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ĪSS PAMATOJUMS

Direktīvas 86/609/EEK pārskatīšanas neatliekamību noteica ne tikai jauna informācija par 
laboratorijas dzīvnieku dzīves apstākļu etoloģiskajiem aspektiem, bet arī jauni dzīvnieku 
izmantošanas veidi, jo īpaši gēnu inženierijas jomā, lai gan direktīvas pieņemšanas laikā tā 
bija vēsturisks sasniegums un kopš tās pieņemšanas ir sasniegts ievērojams progress, jo īpaši 
saistībā ar 3R principu ieviešanu (Replacement, Reduction and Refinement: izmēģinājumu ar 
dzīvniekiem aizstāšana, izmēģinājuma dzīvnieku skaita samazināšana un izmēģinājuma 
metožu uzlabošana).

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā es ļoti atzinīgi vērtēju 
Komisijas priekšlikumu direktīvas pārskatīšanai. Priekšlikums ietver vērtīgus pasākumus, ar 
kuru palīdzību tiks uzlabota dzīvnieku labturība, līdzās vispārēji pieņemtiem principiem par 
humānām izmēģinājumu metodēm un labu zinātni ieviešot stingrākus noteikumus. Tas ietver 
daudzus jautājumus saistībā ar dzīvnieku, kas tiek izmantoti izmēģinājumu un zinātniskos 
nolūkos, aizsardzību. Tomēr atsevišķās jomās Komisijas priekšlikumu nepieciešams 
pilnveidot.

Raugoties no dzīvnieku labturības viedokļa, es atzinīgi vērtēju direktīvas darbības jomas 
paplašināšanu, ietverot tajā jūtīgus, embrionālā attīstības stāvoklī esošus dzīvniekus un 
bezmugurkaulnieku sugas, kā arī bioloģiskos pamatpētījumus. Es arī atzinīgi vērtēju humānu 
nogalināšanas paņēmienu iekļaušanu direktīvas kontekstā.

Primātu, kas nav cilvēku ģints primāti, izmantošana būtu jāpārtrauc ar tūlītēju lielo pērtiķu un 
savvaļā sagūstīto primātu izmantošanas aizliegumu. „F1” primātu izmantošanas pārtraukšana, 
kas nozīmētu savvaļā sagūstīto primātu pēcnācēju izmantošanas izbeigšanu, ir ļoti svarīga gan 
no ētiskā un dzīvnieku labturības, gan no dabas aizsardzības viedokļa. Šis solis samazinātu 
spiedienu uz savvaļas populācijām un novērstu ar savvaļas primātu tirdzniecību saistīto 
nežēlību.

Pretēji Komisijas priekšlikumā paustajam mēs uzskatām, ka izņēmumi attiecībā uz 
noteikumiem atstātu iespēju šo īpaši apdraudēto sugu izmantošanai laboratoriskajos 
izmēģinājumos. Tāpēc būtu jādzēš tā sauktā drošības klauzula attiecībā uz lielajiem pērtiķiem 
(50. pants). Šāda rīcība ir saskaņā ar Direktīvā 86/609/EEK sākotnēji, pirms vairāk nekā 
divdesmit gadiem, pausto apņemšanos. Aizliegumi vai daļēji aizliegumi par lielo pērtiķu un 
savvaļā sagūstīto primātu izmantošanu procedūrās jau ir spēkā vairākās dalībvalstīs, un lielo 
pērtiķu izmantošana ES teritorijā vairs netiek praktizēta. Tāpēc ir iespējama ātra saskaņošana 
visā Eiropā.

13. pantā minēto 3R principu reāli un praktiski pieejamo metožu obligāta izmantošana ir 
būtisks solis uz priekšu, ja salīdzinām ar mazāk stingrajiem noteikumiem 
Direktīvā 86/609/EEK. Ir būtiski ES mērogā noteikt pieļaujamo sāpju un ciešanu slieksni 
(15. pants). Procedūras, kuras dzīvniekiem rada smagas ciešanas, būtu jāaizliedz.

Tomēr aktuāla ir procedūru klasifikācijas kritēriju neesamība, jo daudzi priekšlikumā ietvertie 
pasākumi ir atkarīgi no smaguma klasifikācijas. Mēs šim jautājumam piedāvājam iespējamu 
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risinājumu, pievienojot papildu pielikumu, lai nodrošinātu smaguma līmeņu pagaidu 
definīcijas.

Attiecībā uz procedūrās izmantotajām metodēm būtu jāuzlabo toksikoloģiskie pētījumi, kuru 
veikšanas rezultātā iestājas dzīvnieka nāve (šajā jomā ir panākts zināms progress), lai 
novērstu dzīvnieku ciešanas laikā, kad nāves iestāšanās ir nenovēršama. Eksperimentu 
rezultātā radušos ciešanu līmeņu fiksēšanai, analīzei un ziņošanai par tiem būtu jābūt 
obligātai, lai sniegtu ētiskās pārraudzības un apstiprināšanas procesam nepieciešamo 
informāciju.

Ētiskās pārraudzības un apstiprināšanas principi (IV nodaļa) ir būtiskāko elementu vidū.
Ētikas pārskatiem, kas jau tiek izmantoti 21 dalībvalstī, jābūt apstiprināšanas procesa 
neatņemamai sastāvdaļai, lai salīdzinātu dzīvnieku izmantošanu zinātniskajos pētījumos ar 
ētiskajiem apsvērumiem. To būtiska daļa ir kaitējumu/ieguvumu novērtējums, kurā veikts 
dzīvnieku izmantošanas salīdzinājums ar sagaidāmajiem ieguvumiem cilvēku veselībai, 
medicīniskajiem pētījumiem vai reglamentējošām prasībām. Turklāt retrospektīvs 
novērtējums veicinās labu zinātni, kā arī dzīvnieku labturību un R3 principu ievērošanu.

Es atzinīgi vērtēju dalībvalstu pārbaudes (33. pants), kas paredz vismaz vienu iepriekš 
neizziņotu pārbaudi gadā. Tāpat es uzskatu, ka būtu jāizveido ES inspekcija iepriekš 
neizziņotu pārbaužu veikšanai iestādēs, lai dalībvalstīs nodrošinātu vienotu un pareizu 
smaguma klasifikācijas piemērošanu. Dalībvalstīs veikto pārbaužu ziņojumi un rezultāti (īpaši 
saistībā ar šīs direktīvas pārkāpumiem) būtu jāpublicē.

Tāpat atzinīgi tiek vērtēta 40. pantā ierosinātā palielinātā pārredzamība, ņemot vērā 
nepieciešamību aizsargāt konfidenciālu informāciju, kā arī Komisijas un dalībvalstu 
pienākumu veicināt alternatīvu procedūru izstrādi metodēm, kas ietver dzīvnieku izmantošanu 
(45. pants). Tas attiecas arī uz dalībvalstu laboratoriju izveidi palīdzības sniegšanai alternatīvo 
metožu apstiprināšanā.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Mērķi
Šīs direktīvas mērķis ir cik drīz vien 
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iespējams pilnībā aizstāt procedūras, 
kurās dzīvu dzīvnieku izmanto 
zinātniskiem nolūkiem, atvieglojot un 
veicinot alternatīvu metožu attīstību un 
nodrošinot, ka tiesību aktos pienācīgi 
atspoguļo sabiedrības viedokli par to, kad 
dzīvnieku izmantošana ir pieņemama, 
vienlaikus nodrošinot augstu aizsardzības 
līmeni dzīvniekiem, kurus izmanto šādās 
procedūrās, cita starpā ar šādiem 
pasākumiem:
(a) regulāri pārskatot dzīvnieku 
aizsardzības pasākumus un nosacījumus 
atbilstoši kuriem dzīvniekus var izmantot 
zinātniskiem nolūkiem,
(b)ar augstu pārredzamības līmeni 
attiecībā uz dzīvnieku izmantošanu, un 
informējot sabiedrību par dzīvnieku 
aizsardzības pasākumu īstenošanu un 
panākumiem, kas gūti aizstājot metodes, 
kurās izmanto dzīvniekus.

Or. en

Pamatojums

Ievērojami samazināt to dzīvnieku skaitu, kurus izmanto zinātniskiem nolūkiem, kā arī 
dzīvnieku ciešanu līmeni ES var panākt tikai ar precīzu definīciju izmantošanu. 

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „procedūra” ir dzīvnieka izmantošana 
jebkādam eksperimentam vai citam 
zinātniskam mērķim ar zināmu vai 
nezināmu iznākumu, kas var dzīvniekam 
izraisīt sāpes, ciešanas, diskomfortu vai 
ilgstošu kaitējumu, ieskaitot jebkādas 
darbības, kuras izraisa vai var izraisīt 
dzīvnieka piedzimšanu šādā stāvoklī vai 
jaunas ģenētiski modificētas dzīvnieku

(1) „procedūra” ir dzīvnieka izmantošana 
jebkādam eksperimentam vai citam 
zinātniskam mērķim ar zināmu vai 
nezināmu iznākumu, kas var dzīvniekam 
izraisīt sāpes, ciešanas, diskomfortu vai 
ilgstošu kaitējumu, ieskaitot nāvi un
jebkādas darbības, kuras izraisa vai var 
izraisīt dzīvnieka piedzimšanu šādā 
stāvoklī vai jaunas ģenētiski modificētas 
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līnijas rašanos; dzīvnieku līnijas rašanos;

Or. en

Pamatojums

Definīcijas „procedūra” grozījums precizē, ka nāve ir „ilgstošs kaitējums” , kas varētu būt 
saprotams sabiedrībai (bet Apvienotās Karalistes tiesa ir pieņēmusi pretēju lēmumu).

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „projekts” ir darba programma, kam ir 
noteikts zinātnisks mērķis un kas ietver 
vienu vai vairākas procedūras;

(2) „projekts” ir darba programma, kam ir 
noteikts zinātnisks mērķis un kas ietver 
vienu vai vairākas procedūras un kuram ir 
iespējams veikt atsevišķu ētisko 
novērtējumu;

Or. en

Pamatojums

Definīcijas „projekts” grozījums precizē, ka projekti nedrīkst būt tik plaši, ka nav iespējams 
veikt ētisko novērtējumu.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) ,,konfidenciāla informācija” ir 
informācija, kuras nesaskaņota 
publiskošana var radīt kaitējumu tās 
īpašnieka vai trešās puses likumīgām 
komerciālām vai pētniecības interesēm.

Or. en
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Pamatojums

Jauna ,,konfidenciālas informācijas” definīcija ir nepieciešama, jo tā ir atbilstoša citiem šā 
priekšlikuma pantiem.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) fundamentālie pētījumi zināšanu 
attīstībai bioloģijas vai uzvedības zinātnēs;

(1) fundamentālie pētījumi zināšanu 
attīstībai bioloģijas vai uzvedības zinātnēs, 
ja ir reālas izredzes, ka iegūtās zināšanas 
būs lietderīgas 2. punktā izklāstītajiem 
mērķiem;

Or. en

Pamatojums

Lai efektīvi precizētu un samazinātu gadījumus, kad dzīvniekus izmanto eksperimentiem, 
procedūru mērķis ir skaidri jādefinē un jāierobežo. Ir svarīgi, ka dzīvniekus izmantotu tikai 
pamatpētījumiem, kad ir reālas izredzes gūt svarīgus ieguvumus. Pētnieku interešu 
apmierināšana nav pietiekams pamatojums.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgi no 1. punkta, cilvēkpērtiķus 
procedūrās neizmanto, izņemot gadījumus, 
kad izmanto 50. panta drošības klauzulu.

2. Neatkarīgi no 1. punkta, cilvēkpērtiķus 
procedūrās neizmanto.

Or. en

Pamatojums

Cilvēkpērtiķu izmantošanas aizliegums ir galīgs, jo ir plaši izplatīts uzskats, ka augsti attīstītu 
dzīvnieku izmantošana nav morāli pamatota.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes var piešķirt 
izņēmumus no 1. punkta, ja ir zinātnisks 
pamatojums tam, ka procedūras mērķi nav 
iespējams sasniegt, izmantojot dzīvnieku, 
kas audzēts izmantošanai procedūrās.

2. Attiecībā uz 10. pantu, kompetentās 
iestādes var piešķirt izņēmumus no 
1. punkta, ja ir neapstrīdams zinātnisks un 
sociāls pamatojums tam, ka procedūras 
mērķi nav iespējams sasniegt, izmantojot 
dzīvnieku, kas audzēts izmantošanai 
procedūrās.

Or. en

Pamatojums

Savvaļas dzīvnieki var izjust lielākas ciešanas salīdzinājumā ar dzīvniekiem, kas audzēti 
izmantošanai procedūrās. Šādu dzīvnieku izmantošanu var paredzēt tikai ļoti retos gadījumos.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, sākot ar dienu, kas noteikta 
III pielikumā, dalībvalstis nodrošina, ka 
minētajā pielikumā minētos primātus 
(izņemot cilvēku ģints primātus) var 
izmantot procedūrās tikai tad, ja tie ir 
pēcteči nebrīvē audzētiem primātiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav pamatoti ilgstoši ļaut izmantot nebrīvē audzētus primātus, kāda varētu būt Komisijas 
iecere.  Visām II pielikumā uzskaitītajām sugām bez izņēmuma jābūt audzētām izmantošanai 
procedūrās.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes var piešķirt 
izņēmumus no 1. punkta, ja tam ir 
zinātnisks pamatojums.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījuma pamatojumu 10. panta 1. punktam.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja anestēzija ir pretrunā ar procedūras 
mērķi, ja vien procedūra nav saistīta ar 
nopietniem ievainojumiem, kas var izraisīt
stipras sāpes.

(b) ja anestēzija ir pretrunā ar procedūras 
mērķi, ar nosacījumu, ka procedūra 
izraisīs tikai vieglais sāpes vai stresu.

Or. en

Pamatojums

Pārskatītās direktīvas galvenais mērķis ir dzīvnieku aizsardzība un ciešanu samazināšana, 
kādas tie varētu izjust procedūras laikā. Sāpes, ciešanas un stress ir jānovērš vai vismaz šiem 
pārdzīvojumiem ir jābūt viegliem visos gadījumos, pat tad, kad procedūra tiek veikta bez 
anestēzijas vai atsāpinātājiem.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka dzīvniekiem 
nedod zāles, kas liedz vai traucē tiem 
izrādīt sāpes, bez pietiekamas anestēzijas 
vai atsāpināšanas.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka dzīvniekiem 
nedod zāles, kas liedz vai traucē izrādīt 
sāpes;

Tādos gadījumos ir jāsniedz zinātnisks 
pamatojums un dati par anestēzijas vai 
atsāpināšanas režīmu.

Or. en

Pamatojums

Pilnībā nepieņemami, ka dzīvniekiem tiek dotas zāles, kas liedz izrādīt sāpes.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dzīvniekam, kurš var ciest ievērojamas 
sāpes pēc anestēzijas izbeigšanās, lieto 
profilaktisku vai pēcoperācijas 
atsāpināšanu vai izmanto citu piemērotu 
sāpju mazināšanas paņēmienu, ja vien tas ir 
savienojams ar procedūras mērķi. Ja 
pretsāpju līdzekļu lietošana nav iespējama, 
dzīvnieks nekavējoties nogalināms ar 
humānu paņēmienu.

5. Dzīvniekam, kurš var ciest sāpes pēc 
anestēzijas izbeigšanās, lieto profilaktisku 
vai pēcoperācijas atsāpināšanu vai izmanto 
citu piemērotu sāpju mazināšanas 
paņēmienu, ja vien tas ir savienojams ar 
procedūras mērķi. Ja sāpju mazināšanas 
metodes lietošana nav iespējama, dzīvnieks 
nekavējoties nogalināms ar humānu 
paņēmienu. Nekādā gadījumā nav 
pieļaujams, ka dzīvniekam rada sāpes, 
kuras ir lielākas par vieglām sāpēm pēc 
anestēzijas izbeigšanās.

Or. en
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Pamatojums

Skatīt grozījuma pamatojumu 14. panta 2. punkta b) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina visu procedūru 
klasificēšanu — „līdz vieglai”, „mērena”, 
„smaga” vai „neatgriezeniska” —, 
balstoties uz sāpju, ciešanu, diskomforta 
un ilgstoša kaitējuma potenciālo ilgumu 
un intensitāti, manipulāciju biežumu, 
nespēju apmierināt etoloģiskās vajadzības 
un anestēzijas un/vai atsāpinātāju 
lietojumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sāpju pakāpes definīcijas ir jāsaskaņo visā Eiropas Savienībā un pagaidu definīcijas ir 
nepieciešamas, kamēr Komisija apstiprina galīgās definīcijas.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Komisija līdz...*sniedz priekšlikumu 
sāpju smaguma definīcijām, kurās vismaz 
iekļauj definīcijas „līdz vieglām”, 
„mērenām” un „smagām” sāpēm. Līdz 
noteiktajam datumam dalībvalstīs kā 
vadlīniju piemēro pagaidu paskaidrojošas 
definīcijas, kas noteiktas VIIa pielikumā.
18 mēneši pēc šās direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.
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Or. en

Pamatojums

Skatīt 15. panta 1) punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) neskarot 1. punktu kopumā, katra 
dzīvnieku audzēšanas, piegādes un 
izmantošanas iestāde nodrošina, ka 
vismaz viena (vai vairākas, ja 
nepieciešams) apmācītas personas 
jebkurā diennakts laikā ir uz vietas, lai 
rūpētos par dzīvnieku labturību un 
nepieciešamības gadījumā tos eitanazētu 
vai izsauktu veterinārārstu.

Or. en

Pamatojums

Ir saprotams, ka dzīvniekiem, kuri tiek pakļauti invazīvām procedūrām, jebkurā diennakts 
laikā būtu vajadzīga aprūpe (veterinārā vai cita veida.)  Nav iespējams paredzēt, kad 
dzīvnieku būs nepieciešams aprūpēt vai arī to veikt tikai noteiktajā darba laikā. Profesionālas 
veterinārijas vadlīnija nosaka, ka veterinārārsti ir pieejami, lai jebkurā diennakts laikā 
sniegtu ārkārtas palīdzību saviem klientiem. Laboratorijas gadījumā, kā arī citos gadījumos 
ir nepieciešams, ka ir kāds darbinieks, kas var izsaukt veterinārārstu.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pastāvīgajā ētiskās pārraudzības 
struktūrā ietilpst norīkotais veterinārārsts, 

2. Pastāvīgajā ētiskās pārraudzības 
struktūrā vismaz ietilpst norīkotais 
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persona (-as), kas iestādē atbild par 
dzīvnieku labturību un kopšanu, un —
izmantošanas iestādē — zinātniskā 
personāla pārstāvis.

veterinārārsts, persona (-as), kas iestādē 
atbild par dzīvnieku labturību un kopšanu, 
un — izmantošanas iestādē — zinātniskā 
personāla pārstāvis, personas, kuram ir 
pieredze pārvietošanā, samazināšanā un 
pilnveidē un neatkarīgs neprofesionāls 
darbinieks, kuram ir pieredze dzīvnieku 
labturības nodrošināšanā;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu ētiskās pārraudzības struktūras lēmumu objektivitāti, tās locekļiem ir 
nepieciešams pārstāvēt gan dzīvnieku aizsardzības, gan pētnieku intereses. Lietderīgs 
paraugs ir Ētikas komiteja, kura izvērtē medicīnisko pētījumu ar cilvēkiem ētiskos aspektus.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek saglabāti 
pieraksti par katru iestādei sniegto 
pastāvīgās ētiskās pārraudzības struktūras 
konsultāciju un lēmumiem saistībā ar šo 
konsultāciju.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek saglabāti 
un publicēti pieraksti par katru iestādei 
sniegto pastāvīgās ētiskās pārraudzības 
struktūras konsultāciju un lēmumiem 
saistībā ar šo konsultāciju, uz kuriem 
attiecas konfidenciālas informācijas 
aizsardzība un anonimitāte.

Or. en

Pamatojums

Neskarot konfidenciālu informāciju, ētiskā novērtējuma ziņojums ir jāpublisko, lai Eiropas 
iedzīvotājiem ļautu saņemtu pilnīgu un neizkropļotu informāciju par eksperimentiem ar 
dzīvniekiem.
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katram primātam (izņemot cilvēku ģints 
primātus) izveido individuālu biogrāfiskās 
uzskaites kartīti, kuru kārto visu dzīvnieka 
mūžu.

2. Katram primātam (izņemot cilvēku ģints 
primātus), kaķim un sunim izveido 
individuālu biogrāfiskās uzskaites kartīti, 
kuru kārto visu dzīvnieka mūžu.

Or. en

Pamatojums

Lai gan šķiet, ka Eiropas Komisija saprot, cik svarīgi ir uzglabāt informāciju par primātiem, 
kas nepieder pie cilvēku ģints primātiem, kaķiem un suņiem (un tādējādi atzīst jautājuma par 
šīm konkrētajām sugām pretrunīgumu), nav skaidrs, kāpēc pienākums uzglabāt individuālās 
uzskaites kartītes attiecas tikai primātiem, kuri nepieder pie cilvēku ģints primātiem. Tas 
noteikti ir svarīgi pētniecības nolūkiem, kuri ir diezgan tāli no dzīvnieku labturības 
apsvērumiem. To vajadzētu paplašināt, iekļaujot vismaz kaķus un suņus (pieņemot, ka šādas 
procedūras tiek atļauts turpināt attiecīgajā laikā).

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
33. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visu inspekciju pierakstus glabā vismaz 
piecus gadus.

4. Visu inspekciju pierakstus glabā vismaz 
piecus gadus, kā arī Komisijas tīmekļa 
vietnē anonīmā veidā, izņemot 
konfidenciālu informāciju, publicē 
inspekciju ziņojumu kopsavilkumus, sīki 
norādot ikvienu gadījumu, kad nav 
izpildītas direktīvā norādītas prasības.

Or. en

Pamatojums

Pārskatītajā direktīvā ir jānosaka pārredzamības un atbildības princips  Tāpēc ar 
pārkāpumiem saistītās informācijas publicēšana ir svarīga, lai sabiedrību informētu par 
reālo situāciju dzīvnieku izmantošanā eksperimentiem. 

Adlib Express Watermark



PA\767040LV.doc 15/30 PE420.060v01-00

LV

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var veikt valsts inspekciju 
infrastruktūras un darbības kontroli 
dalībvalstīs.

1. Komisija ieceļ ES inspektorus, lai 
veiktu valsts inspekciju infrastruktūras un 
darbības inspekcijas dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

ES inspekcijas izveide, kas sniegtu ziņojumus ES iedzīvotājiem un apkopotu paraugprakses 
ES teritorijā, nodrošinātu dzīvnieku labturības standartu minimumu, kurus vienoti jāpiemēro 
ES dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts, kuras teritorijā veic 
kontroli, sniedz ekspertiem visu uzdevumu 
veikšanai vajadzīgo palīdzību. Komisija 
informē attiecīgās dalībvalsts kompetento 
iestādi par kontroles rezultātiem.

2. Dalībvalsts, kuras teritorijā veic 
inspekciju, sniedz ES inspektoriem visu 
vajadzīgo palīdzību viņu pienākumu 
veikšanai. Komisija informē attiecīgās 
dalībvalsts kompetento iestādi par 
kontroles rezultātiem un sniedz ziņojumu 
iedzīvotājiem un ieinteresētajām pusēm 
par ES inspektoru veiktajām inspekcijām.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 34. panta 1) punkta grozījuma pamatojumu.

Adlib Express Watermark



PE420.060v01-00 16/30 PA\767040LV.doc

LV

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde veic pasākumus, lai ievērotu 
kontroles rezultātus.

3. Attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde veic pasākumus, lai ņemtu vērā ES 
inspektoru ieteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) iestādes veikts ētiskā novērtējuma 
ziņojums;

Or. en

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) projekts ir zinātniski pamatots vai 
jāīsteno saskaņā ar tiesību aktiem;

(a) projektam ir pietiekams zinātniskais 
pamatojums;

Or. en

Pamatojums

Kompetentajai iestādei ir jānodrošina, ka visi projekti ir zinātniski pamatoti.
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Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) projekta mērķi attaisno dzīvnieku
izmantošanu;

(b) projekta mērķi un iespējamās sāpes, 
ciešanas, diskomforts vai ilgstošs 
kaitējums, kas būs saistīts ar dzīvniekiem, 
attaisno to izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) ja novērtē vielas, savienojama vai 
produkta drošumu vai iedarbīgumu, 
izmantošanu, kurai tas ir paredzēts vai 
varētu pievienot.

Or. en

Pamatojums

Visi projekti ir retrospektīvi jānovērtē, nediskriminējot. Efektīviem novērtēšanas noteikumiem 
ir loģiski jāizriet no reālās situācijas izpratnes attiecībā uz dzīvnieku ciešanām un pētījuma 
reālajiem sniegtajiem ieguvumiem. Retrospektīvs novērtējums ir svarīgs gan pētniecībai, gan 
dzīvnieku labturībai.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Visu projekti to realizācijas laika ir 
jāpārskata un retrospektīvi jānovērtē pēc 
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to pabeigšanas.

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījuma pamatojumu 37. panta 2. punkta ea) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kāds kaitējums ir nodarīts dzīvniekiem, 
ieskaitot izmantoto dzīvnieku skaitu un 
sugas un procedūru smagumu;

(b) kāds kaitējums ir nodarīts dzīvniekiem, 
ieskaitot izmantoto dzīvnieku skaitu un 
sugas un dzīvniekiem nodarītā kaitējuma 
veidu, apjomu un ilgumu.

Or. en

Pamatojums

Efektīviem novērtēšanas noteikumiem ir loģiski jāizriet no reālās situācijas izpratnes attiecībā 
uz dzīvnieku ciešanām un pētījuma reālajiem sniegtajiem ieguvumiem

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot 3. punktu, visi projekti, kuros 
izmanto tikai tādas procedūras, kas 
klasificētas kā „līdz vieglai”, ir atbrīvoti 
no prasības par retrospektīvo 
novērtēšanu.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Visi projekti ir retrospektīvi jāizvērtē, nediskriminējot.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) ētiskā novērtējuma rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatojoties uz ētiskās izvērtēšanas 
rezultātiem, izmantošanas iestāde 
netehniskajā projekta kopsavilkumā 
norāda, vai un kādā termiņā veicama 
projekta retrospektīvā novērtēšana.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Informācijas, kas nav konfidenciāla un nesatur personas datus, ir jāpublisko, lai nodrošinātu, 
ka tiek novērsti vis šķēršļi sabiedrībai veikt kontroli, un tiek panākta pienācīga atbildība. Tas 
ir svarīgi cilvēku veselībai un dzīvnieku labklājībai. Tas attiecas uz pārkāpumiem un gan 
negatīviem, gan pozitīviem no projektiem izrietošiem datiem, kuri nav konfidenciāli (pozitīvi 
dati ir ļoti svarīgi cilvēku veselībai). Ir jāpublicē visi netehniski kopsavilkumi.
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Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis publisko atļauto projektu 
netehniskos kopsavilkumus un to 
atjauninājumus.

4. Dalībvalstis publisko un padara viegli 
pieejamus atļauto projektu kopsavilkumus 
un to atjauninājumus kopā ar jebkuru citu 
informāciju, kura nav konfidenciāla vai 
kuras atklāšana publiskotu personas 
identitāti vai audzēšanas, piegādes vai 
izmantotājas iestādes datus un kuru 
iesaistīšanās dzīvnieku pētniecībā jau 
nebija publiskota. Cita informācija ietver 
gan negatīvus, gan pozitīvus projektu 
datus.

Or. en

Pamatojums

Sk. 40. panta 2) punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Nosakot konfidenciālas un personīgas 
informācijas aizsardzību, dalībvalstis 
publisko datus, kas nav personas dati, 
attiecībā uz šīs direktīvas, valsts tiesību 
aktu un pilnvaru pārkāpumiem.

Or. en

Pamatojums

Sk. 40. panta 2) punkta grozījuma pamatojumu.
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts atzīst citas dalībvalsts 
sniegtos datus, kas vajadzīgi saskaņā ar 
tiesību aktiem un iegūti, veicot Kopienas 
tiesību aktos atzītas procedūras, izņemot 
gadījumus, ja jāveic papildu procedūras 
attiecībā uz datiem, kas skar sabiedrības 
veselības aizsardzību, drošību vai vidi.

1. Katra dalībvalsts atzīst citas dalībvalsts 
sniegtos datus, kas iegūti veicot Kopienas 
tiesību aktos atzītas procedūras vai 
saskaņā ar tiem.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība starp dalībvalstīm varētu palīdzēt izvairīties no eksperimentu ar dzīvniekiem 
dublēšanās. Informācijai par negatīviem un pozitīviem procedūru rezultātiem ir jābūt 
pieeejamai pētniekiem, lai novērstu nevajadzīgas dzīvnieku ciešanas.

Šāda datu apmaiņas sistēma jau pastāv REACH Regulā (30.pants). Pētniekiem būtu jānosaka 
par pienākumu veikt pienācīgus soļus, lai nodrošinātu, ka dati par dzīvniekiem jau nav 
sagatavoti. Tikai tad, ja esošie dati nav zinātniski ticami un ir pietiekama sociālā 
nepieciešamība, var atļaut atkārtotas procedūras ar dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vajadzība pēc testēšanas nav 
noteikta tiesību aktos, tad dalībvalstis 
nodrošina procedūrās iegūto datu kopīgu 
izmantošanu, ievērojot noteikumus par 
konfidenciālas informācijas aizsardzību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sk. 44. panta 1) punkta grozījuma pamatojumu.
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Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Pirms projekta iesniegšanas atļaujas 
saņemšanai, persona, kas ir paredzējusi 
veikt procedūru, veic pienācīgus soļus, lai 
pārliecinātos, vai attiecīgie dati saistībā ar 
ierosināto projektu jau nav pieejami un ja 
ir, tiem piekļūt, tostarp sniedzot 
ieguldījumu attiecībā uz tā izmaksām. 
Dalībvalstis tādā pašā veidā pirms 
atļaujas piešķiršanas pārbauda, vai šādi 
dati pastāv.

Or. en

Pamatojums

Sk. 44. panta 1) punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b. Ja attiecīgie dati ir pienācīgi pieejami, 
dalībvalstis tikai tad piešķir atļauju 
projektam, ja tas ir nepieciešams 
sabiedrības veselības, drošības vai vides 
aizsardzībai.

Or. en

Pamatojums

Sk. 44. panta 1) punkta grozījuma pamatojumu.
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Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
45. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un dalībvalstis veicina tādu 
alternatīvu pieeju izstrādi un validāciju, 
kuras varētu sniegt tādu pašu vai vēl 
plašāku informāciju kā tā, kas iegūta 
procedūrās ar dzīvniekiem, bet kuras nav 
saistītas ar dzīvnieku izmantošanu vai 
kurās izmanto mazāk dzīvnieku, vai kuras 
saistītas ar mazāk sāpīgām procedūrām, un 
veic citus pasākumus, ko tās uzskata par 
vajadzīgiem pētniecības veicināšanai šajā 
jomā.

Komisija un dalībvalstis finansiāli un citā 
veidā veicina tādu alternatīvu pieeju 
izstrādi un attiecīgā gadījumā zinātnisku
validāciju, kuras paredzētas, lai sniegtu 
salīdzināma līmeņa informāciju kā tā, kas 
iegūta procedūrās ar dzīvniekiem, bet kuras 
nav saistītas ar dzīvnieku izmantošanu vai 
kurās izmanto mazāk dzīvnieku, vai kuras 
saistītas ar mazāk sāpīgām procedūrām, un 
veic citus pasākumus, ko tās uzskata par 
vajadzīgiem pētniecības veicināšanai šajā 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts līdz [viena gada laikā 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] norīko 
valsts references laboratoriju tādu 
alternatīvu metožu validācijai, ar kurām 
aizstāj, samazina un pilnveido dzīvnieku 
izmantošanu.

1. Katra dalībvalsts līdz [ viena gada laikā 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] norīko 
valsts alternatīvo metožu validācijas 
izcilības centru, kurā iekļauj references 
laboratoriju alternatīvu metožu validācijai 
attiecībā uz testiem ar dzīvniekiem, kurus 
izmanto regulatīviem mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Pēdējos gados ir panākts ievērojams progress attiecībā uz procedūru, kurās izmanto 
dzīvniekus, aizstāšanu, samazināšanu un pilnveidošanu, izmantojot specializētu pētniecību, 
paraugprakses apmaiņu un pētījumu validāciju, kuri veikti saskaņā ar starptautiskajiem 
standartiem. Ir jāpalielina centieni šajā jomā, lai veicinātu dzīvnieku labturību un samazinātu 
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dzīvnieku ciešanas, un valsts alternatīvo metožu validācijas centru izveide varētu dot 
koordinētas un stratēģiski koncentrētas darbības.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var norīkot par valsts 
references laboratorijām tikai 
laboratorijas, kas ir akreditētas saskaņā 
ar Direktīvu Nr. 2004/10/EK.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sk. 46. panta 1) punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valsts references laboratorija atbilst 
šādām prasībām:

3. Valsts alternatīvo metožu validācijas 
izcilības centri atbilst šādām prasībām:

Or. en

Pamatojums

Sk. 46. panta 1) punkta grozījuma pamatojumu.
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Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Katra dalībvalsts paziņo Komisijai savas 
references laboratorijas iestādes 
nosaukumu un adresi. Komisija publisko 
valstu references laboratoriju sarakstu.

6. Katra dalībvalsts paziņo Komisijai sava 
izcilības centra un references laboratorijas 
iestādes nosaukumu un adresi. Komisija 
publisko valstu izcilības centru un
references laboratoriju sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Sk. 46. panta 1) punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Apspriedusies ar valstu references 
laboratorijām, Komisija nosaka 
validācijas pētījumu prioritātes un sadala 
uzdevumus starp šīm laboratorijām 
minēto pētījumu veikšanai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sk. 46. panta 1) punkta grozījuma pamatojumu.
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Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var II–VII pielikumu pielāgot 
tehnikas un zinātnes attīstībai.

Komisija var I–VIIa pielikumu pielāgot 
tehnikas un zinātnes attīstībai.

Or. en

Pamatojums

Bezmugurkaulnieku, tostarp kāpuru formas, kuri barojas pastāvīgi, saraksts būtu attiecīgi 
jāpārskata saskaņā ar tehniskajiem un zinātnes sasniegumiem.

Sk. 15. panta 1) punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
50. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteikumi nav nepieciešami, jo tam, ka cilvēkveidīgos pērtiķus nevajadzētu izmantot 
procedūrās, ir plašs sabiedrības atbalsts.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
53. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pārskata šo direktīvu līdz 
[10 gadu laikā pēc stāšanās spēkā], ņemot 
vērā, kā pilnveidojušās alternatīvās 

Komisijai līdz ...* un pēc tam ik pēc 
pieciem gadiem pārskata šo direktīvu un 
attiecīgos gadījumus ierosina grozījumus, 
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metodes, kas nav saistītas ar dzīvnieku, 
īpaši primātu (izņemot cilvēku ģints 
primātus), izmantošanu, un attiecīgos 
gadījumos ierosina grozījumus.

tostarp grozījumus saistībā ar sugām, 
kuras var izmantot procedūrās un 
projektu veidus, kuriem var piešķirt 
atļauju. To darot, Komisija ievēro šādus 
principus: 
(a) ka šai direktīvai ir jāatspoguļo 
sabiedrības viedoklis par to, kad dzīvnieku 
izmantošana procedūrās ir pamatota un 
par dzīvnieku aprūp, kas tiem pienākas, 
kā arī par zinātnes sasniegumiem;
(b) ka prioritāte ir jāpiešķir tādu 
procedūru samazināšanai un izbeigšanai, 
kuras izraisa lielākās pieļaujamās sāpes, 
ciešanas, diskomfortu vai ilgstošu 
kaitējumu un kuras nav paredzētas, lai 
mazinātu draudus cilvēku dzīvībai vai
mazināt klīniskos apstākļus.
Visu ieinteresēto pušu apstiprinātam 
paredzamajam mērķim ir jābūt procedūru 
izbeigšanai, kurās izmanto dzīvus 
dzīvniekus.
___________

* Pieci gadi no šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas pārskatīšanas procesam ir jābūt pietiekami elastīgam, lai ņemtu vērā turpmākās 
izmaiņas sabiedrības uzskatos, izpratnē par atsevišķu sugu spēju izjust ciešanas un 
alternatīvo metožu izstrādes gaitu un zinātnes attīstību kopumā. Visu direktīvas būtisko 
elementu regulāra pārskatīšana ir svarīga, lai nodrošinātu, ka tiesību akti ES atspoguļo 
pašreizējo dzīvnieku labturības standartu minimumu, iegūstot zinātniskas zināšanas, 
sabiedrības viedokli un paraugprakses.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas īstenošanai dalībvalstis var svītrots
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norīkot struktūras, kuras nav valsts 
iestādes. Šādi norīkotas struktūras šīs 
direktīvas nolūkiem uzskatāmas par 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas īstenošanu ir jāveic tikai valsts iestādei, tā lai pilnībā tiek piemērots 
pārredzamības princips attiecībā uz iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
55.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

55.a pants
Produktu, kuri nav izstrādāti saskaņā ar 

šo direktīvu, laišana tirgū
1. Ir jāaizliedz monoklonālu antivielu, 
kuras iegūtas izmantojot ascīta metodi, 
importēšana un laišana tirgū, ja ir 
pieejamas pietiekamas alternatīvas 
metodes, kurās neizmanto dzīvniekus.
2. Komisija rīkojoties saskaņā ar 
51. panta noteikto procedūru vismaz reizi 
gadā izskata, vai ir jāaizliedz arī citu 
produktu importēšana un laišana tirgū 
Kopienā, pamatojoties uz to, ka tie varētu 
būt izstrādāti, izmantojot alternatīvas 
metodes vai varētu būt izstrādāti saskaņā 
ar nosacījumiem, kas būtiski atšķiras no 
šajā direktīvā noteiktajiem.

Or. en

Pamatojums

In response to a Written European Parliamentary question (Written question by Jens Holm 
(GUE/NGL) to the Commission (27 October 2008) answered on the 15th of January 2009 by 
Commissioner Dimas on behalf of the European Commission), the European Commission has 
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confirmed that the production of MAbs by the (extremely painful) mouse ascites method is no 
longer scientifically necessary, except in rare cases. It is therefore unacceptable that MAbs 
unnecessarily thus produced should be imported into the EU. A ban on their import would be 
WTO-complaint (Article XX(a) of GATT (public morals)) because, as the Proposal clearly 
recognises, there is a moral imperative to use non-animal alternatives wherever possible and 
it makes no sense if that principle can be circumvented by imports into the EU. The EU 
should also consider on a regular basis whether the import of other specific products 
developed in ways which would not be permitted under the revised Directive should be 
prohibited. This would not extend to all products but be decided on a case-by-case basis.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
III Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
VIIa Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIIa Pielikums
Smaguma pakāpju vispārējs pagaidu 

apraksts (Direktīvas 15. pants)
Nav stresa: 0 smaguma pakāpe
Iejaukšanās dzīvnieku organismā un 
manipulācijas ar dzīvniekiem 
eksperimentālos nolūkos, kuru rezultātā 
dzīvnieki nejūt sāpes, ciešanas, netiek 
ievainoti vai neizjūt lielu trauksmi un nav 
būtisku dzīvnieka vispārējā stāvokļa 
traucējumu. Veterinārās prakses piemēri: 
asins paraugu noņemšana 
diagnosticēšanas nolūkiem; zāļu 
injicēšana zem ādas.
Viegls stress: 1. smaguma pakāpe
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Iejaukšanās dzīvnieku organismā vai 
manipulācijas ar dzīvniekiem 
eksperimentālos nolūkos, kad dzīvnieki 
izjūt īslaicīgu vieglu stresu (sāpes vai tiek 
ievainoti).
Veterinārās prakses piemēri: zāļu 
injicēšana, kad nepieciešams izmantot 
sapīšanu; vīriešu dzimuma dzīvnieku 
kastrācija, izmantojot anestēziju.
Vidējs stress: 2. smaguma pakāpe
Iejaukšanās dzīvnieku organismā un 
manipulācijas ar dzīvniekiem 
eksperimentālos nolūkos, kad dzīvnieki 
izjūt īslaicīgu vidēju stresu, ilgu vai 
ilgstošu vidēju stresu (sāpes, ciešanas vai 
tiek ievainoti, ļoti lielu satraukumu vai 
būtiskus vispārējā stāvokļa traucējumus).
Veterinārās prakses piemēri: viena kājas 
kaula lūzuma ķirurģiska ārstēšana; 
sieviešu dzimtas dzīvnieku kastrācija.
Smags stress: 3. smaguma pakāpe
Iejaukšanās dzīvnieku organismā un 
manipulācijas ar dzīvniekiem 
eksperimentālos nolūkos, kas dzīvniekiem 
izraisa smagu stresu vai rada vidēji ilgu 
vai ilgstošu vidēju stresu (stipras sāpes, 
ilgākas ciešanas vai tos smagi ievaino, ļoti 
lielu un pastāvīgu trauksmi vai būtiskus 
un pastāvīgus vispārējā stāvokļa 
traucējumus). 
Veterinārās prakses piemēri: 
prognozējamas letālas infekciju un 
neoplastiskas slimības bez priekšlaicīgas 
eitanāzijas.

Or. en

Pamatojums

Sk. 15. panta 1) punkta grozījuma pamatojumu.
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