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Grozījums Nr. 28
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
(EPNI) ir pieņēmusi divus atzinumus par 
labturības aspektiem saistībā ar zināmu 
sugu dzīvnieku apdullināšanas un 
nonāvēšanas galvenajām sistēmām, proti, 
2004. gadā — par galveno komerciālo sugu 
dzīvnieku apdullināšanas un nonāvēšanas 
galveno sistēmu labturības aspektiem — un 
2006. gadā — par komerciāli audzēto 
briežu, kazu, trušu, strausu, pīļu, zosu un 
paipalu apdullināšanas un nonāvēšanas 
galveno sistēmu labturības aspektiem. 
Kopienas likumdošana šajā jomā ir 
jāpapildina, lai ņemtu vērā šos zinātniskos 
atzinumus. Ieteikumi pakāpeniski izbeigt 
ogļskābās gāzes lietošanu cūkām un 
mājputniem, kā arī mājputnu apdullināšanu 
ūdens peldē, priekšlikumā netika iekļauti, 
jo to ietekmes novērtējums atklāja, ka 
šobrīd tie ES nav ekonomiski dzīvotspējīgi. 
Turklāt citus ieteikumus nevajadzētu 
iekļaut šajā regulā, jo tie attiecas uz 
tehniskajiem parametriem, kuri tiks iekļauti 
īstenošanas pasākumos vai labas prakses 
rokasgrāmatās. Ieteikumi par saimniecībās 
audzētām zivīm netika iekļauti 
priekšlikumā, jo šajā jomā bija 
nepieciešami papildu zinātniskie atzinumi 
un saimnieciskais novērtējums.

(6) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
(EPNI) ir pieņēmusi divus atzinumus par 
labturības aspektiem saistībā ar zināmu 
sugu dzīvnieku apdullināšanas un 
nonāvēšanas galvenajām sistēmām, proti, 
2004. gadā — par galveno komerciālo sugu 
dzīvnieku apdullināšanas un nonāvēšanas 
galveno sistēmu labturības aspektiem — un 
2006. gadā — par komerciāli audzēto 
briežu, kazu, trušu, strausu, pīļu, zosu un 
paipalu apdullināšanas un nonāvēšanas 
galveno sistēmu labturības aspektiem. 
Dzīvnieku veselības un labturības 
zinātniskā komiteja (SCAHAW) 
2001. gadā pieņēma ziņojumu par 
kažokādu ieguvei audzētu dzīvnieku 
labturību, tam pievienojot pārskatu par 
kažokzvēru audzētavās izmantotajām 
nonāvēšanas metodēm. Kopienas 
likumdošana šajā jomā ir jāpapildina, lai 
ņemtu vērā šos zinātniskos atzinumus.
Ieteikumi pakāpeniski izbeigt ogļskābās 
gāzes lietošanu cūkām un mājputniem, kā 
arī mājputnu apdullināšanu ūdens peldē, 
priekšlikumā netika iekļauti, jo to ietekmes 
novērtējums atklāja, ka šobrīd tie ES nav 
ekonomiski dzīvotspējīgi. Turklāt citus 
ieteikumus nevajadzētu iekļaut šajā regulā, 
jo tie attiecas uz tehniskajiem parametriem, 
kuri tiks iekļauti īstenošanas pasākumos 
vai labas prakses rokasgrāmatās. Ieteikumi 
par saimniecībās audzētām zivīm netika 
iekļauti priekšlikumā, jo šajā jomā bija 
nepieciešami papildu zinātniskie atzinumi 
un saimnieciskais novērtējums.

Or. en
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Pamatojums

SCAHAW pārskatā sniegta svarīga informācija, kas attiecas uz dzīvnieku nonāvēšanu ES 
kažokzvēru audzētavās.

Grozījums Nr. 29
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Fizioloģiskajā ziņā zivis būtiski 
atšķiras no sauszemes dzīvniekiem, un 
mākslīgi audzētās zivis tiek nonāvētas 
pilnīgi citādā veidā, un teiktais jo īpaši 
attiecas uz kontroles procesu. Turklāt zivju 
apdullināšanas izpēte ir daudz mazāk 
attīstīta nekā citām saimnieciski audzētām 
sugām. Būtu jāizveido atsevišķi standarti 
nonāvēšanai paredzēto zivju aizsardzībai. 
Tāpēc noteikumi, kas piemērojami zivīm, 
pašlaik ierobežoti līdz pamatprincipu 
ievērošanai. Turpmākām iniciatīvām
vajadzētu apsvērt gan ar likumdošanu 
saistītās, gan ar to nesaistītās iespējas, un 
tās varētu pieņemt Kopiena, pamatojoties 
uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 
veikto zivju nonāvēšanas zinātniskā riska 
novērtējumu un ņemot vērā sociālās, 
ekonomiskās un administratīvās sekas.

(11) Fizioloģiskajā ziņā zivis būtiski 
atšķiras no sauszemes dzīvniekiem, un 
mākslīgi audzētās zivis tiek nonāvētas 
pilnīgi citādā veidā, un teiktais jo īpaši 
attiecas uz kontroles procesu. Turklāt zivju 
apdullināšanas izpēte ir daudz mazāk 
attīstīta nekā citām saimnieciski audzētām 
sugām. Tomēr divu gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā būtu jāizveido 
atsevišķi standarti nonāvēšanai paredzēto 
zivju aizsardzībai. Tāpēc noteikumi, kas 
piemērojami zivīm, līdz minētajam laikam 
ir jāierobežo līdz pamatprincipu 
ievērošanai. Šajās turpmākajās iniciatīvās
vajadzētu apsvērt gan ar likumdošanu 
saistītās, gan ar to nesaistītās iespējas, un 
tās varētu pieņemt Kopiena, pamatojoties 
uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 
veikto zivju nonāvēšanas zinātniskā riska 
novērtējumu un ņemot vērā sociālās, 
ekonomiskās un administratīvās sekas.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) 2009. gada pirmajā pusgadā pieņems 
7 ziņojumus par dažādu komerciāli audzētu zivju sugu apdullināšanu un nonāvēšanu. Tāpēc 
Eiropas Komisijai divu gadu laikā vajadzētu būt spējīgai izveidot standartus nonāvēšanai 
paredzēto zivju aizsardzībai.



AM\758064LV.doc 5/25 PE416.622v01-00

LV

Grozījums Nr. 30
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Medības notiek apstākļos, kādos 
nonāvēšana norit pavisam citādāk nekā 
mājdzīvniekiem, un uz tām attiecas speciāli 
tiesību akti. Tādēļ ir lietderīgi no šīs 
regulas darbības jomas izslēgt nonāvēšanu 
medību laikā.

14. Medības notiek apstākļos, kādos 
nonāvēšana norit pavisam citādāk nekā 
mājdzīvniekiem, un uz tām attiecas speciāli 
dalībvalsts tiesību akti. Tādēļ būtu 
jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas 
nonāvēšana medību laikā, tās 
reglamentēšanu aizstājot ar dalībvalsts 
tiesību aktiem.

Or. sv

Pamatojums

Medības ir dalībvalstu kompetenču jomā, un tās atbilstīgi atspoguļotas to tiesību aktos.

Grozījums Nr. 31
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Atkarībā no tā, kā kaušanas vai 
nonāvēšanas laikā tiek izmantotas 
apdullināšanas metodes, dažas no tām var 
izraisīt dzīvnieku nāvi bez sāpēm, mazinot 
stresu un ciešanas. Tādējādi nav 
nepieciešams uzsvērt atšķirību starp 
atgriezeniskām un neatgriezeniskām 
apdullināšanas metodēm.

(24) Atkarībā no tā, kā kaušanas vai 
nonāvēšanas laikā tiek izmantotas 
apdullināšanas metodes, dažas no tām var 
izraisīt dzīvnieku nāvi bez sāpēm, mazinot 
stresu un ciešanas.

Or. en

Pamatojums

Dažas metodes, ko izmanto kažokzvēru apdullināšanai un/vai nonāvēšanai ar gāzi, ir 
atgriezeniskas, un dzīvnieki atgūst samaņu. Tā kā nav turpmāku darbību nonāvēšanas 
procesā, piemēram, asins nolaišana, ir iespējams, ka dzīvniekiem novelk ādu, tiem esot pie 
samaņas.
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Grozījums Nr. 32
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Labi apmācīts un kvalificēts personāls 
uzlabo apstākļus, kādos tie atrodas. Ar 
dzīvnieku labturību saistītā kvalifikācija 
ietver pamata zināšanas par dzīvniekiem 
raksturīgo uzvedību un attiecīgo sugu 
vajadzībām, kā arī par pazīmēm, kas 
liecina par jutīgumu un esamību pie 
samaņas. Tā ietver arī tehnisko pieredzi par 
izmantojamām apdullināšanas iekārtām. 
Tāpēc personālam, kas nonāvē dzīvniekus 
lietošanai pārtikā, un cilvēkiem, kas 
pārrauga sezonas kažokzvēru 
nonāvēšanu, ir jābūt kvalifikāciju 
apliecinošam sertifikātam par atbilstību 
uzticētā darba veikšanai. Prasīt 
kvalifikāciju apliecinošu sertifikātu no 
jebkura cita dzīvnieku nonāvēšanas 
personāla nebūtu saskaņā ar izvirzītajiem 
mērķiem.

(27) Labi apmācīts un kvalificēts personāls 
uzlabo apstākļus, kādos tie atrodas. Ar 
dzīvnieku labturību saistītā kvalifikācija 
ietver pamata zināšanas par dzīvniekiem 
raksturīgo uzvedību un attiecīgo sugu 
vajadzībām, kā arī par pazīmēm, kas 
liecina par jutīgumu un esamību pie 
samaņas. Tā ietver arī tehnisko pieredzi par 
izmantojamām apdullināšanas iekārtām. 
Tāpēc personālam, kas nonāvē dzīvniekus 
lietošanai pārtikā un kažokādu 
izgatavošanai, ir jābūt kvalifikāciju 
apliecinošam sertifikātam par atbilstību 
uzticētā darba veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Visiem darbiniekiem, kas kautuvēs apietas ar dzīvniekiem vai tos nonāvē, ir vajadzīgs 
kvalifikāciju apliecinošs sertifikāts. Nav iemesla, kāpēc no šīs prasības būtu jāatbrīvo 
darbinieki, kuri strādā ar kažokzvēriem.

Grozījums Nr. 33
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Var pieņemt, ka personālam, kam ir 
vairāku gadu ilga darba pieredze, ir zināms 

(28) Var pieņemt, ka personālam, kam ir 
vairāku gadu ilga darba pieredze, ir zināms 
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specifisko zināšanu līmenis. Regulā 
jāparedz pārejas periods, kas minētajam 
personālam ļautu iegūt kvalifikāciju 
apliecinošu sertifikātu un tādējādi izpildīt 
regulas prasības.

specifisko zināšanu līmenis. Regulā 
jāparedz ne ilgāks par gadu pārejas 
periods, kas minētajam personālam ļautu 
iegūt kvalifikāciju apliecinošu sertifikātu 
un tādējādi izpildīt regulas prasības.

Or. en

Pamatojums

Vairāku gadu pieredze varētu nozīmēt nekvalificētas sliktas prakses gadus, un tādēļ tas varētu 
ietekmēt attiecīgo dzīvnieku labturību, nenodrošinot tās pietiekamu līmeni, un būtu jānosaka 
laika periods saistībā ar šo svarīgo noteikumu.

Grozījums Nr. 34
John Bowis

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Pārvietojamās kautuves mazina 
nepieciešamību transportēt dzīvniekus 
lielos attālumos, tādējādi veicinot 
dzīvnieku labturības nodrošināšanu. Tomēr 
pārvietojamo kautuvju tehniskie 
ierobežojumi atšķiras no stacionāro 
kautuvju iespējām, tādēļ tehniskās prasības 
nepieciešams attiecīgi pielāgot. Tādēļ 
regulā attiecībā uz pārvietojamām 
kautuvēm jāparedz iespēja atkāpties no 
prasībām par kautuvju celtniecību, 
projektēšanu un tehnisko aprīkojumu.

(34) Pārvietojamās kautuves mazina 
nepieciešamību transportēt dzīvniekus 
lielos attālumos, tādējādi veicinot 
dzīvnieku labturības nodrošināšanu. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāatbalsta un jāsekmē 
pārvietojamo kautuvju turpmāka 
pilnveide, kā arī to izmantošanas 
paplašināšana. Tomēr pārvietojamo 
kautuvju tehniskie ierobežojumi atšķiras no 
stacionāro kautuvju iespējām, tādēļ 
tehniskās prasības nepieciešams attiecīgi 
pielāgot. Tādēļ regulā attiecībā uz 
pārvietojamām kautuvēm jāparedz iespēja 
atkāpties no prasībām par kautuvju 
celtniecību, projektēšanu un tehnisko 
aprīkojumu, nodrošinot, lai netiktu 
apdraudēta dzīvnieku labturība. Komisija 
ne vēlāk kā 2013. gada 1. janvārī iesniedz 
likumdošanas priekšlikumu par 
pārvietojamo kautuvju izmantošanas 
paplašināšanu Kopienā.

Or. en
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Pamatojums

Pārvietojamās lopkautuvēs tiek mazināts stress, ko izraisa tās iekraušanas un pārvadāšanas 
darbības, ko veic ar dzīvniekiem pirms nokaušanas, un tāpēc mazinās risks, ka gaļas kvalitāte 
pazemināsies. Taču ir jānodrošina, lai visas prasības attiecībā uz dzīvnieku labturību tiktu 
ievērotas arī pārvietojamās kautuvēs.

Grozījums Nr. 35
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ir nepieciešamas vadlīnijas, kas 
uzņēmējus un kompetentās iestādes 
nodrošinātu ar specifisku informāciju 
attiecībā uz kautuvju celtniecību, 
projektēšanu un tehnisko aprīkojumu, šādi 
nodrošinot augstu dzīvnieku aizsardzības 
līmeni un vienādu darbības platformu 
visiem uzņēmējiem. Tāpēc nepieciešams, 
lai Kopiena pilnvarotu Komisiju pieņemt 
šādas vadlīnijas.

(36) Ir nepieciešamas vadlīnijas, kas 
uzņēmējus un kompetentās iestādes 
nodrošinātu ar specifisku informāciju 
attiecībā uz kautuvju un kažokzvēru 
audzētavu celtniecību, projektēšanu un 
tehnisko aprīkojumu, šādi nodrošinot 
dzīvnieku aizsardzības augstu līmeni un 
vienādu darbības platformu visiem 
uzņēmējiem. Tāpēc nepieciešams, lai 
Kopiena pilnvarotu Komisiju pieņemt 
šādas vadlīnijas.

Or. en

Pamatojums

Nebūtu konsekventi šo noteikumu neattiecināt uz kažokzvēru audzētavām.

Grozījums Nr. 36
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Zinātnes un tehnikas progresa 
rezultātā pastāvīgi notiek uzlabojumi 
attiecībā uz apiešanos ar dzīvniekiem un to 
sapīšanu kautuvēs. Tāpēc ir svarīgi, ka 
Kopiena pilnvaro Komisiju veikt 

(38) Zinātnes un tehnikas progresa 
rezultātā pastāvīgi notiek uzlabojumi 
attiecībā uz apiešanos ar dzīvniekiem un to 
sapīšanu kautuvēs un kažokzvēru 
audzētavās. Tāpēc ir svarīgi, ka Kopiena 
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grozījumus prasībās, kas attiecas uz 
apiešanos ar dzīvniekiem un to sapīšanu 
pirms kaušanas, uzturot vienotu un augstu
dzīvnieku aizsardzības līmeni.

pilnvaro Komisiju veikt grozījumus 
prasībās, kas attiecas uz apiešanos ar 
dzīvniekiem un to sapīšanu pirms 
nonāvēšanas, uzturot dzīvnieku 
aizsardzības vienotu un augstu līmeni.

Or. en

Pamatojums

Nebūtu konsekventi šo noteikumu neattiecināt uz kažokzvēru audzētavām. Terminu „kaušana” 
šajā regulā definē kā „dzīvnieku nonāvēšanu cilvēku patēriņam”, un tāpēc no šā noteikuma 
varētu izslēgt dzīvniekus, kurus nonāvē kažokzvēru audzētavās.

Grozījums Nr. 37
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ir nepieciešamas vadlīnijas, kas 
uzņēmējus un kompetentās iestādes 
nodrošinātu ar specifisku informāciju par 
apiešanos ar dzīvniekiem un to sapīšanu 
pirms kaušanas, nodrošinot augstu 
dzīvnieku aizsardzības līmeni un vienādu 
darbības platformu visiem uzņēmējiem. 
Tāpēc nepieciešams, lai Kopiena 
pilnvarotu Komisiju pieņemt šādas 
vadlīnijas.

(39) Ir nepieciešamas vadlīnijas, kas 
uzņēmējus un kompetentās iestādes 
nodrošinātu ar specifisku informāciju par 
apiešanos ar dzīvniekiem un to sapīšanu 
pirms nonāvēšanas, nodrošinot dzīvnieku 
augstu aizsardzības līmeni un vienādu 
darbības platformu visiem uzņēmējiem. 
Tāpēc nepieciešams, lai Kopiena 
pilnvarotu Komisiju pieņemt šādas 
vadlīnijas.

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 6 pamatojumu.
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Grozījums Nr. 38
Bart Staes

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr attiecībā uz zivīm piemērojams ir 
tikai 3. panta 1. punkts.

Attiecībā uz zivīm uz laiku piemērojams ir 
tikai 3. panta 1. punkts. Tomēr piecu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
Komisija iesniedz likumdošanas 
priekšlikumu par aizsardzības standartiem 
attiecībā uz zivīm to nonāvēšanas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) “radniecīgas darbības” nozīmē, 
piemēram, apiešanos ar dzīvniekiem, 
izvietošanu, sapīšanu, apdullināšanu un 
atasiņošanu, ko veic apstākļos un vietā, 
kuros dzīvniekus nonāvē;

(b) “radniecīgas darbības” nozīmē, 
piemēram, izkraušanu, apiešanos ar 
dzīvniekiem, izvietošanu, sapīšanu, 
apdullināšanu un atasiņošanu, ko veic 
apstākļos un vietā, kuros dzīvniekus 
nonāvē;

Or. en

Pamatojums

Izkraušana ir šo radniecīgo darbību daļa, un tādēļ tā būtu jāmin definīcijā.
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Grozījums Nr. 40
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
2. pants – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) “kautuve” nozīmē jebkuru uzņēmumu, 
ko izmanto sauszemes dzīvnieku kaušanai;

(k) “kautuve” nozīmē jebkuru uzņēmumu, 
ko izmanto sauszemes dzīvnieku un 
kažokādas ieguvei audzētu dzīvnieku 
kaušanai;

Or. en

Pamatojums

Kautuves definīcijā nepieciešams iekļaut kažokzvēru nonāvēšanu, jo pretējā gadījumā tos 
izslēgs no daudziem šīs ierosinātās regulas noteikumiem. Ja definīciju nemainīs, attiecībā uz 
kažokzvēriem nevarēs piemērot visu trešo nodaļu.

Grozījums Nr. 41
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Regulas priekšlikums
2. pants – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) “kažokzvēri” nozīmē zīdītāju sugas 
dzīvniekus, kurus galvenokārt audzē 
kažokādas ieguvei, piemēram, ūdeles, 
seski, lapsas, jenoti, nutrijas un šinšillas;

(m) “kažokzvēri” nozīmē zīdītāju sugas 
dzīvniekus, kurus galvenokārt audzē 
kažokādas ieguvei, piemēram, ūdeles, 
seski, lapsas, jenoti, jenotsuņi, nutrijas, 
truši un šinšillas;

Or. en

Pamatojums

Kažokādu ieguvei audzētu divu kažokzvēru sugu iekļaušana sarakstā veicina atbilstību.
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Grozījums Nr. 42
Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a  Dzīvniekiem nodrošina aizsardzību 
pirms un pēc atnešanās.

Or. pl

Grozījums Nr. 43
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieļaujama atkāpe no 1. punkta, ja 
attiecīgo metodi nosaka reliģiski rituāli —
dzīvniekus var nonāvēt bez iepriekšējas 
apdullināšanas ar nosacījumu, ka 
nonāvēšana notiek kautuvē.

svītrots

Neskatoties uz to, dalībvalstis var nolemt 
šo atkāpi nepiemērot.

Or. en

Pamatojums

EPNI 2004. gada ziņojumā „Dzīvnieku apdullināšanas un nonāvēšanas metožu labturības 
aspekti” norādīja, ka periodā, kad dzīvnieka rīkle ir pārgriezta, taču tas joprojām ir pie 
samaņas, iespējami smagi dzīvnieku labturības pārkāpumi, jo dzīvnieks var just trauksmi, 
sāpes, stresu un citas ciešanas, un tādējādi, dzīvnieku nonāvējot bez apdullināšanas, tiek 
pārkāptas šīs regulas galvenā principa prasības, kā noteikts 3. panta 1. punktā: „dzīvniekiem 
ir jāaiztaupa jebkuras sāpes, stress vai ciešanas, no kurām nonāvēšanas laikā vai radniecīgas 
darbības veikšanas laikā iespējams izvairīties.”
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Grozījums Nr. 44
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apdullināšanu veic saskaņā ar metodēm, 
kas noteiktas I pielikumā.

1. Apdullināšanu veic saskaņā ar metodēm, 
kas noteiktas I pielikumā.

Tomēr ar 2018. gada 1. janvāri visā 
Kopienā attiecībā uz mājputniem aizliedz 
metodi, kurā izmanto elektriskās strāvas 
plūsmu ūdens peldē. Izņēmumi būtu 
pieļaujami mazām kautuvēm ar 
nosacījumu, ka tās atbilst II pielikuma 
5. punkta prasībām.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar EPNI atzinumu dzīvu putnu uzkarināšana uz važām, saistot to ar elektriskās ūdens 
peldes izmantošanu, ir sāpīga un stresaina darbība, un no tās būtu jāizvairās. Komisijas 
pamatojumā vērojams ekonomiski stabilu alternatīvu trūkums, šo metodi neizskaužot. Taču 
faktiski tiek pilnveidotas metodes, kurās izmanto gāzi un ar kurām dažu gadu laikā varēs 
aizstāt elektriskās ūdens peldes lielās un vidējās lopkautuvēs. Mazās kautuvēs, kurās pārejas 
uz gāzes apdullināšanu izmaksas varētu būt pārāk lielas, pašreizējās putnu važošanas līnijas 
ir jāuzlabo, lai līdz minimumam samazinātu putnu ciešanas.

Grozījums Nr. 45
Bart Staes

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulas I pielikumu var grozīt saskaņā 
ar procedūru, kas minēta 22. panta 
2. punktā, ņemot vērā zinātnes un tehnikas 
progresu.

3. Regulas I pielikumu var grozīt saskaņā 
ar regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 22. panta 2.a punktā, ņemot vērā 
zinātnes un tehnikas progresu.

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – f a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) kažokzvēru nonāvēšana 
Pieņemot šo grozījumu, jāsvītro Komisijas 
priekšlikuma 7. panta 3. punkts.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla, kāpēc visiem darbiniekiem, kuri iesaistīti dzīvnieku nonāvēšanā kažokzvēru 
audzētavās, nepiemērotu tādus pašus kritērijus kā tiem darbiniekiem, kuri nodarbināti 
lopkautuvēs.

Grozījums Nr. 47
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) maksimālo katras kaušanas līnijas 
caurlaidspēju;

(a) maksimālo katras kaušanas līnijas un 
kažokzvēru audzētavas caurlaidspēju;

Or. en

Pamatojums

Dzīvnieki kažokzvēru audzētavās tiek nogalināti īsa perioda laikā pēc tam, kad viena 
„metiena” zvēriem nomainījusies pirmā ziemas spalva, un tāpēc dažu dienu laikā varētu tikt 
nogalināti vairāki tūkstoši dzīvnieku. Ir būtiski nodrošināt šāda darbības veida maksimālos 
rādītājus, lai novērstu īsākā ceļa paņēmienus un nepietiekamu labturību.
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Grozījums Nr. 48
Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vietā, kur notiek kaušana, uzņēmēji veido 
video ierakstus un tos uzglabā 7 līdz 
14 dienas.

Or. pl

Pamatojums

Zinādami, ka tiek filmēti, kautuvju darbinieki ievēros stingrāku disciplīnu nekā tad, ja 
piedalīsies dzīvnieku labturības inspektors, kuru algo no tā paša budžeta, ko izmanto 
kaušanas operācijām.

Grozījums Nr. 49
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
13. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Lai varētu veikt uzraudzību, 
kažokzvēru audzētavu uzņēmēji 
kompetentajai iestādei iepriekš paziņo par 
laiku, kad notiks dzīvnieku nonāvēšana.

Or. en

Pamatojums

Vairākums dzīvnieku kažokzvēru audzētavās tiek nogalināti īsa perioda laikā pēc tam, kad 
viena „metiena” zvēriem nomainījusies pirmā ziemas spalva. Cits nonāvēšanas periods 
parasti ir pēc vaislas sezonas. Tādējādi atšķirībā no citu kautuvju darbībām, kur tās notiek 
visu gadu, kažokzvēru audzētavās nonāvēšana notiek tikai dažu dienu laikā. Ir būtiski šo laiku 
paziņot kompetentajai iestādei, lai tā varētu veikt uzraudzību.
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Grozījums Nr. 50
Jens Holm

Regulas priekšlikums
13. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. a Lai varētu veikt uzraudzību, 
kažokzvēru audzētavu uzņēmēji 
kompetentajai iestādei iepriekš paziņo par 
laiku, kad notiks dzīvnieku nonāvēšana.

Or. en

Pamatojums

Vairākums dzīvnieku kažokzvēru audzētavās tiek nonāvēti īsa perioda laikā pēc tam, kad 
viena „metiena” zvēriem nomainījusies pirmā ziemas spalva. Cits nonāvēšanas periods 
parasti ir pēc vaislas sezonas. Tādējādi atšķirībā no citu kautuvju darbībām, kur tās notiek 
visu gadu, kažokzvēru audzētavās nonāvēšana notiek tikai dažu dienu laikā. Ir būtiski šo laiku 
paziņot kompetentajai iestādei, lai tā varētu veikt uzraudzību.

Grozījums Nr. 51
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Regulas priekšlikums
13. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a  Lai varētu veikt uzraudzību, 
kažokzvēru audzētavu uzņēmēji 
kompetentajai iestādei iepriekš paziņo par 
laiku, kad notiks dzīvnieku nonāvēšana.

Or. en

Pamatojums

Vairākums dzīvnieku kažokzvēru audzētavās tiek nonāvēti īsa perioda laikā pēc tam, kad 
viena „metiena” zvēriem nomainījusies pirmā ziemas spalva. Cits nonāvēšanas periods 
parasti ir pēc vaislas sezonas. Tādējādi atšķirībā no citu kautuvju darbībām, kur tās notiek 
visu gadu, kažokzvēru audzētavās nonāvēšana notiek tikai dažu dienu laikā. Ir būtiski šo laiku 
paziņot kompetentajai iestādei, lai tā varētu veikt uzraudzību.
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Grozījums Nr. 52
Bart Staes

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visus sīki izstrādātus noteikumus, kas 
nepieciešami šīs regulas īstenošanai, arī 
attiecībā uz zivju nonāvēšanu, var pieņemt 
saskaņā ar procedūru, kas minēta 22. panta 
2. punktā.

Visus sīki izstrādātus noteikumus, kas 
nepieciešami šīs regulas īstenošanai var 
pieņemt saskaņā ar procedūru, kas minēta 
22. panta 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā attiecībā uz citiem dzīvniekiem, arī zivju nonāvēšana ir jāregulē, izmantojot 
koplēmuma procedūru, sk. 1. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 53
Bart Staes

Regulas priekšlikums
22. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 
4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 
8. panta noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2018. gada 31. decembrim 
11. panta 1. punkts piemērojams tikai 

1. Līdz 2018. gada 31. decembrim 
11. panta 1. punkts piemērojams tikai 
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jaunām kautuvēm vai jebkurai jaunai ēkai, 
projektam vai tehniskajam aprīkojumam
saskaņā ar noteikumiem, kas minēti 
II pielikumā un kas nav stājušies spēkā 
pirms [šīs regulas piemērošanas/stāšanās 
spēkā] datuma.

jaunām kautuvēm vai jebkurai jaunai ēkai 
vai projektam saskaņā ar noteikumiem, kas 
minēti II pielikumā un kas nav stājušies 
spēkā pirms [šīs regulas 
piemērošanas/stāšanās spēkā] datuma.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz tehnisko aprīkojumu (piemēram, elektriskās apdullināšanas iekārtu, kas minēta 
II pielikuma 4. punktā) nav nepieciešams tāds pats atbrīvojums kā ēkai.

Grozījums Nr. 55
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz 2014. gada 31. decembrim 
dalībvalstis var nodrošināt kvalifikāciju 
apliecinošo sertifikātu izsniegšanu 
atbilstīgi 18. pantam bez eksāmenu 
kārtošanas personām, kuras uzkrājušas 
atbilstošu, nepārtrauktu profesionālo 
pieredzi vismaz [desmit] gadu garumā.

2. Līdz 2014. gada 31. decembrim 
dalībvalstis var nodrošināt kvalifikāciju 
apliecinošo sertifikātu izsniegšanu 
atbilstīgi 18. pantam pēc vienkāršotu
eksāmenu kārtošanas personām, kuras 
uzkrājušas atbilstošu, nepārtrauktu 
profesionālo pieredzi vismaz [desmit] gadu 
garumā.

Or. en

Pamatojums

Nepārtraukta profesionālā pieredze vismaz [desmit] gadu garumā  nav kompetences 
garantija, un varētu būt, ka īstenībā tā saistīta ar sliktu praksi. Visi darbinieki, kas iesaistīti 
nonāvēšanas darbībās, ir jānovērtē, lai tiktu saglabāts tiesību akta gars.
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Grozījums Nr. 56
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
24. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a  Komisija līdz 2013. gada 1. janvārim 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei likumdošanas priekšlikumu, ar 
ko paplašina pārvietojamo kautuvju 
izmantošanu Kopienā, nodrošinot, ka tiek 
veikti visi piesardzības pasākumi šajās 
pārvietojamās vienībās, lai neapdraudētu 
dzīvnieku labturību.

Or. en

Pamatojums

Pārvietojamās lopkautuvēs tiek mazināts stress, ko izraisa tās iekraušanas un pārvadāšanas 
darbības, ko veic ar dzīvniekiem pirms nokaušanas, un tāpēc mazinās risks, ka gaļas kvalitāte 
pazemināsies. Viegli ievainojamiem dzīvniekiem, piemēram, dēšanas spēju zaudējušu 
dējējvistu un augstas laktācijas govīm, šādas kautuves ir svarīgs līdzeklis, lai novērstu sāpīgu 
transportēšanu, kura izraisa kaulu lūzumus vai kritienus. Turklāt ar tām nodrošina 
ekoloģiskus  ieguvumus, samazinot vides degradēšanos.

Grozījums Nr. 57
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. tabula – 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts
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Nr. Nosaukum
s

Apraksts Dzīvnieku kategorija Galvenie parametri Šā pielikuma II nodaļas 
specifiskās prasības

2. Galvas un 
muguras 
elektriskā 
nonāvēšan
a

Ķermeņa pakļaušana strāvai, radot vispārīgu 
epileptisku formu uz elektroencefalogrammas (EEG) 
(apdullināšana) un fibrilācija vai sirds apstādināšana 
(nonāvēšana).

Visas sugas, izņemot 
jērus vai sivēnus, kas 
mazāki par 5 kg 
dzīvsvarā, un liellopus.

Minimālais strāvas stiprums (A vai 
mA).
Minimālais spriegums (V).
Maksimālā frekvence (Hz).
Minimālais ekspozīcijas laiks.
Iekārtas kalibrācijas biežums.
Strāvas plūsmas optimizēšana.
Elektrisko šoku novēršana pirms 
apdullināšanas.

3. punkts.

4. punkts attiecībā uz 
lapsām un šinšillām.

Grozījums

Nr. Nosaukum
s

Apraksts Dzīvnieku kategorija Galvenie parametri Šā pielikuma II nodaļas 
specifiskās prasības

2. Galvas un 
muguras 
elektriskā 
nonāvēšan
a

Ķermeņa pakļaušana strāvai, radot vispārīgu 
epileptisku formu uz elektroencefalogrammas (EEG) 
(apdullināšana) un fibrilācija vai sirds apstādināšana 
(nonāvēšana).

Visas sugas, izņemot 
jērus vai sivēnus, kas 
mazāki par 5 kg 
dzīvsvarā, liellopus un 
kažokzvērus.

Minimālais strāvas stiprums (A vai 
mA).
Minimālais spriegums (V).
Maksimālā frekvence (Hz).
Minimālais ekspozīcijas laiks.
Iekārtas kalibrācijas biežums.
Strāvas plūsmas optimizēšana.
Elektrisko šoku novēršana pirms 
apdullināšanas.

3. punkts.
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Or. en

Pamatojums

The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been banned 
by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires considerable 
restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If cardiac arrest is 
induced without first inducing unconsciousness, then there is potential for severe pain and 
distress. Electrocution equipment presents hazards to the operator.’  The American 
Veterinary Medical Association disapproves of electrocution in this setting. It says: 
‘Techniques that apply electric current from head to tail……are unacceptable.’ The same 
concerns arise for ‘ear to tail’ electrocution of chinchillas.

Grozījums Nr. 58
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Regulas priekšlikums
I pielikums – II nodaļa – 4. punkts – 4.2 un 4.3 daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.2 Lapsas svīrots
Elektrodiem jābūt novietotiem pie mutes 
un taisnās zarnas izejas ar strāvas 
minimālo stiprumu 0,3 ampēri un 
minimālo spriegumu 110 volti vismaz trīs 
sekundes.
4.3 Šinšillas
Elektrodiem jābūt novietotiem no auss 
līdz astei ar minimālo strāvas stiprumu 
0,57 ampēri vismaz 60 sekundes.

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījumu Nr. 17.
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Grozījums Nr. 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Regulas priekšlikums
I pielikums – II nodaļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Oglekļa monoksīds (tīrs avots vai 
samaisīts kopā ar citām gāzēm), ko lieto 
kažokzvēriem

svīrots

8.1 Dzīvniekus uzrauga bez pārtraukuma.
8.2 Dzīvniekus kamerā jāielaiž pa vienam, 
pārliecinoties, ka pirms katra nākamā 
dzīvnieka ielaišanas iepriekšējais ir 
bezsamaņā vai miris.
8.3 Dzīvniekiem jāpaliek kamerā tik ilgi, 
līdz tie ir miruši.

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījumu Nr. 19 un 20.

Grozījums Nr. 60
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Regulas priekšlikums
I pielikums – II nodaļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Oglekļa monoksīds kopā ar citām 
gāzēm, ko lieto kažokzvēriem

svīrots

9.1 Gāzi, ko rada motors, kas speciāli 
pielāgots šim nolūkam, var izmantot ar 
nosacījumu, ka pārbaudēs pierādīts, ka 
izmantojamā gāze:
(a) ir pietiekami atdzesēta;
(b) ir pietiekami izfiltrēta;
(c) ir brīva no kairinošiem komponentiem 
vai citas gāzes piejaukuma.
9.2 Dzīvnieku neievieto kamerā, kamēr 
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nav sasniegta noteiktā minimālā oglekļa 
monoksīda koncentrācija.

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījumu Nr. 20.

Grozījums Nr. 61
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – 1.2 daļa – 3. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zīdītāju gadījumā, izņemot zaķveidīgos, 
kopējais transporta laiks un laiks starp 
izkraušanu un nokaušanu nedrīkst 
pārsniegt:

Zīdītāju gadījumā, izņemot zaķveidīgos, 
kopējais transporta laiks un laiks starp 
izkraušanu un nokaušanu nedrīkst 
pārsniegt:

(a) 19 stundas attiecībā uz dzīvnieku 
mazuļiem;

(a) 2 stundas attiecībā uz dzīvnieku 
mazuļiem;

(b) 24 stundas attiecībā uz zirgiem un 
cūkām;

(b) 12 stundas attiecībā uz zirgiem un 
cūkām;

(c) 29 stundas attiecībā uz atgremotājiem. (c) 12 stundas attiecībā uz atgremotājiem.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā direktīvā par dzīvnieku kaušanu — A pielikuma 1. punkta 6. apakšpunktā —
paredz, ka dzīvnieku mazuļus nonāvē divu stundu laikā. Attiecībā uz zirgiem, cūkām un 
atgremotājiem maksimālais laiks ir 12 stundas.

Grozījums Nr. 62
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – 1.5. daļa – c a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) piena lopus laktācijas periodā 



PE416.622v01-00 24/25 AM\758064LV.doc

LV

pārvietojamās kautuvēs jānonāvē 12 
stundu laikā.

Or. en

Pamatojums

Piena lopi, kuri laktācijas periodā netiek slaukti vismaz ik pēc 12 stundām, tiek pakļauti 
smagām ciešanām transportēšanas laikā, jo viņu pakaļkāju muskuļi nav pietiekami attīstīti, 
un transportēšanas laikā nepieciešama nepārtraukta piepūle, lai noturētu līdzsvaru. Tie bieži 
nokrīt transportlīdzekļos un pakļauti turpmākām ciešanām, kad šādā veidā nonāk 
lopkautuvēs. Tāpēc pārvietojamās kautuves ir jāpilnveido, nodrošinot to projektēšanu un 
aprīkošanu tā, lai pilnībā tiktu ņemta vērā dzīvnieku labturība. To ievērojot, jāpievieno šis 
papildinājums.

Grozījums Nr. 63
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Regulas priekšlikums
IV pielikums – tabula
Komisijas ierosinātais teksts

Kaušanas darbības, kas uzskaitītas 7. panta 
2. punktā

Kvalifikācijas eksāmena tēmas

Visas darbības, kas uzskaitītas 7. panta 
2. punkta a) līdz f) apakšpunktā.

Dzīvnieku uzvedība, dzīvnieku ciešanas, 
samaņa un jutīgums, dzīvnieku stress.

a) apiešanās ar dzīvniekiem un to aprūpe 
pirms viņu sapīšanas;
b) dzīvnieku sapīšana apdullināšanas vai 
nonāvēšanas nolūkā;

Apiešanās ar dzīvniekiem un to sapīšanas 
praktiskie aspekti.

c) dzīvnieku apdullināšana; Apdullināšanas metožu praktiskie aspekti. 
Apdullināšanas/vai nonāvēšanas metožu 
rezerves varianti. Apdullināšanas/vai 
nonāvēšanas iekārtu ekspluatācija.

d) efektīvas apdullināšanas novērtēšana; Apdullināšanas efektivitātes uzraudzība. 
Apdullināšanas/vai nonāvēšanas metožu 
rezerves varianti.

e) dzīvu dzīvnieku iekāršana važās vai 
pacelšana;

Apiešanās ar dzīvniekiem un to sapīšanas 
praktiskie aspekti.

f) dzīvu dzīvnieku atasiņošana. Apdullināšanas efektivitātes uzraudzība. 
Apdullināšanas/vai nonāvēšanas metožu 
rezerves varianti.

Grozījums

Kaušanas darbības, kas uzskaitītas 7. panta 
2. punktā

Kvalifikācijas eksāmena tēmas
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Visas darbības, kas uzskaitītas 7. panta 
2. punkta a) līdz fa) apakšpunktā.

Dzīvnieku uzvedība, dzīvnieku ciešanas, 
samaņa un jutīgums, dzīvnieku stress.

a) apiešanās ar dzīvniekiem un to aprūpe 
pirms viņu sapīšanas;
b) dzīvnieku sapīšana apdullināšanas vai 
nonāvēšanas nolūkā;

Apiešanās ar dzīvniekiem un to sapīšanas 
praktiskie aspekti.

c) dzīvnieku apdullināšana; Apdullināšanas metožu praktiskie aspekti. 
Apdullināšanas/vai nonāvēšanas metožu 
rezerves varianti. Apdullināšanas/vai 
nonāvēšanas iekārtu ekspluatācija. 

d) efektīvas apdullināšanas novērtēšana; Apdullināšanas efektivitātes uzraudzība. 
Apdullināšanas/vai nonāvēšanas metožu 
rezerves varianti.

e) dzīvu dzīvnieku iekāršana važās vai 
pacelšana;

Apiešanās ar dzīvniekiem un to sapīšanas 
praktiskie aspekti.

f) dzīvu dzīvnieku atasiņošana. Apdullināšanas efektivitātes uzraudzība. 
Apdullināšanas/vai nonāvēšanas metožu 
rezerves varianti.

fa) kažokzvēru nonāvēšana Apiešanās ar dzīvniekiem un to sapīšanas 
praktiskie aspekti.

Apdullināšanas metožu praktiskie aspekti.

Apdullināšanas/vai nonāvēšanas metožu 
rezerves varianti.

Apdullināšanas un/vai nonāvēšanas iekārtu
ekspluatācija.

Apdullināšanas efektivitātes uzraudzība.

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījumu Nr. 11, un lai konsekventi nodrošinātu visu nonāvēšanas praktisko aspektu 
attiecināšanu uz kažokzvēriem.


