarsies ar dzīves ciešanām, badu un izmisumu. Lūgumraksta iesniedzēja 
vēlas zināt, ko Komisija ir darījusi, lai īstenotu Eiropas Parlamenta 2011. gada 13. oktobra 
rakstisko deklarāciju saskaņā ar Reglamenta 123. pantu par suņu populācijas pārvaldību un 
Parlamenta 2012. gada 4. jūlija rezolūciju par Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un 
labturības stratēģiju 2012.–2015. gadam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 28. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Komisija ir informēta par to, ka dažādu iemeslu dēļ lolojumdzīvnieku populācijas kontrole, 
tostarp klaiņojošu suņu labturība, dažās dalībvalstīs varētu būt problemātiska.

Kaut gan saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 13. pantu, izstrādājot un īstenojot 
atsevišķus ES politikas virzienus, ir jāvelta pienācīga uzmanība dzīvnieku labturībai,šī prasība 
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nerada juridisku pamatu un arī neparedz visu dzīvnieku labturības problēmu risināšanu. Tādēļ šo 
jomu nereglamentē ES noteikumi, un tā ir tikai dalībvalstu atbildībā.

Komisija pastāvīgi ir atbalstījusi Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) veikto darbu, 
lai izstrādātu pamatnostādnes klaiņojošu suņu populācijas kontrolei, uzsverot, cik svarīgi ir 
reģistrēt un identificēt suņus, kam ir īpašnieki, kā arī kontrolēt to dzimstību, atzīstot tos par suņu 
īpašnieku atbildības būtiskiem elementiem.

Šie 2009. gadā pieņemtie standarti arī norāda iestādes, kas ir atbildīgas par attiecīgo tiesību aktu 
un mācību izstrādi un īstenošanu, lai reglamentētu suņu ķeršanu, pārvadāšanu, nogalināšanu, kā 
arī minimālos novietnes un aprūpes kritērijus. Tomēr katras dalībvalsts (kā OIE pilntiesīgas 
locekles) ziņā ir apsvērt, kā šīs starptautiskās pamatnostādnes visatbilstošāk var izmantot 
attiecīgās dalībvalsts kontekstā. 

Komisija arī nākotnē plāno atbalstīt turpmāko OIE darbu šajā jomā.

Attiecībā uz ES dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju 2012.–2015. gadam Komisija 
plāno veikt pētījumu par komercdarbībā izmantotu suņu un kaķu labturību. Balstoties uz
pētījuma rezultātiem, Komisija apsvērs, vai šajā jomā nepieciešams veikt turpmākus pasākumus, 
pienācīgi ņemot vērā proporcionalitātes un subsidiaritātes principu.

Komisija arī aktīvi popularizē sistemātiskas un vienotas informācijas un izglītības stratēģijas par 
suņu labturību un sadarbojas ar citām organizācijām, lai attīstītu tīmekļa vietni "CARODOG" 
(www.carodog.eu) — platformu, kas sniedz informāciju par suņu populācijas pārvaldību, 
tādējādi dzīvnieku īpašnieku atbildību padarot par lolojumdzīvnieku labturības popularizēšanas 
pamatprincipu ES.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

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. 

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 Komisija nav pilnvarota 
izstrādāt un īstenot politikas jomas attiecībā uz klaiņojošiem suņiem un kaķiem. Par šo 
jautājumu pilnībā ir atbildīgas dalībvalstis. 

Šajā sakarībā un ES dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģijas 2012.–2015. gadam 
ietvaros Komisija ir nolēmusi veikt pētījumu par komercdarbībā izmantotu suņu un kaķu 
labturību. Tā mērķis būtu novērtēt vai bažas par izturēšanos pret šiem dzīvniekiem atspoguļo 
vispārējo situāciju ES, un sekojoši noteikt kādā mērā ES būtu jāveic konkrēti pasākumi šajā 
jomā. 


