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Pakeitimas 1
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Komisijos ataskaitą dėl 
Reglamento (EB) Nr. 1/2005 poveikio, 
kurioje daroma išvada, kad reglamento 
taikymas buvo naudingas gyvūnų gerovės 
juos vežant atžvilgiu, tačiau ir toliau išlieka 
rimtų problemų, susijusių su vežamų 
gyvūnų gerove1; apgailestauja, kad šioje 
ataskaitoje neatsižvelgta į reglamento 
5 konstatuojamąją dalį, kurioje teigiama, 
kad „gyvūnų gerovės labui būtina kiek 
įmanoma riboti gyvūnų, tarp jų ir skerstinų, 
vežimą tolimais atstumais“;

1. teigiamai vertina Komisijos ataskaitą dėl 
Reglamento (EB) Nr. 1/2005 poveikio, 
kurioje daroma išvada, kad reglamento 
taikymas buvo naudingas gyvūnų gerovės 
juos vežant atžvilgiu, tačiau ir toliau išlieka 
rimtų problemų, susijusių su vežamų 
gyvūnų gerove; apgailestauja, kad 
Komisija neketina siūlyti jokių ES teisės 
aktų, kuriais reglamentuojamas gyvūnų 
vežimas, pakeitimų; apgailestauja, kad 
šioje ataskaitoje neatsižvelgta į reglamento 
5 konstatuojamąją dalį, kurioje teigiama, 
kad „gyvūnų gerovės labui būtina kiek 
įmanoma riboti gyvūnų, tarp jų ir skerstinų, 
vežimą tolimais atstumais“;

Or. en

Pakeitimas 2
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Komisijos ataskaitą dėl 
Reglamento (EB) Nr. 1/2005 poveikio, 
kurioje daroma išvada, kad reglamento 
taikymas buvo naudingas gyvūnų gerovės 
juos vežant atžvilgiu, tačiau ir toliau išlieka 
rimtų problemų, susijusių su vežamų 
gyvūnų gerove1; apgailestauja, kad šioje 
ataskaitoje neatsižvelgta į reglamento 
5 konstatuojamąją dalį, kurioje teigiama, 
kad „gyvūnų gerovės labui būtina kiek 
įmanoma riboti gyvūnų, tarp jų ir skerstinų, 

1. teigiamai vertina Komisijos ataskaitą dėl 
Reglamento (EB) Nr. 1/2005 poveikio, 
kurioje daroma išvada, kad reglamento 
taikymas buvo naudingas gyvūnų gerovės 
juos vežant atžvilgiu, tačiau ir toliau išlieka 
kai kurių problemų, susijusių su vežamų 
gyvūnų gerove, kaip reglamento 
įgyvendinimo trūkumų pasekmė, nes jis 
buvo skirtingai aiškinamas; primena
reglamento 5 konstatuojamąją dalį, kurioje 
teigiama, kad „gyvūnų gerovės labui būtina 
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vežimą tolimais atstumais“; kiek įmanoma riboti gyvūnų, tarp jų ir 
skerstinų, vežimą tolimais atstumais“;

Or. es

Pakeitimas 3
Horst Schnellhardt

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. apgailestauja, kad Reglamentas 
(EB) Nr. 1/2005 kai kuriose valstybėse 
narėse įgyvendintas nepakankamai; 
ragina Komisiją skubiai imtis veiksmų, 
kad šis reglamentas būtų visiškai 
įgyvendintas visose valstybėse narėse;

Or. de

Pakeitimas 4
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja, kad ataskaitoje 
neatsižvelgta į EFSA rekomendaciją dėl 
strategijų, skirtų vežamų gyvūnų bei skersti 
vežamų gyvūnų tolimais atstumais kiekiui 
mažinti ir kelionės laikui trumpinti, 
kūrimo, taip siekiant sumažinti su vežimu 
susijusių ligų protrūkių riziką2;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 5
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja, kad ataskaitoje 
neatsižvelgta į EFSA rekomendaciją dėl 
strategijų, skirtų vežamų gyvūnų bei skersti 
vežamų gyvūnų tolimais atstumais kiekiui 
mažinti ir kelionės laikui trumpinti, 
kūrimo, taip siekiant sumažinti su vežimu 
susijusių ligų protrūkių riziką2;

2. pažymi, kad EFSA pateikė 
rekomendaciją dėl strategijų, skirtų vežamų 
gyvūnų bei skersti vežamų gyvūnų tolimais 
atstumais kiekiui mažinti ir kelionės laikui 
trumpinti, kai tik tai įmanoma, taip 
siekiant sumažinti su vežimu susijusių ligų 
protrūkių riziką;

Or. es

Pakeitimas 6
Kartika Tamara Liotard

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. apgailestauja, kad Komisijos 
ataskaitoje neužsimenama apie vieną iš 
Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 
parengtoje mokslinėje nuomonėje 
pateiktų rekomendacijų, kad, pvz., galvijų 
rinkose pirmenybę reikėtų teikti 
tiesioginiam vežimui be sustojimų, kai 
sustojus kyla tiesioginio ar netiesioginio 
sąlyčio su kitų ūkių gyvuliais pavojus1;
__________________
1 EFSA mokslinė nuomonė dėl vežamų 
gyvūnų gerovės, 2011 m. EFSA leidinys 
Nr. 9(1):1966, p. 86.

Or. en

Pakeitimas 7
Julie Girling, Anna Rosbach
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad, sumažinus vežamų gyvūnų 
skaičių vietoj gyvų gyvūnų vežant 
skerdeną, būtų daromas teigiamas poveikis 
aplinkai mažinant taršą, gerinant 
transporto sektoriaus anglies pėdsaką ir 
skatinant vietos gamybos ir vartojimo 
plėtrą;

3. mano, kad, sumažinus vežamų gyvūnų 
skaičių trumpinant ir (arba) ribojant 
gyvūnų kelionių trukmę ir atkuriant vietos 
skerdyklų pajėgumus, siekiant 
sutrumpinti daugumos skersti vežamų 
gyvūnų vežimo atstumus, būtų daromas 
teigiamas poveikis aplinkai ir gyvūnų 
gerovei, taip pat būtų geriau 
kontroliuojami ligų protrūkiai, o tai 
galėtų paskatinti vietos gamybos ir 
vartojimo plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 8
Karl-Heinz Florenz

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad, sumažinus vežamų gyvūnų 
skaičių vietoj gyvų gyvūnų vežant 
skerdeną, būtų daromas teigiamas poveikis 
aplinkai mažinant taršą, gerinant transporto 
sektoriaus anglies pėdsaką ir skatinant 
vietos gamybos ir vartojimo plėtrą;

3. mano, kad, sumažinus vežamų gyvūnų 
skaičių vietoj gyvų gyvūnų vežant 
skerdeną ir mėsą, būtų daromas teigiamas 
poveikis aplinkai mažinant taršą, gerinant 
transporto sektoriaus anglies pėdsaką ir 
skatinant vietos gamybos ir vartojimo 
plėtrą; taip pat nurodo, kad vežti skerdeną 
ar mėsą yra tvariau negu vežti gyvus 
gyvūnus; todėl mano, kad iš esmės labai 
ilgais atstumais turėtų būti vežama tik 
skerdena ar mėsa;

Or. de

Pakeitimas 9
Horst Schnellhardt
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad, sumažinus vežamų gyvūnų 
skaičių vietoj gyvų gyvūnų vežant 
skerdeną, būtų daromas teigiamas poveikis 
aplinkai mažinant taršą, gerinant transporto 
sektoriaus anglies pėdsaką ir skatinant 
vietos gamybos ir vartojimo plėtrą;

3. ragina Komisiją apsvarstyti, pagal 
kokius kriterijus, sumažinus vežamų 
gyvūnų skaičių vietoj gyvų gyvūnų vežant 
skerdeną, būtų daromas teigiamas poveikis 
aplinkai mažinant taršą, gerinant transporto 
sektoriaus anglies pėdsaką ir skatinant 
vietos gamybos ir vartojimo plėtrą;

Or. de

Pakeitimas 10
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad, sumažinus vežamų gyvūnų 
skaičių vietoj gyvų gyvūnų vežant 
skerdeną, būtų daromas teigiamas 
poveikis aplinkai mažinant taršą, gerinant
transporto sektoriaus anglies pėdsaką ir
skatinant vietos gamybos ir vartojimo 
plėtrą;

3. mano, kad, būtina ištirti vežimo 
pranašumus vietoj gyvų gyvūnų vežant 
skerdeną, siekiant išsiaiškinti, kuri iš šių 
dviejų vežimo rūšių naudingesnė aplinkai 
siekiant mažinti taršą ir gerinti transporto 
sektoriaus anglies pėdsaką; taip pat 
pabrėžia, kad būtina pasverti vietos 
gamybos ir vartojimo pranašumus ir 
trūkumus;

Or. es

Pakeitimas 11
Kartika Tamara Liotard

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad, taip pat siekiant mažinti su 
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vežimu susijusių ligų protrūkių riziką, 
gerinti maisto kokybę ir užtikrinti maisto 
saugą, būtų naudinga skatinti regioninę 
veislininkystę, rinkodarą ir gyvulių 
skerdimą, siekiant trumpinti nereikalingai 
ilgą gyvūnų vežimo laiką;

Or. en

Pakeitimas 12
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Tarybą ir Komisiją parengti 
perėjimo prie labiau regioninio 
gyvulininkystės modelio, pagal kurį, jeigu 
įmanoma, gyvūnai būtų veisiami, penimi 
ir skerdžiami tame pačiame regione, o ne 
vežami itin tolimais atstumais, strategiją;

Or. en

Pakeitimas 13
Kartika Tamara Liotard

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina Komisiją, siekiant užtikrinti, 
kad gyvūnai be reikalo nebūtų vežami 
tolimais atstumais, ir trumpinti jų vežimo 
atstumus, panaikinti gyvulių eksporto 
grąžinamąsias išmokas;

Or. en
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Pakeitimas 14
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad reglamento nuostatos dėl 
vežimo trukmės, poilsio laiko ir ploto 
normos grindžiamos ne moksline Gyvūnų 
sveikatos ir gerovės mokslinio komiteto ar 
EFSA nuomone, o paimtos iš ankstesnės 
direktyvos3; apgailestaudamas pažymi, kad 
nepaisant aiškių EFSA išvadų, tam tikros 
reglamento dalys neatitinka dabartinių 
mokslinių žinių, visų pirma dalys, 
susijusios su arklių vežimu, ploto norma ir 
gardų vidiniu aukščiu, ir kad su ataskaita 
nepateikiamas joks pasiūlymas;

4. pažymi, kad reglamento nuostatos dėl 
vežimo trukmės, poilsio laiko ir ploto 
normos grindžiamos ne moksline Gyvūnų 
sveikatos ir gerovės mokslinio komiteto ar 
EFSA nuomone, o paimtos iš ankstesnės 
direktyvos3; apgailestaudamas pažymi, kad 
nepaisant aiškių EFSA išvadų, tam tikros 
reglamento dalys neatitinka dabartinių 
mokslinių žinių, visų pirma dalys, 
susijusios su arklių, naminių paukščių ir 
triušių vežimu, ploto norma ir gardų 
vidiniu aukščiu, ir kad su ataskaita 
nepateikiamas joks pasiūlymas;

Or. en

Pakeitimas 15
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad reglamento nuostatos dėl 
vežimo trukmės, poilsio laiko ir ploto 
normos grindžiamos ne moksline Gyvūnų 
sveikatos ir gerovės mokslinio komiteto ar 
EFSA nuomone, o paimtos iš ankstesnės 
direktyvos3; apgailestaudamas pažymi, kad 
nepaisant aiškių EFSA išvadų, tam tikros 
reglamento dalys neatitinka dabartinių 
mokslinių žinių, visų pirma dalys, 
susijusios su arklių vežimu, ploto norma ir 
gardų vidiniu aukščiu, ir kad su ataskaita 
nepateikiamas joks pasiūlymas;

4. pažymi, kad reglamento nuostatos dėl 
vežimo trukmės, poilsio laiko ir ploto 
normos grindžiamos ne moksline Gyvūnų 
sveikatos ir gerovės mokslinio komiteto ar 
EFSA nuomone, o paimtos iš ankstesnės 
direktyvos; apgailestaudamas pažymi, kad 
nepaisant aiškių EFSA išvadų, tam tikros 
reglamento dalys neatitinka dabartinių 
mokslinių žinių, visų pirma dalys, 
susijusios su arklių vežimu, ploto norma, 
temperatūros reikalavimais ir gardų 
vidiniu aukščiu, ir kad su ataskaita 
nepateikiamas joks pasiūlymas;
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Or. en

Pakeitimas 16
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad reglamento nuostatos dėl 
vežimo trukmės, poilsio laiko ir ploto 
normos grindžiamos ne moksline Gyvūnų 
sveikatos ir gerovės mokslinio komiteto ar 
EFSA nuomone, o paimtos iš ankstesnės 
direktyvos3; apgailestaudamas pažymi, 
kad nepaisant aiškių EFSA išvadų, tam 
tikros reglamento dalys neatitinka 
dabartinių mokslinių žinių, visų pirma 
dalys, susijusios su arklių vežimu, ploto 
norma ir gardų vidiniu aukščiu, ir kad su 
ataskaita nepateikiamas joks pasiūlymas;

4. mano, kad reglamento nuostatos turi 
būti grindžiamos geriausiomis turimomis 
mokslinėmis žiniomis; pažymi, kad tam 
tikros reglamento dalys neatitinka 
paskutinio EFSA pranešimo išvadų, 
susijusių su arklių vežimu, ploto norma ir 
gardų vidiniu aukščiu, ir kad su ataskaita 
nepateikiamas joks pasiūlymas;

Or. es

Pakeitimas 17
Karl-Heinz Florenz

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. nurodo, kad Reglamento 
(EB) Nr. 1/2005 9 konstatuojamojoje 
dalyje nustatyta, jog specialiosios 
naminiams paukščiams skirtos nuostatos 
bus išdėstytos konkrečiuose pasiūlymuose, 
Europos maisto saugos tarnybai (EMST) 
pateikus atitinkamas nuomones; todėl 
apgailestauja, kad, nepaisant naujų 
mokslinių įrodymų ir EMST 
rekomendacijų [1], prie Komisijos 
ataskaitos nepridėta jokių pasiūlymų dėl 
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teisės aktų, susijusių su naminių paukščių 
vežimu, nors naminiai paukščiai yra 
Europoje dažniausia vežama gyvūnų 
rūšis;
[1] 2011 m. EFSA leidinys Nr. 9(1):1966.

Or. de

Pakeitimas 18
Julie Girling, Anna Rosbach

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina atskirti arklius nuo kitų 
ūkiuose auginamų gyvulių ir jiems 
sukurti atskirą kategoriją, kad būtų 
atspindėti jiems būdingi fiziniai, 
fiziologiniai ir elgsenos ypatumai, kaip 
nustatyta EFSA parengtoje ataskaitoje1. 
Ragina nustatyti konkrečius skersti 
vežamiems arkliams taikytinus vežimo 
trukmės apribojimus ir nedelsiant pradėti 
juos taikyti;
__________________
1 2011 m. EFSA ataskaita dėl vežamų 
gyvūnų gerovės, p. 86.

Or. en

Pakeitimas 19
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad kai kurios vežimo 
reguliavimo nuostatos nepakankamai 
apibrėžtos, todėl kompetentingos valstybių 
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narių institucijos gali jas skirtingai 
aiškinti, o dėl to atsiranda šių nuostatų 
vykdymo neatitikčių; ragina Komisiją 
prireikus teikti pasiūlymus dėl galiojančių 
teisės aktų techninių pakeitimų;

Or. en

Pakeitimas 20
Karl-Heinz Florenz

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina Komisiją apsvarstyti nustatytą 
didžiausią komercinės paskirties 
transporto priemonių aukštį, kuris dabar 
yra 4 metrai, ir prireikus, kalbant apie 
gyvūnams vežti skirtas transporto 
priemones, jį padidinti, siekiant išvengti 
gyvūnų apsaugos problemų, kylančių dėl 
per mažo kėbulo vidinio aukščio;

Or. de

Pakeitimas 21
Elisabetta Gardini

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje 
nurodoma, kad Komisijos ataskaita 
atsižvelgiama į „mokslinius įrodymus dėl 
gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia 
ataskaita gali būti pateikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl ilgų kelionių; todėl 
ragina Komisiją ir Tarybą persvarstyti 
Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 ir nustatyti 

Išbraukta.
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ne ilgesnę kaip 8 valandų kelionės trukmę 
Europos Sąjungoje skersti vežamiems 
gyvūnams;

Or. it

Pakeitimas 22
Kartika Tamara Liotard

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje 
nurodoma, kad Komisijos ataskaita 
atsižvelgiama į „mokslinius įrodymus dėl 
gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia 
ataskaita gali būti pateikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl ilgų kelionių; todėl 
ragina Komisiją ir Tarybą persvarstyti 
Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 ir nustatyti ne 
ilgesnę kaip 8 valandų kelionės trukmę 
Europos Sąjungoje skersti vežamiems 
gyvūnams;

5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje 
nurodoma, kad Komisijos ataskaita 
atsižvelgiama į „mokslinius įrodymus dėl 
gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia 
ataskaita gali būti pateikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl ilgų kelionių; todėl 
ragina Komisiją ir Tarybą persvarstyti 
Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 ir nustatyti ne 
ilgesnę kaip 8 valandų kelionės trukmę 
Europos Sąjungoje skersti vežamiems 
gyvūnams; be to, mano, kad tais atvejais, 
kai gyvūnai vežami ilgiau kaip 6 valandas, 
iš vežėjo (-ų) reikėtų reikalauti pateisinti 
tokias keliones ir užregistruoti šiuos 
pateisinimus kelionės žurnaluose, 
patvirtinant, kad trumpesnis vežimo laikas 
neįmanomas;

Or. en

Pakeitimas 23
Karl-Heinz Florenz

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje 5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje 
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nurodoma, kad Komisijos ataskaita 
atsižvelgiama į „mokslinius įrodymus dėl 
gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia 
ataskaita gali būti pateikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl ilgų kelionių; todėl
ragina Komisiją ir Tarybą persvarstyti 
Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 ir nustatyti ne 
ilgesnę kaip 8 valandų kelionės trukmę 
Europos Sąjungoje skersti vežamiems 
gyvūnams;

nurodoma, kad Komisijos ataskaita 
atsižvelgiama į „mokslinius įrodymus dėl 
gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia 
ataskaita gali būti pateikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl ilgų kelionių; taip pat 
primena Europos Parlamento narių 
daugumos pasirašytą rašytinį pareiškimą 
49/2011, kuriame raginama skersti 
vežamų gyvūnų kelionės limitą apriboti iki 
ne daugiau kaip 8 valandų, ir daugiau 
kaip milijono Europos piliečių remiamą 
iniciatyvą „8hours.eu“; ragina Komisiją ir 
Tarybą persvarstyti Reglamentą (EB) 
Nr. 1/2005 ir nustatyti gerokai mažesnę 
negu 8 valandų kelionės trukmę Europos 
Sąjungoje skersti vežamiems gyvūnams;

Or. de

Pakeitimas 24
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje 
nurodoma, kad Komisijos ataskaita 
atsižvelgiama į „mokslinius įrodymus dėl 
gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia 
ataskaita gali būti pateikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl ilgų kelionių; todėl 
ragina Komisiją ir Tarybą persvarstyti 
Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 ir nustatyti ne 
ilgesnę kaip 8 valandų kelionės trukmę 
Europos Sąjungoje skersti vežamiems 
gyvūnams;

5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje 
nurodoma, kad Komisijos ataskaita 
atsižvelgiama į „mokslinius įrodymus dėl 
gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia 
ataskaita gali būti pateikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl ilgų kelionių; todėl 
ragina Komisiją ir Tarybą persvarstyti 
Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 ir nustatyti ne 
ilgesnę kaip 8 valandų kelionės trukmę 
Europos Sąjungoje skersti vežamiems 
gyvūnams, kaip dauguma Europos 
Parlamento narių reikalavo 2012 m. kovo 
15 d. patvirtintame rašytiniame 
pareiškime Nr. 49/2011;

Or. en
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Pakeitimas 25
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje 
nurodoma, kad Komisijos ataskaita 
atsižvelgiama į „mokslinius įrodymus dėl 
gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia 
ataskaita gali būti pateikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl ilgų kelionių; todėl 
ragina Komisiją ir Tarybą persvarstyti 
Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 ir nustatyti ne 
ilgesnę kaip 8 valandų kelionės trukmę 
Europos Sąjungoje skersti vežamiems 
gyvūnams;

5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje 
nurodoma, kad Komisijos ataskaita 
atsižvelgiama į „mokslinius įrodymus dėl 
gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia 
ataskaita gali būti pateikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl ilgų kelionių; todėl 
ragina Komisiją ir Tarybą persvarstyti 
Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 ir nustatyti ne 
ilgesnę kaip 8 valandų kelionės trukmę 
Europos Sąjungoje skersti vežamiems 
gyvūnams, taip pat apibrėžti geografinių 
sąlygų, nedidelio gyventojų tankumo ir 
suskaidytos infrastruktūros ypatumais 
pagrįstas išimtis ir remiantis mokslinių 
tyrimų rezultatais numatyti galimybę tam 
tikras gyvūnų rūšis vežti tolimesniais 
atstumais, jeigu bus laikomasi gyvūnų 
gerovės taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 26
Julie Girling, Anna Rosbach

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje 
nurodoma, kad Komisijos ataskaita 
atsižvelgiama į „mokslinius įrodymus dėl 
gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia 
ataskaita gali būti pateikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 

5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje 
nurodoma, kad Komisijos ataskaita 
atsižvelgiama į „mokslinius įrodymus dėl 
gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia 
ataskaita gali būti pateikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
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priimamų aktų dėl ilgų kelionių; todėl 
ragina Komisiją ir Tarybą persvarstyti 
Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 ir nustatyti ne 
ilgesnę kaip 8 valandų kelionės trukmę 
Europos Sąjungoje skersti vežamiems 
gyvūnams;

priimamų aktų dėl ilgų kelionių; todėl 
ragina Komisiją ir Tarybą persvarstyti 
Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 ir nustatyti ne 
ilgesnę kaip 8 valandų kelionės trukmę 
Europos Sąjungoje skersti vežamiems 
gyvūnams, kartu siekiant

– tobulinti transporto priemonių 
specifikacijas;
– gerinti vairuotojų mokymus, kad 
vairuotojai mokėtų elgtis su vežamais 
gyvūnais, ypač avarijos atveju;
– atkurti vietos skerdyklų pajėgumus, kad 
būtų skatinama skersti gyvūnus netoli jų 
auginimo vietos;
– skatinti steigti kilnojamas skerdyklas.

Or. en

Pakeitimas 27
Carl Schlyter

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje 
nurodoma, kad Komisijos ataskaita 
atsižvelgiama į „mokslinius įrodymus dėl 
gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia 
ataskaita gali būti pateikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl ilgų kelionių; todėl 
ragina Komisiją ir Tarybą persvarstyti 
Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 ir nustatyti ne 
ilgesnę kaip 8 valandų kelionės trukmę 
Europos Sąjungoje skersti vežamiems 
gyvūnams;

5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje 
nurodoma, kad Komisijos ataskaita 
atsižvelgiama į „mokslinius įrodymus dėl 
gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia 
ataskaita gali būti pateikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl ilgų kelionių; todėl 
ragina Komisiją ir Tarybą persvarstyti 
Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 ir, inter alia,
nustatyti ne ilgesnę kaip 8 valandų kelionės 
trukmę Europos Sąjungoje skersti 
vežamiems gyvūnams, didinti ploto 
normas ir griežtinti vaikingų patelių 
ir (arba) sužeistų gyvūnų vežimo taisykles;

Or. en
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Pakeitimas 28
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje 
nurodoma, kad Komisijos ataskaita 
atsižvelgiama į „mokslinius įrodymus dėl 
gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia 
ataskaita gali būti pateikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl ilgų kelionių; todėl 
ragina Komisiją ir Tarybą persvarstyti 
Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 ir nustatyti ne 
ilgesnę kaip 8 valandų kelionės trukmę 
Europos Sąjungoje skersti vežamiems 
gyvūnams;

5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje 
nurodoma, kad Komisijos ataskaita 
atsižvelgiama į „mokslinius įrodymus dėl 
gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia 
ataskaita gali būti pateikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl ilgų kelionių; todėl 
ragina Komisiją ir Tarybą persvarstyti 
Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 ir nustatyti ne 
ilgesnę kaip iš viso 8 valandų kelionės 
trukmę Europos Sąjungoje skersti 
vežamiems gyvūnams;

Or. de

Pakeitimas 29
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje 
nurodoma, kad Komisijos ataskaita 
atsižvelgiama į „mokslinius įrodymus dėl 
gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia 
ataskaita gali būti pateikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl ilgų kelionių; todėl 
ragina Komisiją ir Tarybą persvarstyti 
Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 ir nustatyti 
ne ilgesnę kaip 8 valandų kelionės trukmę 
Europos Sąjungoje skersti vežamiems 
gyvūnams;

5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje 
nurodoma, kad Komisijos ataskaita 
atsižvelgiama į „mokslinius įrodymus dėl 
gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia 
ataskaita gali būti pateikiami atitinkami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl ilgų kelionių; todėl 
ragina Komisiją ir Tarybą griežtinti 
tyrimus gyvūnų gerovės srityje, ištiriant 
kiekvieną rūšį atskirai, siekiant mokslinių 
žinių, kurios būtinos galimam būsimam 
reglamento pakeitimui įgyvendinant kitą 
gyvūnų gerovės strategiją, kuri bus 
pradėta 2016 m.;
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Or. es

Pakeitimas 30
Horst Schnellhardt

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. nurodo, kad ir kiti veiksniai labai 
lemia gyvūnų gerovę vežant, ypač 
tinkamas važiavimo greitis ir rūpestingas 
pakrovimas ir iškrovimas; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad dėl 8 valandų 
skersti vežamų gyvūnų kelionės trukmės 
apribojimo neatsirastų jokio kito 
nepageidaujamo poveikio, dėl kurio 
gyvūnai vežant jaustų didesnį stresą;

Or. de

Pakeitimas 31
Karl-Heinz Florenz

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. apgailestauja, kad Reglamentu 
(EB) Nr. 1/2005 nepasiektas juo keltas 
tikslas dėl gyvūnų vežimo ribojimo ir 
tebesama rimtų gyvūnų apsaugos juos 
vežant problemų; todėl ragina Komisiją 
imtis atitinkamų priemonių gyvūnų 
auginimui, skerdimui ir pardavimui 
regionuose skatinti, kad nebereikėtų 
gyvūnų vežti ilgais ar labai ilgais 
atstumais;

Or. de
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Pakeitimas 32
Anja Weisgerber

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad svarbus gyvūnų gerovės ir 
sveikatos veiksnys yra ne tik vežimo 
trukmė, bet jų gerovę labai nulemia ir 
vežimo sąlygos, pavyzdžiui, stovėjimo 
vietos, aprūpinimas geriamuoju vandeniu, 
temperatūra ir oro drėgmė; 

Or. de

Pakeitimas 33
Elisabetta Gardini

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją užtikrinti veiksmingą 
ir vienodą šiuo metu galiojančių gyvūnų 
pervežimą reglamentuojančių ES teisės 
aktų taikymą visose ES valstybėse narėse. 
Tai ir pakankama nacionalinio lygmens 
kontrolė turėtų užtikrinti ir apsaugoti 
tinkamą vidaus rinkos veikimą, išvengiant 
konkurencijos tarp ES valstybių narių 
iškraipymo;

Or. it

Pakeitimas 34
Horst Schnellhardt

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
nustatyti specialius krovininių 
automobilių vairuotojų mokymus ir 
egzaminus, kuriais jiems būtų suteikiama 
kvalifikacija vežti gyvūnus kuo labiau 
tausojančiomis sąlygomis;

Or. de

Pakeitimas 35
Julie Girling, Anna Rosbach

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad kasmet valstybių narių 
pateikiamos ataskaitos yra labai svarbios, 
siekiant suprasti teisės aktų poveikį ir 
imantis atitinkamų taisomųjų veiksmų; 
ragina Komisiją iki 2013 m. sausio 1 d. 
imtis priemonių dėl kontrolės ir darnesnės 
atskaitomybės struktūros;

6. mano, kad valstybių narių teikiamos
metinės ataskaitos yra labai svarbios 
suvokiant teisės aktų taikymo ir vykdymo 
lygmenį ir prireikus imantis atitinkamų 
taisomųjų veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 36
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad kasmet valstybių narių
pateikiamos ataskaitos yra labai svarbios, 
siekiant suprasti teisės aktų poveikį ir 
imantis atitinkamų taisomųjų veiksmų; 
ragina Komisiją iki 2013 m. sausio 1 d. 
imtis priemonių dėl kontrolės ir darnesnės 

6. mano, kad kasmet valstybių narių 
pateikiamos ataskaitos yra labai svarbios, 
siekiant suprasti teisės aktų poveikį ir 
imantis atitinkamų taisomųjų veiksmų; 
ragina Komisiją iki 2013 m. sausio 1 d. 
imtis priemonių dėl kontrolės ir darnesnės 
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atskaitomybės struktūros; atskaitomybės struktūros ir parengti 
pranešimą apie valstybėse narėse pasiektą 
pažangą;

Or. lt

Pakeitimas 37
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad kasmet valstybių narių 
pateikiamos ataskaitos yra labai svarbios, 
siekiant suprasti teisės aktų poveikį ir 
imantis atitinkamų taisomųjų veiksmų; 
ragina Komisiją iki 2013 m. sausio 1 d. 
imtis priemonių dėl kontrolės ir darnesnės 
atskaitomybės struktūros;

6. mano, kad kasmet valstybių narių 
pateikiamos ataskaitos yra labai svarbios, 
siekiant suprasti teisės aktų poveikį ir 
imantis atitinkamų taisomųjų veiksmų; 
ragina Komisiją užtikrinti, kad 
pažangesnis šio reglamento vykdymas 
būtų laikomas svarbiu prioritetu; ragina 
Komisiją iki 2013 m. sausio 1 d. imtis 
priemonių dėl kontrolės ir darnesnės 
atskaitomybės struktūros;

Or. en

Pakeitimas 38
Kartika Tamara Liotard

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina valstybes nares imtis visų 
būtinų priemonių ir užtikrinti teisės aktų 
vykdymą, visų pirma tikrinant, kad 
pateikti kelionės žurnalai būtų tikroviški 
ir atitiktų teisės aktus;

Or. en
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Pakeitimas 39
Karl-Heinz Florenz

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. nurodo, kad kai kuriose valstybėse 
narėse trūksta kontrolės punktų, todėl 
nėra galimybės arba yra tik ribota 
galimybė atlikti gyvūnų vežimo patikrą ir 
iškrauti gyvūnus kritiniu atveju; todėl 
palankiai vertina Komisijos ataskaitoje 
išsakytą raginimą gerinti gyvūnų vežimo 
patikrą; taip pat mano, kad ši patikra turi 
būti veiksmingesnė;

Or. de

Pakeitimas 40
Kartika Tamara Liotard

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina valstybes nares aktyviai diegti 
patikrinimų sistemą, pagal kurią gyvūnų 
gerovės sąlygos būtų tikrinamos prieš 
vežimą, vežant gyvūnus ir juos atvežus, 
remiantis patikima veiksmingų ir 
atgrasančių sankcijų sistema;

Or. en

Pakeitimas 41
Kartika Tamara Liotard

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. primygtinai ragina Komisiją 
apsvarstyti galimybę nustatyti teisinį 
pagrindą, pagal kurį laivuose būtų 
reikalaujama įdiegti navigacijos sistemas, 
suteikiančias galimybę realiuoju laiku 
perduoti kompetentingoms valdžios 
institucijoms padėties nustatymo 
duomenis ir kitus gyvūnų gerovės 
rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 42
Julie Girling, Anna Rosbach

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primygtinai ragina Komisiją imtis 
priemonių siekiant sustiprinti skirtingų 
valstybių narių kompetentingų valdžios 
institucijų bendradarbiavimą ir 
bendravimą; ragina Komisiją didinti
Maisto ir veterinarijos tarnybos 
patikrinimų, kuriuos atliekant daugiausia 
dėmesio skiriama gyvūnų gerovei ir 
gyvūnų vežimui, skaičių;

7. primygtinai ragina Komisiją imtis 
priemonių siekiant sustiprinti skirtingų 
valstybių narių kompetentingų valdžios 
institucijų bendradarbiavimą ir 
bendravimą; ragina Komisiją persvarstyti
Maisto ir veterinarijos tarnybos 
patikrinimų, kuriuos atliekant daugiausia 
dėmesio skiriama gyvūnų gerovei ir 
gyvūnų vežimui, skaičių;

Or. en

Pakeitimas 43
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primygtinai ragina Komisiją imtis 7. primygtinai ragina Komisiją imtis 
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priemonių siekiant sustiprinti skirtingų 
valstybių narių kompetentingų valdžios 
institucijų bendradarbiavimą ir 
bendravimą; ragina Komisiją didinti 
Maisto ir veterinarijos tarnybos 
patikrinimų, kuriuos atliekant daugiausia 
dėmesio skiriama gyvūnų gerovei ir 
gyvūnų vežimui, skaičių;

priemonių siekiant sustiprinti skirtingų 
valstybių narių kompetentingų valdžios 
institucijų bendradarbiavimą ir 
bendravimą; ragina Komisiją didinti 
Maisto ir veterinarijos tarnybos 
patikrinimų, kuriuos atliekant daugiausia 
dėmesio skiriama gyvūnų gerovei ir 
gyvūnų vežimui, skaičių; pabrėžia, kad 
patikrinimai turi būti atliekami 
proporcingai kiekvienoje valstybėje narėje 
kasmet vežamų gyvūnų kiekiui;

Or. lt

Pakeitimas 44
Anna Rosbach, Julie Girling

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, 
kad atvežus gyvūnus į kelionės tikslo vietą 
būtų atliekami jų veterinariniai 
patikrinimai;

Or. en

Pakeitimas 45
Kartika Tamara Liotard

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina Komisiją, atsižvelgiant į EFSA 
rekomendacijas, atlikti tyrimą, kaip naujos 
ir esamos technologijos gali būti 
pritaikytos gyvuliams skirtose transporto 
priemonėse, siekiant reguliuoti, stebėti ir 
registruoti temperatūrą bei drėgmę, nes tai 
yra pagrindiniai veiksniai, kuriais galima 

8. ragina Komisiją, atsižvelgiant į EFSA 
rekomendacijas, atlikti tyrimą, kaip naujos 
ir esamos technologijos gali būti 
pritaikytos gyvuliams skirtose transporto 
priemonėse, siekiant reguliuoti, stebėti ir 
registruoti temperatūrą bei drėgmę, nes tai 
yra pagrindiniai veiksniai, kuriais galima 
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kontroliuoti ir užtikrinti konkrečių 
kategorijų vežamų gyvūnų gerovę.

kontroliuoti ir užtikrinti konkrečių 
kategorijų vežamų gyvūnų gerovę; 
pabrėžia, kad naudojantis naujomis 
technologijomis negalima ilginti gyvūnų 
vežimo trukmės;

Or. en

Pakeitimas 46
Kartika Tamara Liotard

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad mažmenininkai, 
maitinimo paslaugų teikėjai ir maisto 
produktų gamintojai turi atlikti pagrindinį 
vaidmenį užtikrinant, kad pagal jų 
taikomus kokybės standartus mėsos 
produktai būtų gaminami iš vietoje 
auginamų ir skerdžiamų gyvūnų, taip pat 
iš gyvūnų, kuriuos vežant laikomasi jų 
gerovės užtikrinimo sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 47
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad geriau naudojantis 
palydovinės navigacijos sistemomis bus 
galima mažinti transporto įmonėms 
tenkančią administracinę naštą ir padėti 
kiekvienos valstybės narės 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
gerinti vykdomos kontrolės, ypač kelionės 
ir poilsio trukmės kontrolės, kokybę;
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Or. en

Pakeitimas 48
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. mano, kad naujos ir veiksmingesnės 
kontrolės sistemos, pavyzdžiui, vežimo 
stebėjimas naudojant palydovines padėties 
nustatymo sistemas, pagerintų padėtį ir 
suteiktų galimybę skaidriau įgyvendinti 
taisykles; be to šių naujų technologijų 
naudojimas taip pat sumažintų valstybių 
valdžios institucijoms ir organizacijoms 
tenkančią naštą.

Or. lt

Pakeitimas 49
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. džiaugiasi, kad Komisija pripažįsta, 
jog iki šiol naudojantis navigacijos 
sistemomis nepavyko išnaudoti visų jų 
teikiamų galimybių užtikrinant numatytą 
teigiamą jų poveikį reglamento vykdymui; 
ragina Komisiją reikalauti, kad 
naudojantis šiomis sistemomis būtų 
galima realiuoju laiku perduoti duomenis 
į ES duomenų bazę;

Or. en
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Pakeitimas 50
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina Europos Komisiją dvišalėse 
prekybos derybose su trečiosiomis šalimis 
reikalauti taikyti Europos Sąjungos 
gyvūnų gerovės standartus ir gintų 
internacionalizavimą, palaikant Pasaulio 
prekybos organizaciją ir įgyvendinant 
Bendrijos nuostatas šiuo klausimu;

Or. es

Pakeitimas 51
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. primygtinai ragina Komisiją 
apsvarstyti galimybę nustatyti teisinį 
pagrindą, pagal kurį būtų reikalaujama, 
kad laivuose įdiegtos navigacijos sistemos 
realiuoju laiku galėtų perduoti centriniam 
imtuvui padėties nustatymo duomenis ir 
kitus gyvūnų gerovės rodiklius, jeigu 
užtikrinama informacijos apsauga;

Or. en

Pakeitimas 52
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. primena, kad du Komisijos nariai 
M. Kyprianou ir A. Vassiliou, anksčiau 
buvę atsakingi už gyvūnų gerovę, Europos 
Parlamente žadėjo pateikti teisėkūros 
iniciatyvą, kuria būtų siekiama nustatyti 
gyvūnų vežimo terminą; labai 
apgailestauja, kad Komisija iki šiol 
neįvykdė šių Europos Parlamentui duotų 
pažadų;

Or. en

Pakeitimas 53
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Nuomonės projektas
8 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8c. ragina Komisiją persvarstyti teisės 
aktus, susijusius su leidimų vežėjams 
išdavimu; primygtinai ragina Komisiją 
siūlyti pradėti taikyti nuostatą, kad tais 
atvejais, kai kompetentinga valdžios 
institucija nustato, jog vežėjas nesilaikė 
vežimo reglamentavimo teisės aktų, jam 
išduotą leidimą būtų galima sustabdyti ar 
panaikinti ne tik atitinkamoje valstybėje, 
bet visose valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 54
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Nuomonės projektas
8 d dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8d. ragina Komisiją persvarstyti teisės 
aktus, susijusius su transporto priemonių 
patvirtinimo pažymėjimų išdavimu; 
primygtinai ragina Komisiją siūlyti 
pradėti taikyti nuostatą, kad tais atvejais, 
kai kompetentinga valdžios institucija 
nustato, jog transporto priemonė 
neatitinka vežimo reglamentavimo teisės 
aktų, jos patvirtinimo pažymėjimą būtų 
galima atšaukti arba panaikinti ne tik 
atitinkamoje valstybėje, bet visose 
valstybėse narėse.

Or. en


