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ES revidenti gatavojas pārbaudīt dzīvnieku labturības 
pasākumus 
Eiropas Revīzijas palātas revidenti gatavojas pārbaudīt, vai Eiropas Komisija un dalībvalstis ir 
devušas efektīvu ieguldījumu Eiropas Savienības dzīvnieku labturības mērķu sasniegšanai. Šī ir 
pirmā reize, kad revidenti velta uzmanību tieši dzīvnieku labturībai. Viņi vērtēs to, kas ir paveikts, lai 
panāktu atbilstību tiesību aktiem dzīvnieku labturības jomā un lai uzlabotu koordināciju starp 
dzīvnieku labturības pasākumiem un kopējo lauksaimniecības politiku. 

Revīzija aprobežosies ar lauksaimniecības dzīvniekiem, jo uz tiem attiecas lielākā daļa ES tiesību aktu 
dzīvnieku labturības jomā. Saskaņā ar aplēsēm Eiropas Savienībā ir 4,5 miljardi cāļu, dējējvistu un 
tītaru un ap 330 miljoniem govju, cūku, kazu un aitu. Revīzija aptvers ne tikai dzīvnieku dzīves laiku 
lauku saimniecībā, bet arī to pārvadāšanu un nokaušanu.  

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ES lauku attīstības fondi piešķīra “dzīvnieku labturības 
maksājumiem” aptuveni 1,5 miljardus EUR. Šie pasākumi ir paredzēti tam, lai mudinātu panākt tādu 
labturības līmeni, kas pārsniedz ES un valstu minimālās prasības. 

“ES iedzīvotājiem arvien vairāk rūp dzīvnieku labturība, un ES ir pasaulē vieni no augstākajiem 
regulatīvajiem standartiem šajā jomā. Mūsu revīzija dos iespēju pārbaudīt, vai šie standarti tiek 
piemēroti”, teica par šo revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Janusz Wojciechowski. 

Revidenti apmeklēs piecas dalībvalstis: Rumāniju, Poliju, Franciju, Itāliju un Vāciju. Revīzijas ziņojumu 
plānots publicēt 2018. gada beigās. 

Piezīmes izdevējiem 

Šodien, 4. oktobrī, izziņotā revīzija iekrīt Starptautiskajā dzīvnieku aizsardzības dienā, kuras mērķis ir 
paaugstināt dzīvnieku statusu, lai uzlabotu labturības standartus visā pasaulē. 

Par to, lai tiktu ieviesti tiesību akti dzīvnieku labturības jomā, atbildību dala Eiropas Komisija un 
dalībvalstis. 2012. gada februārī Komisija pieņēma savu 2012.–2015. gada stratēģiju, kuras mērķis bija 
panākt, lai esošie dzīvnieku labturības standarti tiktu konsekventi un obligāti piemēroti visā Eiropas 
Savienībā, lai dzīvnieku labturība būtu ietverta starptautiskos pasākumos, lai patērētāji būtu labi 
informēti un lai pilnībā tiktu nodrošināta koordinācija ar kopējo lauksaimniecības politiku. 

 


