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SECINĀJUMU PROJEKTS

par izmeklēšanu saistībā ar apgalvojumiem par iespējamiem pārkāpumiem un 
administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz dzīvnieku 
labturību pārvadāšanas laikā Savienības teritorijā un ārpus tās
(2020/2269(INI))

Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā ES teritorijā un ārpus tās,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 226. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Lēmumu 95/167/EK, Euratom, 
EOTK (1995. gada 19. aprīlis) par sīki izstrādātiem Eiropas Parlamenta izmeklēšanas 
tiesību izmantošanas noteikumiem1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2020. gada 19. jūnija lēmumu par izmeklēšanas 
komitejas izveidi, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem 
pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā 
attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Savienībā un ārpus tās, un šīs 
komitejas pilnvaru, skaitliskā sastāva un pilnvaru termiņa noteikšanu2,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 4. panta 3. punktu, kurā noteikts, ka  
"saskaņā ar lojālas sadarbības principu Savienība un dalībvalstis ar patiesu savstarpēju 
cieņu palīdz cita citai veikt uzdevumus, ko nosaka Līgumos",

– ņemot vērā LES 17. panta 1. punktu, kurā noteikts, ka Komisija "uzrauga Savienības 
tiesību piemērošanu, ko kontrolē Eiropas Savienības Tiesa",

– ņemot vērā LESD 13. pantu,

– ņemot vērā LESD 258. pantu,

– ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1/2005 (2004. gada 22. decembris) par dzīvnieku 
aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu 
Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/973,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu 
(ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai 
nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par 
dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem4,

– ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2010. gada 2. decembra 

1 OV L 113, 19.5.1995., 1. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0163.
3OV L 3, 5.1.2005., 1. lpp.
4 OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.
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zinātnisko atzinumu5 par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2015. gada 23. aprīļa spriedumu lietā C-424/136,

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 31/2018 "Dzīvnieku labturība 
Eiropas Savienībā"7,

– ņemot vērā Parlamenta 2019. gada 14. februāra rezolūciju par Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās 
īstenošanu8,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 16. decembra secinājumus par dzīvnieku labturību9,

– ņemot vērā Padomes 2021. gada 22. aprīļa ziņojumu10 ar anketas rezultātiem nolūkā 
sniegt ieguldījumu plānotajā Regulas (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību 
pārvadāšanas un saistīto darbību laikā novērtēšanā un pārskatīšanā attiecībā uz 
tālsatiksmes pārvadājumiem uz trešām valstīm,

– ņemot vērā Komisijas pārskata ziņojumu par to dzīvnieku labturību, kurus eksportē pa 
autoceļiem11,

– ņemot vērā Komisijas pārskata ziņojumu par pa to dzīvnieku labturību, kurus eksportē 
pa jūras ceļiem12,

– ņemot vērā Komisijas pārskata ziņojumu par sistēmām nepiemērotu dzīvnieku 
pārvadāšanas novēršanai Eiropas Savienībā13,

– ņemot vērā Komisijas 2021. gada 18. februāra paziņojumu "Tirdzniecības politikas 
pārskatīšana — atvērta, ilgtspējīga un pārliecinoša tirdzniecības politika" 
(COM(2021)0066),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojumu "Stratēģija "No lauka līdz 
galdam". Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā" 
(COM(2020)0381),

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 26. janvāra ziņojumu par starptautisko dzīvnieku 
labturības pasākumu ietekmi uz Eiropas lauksaimniecības dzīvnieku audzētājiem 
globalizētā pasaulē (COM(2018)0042),

5 https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1966 
6 2015. gada 23. aprīļa spriedums lietā Zuchtvieh-Export GmbH pret Stadt Kempten, C-424/13, 
ECLI:EU:C:2015:259.
7 Eiropas Revīzijas palātas 2018. gada 14. novembra īpašais ziņojums Nr. 31/2018 "Dzīvnieku labturība Eiropas 
Savienībā: mazinot neatbilstību starp vērienīgajiem mērķiem un praktisko īstenošanu".
8 OV C 449, 23.12.2020., 157. lpp.
9 Padomes secinājumi par dzīvnieku labturību — ilgtspējīgas dzīvnieku audzēšanas neatņemama sastāvdaļa 
(2019. gada 16. decembris).
10 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7780-2021-INIT/en/pdf
11 Ares(2020)617395, 31.1.2020.
12 Ares(2020)2217898, 24.4.2020. 
13 Ares(2016)4171631, 5.8.2016.

https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1966
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7780-2021-INIT/en/pdf
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– ņemot vērā ES 2015. gada 14. oktobra tirdzniecības stratēģiju "Trade4All" un tajā 
minētās ES vērtības tirdzniecībā,

– ņemot vērā Reglamenta 208. pantu,

– ņemot vērā Izmeklēšanas komitejas par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā ES 
teritorijā un ārpus tās galīgo ziņojumu (A9-XXXX/2021),

A. tā kā LESD 226. pants ir juridiskais pamats, saskaņā ar kuru Parlaments var izveidot 
pagaidu izmeklēšanas komiteju, lai — neskarot dalībvalstu vai ES tiesu iestāžu 
jurisdikciju, — izskatītu pārkāpumus vai administratīvas kļūmes, kas varētu būt 
pieļautas, īstenojot ES tiesību aktus, un tā kā tas ir svarīgs Parlamenta uzraudzības 
pilnvaru elements;

B. tā kā pēc Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma Parlaments 2020. gada 19. jūnijā 
nolēma izveidot izmeklēšanas komiteju, kas izskatītu iespējamus pārkāpumus un 
administratīvas kļūmes ES tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību 
pārvadāšanas laikā ES teritorijā un ārpus tās;

C. tā kā pārkāpums nozīmē to, ka ES iestādes, struktūras vai dalībvalstis ir rīkojušās 
nelikumīgi, īstenojot ES tiesību aktus, proti, ar savu darbību vai bezdarbību tās ir 
pārkāpušas tiesību aktus;

D. tā kā administratīva kļūme nozīmē sliktu vai nesekmīgu administratīvu darbību, kas 
notiek gadījumos, kad, piemēram, kāda iestāde neievēro labas pārvaldības principus, un 
tā kā administratīvas kļūmes ir, piemēram, administratīvi pārkāpumi un bezdarbība, 
ļaunprātīga varas izmantošana, negodīgums, nepareiza darbība vai nekompetence, 
diskriminācija, kavēšanās, no kuras var izvairīties, atteikšanās sniegt informāciju, 
nolaidība un citi trūkumi, kas atspoguļo nepareizu darbību ES tiesību aktu piemērošanā 
jebkurā jomā, uz kuru tie attiecas;

E. tā kā Izmeklēšanas komiteja sāka darbu 2020. gada 23. septembrī, nosakot metodoloģiju 
savam darbam, kas ietver publiskas uzklausīšanas, ekspertu konsultācijas, kā arī datu, 
faktu un pētījumu pieprasījumus;

F. tā kā LESD 13. pantā ir minēts, ka, "nosakot un īstenojot Savienības lauksaimniecības, 
zivsaimniecības, transporta, iekšējā tirgus un pētniecības un tehnoloģiju attīstības un 
kosmosa izpētes politiku, Savienība un dalībvalstis velta pienācīgu uzmanību dzīvnieku 
kā jutīgu būtņu labturības prasībām, vienlaikus ievērojot dalībvalstu normatīvos vai 
administratīvos aktus un paražas, jo īpaši attiecībā uz reliģiskiem rituāliem, kultūras 
tradīcijām un reģionālās kultūras mantojumu",

G. tā kā Regulas (EK) Nr. 1/2005 3. pantā skaidri ir noteikts, ka "dzīvniekus nedz pārvadā, 
nedz organizē dzīvnieku pārvadāšanu tādā veidā, kas varētu tiem radīt ievainojumus vai 
nevajadzīgas ciešanas";

H. tā kā ES Tiesa ar 2015. gada 23. aprīļa spriedumu nolēma, ka, lai kompetentā iestāde 
izbraukšanas vietā atļautu pārvadāšanas procesu saistībā ar Regulu (EK) Nr. 1/2005, 
pārvadājuma organizētājam ir jāiesniedz reālistisks pārvadājuma žurnāls, kurā norādīts, 
ka tiks ievēroti regulas noteikumi, tostarp pārvadājuma posmos ārpus ES;
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I. tā kā pastāv vairāki iemesli dzīvu dzīvnieku pārvietošanai, tostarp tirgošana, 
nobarošana, kaušana, audzēšana un pavairošana;

J. tā kā miljoniem dzīvnieku ik gadu tiek pārvadāti lielos attālumos dalībvalstīs, kā arī 
starp dalībvalstīm un uz trešām valstīm;

K. tā kā 2018. gadā dzīvu dzīvnieku iekšējās tirdzniecības vērtība ES bija 8,6 miljardi 
EUR, visaugstāko vērtību sasniedzot liellopiem, cūkām un mājputniem; tā kā dzīvu 
dzīvnieku eksporta vērtība ir apmēram 1,6 miljardi EUR un tas rada aptuveni 60 000 
tiešo un 300 000 netiešo darbvietu, jo īpaši lauku apvidos14;

pieņēma šādus secinājumus:

1. uzsver, ka pārvadājumi dzīvniekiem rada stresu un var ietekmēt to veselību un 
labturību;

2. atgādina, ka Padomes 2019. gada 16. decembra secinājumos par dzīvnieku labturību 
visas dalībvalstis atzina sarežģījumus, ko tālie pārvadājumi rada dzīvnieku labturībai, 
trūkumus un nepilnības noteikumu izpildē un vajadzību pēc labākas noteikumu izpildes, 
kā arī vajadzību pārskatīt un atjaunināt esošos tiesību aktus;

3. atgādina, ka Komisija savā 2011. gada ziņojumā par Regulas (EK) Nr. 1/2005 ietekmi 
konstatēja, ka regulas izpilde ir ievērojama problēma, daļēji tāpēc, ka prasības tiek 
interpretētas atšķirīgi, un daļēji tāpēc, ka dalībvalstīm trūkst kontroles mehānismu;

4. uzskata, ka Regulā (EK) Nr. 1/2005 nav pilnībā ņemtas vērā dažādās dzīvnieku 
pārvadāšanas vajadzības atkarībā no sugas, vecuma, lieluma un fiziskā stāvokļa vai 
īpašas barošanas un dzirdināšanas prasības;

5. secina, ka daudzas problēmas dzīvnieku pārvadāšanā rodas no neskaidrām prasībām un 
skaidru definīciju trūkuma pašreizējā regulējumā, atstājot iespējas atšķirīgai noteikumu 
piemērošanai un paaugstinātiem riskiem dzīvniekiem, kā arī negodīgai konkurencei 
starp šajā nozarē strādājošajiem operatoriem, kā rezultātā uzņēmumi, kuri ievēro 
noteikumus, saskaras ar negodīgu konkurenci no tiem, kuri to nedara;

6. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir pilnvarojusi EFSA izvērtēt visnesenāko pieejamo 
zinātnisko informāciju par galveno lauksaimniecības dzīvnieku sugu labturību 
pārvadāšanas laikā un par riskiem to labjutībai;

Regulas (EK) Nr. 1/2005 izpilde

7. vērš uzmanību uz daudzajiem ziņojumiem un iedzīvotāju, NVO un revīzijas ziņojumos 
sniegto informāciju par dzīvnieku labturības problēmām pārvadāšanas laikā un 
neatbilstību regulai, jo īpaši attiecībā uz ilgiem pārvadājumiem un transportēšanu uz 
trešām valstīm, neievērojot ES pienākumu nodrošināt dzīvnieku labturību pārvadājumu 
laikā;

8. pienācīgi ņem vērā NVO sniegto informāciju par sūdzībām, kas Komisijai iesniegtas 

14 Pārskats "ES tirdzniecība un dzīvu dzīvnieku pārvadājumi", Eiropas Parlaments, Parlamentārās izpētes 
pakalpojumu ģenerāldirektorāts, Deputātiem paredzēto izpētes pakalpojumu direktorāts, 2020. gada 7. februāris.
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saistībā ar iespējamu neatbilstību Regulai (EK) Nr. 1/2005; ņem vērā to secinājumus par 
sistemātiskiem regulas pārkāpumiem;

9. atzīst Komisijas nosūtītās vēstules stratēģijas "No lauka līdz galdam" ietvaros, lūdzot 
dalībvalstis nodrošināt tūlītēju un pilnīgu ES prasību ievērošanu, tostarp attiecībā uz 
dzīvnieku labturību pārvadājumu laikā, un pauž apņēmību sistemātisku neatbilstību 
gadījumā uzsākt tiesvedību; norāda, ka Komisija ne pret vienu dalībvalsti nav uzsākusi 
pārkāpuma procedūras;

10. norāda, ka visbiežāk dokumentētie pārkāpumi ir saistīti ar brīvo griestu augstumu, 
dzīvnieku nepiemērotību pārvadāšanai, pārpildītību, pārvadāšanu ļoti augstas vai zemas 
temperatūras apstākļos un pārvadājuma ilgumu;

11. norāda, ka regulā noteiktais izvietošanas blīvums ļauj kompetentajām iestādēm un 
pārvadātājiem to interpretēt atšķirīgi, jo īpaši gadījumos, kad ir vajadzīgi pielāgojumi, 
lai ņemtu vērā meteoroloģiskos apstākļus un pārvadājuma laiku; uzsver, ka pārpildītība 
apvienojumā ar nepietiekamu ventilāciju īpaši kaitē dzīvniekiem;

12. atzīst, ka neskaidras prasības brīvo griestu augstumam bieži rada situācijas, kurās 
dzīvnieki nevar stāvēt savā dabiskajā pozīcijā, un tas rada šķēršļus mērķim aizsargāt 
dzīvniekus pārvadāšanas laikā;

13. atzīst, ka ir ziņots par nepilnībām dzīvnieku izvietošanā, neievērojot prasības par to 
nošķiršanu atbilstoši vecumam, lielumam un ragu esamībai vai neesamībai;

14. ņem vērā vairākus ziņojumus par nepareizu rīcību dzīvnieku iekraušanā un izkraušanā, 
radot nevajadzīgu stresu un ciešanas; uzsver, ka pienācīga izturēšanās pret dzīvniekiem 
var saīsināt dzīvnieku iekraušanas un izkraušanas laiku, samazināt to svara zudumu, 
radīt mazāk ievainojumu un brūču un nodrošināt labāku gaļas kvalitāti;

15. uzskata, ka nepiemērotas starpsienas ceļu transportlīdzekļos ir biežs Dzīvnieku 
pārvadāšanas regulas pārkāpums, kā rezultātā dzīvnieki var tikt savainoti;

16. uzsver, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1/2005 lauksaimnieki, transportlīdzekļa vadītāji 
un pārvadājumu uzņēmumi ir vienlīdz atbildīgi par izvērtēšanu, vai dzīvnieki ir 
piemēroti pārvadāšanai; norāda, ka visbiežākie pārkāpumi šajā ziņā attiecas uz grūsnu 
dzīvnieku, dzīvnieku, kuriem ir pagājuši vairāk nekā 90 % no gestācijas perioda un kuri 
reizēm dzemdē pārvadājuma laikā, gulošu dzīvnieku (ar fizioloģisku vājumu un/vai 
brūcēm vai patoloģisku stāvokli) un dzīvnieku ar brūcēm vai prolapsu pārvadāšanu;

Atļaujas procedūras un transportlīdzekļa apstiprināšana

17. pauž spēcīgas bažas par daudzajiem ziņojumiem saistībā ar nepiemērotu 
transportlīdzekļu izmantošanu dzīvu dzīvnieku pārvadāšanai gan pa sauszemi, gan pa 
jūru un atzīst ievērojamās atšķirības starp dalībvalstīm regulas interpretācijā un izpildē 
attiecībā uz transportlīdzekļa apstiprināšanu;

18. ar bažām norāda, ka lauksaimniecības dzīvnieku kuģu pārbaudes un sertifikācijas 
procedūras nav saskaņotas un trūkst obligātu pārbaudes kritēriju, ko vēl vairāk 
pasliktina tas, ka šādu procedūru rezultāti netiek paziņoti starp dalībvalstīm, tāpēc 
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pastāv reāla iespēja, ka vienā dalībvalstī noraidīts kuģis tiek apstiprināts citā; norāda uz 
pastāvošajām liecībām, ka iestādes dažās dalībvalstīs ir apstiprinājušas un/vai atļāvušas 
izmantot kuģus, kas neatbilst ES noteikumiem par dzīvnieku labturību;

19. ņem vērā Komisijas konstatējumus, ka, izņemot dažus gadījumus, esošās sistēmas 
lauksaimniecības dzīvnieku kuģu apstiprināšanai ir nepietiekamas, lai pēc iespējas 
samazinātu riskus, galvenokārt tāpēc, ka lielākajai daļai kompetento iestāžu, kuras 
pārbauda lauksaimniecības dzīvnieku kuģus, nav pienācīgu procedūru vai piekļuves 
īpašai tehniskajai ekspertīzei, lai pārbaudītu ūdenssūkņus, ventilāciju un ūdens 
novadīšanu kuģu sistēmās, un tas viss ir būtiski svarīgi dzīvnieku labturībai 
pārvadājuma laikā ar lauksaimniecības dzīvnieku kuģi;

20. atzinīgi vērtē Komisijas nolūku kopīgi ar Eiropas Jūras drošības aģentūru izstrādāt ES 
datubāzi jūras kuģu inspekcijām, lai izveidotu kopēju reģistru pārbaudēm un ļautu 
visām dalībvalstīm aplūkot kuģim veiktās iepriekšējās pārbaudes un to rezultātus;

21. atzīst, ka kopumā pastāv labi izstrādātas valstu pamatnostādnes lauksaimniecības 
dzīvnieku transportlīdzekļu apstiprināšanai autosatiksmē, taču pauž nožēlu, ka tās ne 
vienmēr tiek ievērotas apstiprināšanas procedūrās;

22. piekrīt, ka trūkumi saistībā ar ceļu transportlīdzekļu apstiprināšanu var tikt saistīti ar to, 
ka sertifikātu veidnes ir pārāk vispārīgas un nav pielāgotas sugai un dzīvnieku 
vecumam, tādējādi ietekmējot pārbaudes procedūru kvalitāti, jo nesniedz pietiekami 
detalizētu informāciju;

23. atzīst, ka daži ceļu transportlīdzekļi nav strukturāli piemēroti pārvadātajiem 
dzīvniekiem un negarantē viņu drošību un ērtības; norāda, ka joprojām trūkst jaunu un 
inovatīvu risinājumu dzirdināšanas un barošanas sistēmām, kā arī risinājumu dzīvu 
dzīvnieku labākai izvietošanai ilgu pārvadājumu laikā;

24. norāda, ka daudzos transportlīdzekļos dzirdināšanas iespējas nav pielāgotas pārvadāto 
dzīvnieku īpašajam dzeršanas veidam vai lielumam — tās dzīvniekiem nav 
sasniedzamas vai nav pieejamas pietiekamā skaitā vai ar pienācīgu sadalījumu; pauž 
nožēlu par to, ka pašreizējā Regulā (EK) Nr. 1/2005 nav precīzi norādīts dzirdināšanas 
iekārtu veids vai nepieciešamais skaits transportlīdzeklī;

25. norāda, ka transportlīdzekļi, kas izmantoti dzīvnieku pārvadāšanai ES un ārpus tās, bieži 
nav aprīkoti ar gaisa dzesēšanas sistēmām; uzsver, ka, lai gan gaisa ventilācijas sistēmas 
virza gaisu caur dzīvnieku nodalījumu, temperatūra transportlīdzeklī joprojām lielā 
mērā atbilst ārējai temperatūrai, jo īpaši tad, kad transportlīdzeklis stāv;

26. atgādina, ka, lai gan saskaņā ar pašreizējiem tiesību aktiem ārkārtas rīcības plānu 
iesniegšana ir juridiska prasība, lai saņemtu pārvadāšanas atļauju ilgiem 
pārvadājumiem, tā neattiecas uz katru pārvadājumu un tā konkrētajām iespējamajām 
vajadzībām; ar bažām konstatē, ka tikai nedaudzām kompetentajām iestādēm, 
pārvadātājiem, kuri izmanto autoceļus, un pārvadājumu organizētājiem ir reāli 
īstenojami ārkārtas rīcības plāni, lai reaģētu ārkārtas situācijās;

27. vērš uzmanību uz to, ka saskaņā ar pašreizējo regulējumu autovadītāju un 
transportlīdzekļa apkalpes kompetences sertifikāti var būt derīgi visu mūžu bez 
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jebkādām obligātām Eiropas līmeņa prasībām piedalīties iemaņu atjaunošanas un 
prasmju uzlabošanas kursos;

28. atzīst, ka izglītība un apmācība ir būtiski svarīgas, lai aizsargātu dzīvnieku labturību 
pārvadājumu laikā, garantētu, ka pārvadātāji ir labi sagatavoti ārkārtas rīcības plānu 
izmantošanai, un nodrošinātu, ka tiek pienācīgi ievērotas prasības attiecībā uz konkrēto 
sugu; atzīst, ka darbinieki, jo īpaši tie, kuri par dzīvniekiem ir atbildīgi ostās, ne 
vienmēr saņem atbilstošu apmācību; 

Kontroles un datu vākšana un apmaiņa

29. atgādina, ka Oficiālo kontroļu regula (ES) Nr. 2017/625 no 2022. gada 15. decembra 
aizstās vairākus Regulas (EK) Nr. 1/2005 noteikumus, proti, par pārbaudēm ilgos 
pārvadājumos, kompetento iestāžu darbinieku apmācību, pārbaudēm izvešanas punktos, 
ārkārtas pasākumiem neatbilstību gadījumos, savstarpēju palīdzību un informācijas 
apmaiņu, pārkāpumiem un Komisijas veiktajām pārbaudēm uz vietas;

30. atgādina, ka saskaņā ar Revīzijas palātas 2018. gada ziņojumu lielākā daļa valstu iestāžu 
neizmantoja integrētā datorizētā veterinārajā sistēmā (TRACES) pieejamo informāciju, 
lai veiktu īpašas pārbaudes un/vai revīzijas, daļēji lietotāju piekļuves ierobežojumu dēļ; 
atzīst, ka būtu jānodrošina labāka TRACES sistēmas izmantošana retrospektīvu 
pārbaužu veikšanai;

31. ņem vērā TRACES izmaiņas, kas ir spēkā kopš 2020. gada janvāra un ļauj dalībvalstīm 
skatīt visus to atļautos pārvadājumu braucienus un visus braucienus, kuriem ir 
pieturvieta attiecīgās valsts kontrolpunktos;

32. norāda, ka pašreizējā tiesiskajā regulējumā ir iespējami papildu uzlabojumi datu 
vākšanas sistēmās un TRACES, lai labāk saskaņotu procedūras starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm;

33. pauž bažas par to, ka dalībvalstīm nav TRACES jāreģistrē dati par to dzīvnieku 
pārvadājumiem, kas tieši eksportēti no attiecīgās valsts teritorijas uz valstīm ārpus ES;

34. apzinās, ka, neskatoties uz augsto neatbilstības līmeni dzīvnieku pārvadāšanā, ziņošana 
par pārkāpumiem starp dalībvalstīm ir vāja un trūkst efektīvu un atturošu sankciju pret 
regulas pārkāpējiem;

35. uzsver ziņošanas sistēmu sarežģītību, kurās katrā dalībvalstī ir iesaistītas vairākas 
vietējā un valsts līmeņa struktūras; apzinās, ka tas apgrūtina komunikāciju starp 
centrālajām, reģionālajām un vietējām iestādēm, kā arī starp dalībvalstīm;

36. norāda, ka dalībvalstis ir vienīgās atbildīgās par sankciju sistēmu radīšanu, kā rezultātā 
katra no tām nosaka pati savas administratīvās un sankciju procedūras, kā arī sodu 
līmeni par pārkāpumiem, ja pārvadājuma laikā tiek veikti dzīvnieku labturības 
pārkāpumi, tādējādi visā ES pastāv ļoti atšķirīgas sistēmas;

37. apzinās, ka dažās dalībvalstīs pārbaudes, jo īpaši pārbaudes uz autoceļiem un 
retrospektīvās pārbaudes, ir nepietiekamas;



PE680.989v02-00 10/12 PR\1233378LV.docx

LV

38. atzīst kompetento iestāžu grūtības pārbaužu veikšanā un datu vākšanā, jo īpaši attiecībā 
uz pārvadājuma beigu žurnāla informāciju un satelīta navigācijas sistēmas datiem, kas 
rada grūtības pārvadājumu izvērtēšanā un retrospektīvu pārbaužu veikšanā, kā arī 
sankciju noteikšanā pārvadātājiem no citām dalībvalstīm; atzīst, ka tas daļēji ir saistīts 
ar pašreizējo pārvadājuma papīra žurnālu sistēmu un vienotu standartu trūkumu satelīta 
navigācijas sistēmām;

39. ņem vērā Komisijas uzskatu, ka jaunas tehnoloģiskās iespējas ģeolokācijā, elektroniskos 
pārvadājumu žurnālos un izsekošanā var ļaut vākt un analizēt vairāk datu, tādējādi 
palīdzot uzlabot riska analīzi, uz mērķtiecīgas kontroles un pārbaudes;

Pārvadājumu laiks un atpūtas laiks

40. atgādina, ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2005 3. pantu iepriekš ir jāveic visi 
vajadzīgie pasākumi, lai līdz minimumam samazinātu pārvadājuma ilgumu un 
apmierinātu dzīvnieku vajadzības pārvadājuma laikā;

41. pauž nožēlu par to, ka, neskatoties uz pārbaudes punktu iespēju obligātu izmantošanu 
dzīvnieku izkraušanai, padzirdināšanai, pabarošanai un atpūtai ilgu pārvadājumu laikā, 
transportlīdzekļu vadītāji ne vienmēr apstājas, lai ievērotu regulas prasības, kā ir ziņots 
vairākos gadījumos;

42. atgādina, ka pašreizējā Regulā (EK) Nr. 1/2005 nav precīzi norādīts pakaišu daudzums 
un veids, kas jādara pieejams lauksaimniecības dzīvniekiem; uzsver, ka netīri vai 
nepietiekami pakaiši dzīvniekus pakļauj savainojumu riskam, aukstumam un fiziskām 
neērtībām guļus stāvoklī un palielina nelabvēlīgu ietekmi uz veselību;

43. ņem vērā norādes, ka daudzas kompetentās iestādes bieži apstiprina un apzīmogo 
pārvadājumu žurnālus ar neiespējami īsu plānoto pārvadājuma ilgumu;

Temperatūra pārvadājuma laikā

44. norāda, ka temperatūra, kas ir augstāka vai zemāka par optimālo diapazonu, jo īpaši 
augsta temperatūra, ir viens no galvenajiem cēloņiem dzīvnieku labturības problēmām 
un ciešanām pārvadājuma laikā;

45. norāda, ka Regula (EK) Nr. 1/2005 ietver tikai vispārīgu noteikumu par temperatūru bez 
norādēm uz temperatūras un mitruma līmeni vai optimālo temperatūras diapazonu 
atkarībā no dzīvnieka sugas un vecuma;

46. atgādina, ka ilgiem pārvadājumiem paredzētiem ceļu transportlīdzekļiem jābūt 
aprīkotiem ar temperatūras uzraudzības un reģistrēšanas sistēmu, kā arī ar iespējām 
šādus datus reģistrēt; pauž nožēlu par to, ka trūkst obligātu prasību attiecībā uz šādām 
sistēmām lauksaimniecības dzīvnieku kuģos;

Piemērotība pārvadāšanai un dzīvnieki ar īpašām vajadzībām

47. pauž nožēlu par to, ka, neskatoties uz pašreizējā regulējuma noteikumiem, kas aizliedz 
pārvadāt tādus dzīvniekus, kuri tiek uzskatīti par pārvadāšanai nepiemērotiem, Komisija 
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ir paziņojusi, ka ES tas joprojām bieži tiek darīts15;

48. uzsver no mātes neatšķirtu dzīvnieku neaizsargātību un to, ka pašreizējais minimālais 
vecums teļu pārvadāšanai ir pārāk zems; uzsver, ka saskaņā ar dažādu ekspertu un 
kādreizējās Eiropas Dzīvnieku labturības platformas apakšgrupas uzskatiem vajag 
vairāk zinātnisku pierādījumu, lai atbalstītu labas prakses no mātes neatšķirtu dzīvnieku 
pārvadāšanai lielā attālumā, un ka Regulas (EK) Nr. 1/2005 pašreizējie noteikumi nav 
pielāgoti šādu dzīvnieku vajadzībām;

49. atgādina, ka saskaņā ar regulu dzirdināšanas iekārtām jādarbojas pienācīgi un jābūt 
atbilstoši paredzētām un piemērotām dažādu dzīvnieku kategoriju (lielums un suga) 
dzirdināšanai pārvadājuma laikā;

50. atgādina Komisijas 2009. gada ieteikumus kompetentajām iestādēm nodrošināt, ka no 
mātes neatšķirtiem dzīvniekiem atpūtas laikā tiek piedāvāti elektrolīti vai piena 
aizstājēji, norādot, ka metāla zīdekļi nav uzskatāmi par piemērotiem no mātes 
neatšķirtiem teļiem; norāda, ka no mātes neatšķirtu dzīvnieku barošana kravas 
automašīnā pārvadājuma laikā tehniski nav paveicama un ir vajadzīgi citi inovatīvi 
risinājumi;

Īpaši noteikumi attiecībā uz jūras pārvadājumiem

51. uzsver, ka gadījumos, kad trūkt pienācīgas infrastruktūras, lielais skaits dzīvnieku, kuri 
ātri un vienlaicīgi pārvietojas no kravas automašīnām uz kuģiem, rada šķēršļus 
pienācīgai atsevišķu dzīvnieku pārbaudei; uzsver, ka daudzas eksporta ostas nav 
aprīkotas ar mītnēm, kurās dzīvnieki var tikt izkrauti un atpūsties, jo īpaši kavējumu 
gadījumā;

52. uzsver skaidrības trūkumu Dzīvnieku pārvadāšanas regulas noteikumos par organizētāja 
un pārvadātāja identifikāciju pārvadājuma jūras posmā, jo īpaši gadījumos, kad darbība 
ietver vairākus dažādas izcelsmes sūtījumus;

53. uzskata, ka veterinārārsta klātbūtne pārvadājuma jūras posmā, lai uz kuģa sniegtu 
atbalstu slimiem vai savainotiem dzīvniekiem, ir laba prakse;

Dzīvu dzīvnieku pārvadājumi uz trešām valstīm

54. atzinīgi vērtē Komisijas centienus veicināt ES standartus starptautiskā līmenī Pasaules 
Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) ietvaros; uzskata, ka noteikumi par dzīvnieku 
labturību trešās valstīs sniedz zemāku aizsardzības līmeni nekā ES standarti, un pauž 
nožēlu par to, ka OIE standarti netiek pietiekami piemēroti trešās valstīs;

55. norāda, ka, tiklīdz lauksaimniecības dzīvnieki šķērso ES robežu, var būt sarežģīti 
garantēt dzīvnieku labturības standartu ievērošanu gan ceļā, gan pēc ierašanās, jo trešām 
valstīm nav saistoši ES tiesību akti; atgādina par ES Tiesas spriedumu, kurā noteikts, ka 
ES labturības noteikumi ir saistoši līdz pēdējam galamērķim trešās valstīs;

56. uzsver Padomes 2021. gada anketas par tāliem dzīvnieku pārvadājumiem uz trešām 

15 Komisijas pārskata ziņojums par sistēmām nepiemērotu dzīvnieku pārvadāšanas novēršanai Eiropas Savienībā. 
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valstīm rezultātus, norādot, ka ārkārtīgi augsta vai zema temperatūra, informācijas 
trūkums par atpūtas vietām, kavēšanās uz robežām un komunikācijas trūkums starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm ir visproblemātiskākie aspekti noteikumu izpildē;

57. uzsver, ka pārvadājuma nepienācīga plānošana attiecībā uz administratīvajām 
procedūrām, koordinācijas trūkums ar robežpunktiem, kā arī pārmērīgs birokrātiskais 
slogs var radīt vairākkārtējus kavējumus uz robežām un ostās, ja ostā ierodas daudz 
kravas automašīnu un visi lauksaimniecības dzīvnieki ir jāizvieto uz viena kuģa;

58. norāda uz komunikācijas un sadarbības trūkumu starp dalībvalstu un trešo valstu 
kompetentajām iestādēm, jo īpaši attiecībā uz savstarpēju palīdzību un informācijas 
apmaiņu, kuras rezultātā bieži palielinās gaidīšanas laiks un neatbilstības;

59. piekrīt Komisijai, ka kvalificēta veterinārārsta klātbūtne iekraušanas laikā pirms ilgiem 
pārvadājumiem uz valstīm ārpus ES ir laba prakse16;

60. brīdina, ka satiksmes sastrēgumu gadījumā, šķērsojot ES robežu, lauksaimniecības 
dzīvnieku pārvadājumiem nav pieejama nekāda prioritārā josla, kas palielina kavēšanos 
uz robežas un paildzina pārvadājuma laiku dzīvniekiem, nelabvēlīgi ietekmējot to 
labjutību;

61. norāda, ka trūkst ES līmeņa sistēmas, lai pārbaudītu un nodrošinātu pārbaudes punktu 
esamību trešās valstīs un to atbilstību noteikumiem, kā arī oficiāla ES saraksta ar 
atpūtas vietām ārpus ES:

62. norāda, ka kompetentās iestādes no pārvadātājiem nesaņem regulāras atsauksmes par 
datiem, ko lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļa ierīces reģistrē, atrodoties 
ārpus ES, un apzinās, ka daudzi pārvadātāji neievēro piemērojamos ES noteikumus pēc 
tam, kad izbrauc no ES;

63. atzīst, ka trešo valstu iestādes, pārvadātāji un kuģu kapteiņi pašlaik nesniedz regulāras 
atsauksmes par dzīvnieku stāvokli pārvadājuma jūras posmā vai par stāvokli, kādā tie 
nonāk galamērķī.

16 Galīgais ziņojums par revīziju, kas veikta Nīderlandē no 2017. gada 20. februāra līdz 24. februārim, lai 
novērtētu dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā uz trešām valstīm, Eiropas Komisija, Veselības un pārtikas 
nekaitīguma ģenerāldirektorāts, 2017.


