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Temats: Lūgumraksts Nr. 0410/2020, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais P. O. S., 
par attieksmi pret mājdzīvniekiem Eiropas Savienībā Covid-19 
uzliesmojuma laikā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par to, ka Spānijas valdības Covid-19 izplatības 
palēnināšanai noteiktās karantīnas laikā palielinājās suņu pamešanas gadījumu skaits. Daži 
cilvēki baidās, ka viņu lolojumdzīvnieki varētu ar vīrusu aplipināt viņus. Tāda pati situācija ir 
vērojama arī citās dalībvalstīs. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Covid-19 vissmagāk 
skartajās valstīs, piemēram, Ķīnā un Itālijā, dzīvnieki cieš no šīs plašās sabiedriskās panikas 
sekām. Ķīnā iedzīvotāji gāja pat tik tālu, ka upurēja savus suņus, izmetot tos pa logu, savukārt 
Itālijā vairākas organizācijas ir paudušas nosodījumu par to, ka ir konstatēti jau vairāk nekā 
2000 suņu pamešanas gadījumu. Šajā dramatiskajā situācijā dažas organizācijas, piemēram, 
Pasaules Veselības organizācija (PVO) atgādina, ka suņi ar šo slimību neslimo un to izplatīt 
nevar, un aicina iedzīvotājus nomierināties. Visu iepriekš minēto iemeslu dēļ un ņemot vērā 
traģēdiju, ko nācās piedzīvot visām Eiropas valstīm, lūgumraksta iesniedzējs vēlas informēt 
Eiropas Parlamentu par šo problēmu, kas izpaužas kā tūkstošiem lolojumdzīvnieku pamešana 
un kas saasinājās koronavīrusa pandēmijas ietekmē. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
Eiropas iestādēm būtu jāizstrādā kopienas ārkārtas stāvokļu pārvarēšanas stratēģijas, ar kurām 
koronavīrusa izraisītās krīzes apstākļos varētu risināt šo problēmu, sekmējot pamesto dzīvnieku 
patversmju atvēršanu un Eiropas sabiedrības informētības par šo jautājumu kampaņas. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka būtu jāveido īpašs Eiropas ekonomikas fonds reaģēšanai 
uz šādām ārkārtas situācijām, tādējādi katalizējot dalībvalstu rīcību šajā nopietnajā jautājumā, 
kas rada bažas arī daudziem eiropiešiem un dzīvnieku tiesību aizstāvības apvienībām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 6. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
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Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

ES tiesību akti lolojumdzīvnieku, tostarp klejojošu suņu, labturības apstākļus nereglamentē, un 
līdz ar to par šo jautājumu atbild vienīgi attiecīgā dalībvalsts.

Tomēr ES ir atbalstījusi starptautisku vadlīniju pieņemšanu Pasaules Dzīvnieku veselības 
organizācijā (OIE) par klaiņojošo suņu populāciju kontroli. Vadlīniju īstenošana ir katras OIE 
dalībvalsts ziņā, un minētās valstis tiek mudinātas to darīt.

Secinājumi

Tā kā par lolojumdzīvnieku labturību arī turpmāk būs atbildīgas vienīgi dalībvalstis, Komisija 
kompetenta rīkoties lolojumdzīvnieku labturības jautājumā nav. Līdz ar to Komisija finansēt 
darbības, kas tās kompetencē neietilpst, nevar. Tomēr, tā kā visi dzīvnieki ir justspējīgas būtnes, 
to labturība ir jānodrošina.


