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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Savienības lopkautuvēs katru gadu tiek nogalināti miljoniem tādu dzīvnieku kā cūkas, 
aitas, kazas un liellopi. Turklāt ES katru gadu tiek nogalināti četri miljoni mājputnu.

Daudzi no šiem dzīvniekiem tiek pakļauti lielām ciešanām ne tikai laikā, kad tos transportē uz 
lopkautuvēm, bet arī nonāvēšanas brīdī. Eiropas Savienībai ir pienākums veikt būtiskas 
pārmaiņas, lai samazinātu šīs ciešanas, ņemot vērā, ka liels skaits ES iedzīvotāju pieprasa 
dzīvnieku labklājības aizsardzības standartu paaugstināšanu.

Gaļas patēriņa samazināšana būtu vistiešākais veids, kā samazināt ciešanas miljoniem 
dzīvnieku un tādējādi izbeigt dzīvnieku ekstensīvo nonāvēšanu. Šim būtu jābūt prioritāram 
jautājumam, lai radītu atsevišķas ātras pārmaiņas. Diemžēl maz ticams, ka gaļas patēriņš 
tuvākajā nākotnē varētu samazināties. Tāpēc ir būtiski, lai dzīvnieku ciešanas nonāvēšanas 
brīdī tiktu samazinātas līdz minimālam līmenim.

Atzinuma sagatavotājs tāpēc atbalsta Komisijas ierosinājumu Direktīvas 93/119/EK 
pārskatīšanai. Ierosinātā regula visā ES nosaka vienādu noteikumu minimumu attiecībā uz 
izturēšanos pret dzīvniekiem nonāvēšanas brīdī. Svarīgi norādīt, ka dzīvnieku labklājības 
nodrošināšana, stresa un ciešanu samazināšana līdz minimālam līmenim nonāvēšanas brīdī ir 
attiecīgo uzņēmumu atbildība.

Tomēr atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Komisijas priekšlikumam nepieciešami atsevišķi 
uzlabojumi. Jāveicina pārvietojamu lopkautuvju izveide un izmantošana. Tas var būt efektīvs 
veids, lai samazinātu nepieciešamību dzīvniekus transportēt lielos attālumos visā Eiropā, un 
tādējādi samazinātu stresu, kādam dzīvnieki ir pakļauti šādu garu pārvadājumu laikā.
Pārvietojamās lopkautuves bieži izmanto Norvēģijā. ES vajadzētu spēt virzīties tālāk, 
izmantojot Norvēģijas pieredzi.

Komisijas regulā noteikts, ka visās lopkautuvēs jāieceļ oficiāli dzīvnieku labklājības 
inspektori, kuri uzņēmumiem pieprasa nodrošināt dzīvnieku labklājību. Tomēr šis inspektors 
nevar un nedrīkst aizstāt kārtējās pārbaudes un inspekcijas, ko katrā dalībvalstī veic 
dalībvalsts varas iestādes. Pamatojoties uz dalībvalstu pieredzi, šīm pārbaudēm un 
inspekcijām drīzāk jābūt vēl biežākām un uzlabotām. Iespējama inspekciju finansēšanas 
metode varētu būt uzņēmuma līdzdalība, iemaksājot nelielu nodevu par katru saražoto gaļas 
kilogramu.

Atzinuma sagatavotājs turklāt vēlētos uzsvērt, ka ir būtiski, lai neatkarīgi darbotos ierosinātie 
dalībvalstu references centri, jo šiem centriem jāsniedz specializētas zināšanas un tehniskā 
pieredze par jautājumiem, kas saistīti ar dzīvnieku labklājības problēmām.

Jāprecizē, ka ierosinātajā regulā noteikts tikai noteikumu minimums. Atsevišķām dalībvalstīm 
ir ne tikai jāļauj piemērot augstāki dzīvnieku labklājības standarti, bet tas pat jāveicina.
Augstāki standarti varētu veicināt pakāpenisku dzīvnieku labklājības aizsardzības uzlabošanu 
un vienlaikus dzīvnieku ciešanu maksimālu samazināšanu pirms nonāvēšanas un tās laikā.
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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 piecu 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

Attiecībā uz daudzām saimnieciski audzētām zivīm nav skaidrs, kura ir piemērotākā 
nonāvēšanas metode. Taču ir zinātniski pierādījumi (2004. gada 15. jūnija Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes ziņojums), ka dažas metodes izraisa nelabvēlīgu ietekmi uz zivju 
labturību, piemēram, stresu un nepatiku, tādējādi ir vajadzīgs ilgs laiks, lai zivis zaudētu 
samaņu.
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Grozījums Nr. 2

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. Prasīt 
kvalifikāciju apliecinošu sertifikātu no 
jebkura cita dzīvnieku nonāvēšanas 
personāla nebūtu saskaņā ar izvirzītajiem 
mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla, kāpēc darbinieki, kuri strādā kažokzvēru audzētavās, būtu jāatbrīvo no prasības 
uzrādīt kvalifikācijas atbilstību apliecinošu sertifikātu.

Grozījums Nr. 3

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 

(34) Pārvietojamās kautuves mazina 
nepieciešamību transportēt dzīvniekus 
lielos attālumos, tādējādi veicinot 
dzīvnieku labturības nodrošināšanu. Tāpēc 
dalībvalstīm jāatbalsta un jāsekmē 
pārvietojamo kautuvju turpmāka 
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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.

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. Komisijai līdz 2013. gada 
1. janvārim ir jāiesniedz likumdošanas 
priekšlikums par pārvietojamo kautuvju 
izmantošanas paplašināšanu Kopienā.

Or. en

Pamatojums

Pārvietojamās kautuvēs tiek mazināts stress, ko izraisa tās iekraušanas un pārvadāšanas 
darbības, ko veic ar dzīvniekiem pirms nokaušanas, un tāpēc mazinās risks, ka gaļas kvalitāte 
pazemināsies. Turklāt ar tām nodrošina ieguvumus attiecībā uz vidi samazinātā CO2 emisiju 
daudzuma ziņā. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Nonāvēšana bez apdullināšanas prasa 
precīzu kakla pārgriešanu ciešanu 
mazināšanai. Turklāt dzīvniekiem, kas nav 
mehāniski sapīti, pēc kakla pārgriešanas 
asiņošanas process palēninās, tādejādi
nevajadzīgi paildzinot dzīvnieka ciešanas. 
Tāpēc dzīvniekus, kurus nonāvē bez 
apdullināšanas, jāsapin atsevišķi.

(37) Nonāvēšana bez apdullināšanas prasa 
precīzu kakla pārgriešanu ciešanu 
mazināšanai. Turklāt dzīvniekiem, kas nav 
mehāniski sapīti, pēc kakla pārgriešanas 
asiņošanas process palēninās, tādējādi 
nevajadzīgi paildzinot dzīvnieka ciešanas. 
Tāpēc dzīvniekus, kurus nonāvē bez 
apdullināšanas, jāsapin atsevišķi un 
efektīvi jāapdullina tūlīt pēc grieziena 
izdarīšanas.

Or. en
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Pamatojums

Protams, jāapsver nokaušana reliģisku tradīciju dēļ. Taču, aizsargājot dzīvniekus no 
nevajadzīgām ciešanām, jāpiemēro pamatprasība izdarīt apdullināšanu pēc grieziena 
izdarīšanas.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) kultūras vai sporta pasākumu laikā, iii) kultūras pasākumu laikā,

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla, kāpēc šādi pasākumi būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas. 

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “apdullināšana” nozīmē jebkuru tīši 
radītu procesu, kas izraisa samaņas un 
jušanas zudumu bez sāpēm, ieskaitot 
jebkuru procesu, kas var novest līdz 
tūlītējai nāvei;

f) “apdullināšana” nozīmē jebkuru tīši 
radītu procesu, kas izraisa samaņas un 
jušanas zudumu bez sāpēm, stresa vai 
ciešanām, ieskaitot jebkuru procesu, kas 
var novest līdz tūlītējai nāvei;

Or. en

Pamatojums

Tā kā sāpju izjūtas ir subjektīvas, jāpiemēro tāds pats formulējums kā 3. panta 1. punktā.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “kultūras vai sporta pasākumi” nozīmē 
pasākumus, kuri pēc to būtības vai lielā 
mērā saistīti ar senām kultūras tradīcijām 
vai sporta aktivitātēm, ieskaitot zirgu 
skriešanās sacīkstes vai citus sacensības 
veidus, kas nav gaļas ražošana vai citu 
dzīvnieku produktu ražošana, vai kur šī 
ražošana ir maznozīmīga salīdzinājumā 
ar pasākumu kā tādu un neatstāj būtisku 
saimniecisku iespaidu;

h) “kultūras pasākumi” nozīmē pasākumus, 
kuri pēc to būtības vai lielā mērā saistīti ar 
senām kultūras tradīcijām;

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla, kāpēc šādi pasākumi būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) “kaušana” nozīmē dzīvnieku nonāvēšanu 
cilvēku patēriņam;

j) “kaušana” nozīmē dzīvnieku nonāvēšanu 
cilvēku patēriņam vai kažokādu 
izgatavošanai;

Or. en

Pamatojums

Ar kaušanas definīciju kažokzvērus izslēdz no daudziem priekšlikuma noteikumiem. 
Dzīvniekiem, kurus nogalina kažokādu dēļ, jāsniedz tāds pats aizsardzības līmenis kā citiem 
dzīvniekiem, uz ko attiecas šī regula. 
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dzīvniekiem ir jāaiztaupa jebkuras 
sāpes, stress vai ciešanas, no kurām 
nonāvēšanas laikā vai radniecīgas darbības 
veikšanas laikā iespējams izvairīties.

1. Dzīvniekiem ir jāaiztaupa jebkuras 
sāpes, stress vai ciešanas, no kurām 
nonāvēšanas laikā vai radniecīgas darbības, 
piemēram, apdullināšanas, lopu 
izvietošanas pirmskaušanas novietnēs, 
izkraušanas, apiešanās, pacelšanas un 
iekāršanas ķēdēs, veikšanas laikā 
iespējams izvairīties.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts

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.

2. Pieļaujama atkāpe no 1. punkta, ja 
attiecīgo metodi nosaka reliģiski rituāli —
dzīvniekus var nonāvēt bez iepriekšējas 
apdullināšanas ar nosacījumu, ka 
nonāvēšana notiek kautuvē un ka dzīvnieki 
tūlīt pēc grieziena izdarīšanas tiek efektīvi 
apdullināti.

Or. en

Pamatojums

Protams, jāapsver nokaušana reliģisku tradīciju dēļ. Taču, aizsargājot dzīvniekus no 
nevajadzīgām ciešanām, jāpiemēro pamatprasība izdarīt apdullināšanu pēc grieziena 
izdarīšanas.
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Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr dalībvalstis var izlemt attiecībā uz 
īpašām apdullināšanas metodēm 
noteiktām dzīvnieku sugām.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķās dalībvalstīs praksē piemēro stingrākus principus attiecībā uz apdullināšanas 
metodēm, nekā to paredz šajā regulas priekšlikumā.  Tām jādod iespēja turpināt piemērot šīs 
metodes.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt ar 2014. gada 1. janvāri visā 
Kopienā attiecībā uz mājputniem 
jāaizliedz metode, kurā izmanto 
elektriskās strāvas plūsmu ūdens peldē.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā bažas, ko izteikusi EFSA par dzīvnieku labturību saistībā ar putnu apdullināšanu 
ar elektrisko strāvu ūdens peldē, šī metode jāizskauž. 
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kažokzvēru nonāvēšanu uzrauga 
persona, kurai izsniegts 18. pantā 
minētais kvalifikāciju apliecinošs 
sertifikāts, kas aptver visas viņa vadībā 
veiktās darbības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla, kāpēc darbinieki, kuri strādā kažokzvēru audzētavās, būtu jāatbrīvo no prasības 
uzrādīt kvalifikācijas atbilstību apliecinošu sertifikātu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Maksa

Katrs uzņēmējs maksā maksu attiecīgi par 
nokautā dzīvnieka kilogramu, kas ir 
samērīga ar kautuves lielumu un ko 
nosaka dalībvalsts, kuras teritorijā 
kautuve atrodas.  Ienākumus no šīs 
maksas izmanto 17. pantā minētā 
references centra finansēšanai.

Or. en

Pamatojums

Ir saprātīgi, ka references centrus finansē ražotāji. Nodokļu maksātājiem nevajadzētu uzlikt 
šādu slogu.
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Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var pieņemt lēmumu piemērot 
stingrākus noteikumus par tiem, kas 
noteikti III pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķās dalībvalstīs ir stingrāki darbības noteikumi, nekā tie, ko paredz šajā regulas 
priekšlikumā. Tām jādod iespēja turpināt piemērot šos noteikumus.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzņēmēji nodrošina, ka dzīvnieki, kurus 
nonāvē bez apdullināšanas, ir mehāniski 
sapīti.

2. Uzņēmēji nodrošina, ka dzīvnieki, kurus 
nonāvē bez apdullināšanas, ir mehāniski 
sapīti un ka tūlīt pēc grieziena izdarīšanas 
tiek efektīvi apdullināti.

Or. en

Pamatojums

Protams, jāapsver nokaušana reliģisku tradīciju dēļ. Taču, aizsargājot dzīvniekus no 
nevajadzīgām ciešanām, jāpiemēro pamatprasība izdarīt apdullināšanu pēc grieziena 
izdarīšanas.
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Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmēji pārbauda un apstiprina, ka 
dzīvniekus, kurus nonāvē bez iepriekšējas 
apdullināšanas, efektīvi apdullina tūlīt 
pēc grieziena izdarīšanas un līdz brīdim, 
kad apstiprināta nāves iestāšanās.

Or. en

Pamatojums

Protams, jāapsver nokaušana reliģisku tradīciju dēļ. Taču, aizsargājot dzīvniekus no 
nevajadzīgām ciešanām, jāpiemēro pamatprasība izdarīt apdullināšanu pēc grieziena 
izdarīšanas.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Oficiālajam veterinārārstam katru 
dienu jāpārbauda iepriekš minētās 
uzraudzības procedūras atbilstīga izpilde 
un dati atbilstīgi jāreģistrē. Labturības 
pārbaudēs, ko veic katru dienu, jāietver 
arī to labturības indikatoru un galveno 
parametru kontrole, kuri aprakstīti 
standarta darba procedūrās. 

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav atsauces uz oficiālā veterinārārsta (OV) lomu uzraudzībā, kā tas 
jau noteikts Regulā (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā 
paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu. Taču šīs regulas 
izpildē OV loma ir būtiska, un tāpēc tā skaidri jāuzsver.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido nacionālo 
references centru (turpmāk tekstā 
“references centrs”) šādu uzdevumu 
izpildei:

1. Katra dalībvalsts izveido nacionālo
references centru (turpmāk tekstā 
“references centrs”), kurā darbojas 
neatkarīgi zinātnieki un citi eksperti 
dzīvnieku labturības zinātnes jomā, šādu 
uzdevumu izpildei:

Or. en

Pamatojums

Jāaizsargā neatkarība un kompetence.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – f a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) iepriekš novērtēt tos parametrus, 
kurus uzņēmējs nolēmis izmantot darba 
procesā un kuri neatbilst publicētām 
vadlīnijām vai labas prakses kodeksiem. 

Or. en

Pamatojums

Jāievieš iedarbīgi pasākumi, lai nodrošinātu prasību ievērošanu.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
19. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) prasīt uzņēmējiem mainīt viņu standarta 
darba procedūras un palēnināt vai apturēt 
ražošanu;

a) (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 22

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.

Or. en

Pamatojums

Pārvietojamās kautuvēs tiek mazināts stress, ko izraisa tās iekraušanas un pārvadāšanas 
darbības, ko veic ar dzīvniekiem pirms nokaušanas, un tāpēc mazinās risks, ka gaļas kvalitāte 
pazemināsies. Turklāt ar tām nodrošina ieguvumus attiecībā uz vidi samazinātā CO2 emisiju 
daudzuma ziņā.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no [2011. gada 1. janvāra]. To piemēro no [2010. gada 1. janvāra].

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla gaidīt līdz 2011. gadam, lai šī regula stātos spēkā. 
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
I pielikums – I nodaļa – 3. tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Nr Nosaukums Apraksts Dzīvnieku kategorija Galvenie parametri Šā pielikuma 
II nodaļas 
specifiskās prasības

1. Augstas 
koncentrācijas 
oglekļa 
dioksīds

Pie samaņas esošu dzīvnieku pakļaušana gāzes 
maisījumam, kas satur vairāk nekā 30 % oglekļa 
dioksīda.

Cūkas, mājputni un 
kažokzvēri.

Oglekļa dioksīda koncentrācija.

Pakļaušanas ilgums.

Maksimālais intervāls starp 

apdullināšanas reizēm (cūkām).

6. punkts.
7. punkts attiecībā uz 
mājputniem.

2. Zemas 
koncentrācijas 
oglekļa 
dioksīds

Pie samaņas esošu dzīvnieku pakļaušana gāzes 
maisījumam, kas satur mazāk nekā 30 % oglekļa 
dioksīda.

Cūkas un mājputni. Oglekļa dioksīda koncentrācija.

Pakļaušanas ilgums.

Maksimālais intervāls starp 
apdullināšanas reizēm (cūkām).

7. punkts attiecībā uz 
mājputniem.

3. Inertās gāzes Pie samaņas esošu dzīvnieku pakļaušana inerto gāzu 
maisījumam, piemēram, argonam un slāpeklim, kas 
satur mazāk par 2 % skābekļa.

Cūkas un mājputni. Skābekļa koncentrācija.

Pakļaušanas ilgums.

Maksimālais intervāls starp 
apdullināšanas reizēm (cūkām).

7. punkts attiecībā uz 
mājputniem.

4. Oglekļa 
monoksīds (tīrs 
avots)

Pie samaņas esošu dzīvnieku pakļaušana gāzes 
maisījumam, kas satur vairāk nekā 4 % oglekļa 
monoksīda.

Kažokzvēri un sivēni. Gāzes avota kvalitāte.

Oglekļa monoksīda koncentrācija.

Pakļaušanas ilgums.

8. punkts.
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Gāzes temperatūra.

5. Oglekļa 
monoksīds 
kopā ar citām 
gāzēm

Pie samaņas esošu dzīvnieku pakļaušana gāzes 
maisījumam, kas satur vairāk nekā 1 % oglekļa 
monoksīda kopā ar citām toksiskām gāzēm.

Kažokzvēri. Oglekļa monoksīda koncentrācija.

Pakļaušanas ilgums.

Gāzes temperatūra.

Gāzes filtrācija, ko iegūst no motora.

8. punkts.
9. punkts.

Parlamenta ierosinātais teksts

Nr Nosaukums Apraksts Dzīvnieku kategorija Galvenie parametri Šā pielikuma 
II nodaļas 
specifiskās prasības

1. Augstas 
koncentrācijas 
oglekļa 
dioksīds

Pie samaņas esošu dzīvnieku pakļaušana gāzes 
maisījumam, kas satur vairāk nekā 30 % oglekļa 
dioksīda.

Cūkas un mājputni. Oglekļa dioksīda koncentrācija.

Pakļaušanas ilgums.

6. punkts.
7. punkts attiecībā uz 
mājputniem.

2. Zemas 
koncentrācijas 
oglekļa 
dioksīds

Pie samaņas esošu dzīvnieku pakļaušana gāzes 
maisījumam, kas satur mazāk nekā 30 % oglekļa 
dioksīda.

Cūkas un mājputni. Oglekļa dioksīda koncentrācija.

Pakļaušanas ilgums.

Maksimālais intervāls starp 
apdullināšanas reizēm (cūkām).

7. punkts attiecībā uz 
mājputniem.

3. Inertās gāzes Pie samaņas esošu dzīvnieku pakļaušana inerto gāzu 
maisījumam, piemēram, argonam un slāpeklim, kas 
satur mazāk par 2 % skābekļa.

Cūkas un mājputni. Skābekļa koncentrācija.

Pakļaušanas ilgums.

Maksimālais intervāls starp 
apdullināšanas reizēm (cūkām).

7. punkts attiecībā uz 
mājputniem.

4. Oglekļa 
monoksīds (tīrs 
avots)

Pie samaņas esošu dzīvnieku pakļaušana gāzes 
maisījumam, kas satur vairāk nekā 4 % oglekļa 
monoksīda.

Sivēni Gāzes avota kvalitāte.

Oglekļa monoksīda koncentrācija.

Pakļaušanas ilgums.

Gāzes temperatūra.

8. punkts.



PA\754802LV.doc PE416.291v01-00
19/22 PA\754802LV.doc

PE416.291v01-00

LV

Or. en
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Pamatojums

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in 
abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception 
could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% 
CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 
80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be 
approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very 
resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it 
must be stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to come 
from a pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and suffering for 
the animals.  A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source carbon 
monoxide is the use of argon.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. nodaļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Augstas un zemas koncentrācijas oglekļa 
dioksīds, inertās gāzes vai gāzu sajaukumu 
kombinācija mājputniem

7. Augstas un zemas koncentrācijas oglekļa 
dioksīds, inertās gāzes vai gāzu sajaukumu 
kombinācija mājputniem

7.1. Augstas koncentrācijas oglekļa 
dioksīdu nedrīkt izmantot kautuvēs, bet 
vienīgi saimniecībās, lai nonāvētu 
virsnormas cāļus vai slimību izplatības 
ierobežošanas nolūkos.

7.2. Vienīgais izņēmums attiecībā uz 
7.1. punktu ir gadījumos, ja izmanto divu 
fāžu metodi — pirmajā fāzē 30 sekundes 
izmantojot maisījumu, kurā ir 40 % CO2 , 
30 % skābekļa un 30 % slāpekļa, un pēc 
tam, kad putni ir bezsamaņā, — 80 % 
CO2 gaisā. 

Nekādos apstākļos gāzes nedrīkst iekļūt 
kamerā vai vietā, kurā paredzēta mājputnu 
apdullināšana vai nonāvēšana, tādā veidā, 
lai tiktu radīti apdegumi vai bailes no 
nosalšanas vai mitruma trūkuma.

7.3. Nekādos apstākļos gāzes nedrīkst 
iekļūt kamerā vai vietā, kurā paredzēta 
mājputnu apdullināšana vai nonāvēšana, 
tādā veidā, lai tiktu radīti apdegumi vai 
bailes no nosalšanas vai mitruma trūkuma.

7.4. Oglekļa dioksīdu nedrīkst izmantot 
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pīlēm un zosīm.
7.5. Putnus neatasiņo, pirms tie nav 
miruši.

Or. en

Pamatojums

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in 
abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms.  The only exception 
could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% 
CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 
80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be 
approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very 
resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it 
must be stated that CO2 must not be used for fur animals.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2 Dzīvniekus pēc to atvešanas izkrauj, 
cik ātri vien iespējams, un pēc tam nokauj 
bez liekas kavēšanās.

1.2. Dzīvniekus pēc to atvešanas izkrauj, 
cik ātri vien iespējams, un pēc tam nokauj 
bez liekas kavēšanās.

Mājputnu un zaķveidīgo gadījumā
kopējais transportēšanas laiks un laiks starp 
izkraušanu un nokaušanu nedrīkst
pārsniegt 12 stundas.

Kopējais transportēšanas 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) 6 stundas attiecībā uz dzīvnieku 
mazuļiem un dzīvniekiem, kurus nevar 
barot transportēšanas vai izvietošanas 
laikā;

b) 24 stundas attiecībā uz zirgiem un 
cūkām;

b) 12 stundas attiecībā uz visiem citiem 
dzīvniekiem.

c) 29 stundas attiecībā uz atgremotājiem.
Pēc šā termiņa beigām dzīvniekus jāizvieto, Pēc šā termiņa beigām dzīvnieki jāizvieto, 
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jāpabaro un pēc tam attiecīgi jādod 
pietiekošs daudzums barības ar noteiktiem 
intervāliem. Šādos gadījumos dzīvniekus 
nodrošina ar guļvietas segumu vai 
ekvivalentu materiālu, kas garantē 
komforta līmeni, kas piemērots katrai sugai 
un attiecīgajam dzīvnieku skaitam. Šim 
materiālam jāgarantē adekvātu urīna un 
izkārnījumu absorbēšanu.

jāpabaro un pēc tam attiecīgi jādod 
pietiekošs daudzums barības noteiktos 
intervālos. Šādos gadījumos dzīvniekus 
nodrošina ar guļvietas segumu vai 
ekvivalentu materiālu, kas garantē 
komforta līmeni, kas piemērots katrai sugai 
un attiecīgajam dzīvnieku skaitam. Šim 
materiālam jāgarantē adekvāta urīna un 
izkārnījumu absorbēšana.

Or. en

Pamatojums

Lai ievērotu dzīvnieku labturību, ir būtiski saīsināt transportēšanas un izvietošanas laiku. 
Dzīvniekiem, kurus nebaro transportēšanas un/vai izvietošanas laikā, piemēram, mājputniem, 
vēl vairāk jāsaīsina transportēšanas un/vai izvietošanas laiks.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – 1.-1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.-1. Pārvietošanas laikā ar dzīvniekiem 
apietas mierīgi. Tiem nodrošina atbilstīgu 
telpu kustībām un izmanto dzīvnieku bara 
instinktu. Ja nepieciešams, piemēram, 
attiecībā uz zirgiem, dzīvniekus tomēr ved 
atsevišķi. 

Or. en
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