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Eiropas Komisijas atbilstības 

pārbaude par spēkā esošajiem 

dzīvnieku labturības tiesību aktiem 

(fitness-check)

1) Eiropas Komisijas nākotnes galvenās
apņemšanās un izaicinājumi

2) Atbilstības pārbaude - Eiropas Komisijas
izaicinājumi.

3) Eiropas Komisijas konstatētie trūkumi un
nepieciešamie uzlabojumi.

4) Leģislatīvais priekšlikums
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Informatīvie avoti

Eiropas Zaļais kurss – https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640

Stratēģija «No lauka līdz galdam» - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381

Komisijas paziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) “End the
Cage Age” (“Neturi būrī!”) -
https://ec.europa.eu/transparency/documents-
register/detail?ref=C(2021)4747&lang=lv

Atbilstības pārbaude - Eiropas Komisijas tīmekļa vietne un sabiedrības
līdzdalība - https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12950-Animal-welfare-revision-of-EU-legislation_en

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par dzīvnieku labturību -
https://food.ec.europa.eu/animals/animal-welfare_en

EFSA zinātniskie viedokļi par dzīvnieku labturību -
https://www.efsa.europa.eu/en/publications?f%5B0%5D=topic%3A363
&f%5B1%5D=type%3A325
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Atbilstības pārbaude

Zaļais kurss » No lauka līdz galdam
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Zaļā kursa 
stratēģija 
«No lauka 

līdz galdam»

15.01.2020.

Dzīvnieku 
labturības 

nosacījumu 
izvērtējums

04.10.2022.

Leģislatīvs 
priekšlikums 
- 2023.gada 
3.ceturksnī

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
chrome-extension://gphandlahdpffmccakmbngmbjnjiiahp/file:/C:/Users/Girts.Stenders/Downloads/090166e5f2108223.pdf
chrome-extension://gphandlahdpffmccakmbngmbjnjiiahp/file:/C:/Users/Girts.Stenders/Downloads/090166e5f2108223%20(1).pdf


Atbilstības pārbaude -

Eiropas Komisijas nākotnes galvenās 

apņemšanās

Zaļais kurss - Stratēģija «No 
lauka līdz galdam» (COM (2020) 
381): https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A520
20DC0381

Pārskatīt Eiropas Savienības
dzīvnieku labturības tiesības aktus,
lai:

- Izvērtēt un piemērot jaunākos
zinātniskos viedokļus

- Paplašinātu dzīvnieku labturības
ietvaru

- Uzlabotu labturības īstenošanu un
nodrošinātu augstākas prasības

- Izvērtēt iespējas noteikt prasības par
dzīvnieku labturības marķējuma
ieviešanu pārtikas jomā
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«Pārtraukt sprostu laikmetu» (End 
the cage age) (COM (2021) 4747): 
https://ec.europa.eu/transparency/docu
ments-
register/detail?ref=C(2021)4747&lang=
lv

Līdz 2023. gada beigām sagatavot
priekšlikumu par pāreju uz
atteikšanos no sprostiem:

-dējējvistas

-sivēnmātes

-teļi

-truši

-broileri

-paipalas

-pīles

-zosis

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)4747&lang=lv


Dzīvnieku labturības atbilstības pārbaude 

(fitness-check)
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Padomes 1998.gada 20.jūlija 
Direktīva 98/58/EK par 

lauksaimniecībā
izmantojamo dzīvnieku 

aizsardzību

Padomes 1999.gada 19.jūlija 
Direktīva 1999/74/EK ar ko 

paredz minimālos 

standartus dējējvistu 
aizsardzībai

Padomes 2007.gada 
28.jūnija Direktīva 

2007/43/EK ar ko nosaka 
obligātos noteikumus gaļas 

ražošanai audzētu broileri

Padomes 2008.gada 
18.decembra Direktīva 

2008/119/EK ar ko nosaka 

obligātos standartus teļu 
aizsardzībai

Padomes 2008.gada 
18.decembra Direktīva 

2008/120/EK  ar kuru nosaka 
minimālos standartus 

cūku aizsardzībai 

Padomes 2004.gada 
22.decembra Regula  (EK) Nr. 

1/2005 par dzīvnieku 

aizsardzību pārvadāšanas
un saistīto darbību laikā un 

grozījumu izdarīšanu Direktīvās 
64/432/EEK un 93/119/EK un 

Regulā (EK) Nr. 1255/97

Padomes 2009.gada 
24.septembra Regula (EK) 
Nr.1099/2009 par dzīvnieku 

aizsardzību 

nonāvēšanas laikā.

chrome-extension://gphandlahdpffmccakmbngmbjnjiiahp/file:/C:/Users/Girts.Stenders/Downloads/090166e5f2108223.pdf


Dzīvnieku labturības atbilstības pārbaude 

Eiropas Komisijas izmantotie instrumenti

Pieejamā 
literatūra, 
EFSA 
zinātniskie 
viedokļi

Sadarbības 
partneru 
intervijas

Jautājumu 
atbilžu  
anketas
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Ekspertu 
pētījumi un 
analīze par 
izmaksu 
lietderību

Sabiedrības 
līdzdalība

Eiropas 
Komisijas 
veikto auditu 
rezultāti 
dalībvalstīs

chrome-extension://gphandlahdpffmccakmbngmbjnjiiahp/file:/C:/Users/Girts.Stenders/Downloads/090166e5f2108223.pdf


Eiropas Komisijas konstatētie trūkumi un 

nepieciešamie uzlabojumi. 

Trūkumi.

Datu 
trūkums

• Eiropas Savienībā pietrūkst analītisku datu, īpaši
labturības dati par novietnēm, par labturības
nosacījumu izpildi transportēšanas laikā un kaušanas
brīdī

Labturības 
kritēriju 
trūkums

• Nav viens vispārīgs labturības kritēriju kopums un
pat iztrūkst dzīvnieku labturības vispārīga
definīcija

Ieguvumu 
izvērtējuma 

trūkums

• Kritēriju kopums un datu trūkums ir galvenais
šķērslis, lai izvērtētu izmaksu ieguvumus
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Eiropas Komisijas konstatētie trūkumi un 

nepieciešamie uzlabojumi.

Uzlabojumi. 

Efektivitāte

• Ir iespējams uzlabot labturības efektivitāti, izvairoties no
negatīvas ietekmes vienotajā tirgū

Saskaņotība

• Nepieciešama plašāka saskaņotība ar KLP un tirdzniecības
politisko virzienu, lai piemērotu dzīvnieku labturību importa
precēm

Pievienotā 
vērtība

• Mērķis ir radīt līdzvērtīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū

Atbilstība

• Pašreizējie noteikumi pienācīgi nerisina sabiedrības
pieaugošās cerības
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Eiropas Komisijas izaicinājumi, konstatētie 

trūkumi un nepieciešamie uzlabojumi. 

Uzlabojumi.

Pielāgot 
nosacījumus 
jaunākajiem 
zinātniskajiem 
viedokļiem

Paplašināt 
labturības 

nosacījumu 
ietvaru

Atvieglot
nosacījumu 
ieviešanu 

Apmierināt
sabiedrības 
vajadzības

1
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Eiropas Komisijas konstatētie trūkumi un 

nepieciešamie uzlabojumi.

Secinājumi.

1
1

Izmaksas

• Administratīvā 
sloga un izmaksu 
pieaugums

Ieguvumi

Harmonizācija

• Augstvērtīgāki 
pārtikas produkti

• Samazinātos 
dzīvnieku 
slimības un 
ievainojumi. 

Tirgus apguve

• Pirktspēja 

• Dzīvnieku 
labturības 
marķējums



Eiropas Komisijas provizoriskais 

leģislatīvais priekšlikums

Četru jaunu 

regulu 

priekšlikumi

1
2

dzīvnieku labturība 
transportēšanas laikā

dzīvnieku labturība 
kaušanas laikā

vispārīgās labturības prasības
(mājputni, cūkas, liellopi, t.sk. slaucamās
govis)

dzīvnieku labturības 

marķējums



Eiropas Komisijas darba grafiks

1
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2021.okt. –

2022.jan. 

Sabiedrības 

līdzdalība

09.12.2021.

Sadarbības 

partneru 

konference

2020. maijs -

2022.sept. 

Atbilstības 

pārbaudes 

izstrāde

2022. okt. –

sagataves 

(fishes) par 

nākotnes 4 

regulu izstrādi

2023. maijs –

plānots 

ietekmes 

izvērtējums

2023. 3.cet. –

leģislatīva 
priekšlikuma 

iesniegšana 
Padomē un EP



Dzīvnieku labturība transportēšanas 
laikā

2023.gada februārī Eiropas Komisija izsūtīja EU27
dalībvalstīm jautājumu anketu par dzīvnieku labturību
transportēšanas laikā.

Sadarbībā ar Pārtikas veterināro dienestu, NVO saņēmām
visaptverošu informāciju par aktuālāko nozarē par dzīvnieku
labturību transportēšanas laikā un par nepieciešamajiem
uzlabojumiem regulā 1/2005 par labturību transportēšanas
laikā.

Zemkopības ministrija apkopoto informāciju nosūtīja Eiropas
Komisijai.
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Paldies par uzmanību.


