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Temats: Lūgumraksts Nr. 0076/2019, ko Dzīvnieku labturības fonda vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgā Manuela Giacomini, par asins fermām un grūsnu 
ķēvju serumu gonadotropīnu (PMSG)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja aicina Parlamentu veicināt aizliegumu importēt grūsnu ķēvju 
serumu gonadotropīnu (PMSG) no Dienvidamerikas, ņemot vērā izmeklēšanas rezultātus, kas 
liecina par necilvēcīgu izturēšanos pret ķēvēm Urugvajā un Argentīnā. PMSG tiek izmantots, 
lai ražotu veterinārās zāles, ar kurām palielina lauksaimniecības dzīvnieku, jo īpaši cūku, 
auglību Eiropas Savienībā. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Dienvidamerikas asins 
fermas neievēro Regulas (EK) Nr. 142/2011 par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem 
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu importu, 
tranzītu un eksportu. Minētajām ķēvēm netiek veiktas veterinārās kontroles, un viņu veselības 
stāvoklis ir slikts. Valsts iestādes nenodrošina fermās pietiekamu kontroli un revīziju. 
Lūgumraksta iesniedzēja arī norāda, ka PMSG izmantošana izraisa nožēlojami sliktu ietekmi 
uz Eiropas sivēnmāšu un sivēnu veselību un labturību un ka pastāv alternatīvi līdzekļi, kā 
veicināt cūku auglību. Lūgumraksta iesniedzēja uzsver, ka 2 miljoni iedzīvotāju ir parakstījuši 
AVAAZ platformas lūgumrakstu, lai aizliegtu ar nežēlīgiem līdzekļiem iegūtā PMSG importu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 7. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 24. jūlijā

Komisija ir informēta un pauž bažas par iespējamu nežēlīgu izturēšanos pret zirgiem, ko audzē 
asins seruma ražošanai konkrētās Dienvidamerikas valstīs. Komisija ir regulāri sazinājusies ar 
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lūgumraksta iesniedzēju saistībā ar šo jautājumu un vairākkārt sniegusi atbildes.

Kā minēts lūgumrakstā, Komisija ir paudusi savu nostāju atbildē uz rakstisko jautājumu E-
0836/2017. Minētajā atbildē Komisija jo īpaši uzsvēra, ka:

“Attiecībā uz importu Eiropas Savienībā ES tirdzniecības politikā ir jāievēro Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumi. 

Visiem dzīvnieku labturības standartiem, ko ES piemēro tirdzniecības partneriem, būtu jāatbilst 
PTO noteikumiem (piem., prasībām attiecībā uz nediskrimināciju starp valstīm, uz kurām 
attiecas vieni un tie paši nosacījumi, uz pārredzamību un zinātniski pamatotiem standartiem) 
un būtu jāpaļaujas uz pārbaudēm vai sertifikāciju eksportētājā trešā valstī. 

Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) dzīvnieku labturības standarti “Dzīvnieku 
izmantošana pētniecībā un izglītībā” attiecas uz ķēvēm, kas tiek turētas, lai ražotu medicīnas 
produktus, un sniedz atsauces norādījumus OIE dalībvalstīm.” 

Pēc tam par veselību un pārtikas drošību atbildīgais komisārs 2018. gada oktobrī ir piedalījies 
divpusējā sanāksmē ar Argentīnas lauksaimniecības ministru, kas notika G20 valstu veselības 
ministru sanāksmes laikā Argentīnā. Šajā sanāksmē viņš atkārtoti uzsvēra Komisijas bažas un 
norādīja uz nepieciešamību veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka asins seruma ražošanā 
iesaistītajiem zirgiem tiek aiztaupītas sāpes, mokas un ciešanas, no kurām var izvairīties. Viņš 
arī uzsvēra, ka ir svarīgi uzturēt regulāru informācijas apmaiņu par zirgu labturību Argentīnā.

ES dzīvnieku labturības tiesību akti tiek piemēroti tikai ES teritorijā, un nav juridiska pamata 
noteikt ES dzīvnieku labturības noteikumus trešām valstīm kā nosacījumus dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu vai atvasinātu produktu importam.

Secinājums 

Lai gan Komisija neplāno aizliegt grūsnu ķēvju serumu gonadotropīna (PMSG) importu, tā 
uzskata, ka Dienvidamerikas valstīm būtu apmierinošā līmenī jānodrošina starptautiski atzītu 
Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) dzīvnieku labturības principu un standartu 
īstenošana.

4. Komisijas atbilde (REV I), kas saņemta 2020. gada 24. jūnijā

ES un Mercosur asociācijas nolīguma sadaļā “Dialogi” ES un Mercosur vienojas risināt 
dialogu, kas cita starpā aptvers tādus konkrētus jautājumus par dzīvnieku labturību, kuri var 
ietekmēt savstarpējo tirdzniecību, informācijas un speciālo zināšanu apmaiņu, stiprināt 
sadarbību pētniecības jomā un sadarboties starptautiskos forumos. 

ES un Mercosur asociācijas nolīgums vēl nav ratificēts. Tiklīdz nolīgums būs stājies spēkā, tas 
vēl vairāk palīdzēs stiprināt sadarbību ar Mercosur valstīm dzīvnieku labturības jautājumos, 
tostarp attiecībā uz nosacījumiem par grūsnu ķēvju serumu gonadotropīna (PMSG) ražošanu. 
Jebkurā gadījumā visām prasībām, ko ES nosaka importam no trešām valstīm, ir jāatbilst 
piemērojamajiem Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) un ES noteikumiem.

Ņemot to vērā, saistībā ar ES un Mercosur nolīgumu Komisija uzskata, ka dialoga un sadarbības 
veicināšana ar trešām valstīm ir piemērotāki instrumenti, kas var pozitīvi ietekmēt dzīvnieku 
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labturības jautājumus, nevis tikai noteikt aizliegumu dzīvnieku labturības uzlabošanai. Ir 
organizētas vairākas sanāksmes starp Komisiju un iesaistīto valstu kompetentajām iestādēm, kā 
arī ar farmācijas uzņēmumiem, tostarp augstākajā līmenī, lai aicinātu tos veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka zirgi, kas iesaistīti asins seruma ražošanā, tiek pasargāti no 
sāpēm, stresa un ciešanām, no kurām var izvairīties. 

Papildus asociācijas nolīgumam ar Mercosur Komisija daudzpusējā līmenī Pasaules Dzīvnieku 
veselības organizācijas (OIE) ietvaros turpinās pievērst uzmanību tam, cik svarīgi ir uzlabot 
PMSG ražošanā iesaistīto zirgu labturības apstākļus.

Secinājums

Komisija patlaban neplāno aizliegt PMSG importu. Komisija ir apņēmusies veicināt turpmāku 
dialogu un sadarbību ar Mercosur valstīm dzīvnieku labturības jomā, kā arī nodrošināt OIE 
dzīvnieku labturības standartu apmierinošu īstenošanu.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2021. gada 16. aprīlī

Komisijas novērojumi

Komisija var apstiprināt, ka tā ir saņēmusi lūgumraksta iesniedzēja minēto sūdzību, kas 
reģistrēta ar atsauces numuru CHAP(2019)03519. Komisijas dienesti izskata papildu 
informāciju, ko sūdzības iesniedzējs norādījis 2020. gada 26. jūnija vēstulē (kas pievienota 
lūgumraksta iesniedzēja 2020. gada 3. decembra vēstulei) un sekojošā vēstulē, kura iekļauta 
informācija par lūgumraksta iesniedzēja 2021. gada 1. februāra vēstulē izvirzītajiem 
jautājumiem, un ievāc sīkākas ziņas. Sūdzības iesniedzējs tiks informēts, tiklīdz būs pieņemts 
lēmums par attiecīgo sūdzību.

Urugvajas uzņēmums “Syntex” nav iekļauts integrētās datorizētās veterinārās sistēmas 
(TRACES) datubāzē kā apstiprināts vai reģistrēts uzņēmums, kas importē dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus Eiropas Savienībā.

Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) dzīvnieku labturības principi un standarti ir 
starptautiski atsauces noteikumi šajā jomā, un dalībvalstīm būtu jānodrošina to īstenošana. 
Komisija neplāno dzīvnieku labturības apsvērumu dēļ aizliegt grūsnu ķēvju seruma 
gonadotropīna (PMSG) importu. 

Kas attiecas uz izmaiņām Eiropas farmakopejā, ir jānorāda, ka par grozījumu vai svītrojumu 
veikšanu Eiropas farmakopejā ir atbildīgs Eiropas Padomes Eiropas Zāļu kvalitātes un veselības 
aprūpes direktorāts (EDQM).

Secinājums

Komisijas dienesti izvērtē informāciju, kas sniegta saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja norādīto 
sūdzību, un ievāc sīkākas ziņas.

Komisija joprojām nav mainījusi viedokli par PMSG importa aizliegšanu un neplāno prasīt 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA), lai tā sniegtu zinātnisku atzinumu par dzīvnieku 
labturības aspektiem saistībā ar PMSG ražošanu Dienvidamerikas valstīs.



PE639.899v04-00 4/5 CM\1229268LV.docx

LV

Par jebkādu grozījumu vai svītrojumu veikšanu Eiropas farmakopejā ir atbildīgs Eiropas 
Padomes Eiropas Zāļu kvalitātes un veselības aprūpes direktorāts (EDQM). 
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