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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0695/2019, ko organizācijas COPA-COGECA vārdā ir 
iesniedzis Vācijas valstspiederīgais Stefan Jakob Dams, par tiesiskuma 
trūkumu Polijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš Polijā strādā kā lauksaimnieks, apgalvo, ka Polijas tiesu 
iestādes viņu ir diskriminējušas viņa Vācijas valstspiederības dēļ tiesvedībā par dzīvnieku 
labturības tiesību aktu pārkāpumiem. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja izklāstīto ārvalstu 
ES pilsoņiem piederošie uzņēmumi tiek atsavināti, aizbildinoties ar dzīvnieku aizsardzību. 
Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu rīkoties, lai izvērtētu tiesiskumu Polijā un 
ES pilsoņu diskrimināciju Polijas tiesās. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka dzīvnieku 
labturības noteikumi apgrūtina lauku saimniecību darbību. Tādēļ viņš aicina rast risinājumus, 
kas ļautu labāk saskaņot dzīvnieku labturību un lauksaimniecību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 10. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2021. gada 16. aprīlī

Attiecībā uz dzīvnieku labturības noteikumiem Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
13. pantā ir noteikts, ka dalībvalstīm saistībā ar konkrētām Savienības politikas jomām, 
piemēram, lauksaimniecību vai iekšējo tirgu, ir pilnībā jāņem vērā dzīvnieku labturības 
prasības. Eiropas Savienība ir pieņēmusi tiesību aktus šajā jomā, vienlaikus ievērojot arī 
proporcionalitātes un subsidiaritātes principus. Četrdesmit gadu pieredze ar Eiropas Savienības 
tiesību aktiem dzīvnieku labturības jomā ir nodrošinājusi to nepārtrauktu izstrādi saskaņā ar 
noteiktajām vajadzībām un mērķiem. Šie tiesību akti tiek īstenoti visā ES. Tas nekādi netraucē 
ražīgai lauksaimniecībai. 
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Komisija, paužot šo viedokli, ir pabeigusi ES dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģijas 
2012.–2015. gadam novērtēšanu1, kas ietvēra plašu apspriešanos ar ieinteresētajām personām 
un dalībvalstīm. 2021. gada sākumā būs pieejams dienestu darba dokuments, kurā izklāstīs 
izvērtējuma rezultātus. Vienlaikus saistībā ar Eiropas zaļo kursu2 Komisija 2020. gada 
20. maijā pieņēma stratēģiju „No lauka līdz galdam”3, kurā cita starpā paziņots par spēkā esošo 
dzīvnieku labturības tiesību aktu izvērtēšanu un pārskatīšanu. Gan ES dzīvnieku labturības 
stratēģijas novērtējums, gan saistībā ar stratēģiju „No lauka līdz galdam” īstenotie pasākumi 
palīdzēs izstrādāt turpmākās darbības dzīvnieku labturības jomā.

Attiecībā uz tiesiskuma situāciju Polijā Komisija uzskata, ka pastāv nepārprotams risks par tā 
nopietnu pārkāpumu. Šā iemesla dēļ Komisija 2017. gada 20. decembrī pieņēma pamatotu 
priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 7. panta 1. punktu. Galvenais 
Komisijas apsvērums, lai tā uzsāktu LES 7. panta 1. punktā paredzēto procedūru, bija tas, ka 
reformu dažādo komponentu kopīgā ietekme ierobežo tiesu iestāžu neatkarību un pārkāpj varas 
dalījuma principu Polijā. Šo reformu kopējā iezīme ir tāda, ka izpildvara un likumdošanas vara 
tagad var ietekmēt visu tiesu sistēmas struktūru. Komisija ir veikusi arī citus pasākumus, ar 
kuriem ir paredzēts aizsargāt tiesiskuma principu Polijā4.

Attiecībā uz Polijas tiesu iestāžu iespējamo diskrimināciju tiesvedībā pret lūgumraksta 
iesniedzēju saistībā ar dzīvnieku labturības tiesību aktu pārkāpumiem lūgumraksta iesniedzējs 
savā lūgumrakstā nemin nepieciešamos faktus šāda apgalvojuma pamatošanai. Tomēr Komisija 
nevar iejaukties atsevišķās lietās, kuras tiek izskatītas valsts tiesās, neatkarīgi no tā, vai tas ir 
saistīts ar Komisijas interesēm vai atbalstu kādai no lietā iesaistītajām pusēm, kā arī nevar tām 
dot norādījumus. Lai gan Komisijas kompetencē ir pienākumu neizpildes procedūras pret valsts 
tiesību aktiem, pilnvaras pārskatīt šādus aktus ir uzticētas valstu tiesu iestādēm. Lūgumraksta 
iesniedzējs drīkst izmantot valsts tiesiskās aizsardzības līdzekļus ar atbildīgo valsts iestāžu, 
piemēram, ombuda, starpniecību. Informāciju par to, kā saņemt tiesisko aizsardzību Polijā, 
lūgumraksta iesniedzējs var meklēt Eiropas e-tiesību portāla pamattiesību sadaļā5.

1 COM(2012) 6 final.
2 COM(2019) 640 final.
3 COM(2020) 381 final.
4 Eiropas Savienības Tiesa 2019. gada 24. jūnijā un 5. novembrī pieņēma galīgos nolēmumus 
Komisijas uzsāktajās pārkāpuma procedūrās, apstiprinot, ka Polijas tiesību akti par Augstākās 
tiesas tiesnešu un vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesnešu pensionēšanās vecuma samazināšanu ir 
pretrunā ES tiesību aktiem par tiesu neatkarību. Noteikumus, kurus ir apstrīdējusi Komisija, Polija grozīja 
pirms abu Eiropas Savienības Tiesas nolēmumu pieņemšanas. Turklāt Komisija 2019. gada 10. oktobrī nolēma 
vērsties pret Poliju Eiropas Savienības Tiesā saistībā ar jauno disciplināro režīmu tiesnešiem, pamatojoties uz to, 
ka tas apdraud tiesu iestāžu neatkarību, jo nenodrošina aizsardzības pasākumus pret Polijas tiesnešu politisko 
kontroli. Eiropas Savienības Tiesa 2020. gada 8. aprīlī nolēma, ka Polijai ir nekavējoties jāaptur valsts tiesību aktu 
noteikumu piemērošana par Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas pilnvarām attiecībā uz disciplinārlietām pret 
tiesnešiem. Komisija 2020. gada 29. aprīlī uzsāka pārkāpuma procedūru, nosūtot Polijai oficiālu paziņojuma 
vēstuli, par 2019. gada 20. decembrī pieņemto jauno likumu par tiesu varu, kas stājās spēkā 2020. gada 
14. februārī. Jaunais likums par tiesu varas iestādēm apdraud Polijas tiesnešu neatkarību saistībā ar tiesas spriešanu 
un neatbilst principam par ES tiesību aktu prevalēšanu. Turklāt jaunais likums liedz Polijas tiesām iespējas tieši 
piemērot konkrētas ES tiesību aktu normas, kas aizsargā tiesu neatkarību, un lūgt Eiropas Savienības Tiesai 
prejudiciālus nolēmumus par šādiem jautājumiem. No šā datuma Polijas valdībai ir paredzēti divi mēneši, lai 
atbildētu uz oficiālo paziņojuma vēstuli. Polijas valdība sniedza atbildi 2020. gada 29. jūnijā. Atbilde pašlaik tiek 
rūpīgi analizēta.
5 https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-en.do 

https://e-justice.europa.eu/176/LV/national_courts_and_other_nonjudicial_bodies?init=true
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Attiecībā uz dzīvnieku labturības noteikumiem, ņemot vērā ES dzīvnieku labturības stratēģijas 
novērtējuma rezultātus un stratēģijas „No lauka līdz galdam” īstenošanas rezultātus, turpmākās 
darbības dzīvnieku labturības jomā izstrādās, pienācīgi ievērojot proporcionalitātes un 
subsidiaritātes principus. 

Attiecībā uz lauksaimniecības zemes īpašumtiesībām, lai gan labi funkcionējošs zemes tirgus 
ir būtisks nolūkā saglabāt Eiropas lauksaimniecības modeli, lauksaimniecības zemes iegāde 
ietilpst ES tiesību aktu darbības jomā – visā ES teritorijā darbību veicoši ieguldītāji bauda 
pamatbrīvības, pirmām kārtām kapitāla brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību6. Tāpēc, 
lai gan lauksaimniecības zeme ir atzīta par ierobežotu un īpašu vērtību un vairākās dalībvalstīs 
ir spēkā tiesību akti, kas nodrošina pienācīgu zemes apsaimniekošanu, šī kompetence ir 
jāīsteno, ievērojot Līgumā paredzētos brīvas aprites noteikumus. Jo īpaši diskriminējošas valsts 
prasības attiecībā uz lauksaimniecības zemes iegādi ir pretrunā ES tiesību aktiem, kā to ir 
lēmusi Eiropas Savienības Tiesa7. Komisija turpinās cieši uzraudzīt zemes tirgu darbību un 
dalībvalstu veikto zemes nodošanas regulējumu. 

Attiecībā uz tiesiskuma situāciju Polijā Komisija turpinās rūpīgi sekot līdzi notikumu 
attīstībai un joprojām ir cieši apņēmusies gādāt par ES tiesību aktu un vērtību ievērošanu, 
darot to Polijas un pārējo Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. 

4. Komisijas atbilde (REV I), kas saņemta 2022. gada 21. septembrī

Attiecībā uz dzīvnieku labturības noteikumiem Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
13. pantā ir noteikts, ka dalībvalstīm saistībā ar konkrētām ES politikas jomām, piemēram, 
lauksaimniecību vai iekšējo tirgu, ir pilnībā jāņem vērā dzīvnieku labturības prasības. ES ir 
pieņēmusi tiesību aktus šajā jomā, vienlaikus ievērojot arī proporcionalitātes un subsidiaritātes 
principus. Četrdesmit gadu pieredze ar ES tiesību aktiem dzīvnieku labturības jomā ir 
nodrošinājusi to nepārtrauktu izstrādi saskaņā ar noteiktajām vajadzībām un mērķiem. Šie 
tiesību akti tiek īstenoti visā ES. Tas nekādi netraucē ražīgai lauksaimniecībai. 

Komisija, paužot šo viedokli, ir pabeigusi ES dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģijas 
2012.–2015. gadam (COM/2012/6 final) novērtēšanu, kas ietvēra plašu apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām un dalībvalstīm. Komisijas dienestu darba dokuments 
(SWD(2021)0076 final), kurā izklāstīti izvērtējuma rezultāti, tika publicēts 2021. gada 31. 
martā. Vienlaikus saistībā ar Eiropas zaļo kursu (COM/2019/640 final) Komisija 2020. gada 
20. maijā pieņēma stratēģiju „No lauka līdz galdam” (COM(2020)381 final), kurā cita starpā 
paziņots par spēkā esošo dzīvnieku labturības tiesību aktu izvērtēšanu („atbilstības pārbaudi”) 
un pārskatīšanu. Gan ES dzīvnieku labturības stratēģijas novērtējums, gan spēkā esošie ES 
tiesību akti dzīvnieku labturības jomā palīdzēs izstrādāt turpmākās darbības minētajā jomā. 
Piemēram, atbilstības pārbaudē, kas drīzumā tiks publicēta, tika konstatēts, ka spēkā esošie ES 
tiesību akti dzīvnieku labturības jomā ir jāatjaunina, ņemot vērā jaunas zinātnes atziņas un 

6 Skatīt Komisijas skaidrojošo paziņojumu par lauksaimniecības zemes iegādi un Eiropas 
Savienības tiesību aktiem (2017/C 350/05). Sk. arī Tiesas (Virspalātas) 2018. gada 6. marta spriedumu 
SEGRO un Horvath apvienotajās lietās C-52/16 un 113/16 un 2019. gada 21. maija spriedumu lietā C-235/17 
Komisija/Ungārija („ufruct”). 
7 2017. gada 21. jūnija spriedums, lieta KOB,  C-206/19.



PE691.360v02-00 4/5 CM\1264251LV.docx

LV

jaunas sabiedrības prasības. Turklāt 2021. gada 30. jūnijā Komisija pozitīvi reaģēja uz Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu, kurā ierosināts pakāpeniski likvidēt būrus dažu kategoriju lauksaimniecības 
dzīvniekiem. Minētais tiks integrēts, pārskatot ES tiesību aktus par dzīvnieku labturību. Ir 
publicēts ceļvedis šā pārskatīšanas procesa uzsākšanai, un ceļvedim sekoja sabiedriskā 
apspriešana, kurā iesaistījās gandrīz 60 000 iedzīvotāju, uzņēmumu un ieinteresēto personu. 
Dažādu politikas risinājumu ekonomiskās un sociālās ietekmes, kā arī ietekmes uz vidi 
novērtēšanas process turpinās un tiks pabeigts 2023. gadā.

Attiecībā uz tiesiskuma situāciju Polijā Komisija uzskata, ka pastāv nepārprotams risks par tā 
nopietnu pārkāpumu. Šā iemesla dēļ Komisija 2017. gada 20. decembrī pieņēma pamatotu 
priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 7. panta 1. punktu. Galvenais 
Komisijas apsvērums, lai tā uzsāktu LES 7. panta 1. punktā paredzēto procedūru, bija tas, ka 
reformu dažādo komponentu kopīgā ietekme ierobežo tiesu iestāžu neatkarību un pārkāpj varas 
dalījuma principu Polijā. Šo reformu kopējā iezīme ir tāda, ka izpildvara un likumdošanas vara 
tagad var ietekmēt visu tiesu sistēmas struktūru. Komisija ir veikusi arī citus pasākumus, ar 
kuriem ir paredzēts Polijā aizsargāt tiesiskuma principu. Komisijas bažas par tiesiskuma 
situāciju Polijā un Komisijas ieteikumi šajā sakarībā ir skaidri izklāstīti 2022. gada ziņojumā 
par tiesiskumu, kas publicēts 2022. gada 13. jūlijā8.

Attiecībā uz lauksaimniecības zemes īpašumtiesībām, lai gan labi funkcionējošs zemes tirgus 
ir būtisks nolūkā saglabāt Eiropas lauksaimniecības modeli, lauksaimniecības zemes iegāde 
ietilpst ES tiesību aktu darbības jomā – visā ES teritorijā darbību veicoši ieguldītāji bauda 
pamatbrīvības, pirmām kārtām kapitāla brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību9. Tāpēc, 
lai gan lauksaimniecības zeme ir atzīta par ierobežotu un īpašu vērtību un vairākās dalībvalstīs 
ir spēkā tiesību akti, kas nodrošina pienācīgu zemes apsaimniekošanu, šī kompetence ir 
jāīsteno, ievērojot Līgumā paredzētos brīvas aprites noteikumus. Jo īpaši diskriminējošas valsts 
prasības attiecībā uz lauksaimniecības zemes iegādi ir pretrunā ES tiesību aktiem, kā to ir 
lēmusi Eiropas Savienības Tiesa10. Komisija turpinās cieši uzraudzīt zemes tirgu darbību un 
dalībvalstu veikto zemes nodošanas regulējumu. 

Attiecībā uz Polijas tiesu iestāžu iespējamo diskrimināciju tiesvedībā pret lūgumraksta 
iesniedzēju saistībā ar dzīvnieku labturības tiesību aktu pārkāpumiem lūgumraksta iesniedzējs 
savā lūgumrakstā nemin nepieciešamos faktus šāda apgalvojuma pamatošanai. Tomēr Komisija 
nevar iejaukties atsevišķās lietās, kuras tiek izskatītas valsts tiesās, neatkarīgi no tā, vai tas ir 
saistīts ar Komisijas interesēm vai atbalstu kādai no lietā iesaistītajām pusēm, kā arī nevar tām 
dot norādījumus. Lai gan Komisijas kompetencē ir pienākumu neizpildes procedūras pret valsts 
tiesību aktiem, pilnvaras pārskatīt šādus aktus ir uzticētas valstu tiesu iestādēm. Lūgumraksta 
iesniedzējs drīkst izmantot valsts tiesiskās aizsardzības līdzekļus ar atbildīgo valsts iestāžu, 
piemēram, ombuda, starpniecību. Informāciju par to, kā saņemt tiesisko aizsardzību Polijā, 
lūgumraksta iesniedzējs var meklēt Eiropas e-tiesību portāla pamattiesību sadaļā11.

8 Ziņojums ir pieejams šajā vietnē: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-
rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report_en 
9 Skatīt Komisijas skaidrojošo paziņojumu par lauksaimniecības zemes iegādi un Eiropas 

Savienības tiesību aktiem (2017/C 350/05). Sk. arī Tiesas (Virspalātas) 2018. gada 6. marta spriedumu 
SEGRO un Horvath apvienotajās lietās C-52/16 un C-113/16 un 2019. gada 21. maija spriedumu lietā C-
235/17 Komisija/Ungārija („ufruct”). 

10 2017. gada 21. jūnija spriedums, lieta KOB,  C-206/19.
11 https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-lv.do?init=true

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report_lv
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report_lv
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Attiecībā uz dzīvnieku labturības noteikumiem, ņemot vērā ES dzīvnieku labturības stratēģijas, 
spēka esošo tiesību aktu dzīvnieku labturības jomā atbilstības pārbaudes novērtējuma rezultātus 
un stratēģijas „No lauka līdz galdam” īstenošanas rezultātus, turpmākās darbības dzīvnieku 
labturības jomā izstrādās, pienācīgi ievērojot proporcionalitātes un subsidiaritātes principus. 
Ietekmes novērtējuma procesa mērķis ir nodrošināt, ka pārskatītie ES dzīvnieku labturības 
tiesību akti nākotnē veicinās ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgu pārtikas ražošanu.

Attiecībā uz tiesiskuma situāciju Polijā Komisija turpinās rūpīgi sekot līdzi notikumu attīstībai 
un joprojām ir cieši apņēmusies gādāt par ES tiesību aktu un vērtību ievērošanu, darot to Polijas 
un pārējo Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. 


