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ES darbība dzīvnieku labturības jomā: jāmazina 
neatbilstība starp vērienīgajiem mērķiem un praktisko 
īstenošanu, saka revidenti 
Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā teikts, ka ES darbība dzīvnieku labturības jomā ir bijusi 
sekmīga svarīgos aspektos, taču nepilnības turpina pastāvēt attiecībā uz lauksaimniecības 
dzīvniekiem. Komisija ir izdevusi pamatnostādnes saistībā ar dzīvnieku pārvadāšanu un 
nonāvēšanu, kā arī par cūku labturību, tomēr to īstenošana praksē reizēm rada problēmas. 
Dalībvalstis parasti reaģē uz Eiropas Komisijas ieteikumiem, taču līdz to izpildei var paiet ilgs laiks. 

ES piemēro vienus no pasaulē augstākajiem dzīvnieku labturības standartiem, kas ietver noteikumus 
par lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu, pārvadāšanu un nonāvēšanu. Kopējā lauksaimniecības 
politika (KLP) saista maksājumus lauku saimniecībām ar obligātām dzīvnieku labturības prasībām, bet 
lauku attīstības politika mudina lauksaimniekus piemērot augstākus standartus. Attiecībā uz 2014.–
2020. gadu 18 dalībvalstis ir piešķīrušas 1,5 miljardus EUR dzīvnieku labturības maksājumiem saskaņā 
ar lauku attīstību. 

Lai izvērtētu, kā tiek pārbaudīta lauksaimniecības dzīvnieku labturība un kā tiek kopumā īstenota 
ES stratēģija saistībā ar dzīvnieku labturību, revidenti apmeklēja piecas dalībvalstis: Vāciju, Franciju, 
Itāliju, Poliju un Rumāniju. Viņi secināja, ka ES darbības dažās jomās bija sekmīgas, tomēr joprojām 
bija trūkumi attiecībā uz obligāto standartu ievērošanu. Ir iespējams uzlabot koordinēšanu ar 
savstarpējās atbilstības pārbaudēm, un KLP var izmantot efektīvāk, lai veicinātu augstākus dzīvnieku 
labturības standartus. 

“Dzīvnieku labturība ir svarīgs jautājums Eiropas Savienības iedzīvotājiem,” teica par šo ziņojumu 
atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Janusz Wojciechowski. “Eiropas Komisija ir proaktīvi 
rīkojusies, lai risinātu ieinteresēto personu bažas, taču mums joprojām ir jāmazina neatbilstība starp 
vērienīgajiem mērķiem un praktisko īstenošanu.” 

Komisija ir sniegusi gan norādījumus, gan veikusi izpildes panākšanas darbības. Tas ir bijis sekmīgi 
svarīgās jomās, it īpaši tādās kā sivēnmāšu izmitināšana grupā un aizliegums izmantot neuzlabotus 
būrus dējējvistām. Komisija un dalībvalstis ir izstrādājušas un plaši izplatījušas pamatnostādnes, lai 
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uzlabotu juridisko prasību izpratni un piemērošanu. Apmeklētās dalībvalstis kopumā sekoja Komisijas 
ieteikumiem, taču reizēm bija vajadzīgs ilgs laiks to īstenošanai.  

Revidenti secina, ka trūkumi turpina pastāvēt vairākās jomās, īpaši attiecībā uz ierasto cūku astu 
amputēšanas praksi, noteikumu neievērošanu, pārvadājot dzīvniekus lielos attālumos un pārvadājot 
nepiemērotus dzīvniekus, kā arī attiecībā uz apdullināšanas procedūrām nonāvēšanas laikā.  

Dalībvalstu oficiālās kontroles sistēmas ir būtisks faktors. Revidenti konstatēja labu praksi, īpaši 
saistībā ar oficiālo pārbaužu konsekvenci, taču konstatēja arī to, ka mērķtiecīgāk jāpievēršas jomām un 
uzņēmējiem ar lielāku neatbilstības risku. Dalībvalstis būtu varējušas labāk izmantot iekšējo revīziju 
laikā un sūdzību apkopošanā iegūto informāciju, lai labāk pārvaldītu savu politiku dzīvnieku labturības 
jomā.  

Kopumā dalībvalstis ir ieviesušas piemērotas procedūras savstarpējās atbilstības pārbaužu veikšanai 
saistībā ar dzīvnieku labturību, uzskata revidenti. Taču joprojām ir iespējams uzlabot koordinēšanu ar 
oficiālajām pārbaudēm. Bija arī tādi gadījumi, kad sodi, kurus par savstarpējās atbilstības noteikumu 
pārkāpumiem piemēroja maksājumu aģentūras, nebija samērīgi ar pārkāpumu smagumu. 

Revidenti sniedz vairākus ieteikumus Eiropas Komisijai, lai uzlabotu tās veikto dzīvnieku labturības 
politikas pārvaldību. Ieteikumi attiecas uz stratēģisko satvaru dzīvnieku labturības jomā, efektīvāku 
izpildi un pamatnostādnēm atbilstības panākšanai, darbībām nolūkā stiprināt saiknes starp 
savstarpējās atbilstības sistēmu un dzīvnieku labturību, kā arī uz tādu rīcību, kas sekmīgāk sasniegtu 
dzīvnieku labturības mērķus, īstenojot lauku attīstības politiku. 

Piezīme izdevējiem 

Lopkopības nozare Eiropas Savienībā veido 45 % no lauksaimnieciskās darbības, tās produkcijas 
vērtība ir 168 miljardi EUR gadā un tā nodrošina aptuveni četrus miljonus darbavietu. Saistīto nozaru 
(piena un gaļas pārstrāde, lauksaimniecības dzīvnieku barība) gada apgrozījums ir aptuveni 
400 miljardi EUR. Dzīvnieku labturības standartu saskanīga piemērošana sekmē vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus šajās nozarēs. 

Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas ieinteresētās 
personas, tādas kā valstu parlamenti, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Lielākā daļa no 
mūsu sagatavotajiem un ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota. Augstais ieteikumu 
īstenošanas līmenis liecina, ka mūsu darbs dod labumu ES iedzīvotājiem. 

Īpašais ziņojums Nr. 31/2018 “Dzīvnieku labturība Eiropas Savienībā: mazinot neatbilstību starp 
vērienīgajiem mērķiem un praktisko īstenošanu” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) 
ES 23 valodās. 
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