
 
Dzīvnieku labturība un aizsardzība: ES tiesību aktu
skaidrojums (video)
 

ES ir vieni no augstākajiem dzīvnieku labturības standartiem pasaulē. Kā tiesību akti
aizsargā lauksaimniecības dzīvniekus un laboratorijas dzīvniekus, savvaļas un mājas
dzīvniekus?
 
Eiropas Savienība atbalsta dzīvnieku tiesības jau vairāk nekā 40 gadus un ir plaši atzīta par
pasaules līderi ar vieniem no pasaules augstākajiem dzīvnieku labturības standartiem. ES
noteikumi pozitīvi ietekmē arī trešo valstu tiesību aktus. Tie galvenokārt attiecas uz
lauksaimniecības dzīvniekiem (saimniecībā, transportēšanas un kaušanas laikā), kā arī uz
savvaļas dzīvniekiem, laboratorijas dzīvniekiem un lolojumdzīvniekiem.
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Lauksaimniecības dzīvnieku labturība 
Pirmie ES noteikumi par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību tika pieņemti
septiņdesmitajos gados. Ar 1998. gada direktīvu par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību
tika noteikti vispārīgi standarti visu to dzīvnieku aizsardzībai, kurus tur pārtikas, vilnas, ādas,
kažokādu ražošanai vai citiem lauksaimniecības mērķiem, tostarp zivju, rāpuļu un abinieku
aizsardzībai, un tās pamatā ir 1978. gada Eiropas Konvencija par lauksaimniecībā
izmantojamo dzīvnieku aizsardzību.
 

"  [...]  Kopiena  un  dalībvalstis  velta  pienācīgu
uzmanību  dzīvnieku  kā  jutīgu  būtņu  labturības
prasībām  [...].  "
Lisabonas līgums, Pirmā daļa, II sadaļas 13. pants

ES noteikumu par dzīvnieku  aizsardzību pamatā ir tā sauktās “piecas brīvības”:
• Brīvība no slāpēm, izsalkuma un nepietiekama uztura;

• Brīvība no diskomforta apkārtējās vides dēļ;

• Brīvība no sāpēm, savainojumiem un slimībām;

• Brīvība izpaust savai sugai raksturīgo uzvedību;

• Brīvība no bailēm un nervozitātes.

Dzīvnieku pārvadāšana.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/welfare-of-transported-animals_N01-PUB-190207-ANIM_ev

Raksts

LV Komunikācijas ģenerāldirektorāts
Eiropas Parlaments - Oficiālais pārstāvis: Jaume Duch Guillot
Kontakts: webmaster@europarl.eu

2 I 6

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_infograph_40-years-of-aw.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:31998L0058
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076da6
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076da6
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/welfare-of-transported-animals_N01-PUB-190207-ANIM_ev


Parlamenta aicinājums uzlabot dzīvnieku
aizsardzību pārvadāšanas laikā 
2004. gadā tika apstiprināti ES noteikumi par dzīvnieku aizsardzību un labturību
pārvadāšanas laikā. Tomēr 2019. gada 14. februārī pieņemtajā rezolūcijā Eiropas Parlaments
aicināja pastiprināt esošo noteikumu izpildi, nodrošināt stingrāku kontroli, sankciju piemērošanu
un samazināt pārvadāšanas laiku.
 
EP deputāti 2020. gada 19. jūnijā izveidoja izmeklēšanas komiteju, kuras uzdevums ir
izmeklēt iespējamos pārkāpumus un administratīvās kļūmes ES tiesību aktu piemērošanā
attiecībā uz dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā ES teritorijā un ārpus tās.
 
2020. gada 2. decembra debatēs EP deputāti lūdza lauksaimniecības komisāru Janušu
Voicehovski  nodrošināt, lai ES lauksaimniecības politika uzlabotu dzīvnieku labturību
pārvadāšanas laikā. Viņi aicināja Komisiju atbalstīt piegādes ķēdes saīsināšanu, veicināt gaļas
transportēšanu dzīvu dzīvnieku vietā un garantēt, ka imports atbilst ES dzīvnieku labturības
standartiem.
 
2021. gada aprīlī Parlamenta Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas
laikā, paziņoja, ka pašreizējo noteikumu nepildīšana ir nepieņemama, un aicināja veikt
konkrētus pasākumus, lai novērstu šo problēmu, tostarp uzsākt pārkāpumu izmeklēšanas
procedūras pret dalībvalstīm, kuras neievēro spēkā esošos ES noteikumus. 
 
Komiteja konstatēja sistēmiskas nepilnības dzīvnieku pārvadāšanas noteikumu īstenošanā
visā ES. Komitejas ziņojums tika pieņemts 2022. gada janvāra plenārsēdē.
 

Savvaļas dzīvnieku aizsardzība 
Putnu direktīva attiecas uz 500 savvaļas putnu sugu aizsardzību, kas sastopamas Eiropas
teritorijā, savukārt Direktīvas par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību
mērķis ir nodrošināt retu, apdraudētu vai endēmisku dzīvnieku sugu un raksturīgo dzīvotņu

Kā apkarot antimikrobiālo rezistenci.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-
VETI_ev
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32005R0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32005R0001
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20190206STO25113/parvadato-dzivnieku-labturiba-parlaments-velas-nodrosinat-labaku-aizsardzibu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20190206STO25113/parvadato-dzivnieku-labturiba-parlaments-velas-nodrosinat-labaku-aizsardzibu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0191_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0191_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201202IPR92918/meps-to-wojciechowski-eu-farm-policy-must-improve-animal-welfare-in-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201202IPR92918/meps-to-wojciechowski-eu-farm-policy-must-improve-animal-welfare-in-transport
https://www.europarl.europa.eu/committees/lv/anit/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/lv/anit/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/dzivnieku-labturiba-un-aizsardziba/20211215STO19501/dzivnieku-parvadasana-atklatas-sistematiskas-kludas-intervija
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20220114IPR21025/eiropas-parlaments-dzivnieki-ir-labak-jaaizsarga-parvadasanas-laika
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-VETI_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-VETI_ev
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:31992L0043


•
•
•

veidu saglabāšanu.
 
Eiropas Komisija 2018. gadā nāca klājā ar “ES Apputeksnētāju iniciatīvu”, lai apturētu
savvaļas kukaiņu apputeksnētāju, jo īpaši bišu, skaita samazināšanos. Tomēr Eiropas
Parlaments vēlas turpmāku pesticīdu lietošanas samazināšanu un prasa vairāk līdzekļu
novirzīt pētniecībai.
 
Eiropas Parlaments 2018. gada janvārī pieņemtajā ziņojumā norādīja, ka ir jāveic pasākumu
kopumus, lai labāk aizsargātu vietējās un reģionālās bišu šķirnes.
 
Vaļi un delfīni ir aizsargāti no sagūstīšanas un nonāvēšanas ES ūdeņos. Turklāt ES vienmēr ir
aizstāvējusi vaļu komerciālo medību moratorija pilnīgu īstenošanu, kas ir spēkā kopš 1986.
gada.
 
ES regula aizliedz tirdzniecību ar izstrādājumiem, kas iegūti no roņiem.
 
ES noteikumi par izmantotiem slazdu izlikšanas paņēmieniem aizliedz izmantot “kāju
lamatas” savvaļas dzīvnieku ķeršanai. ES nosaka humānās normas medībām ar lamatām.
 
ES īsteno Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un
augu sugām (CITES) un pastiprina Konvencijā noteikto principu piemērošanu ar Savvaļas
dzīvnieku un augu sugu tirdzniecības noteikumu starpniecību, nodrošinot, ka tirdzniecība ar
savvaļas dzīvnieku un augu produktiem neapdraud kādu savvaļas sugu.
 
Eiropas Komisija 2020. gada maijā nāca klajā ar vērienīgu ES bioloģiskās daudzveidības
stratēģiju laika posmam līdz 2030. gadam, kas ir daļa no Eiropas zaļā kursa priekšlikumu
kopuma.
 
Zooloģiskais dārzs 
ES noteikumi par savvaļas dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos dārzos aicina stiprināt zoodārzu
nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un noteikt standartus aizsardzības
pasākumiem, tostarp dzīvnieku pienācīgu izmitināšanu.
 
Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku
aizsardzība 
ES ir izveidojusi tiesisko regulējumu, kas reglamentē pētījumus ar dzīvniekiem jaunu zāļu
izstrādei, fizioloģiskajiem pētījumiem, pārtikas piedevu vai ķīmisko vielu testēšanai. Noteikumu
pamatā ir “trīs R” (Replacement, Reduction, Refinement — aizstāšana, samazināšana,
pilnveide) princips:
 

aizstāšana (alternatīvu metožu izmantošanas veicināšana); 
samazināšana (izvēloties izmantot mazāk dzīvnieku vienam un tam pašam mērķim); 
pilnveide (pasākumi sāpju un ciešanu mazināšanai).
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20191129STO67758/kapec-samazinas-bisu-un-citu-apputeksnetaju-skaits-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20191129STO67758/kapec-samazinas-bisu-un-citu-apputeksnetaju-skaits-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20191213STO69018/apputeksnetaju-aizsardziba-parlaments-velas-aktivaku-ricibu-video
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20191213STO69018/apputeksnetaju-aizsardziba-parlaments-velas-aktivaku-ricibu-video
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/economy/20180122STO92210/bisu-aizsardziba-un-cina-pret-viltota-medus-importu-eiropa
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/whaling.htm
https://iwc.int/commercial
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20150907STO91833/ep-deputati-stiprina-aizliegumu-tirgoties-ar-izstradajumiem-no-roniem
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/hts/index_en.htm
https://www.cites.org/
https://www.cites.org/
https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20200519STO79422/ka-saglabat-biologisko-daudzveidibu-es-politika-un-darbibas
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20200519STO79422/ka-saglabat-biologisko-daudzveidibu-es-politika-un-darbibas
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20200618STO81513/zalais-kurss-atslega-uz-klimatneitralu-un-ilgtspejigu-es
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/zoos/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/index_en.htm


Dzīvnieku izmantošana kosmētikas testēšanai un šādu kosmētikas līdzekļu ražošana un
tirdzniecība Eiropas Savienībā ir aizliegta. Eiropas Parlaments 2018. gadā pieņemtajā
rezolūcijā aicināja noteikt vispārēju aizliegumu veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētikas
līdzekļu ražošanā.
 

Lolojumdzīvnieku aizsardzība 
Lai apturētu suņu un kaķu nelikumīgu tirdzniecību, Eiropas Parlaments 2020. gada 12.
februārī pieņemtajā rezolūcijā aicināja izstrādāt ES mēroga rīcības plānu, lai izbeigtu
nelikumīgu mājdzīvnieku tirdzniecību, ieviest stingrākas sankcijas, izveidot ES mēroga sistēmu
obligātai kaķu un suņu identifikācijai un reģistrācijai.
 

Pievēršoties eiropiešu bažām, kuri uzskata lolojumdzīvniekus par ģimenes locekļiem, kaķu un
suņu kažokādas ES ir aizliegtas kopš 2008. gada. Tiesību akti aizliedz laist tirgū un importēt ES
vai eksportēt kaķu un suņu kažokādas, kā arī visu veidu izstrādājumus no šādām kažokādām.
 
Pateicoties saskaņotiem ES noteikumiem par ceļošanu ar mājdzīvniekiem, cilvēki var brīvi
pārvietoties ar saviem četrkājainajiem draugiem Eiropas Savienībā. Lolojumdzīvnieka pase vai

Aizliegums izmantot dzīvniekus kosmētikas testēšanai.
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/no-makeup-for-animals

Nelegāla tirdzniecība ar mājdzīvniekiem.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fighting-illegal-pet-trade-1_N01-PUB-200116-PETS_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20180216STO98005/aizliegt-visa-pasaule-veikt-kosmetikas-izmeginajumus-uz-dzivniekiem
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20180216STO98005/aizliegt-visa-pasaule-veikt-kosmetikas-izmeginajumus-uz-dzivniekiem
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/no-makeup-for-animals
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20200117STO70506/sunu-un-kaku-tirdznieciba-ka-apturet-dzivnieku-nelegalu-pardosanas-biznesu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fighting-illegal-pet-trade-1_N01-PUB-200116-PETS_ev
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32007R1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32007R1523
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20180703STO07128/celosana-ar-majdzivniekiem-es-teritorija-kadi-noteikumi-jaievero
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en


veterinārais sertifikāts ir vienīgā prasība suņu, kaķu un mājas sesku ceļošanai pāri ES
robežām, ar noteiktiem izņēmumiem.
 

Ceļošana ar mājdzīvniekiem ES teritorijā.
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/travelling-with-your-pet-in-europe

Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja (AGRI)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja (ENVI)
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/travelling-with-your-pet-in-europe
http://www.europarl.europa.eu/committees/lv/agri/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/lv/envi/home/highlights

