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Grozījums Nr. 1
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu par 
Regulas (EK) Nr. 1/2005 ietekmi, kurā 
secināts, ka regulai ir bijusi labvēlīga 
ietekme attiecībā uz dzīvnieku labturību 
pārvadāšanas laikā, bet joprojām pastāv 
nopietnas dzīvnieku labturības problēmas1; 
pauž nožēlu, ka šajā ziņojumā nav ievērots 
regulas 5. apsvērums, kurā teikts, ka 
„dzīvnieku labturības dēļ tāla pārvadāšana 
būtu cik vien iespējams jāierobežo”;

1. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu par 
Regulas (EK) Nr. 1/2005 ietekmi, kurā 
secināts, ka regulai ir bijusi labvēlīga 
ietekme attiecībā uz dzīvnieku labturību 
pārvadāšanas laikā, bet joprojām pastāv 
nopietnas dzīvnieku labturības problēmas; 
pauž nožēlu, ka Komisija neparedz 
ierosināt grozījumus ES tiesību aktos 
dzīvnieku pārvadāšanas jomā; pauž 
nožēlu, ka šajā ziņojumā nav ievērots 
regulas 5. apsvērums, kurā teikts, ka 
„dzīvnieku labturības dēļ tāla pārvadāšana 
būtu cik vien iespējams jāierobežo”;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu par 
Regulas (EK) Nr. 1/2005 ietekmi, kurā 
secināts, ka regulai ir bijusi labvēlīga 
ietekme attiecībā uz dzīvnieku labturību 
pārvadāšanas laikā, bet joprojām pastāv 
nopietnas dzīvnieku labturības problēmas1; 
pauž nožēlu, ka šajā ziņojumā nav 
ievērots regulas 5. apsvērums, kurā teikts, 
ka „dzīvnieku labturības dēļ tāla 
pārvadāšana būtu cik vien iespējams 
jāierobežo”;

1. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu par 
Regulas (EK) Nr. 1/2005 ietekmi, kurā 
secināts, ka regulai ir bijusi labvēlīga 
ietekme attiecībā uz dzīvnieku labturību 
pārvadāšanas laikā, bet joprojām pastāv 
dažas dzīvnieku labturības problēmas, ko 
radījušas nepilnības regulas piemērošanā, 
ņemot vērā atšķirības tās interpretācijā;
atgādina regulas 5. apsvērumu, kurā 
teikts, ka „dzīvnieku labturības dēļ tāla 
pārvadāšana būtu cik vien iespējams 
jāierobežo”;
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Or. es

Grozījums Nr. 3
Horst Schnellhardt

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž nožēlu, ka Regula (EK) 
Nr. 1/2005 dažās dalībvalstīs nav īstenota 
pietiekamā mērā; aicina Komisiju panākt 
regulas pilnīgu piemērošanu visās 
dalībvalstīs;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu, ka ziņojumā nav ņemts 
vērā EFSA ieteikums par attīstības 
stratēģijām, lai samazinātu pārvadājumu 
apjomu un kaušanai paredzēto dzīvnieku 
tālus pārvadājumus un saīsinātu braucienu 
ilgumu nolūkā mazināt ar pārvadāšanu 
saistīto slimību uzliesmojumu risku2;

2. pauž nožēlu, ka ziņojumā nav ņemts 
vērā EFSA ieteikums par attīstības 
stratēģijām, lai samazinātu pārvadājumu 
apjomu un likvidēšanai vai kaušanai 
paredzēto dzīvnieku tālus pārvadājumus un 
saīsinātu braucienu ilgumu nolūkā mazināt 
ar pārvadāšanu saistīto slimību 
uzliesmojumu risku;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu, ka ziņojumā nav ņemts 
vērā EFSA ieteikums par attīstības 
stratēģijām, lai samazinātu pārvadājumu 
apjomu un kaušanai paredzēto dzīvnieku 
tālus pārvadājumus un saīsinātu braucienu 
ilgumu nolūkā mazināt ar pārvadāšanu 
saistīto slimību uzliesmojumu risku2;

2. ņem vērā EFSA ieteikumu izstrādāt 
stratēģijas, lai pēc iespējas samazinātu 
pārvadājumu apjomu un kaušanai 
paredzēto dzīvnieku tālus pārvadājumus un 
saīsinātu braucienu ilgumu nolūkā mazināt 
ar pārvadāšanu saistīto slimību 
uzliesmojumu risku;

Or. es

Grozījums Nr. 6
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a pauž nožēlu, ka Komisijas ziņojumā 
nav minēts EFSA zinātniskajā atzinumā 
iekļautais ieteikums par prioritātes 
piešķiršanu tiešiem pārvadājumiem bez 
pieturām (piemēram, lauksaimniecības 
dzīvnieku tirgos), kur iespējama tieša vai 
netieša saskare ar citu saimniecību 
dzīvniekiem1;
__________________
1 EFSA „Zinātnisks atzinums par 
dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā”, 
EFSA Journal 2011, 9(1), 1966., 86. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Julie Girling, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka pārvadājumu apjoma 
samazināšanai, dzīvu dzīvnieku vietā
pārvadājot kautķermeņus, būtu pozitīva 
ietekme uz vidi, samazinot piesārņojumu, 
uzlabojot transporta nozares atstāto 
„oglekļa pēdas nospiedumu” un veicinot
vietējās produkcijas un patēriņa attīstību;

3. uzskata, ka pārvadājumu apjoma 
samazināšanai, samazinot un/vai 
ierobežojot pārbraucienu ilgumu un no 
jauna ierīkojot vietējās kautuves, lai 
daudziem pārvadājamiem dzīvniekiem 
samazinātu attālumu līdz kautuvei, būtu 
pozitīva ietekme uz vidi, dzīvnieku 
labturību un slimību kontroli, tādējādi 
radot iespēju veicināt vietējās ražošanas
un patēriņa attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Karl-Heinz Florenz

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka pārvadājumu apjoma 
samazināšanai, dzīvu dzīvnieku vietā 
pārvadājot kautķermeņus, būtu pozitīva 
ietekme uz vidi, samazinot piesārņojumu, 
uzlabojot transporta nozares atstāto 
„oglekļa pēdas nospiedumu” un veicinot 
vietējās produkcijas un patēriņa attīstību;

3. uzskata, ka pārvadājumu apjoma 
samazināšanai, dzīvu dzīvnieku vietā 
pārvadājot kautķermeņus un gaļu, būtu 
pozitīva ietekme uz vidi, samazinot 
piesārņojumu, uzlabojot transporta nozares 
atstāto „oglekļa pēdas nospiedumu” un 
veicinot vietējās ražošanas un patēriņa 
attīstību; turklāt norāda, ka kautķermeņu 
un gaļas pārvadāšana ir ilgtspējīgāka 
nekā dzīvu dzīvnieku pārvadāšana; tāpēc 
uzskata, ka ļoti lielos attālumos 
galvenokārt būtu jāpārvadā tikai 
dzīvnieku kautķermeņi vai gaļa;

Or. de

Grozījums Nr. 9
Horst Schnellhardt
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka pārvadājumu apjoma 
samazināšanai, dzīvu dzīvnieku vietā 
pārvadājot kautķermeņus, būtu pozitīva 
ietekme uz vidi, samazinot piesārņojumu, 
uzlabojot transporta nozares atstāto 
„oglekļa pēdas nospiedumu” un veicinot 
vietējās produkcijas un patēriņa attīstību;

3. aicina Komisiju pārbaudīt, kādi kritēriji 
jāpiemēro, lai pārvadājumu apjoma 
samazināšanai, dzīvu dzīvnieku vietā 
pārvadājot kautķermeņus, būtu pozitīva 
ietekme uz vidi, samazinot piesārņojumu, 
uzlabojot transporta nozares atstāto 
„oglekļa pēdas nospiedumu” un veicinot 
vietējās ražošanas un patēriņa attīstību;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka pārvadājumu apjoma 
samazināšanai, dzīvu dzīvnieku vietā 
pārvadājot kautķermeņus, būtu pozitīva
ietekme uz vidi, samazinot piesārņojumu,
uzlabojot transporta nozares atstāto 
„oglekļa pēdas nospiedumu” un veicinot
vietējās produkcijas un patēriņa attīstību;

3. uzskata, ka ir jānoskaidro liemeņu un 
dzīvu dzīvnieku pārvadāšanas 
priekšrocības, lai saprastu, kuram no 
abiem pārvadājumu veidiem ir 
labvēlīgāka ietekme uz vidi, samazinot 
piesārņojumu un uzlabojot transporta 
nozares atstāto „oglekļa pēdas 
nospiedumu”; norāda arī uz 
nepieciešamību apsvērt vietējās ražošanas
un patēriņa priekšrocības un trūkumus;

Or. es

Grozījums Nr. 11
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata arī, ka, ņemot vērā ar 
pārvadāšanu saistīto slimību 
uzliesmojumu riska samazināšanu, 
pārtikas kvalitāti un pārtikas 
nekaitīgumu, lai samazinātu dzīvnieku 
pārvadāšanas nevajadzīgi ilgo laiku, būtu 
lietderīgi radīt stimulus dzīvnieku 
audzēšanai, tirgošanai un kaušanai 
reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Padomi un Komisiju izstrādāt 
stratēģiju virzībai uz lauksaimniecības 
dzīvnieku audzēšanas reģionālāku modeli, 
saskaņā ar kuru visos gadījumos, kad vien 
tas iespējams, lai novērstu dzīvnieku 
pārvadāšanu pārmērīgi lielos attālumos, 
to dzimšana, nobarošana un kaušana 
tiktu organizēta vienā reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina Komisiju atcelt 
lauksaimniecības dzīvnieku eksporta 
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kompensācijas, lai novērstu un 
samazinātu dzīvnieku pārvadāšanas 
nevajadzīgi ilgo laiku;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka regulas noteikumi par 
pārvadājuma ilgumu, atpūtas laikposmu un 
izvietošanas blīvumu nav balstīti uz 
zinātnisku SCAHAW vai EFSA atzinumu, 
bet ir ņemti no iepriekšējās direktīvas; ar 
nožēlu atzīmē, ka, neskatoties uz skaidriem 
EFSA secinājumiem, regula daļēji neatbilst 
pašreizējām zinātniskajām atziņām, īpaši 
attiecībā uz zirgu pārvadāšanu, 
izvietošanas blīvumu un iekšējo 
nodalījumu augstumu un ka ziņojumam 
nav pievienots neviens priekšlikums;

4. norāda, ka regulas noteikumi par 
pārvadājuma ilgumu, atpūtas laikposmu un 
izvietošanas blīvumu nav balstīti uz 
zinātnisku SCAHAW vai EFSA atzinumu, 
bet ir ņemti no iepriekšējās direktīvas ar 
nožēlu atzīmē, ka, neskatoties uz skaidriem 
EFSA secinājumiem, regula daļēji neatbilst 
pašreizējām zinātniskajām atziņām, īpaši 
attiecībā uz zirgu, mājputnu un trušu 
pārvadāšanu izvietošanas blīvumu un 
iekšējo nodalījumu augstumu un ka 
ziņojumam nav pievienots neviens 
priekšlikums;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka regulas noteikumi par 
pārvadājuma ilgumu, atpūtas laikposmu un 
izvietošanas blīvumu nav balstīti uz 
zinātnisku SCAHAW vai EFSA atzinumu, 
bet ir ņemti no iepriekšējās direktīvas; ar 
nožēlu atzīmē, ka, neskatoties uz skaidriem 

4. norāda, ka regulas noteikumi par 
pārvadājuma ilgumu, atpūtas laikposmu un 
izvietošanas blīvumu nav balstīti uz 
zinātnisku SCAHAW vai EFSA atzinumu, 
bet ir ņemti no iepriekšējās direktīvas; ar 
nožēlu atzīmē, ka, neskatoties uz skaidriem 
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EFSA secinājumiem, regula daļēji neatbilst 
pašreizējām zinātniskajām atziņām, īpaši 
attiecībā uz zirgu pārvadāšanu, 
izvietošanas blīvumu un iekšējo 
nodalījumu augstumu un ka ziņojumam 
nav pievienots neviens priekšlikums;

EFSA secinājumiem, regula daļēji neatbilst 
pašreizējām zinātniskajām atziņām, īpaši 
attiecībā uz zirgu pārvadāšanu, 
izvietošanas blīvumu, temperatūras 
prasībām un iekšējo nodalījumu augstumu 
un ka ziņojumam nav pievienots neviens 
priekšlikums;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka regulas noteikumi par 
pārvadājuma ilgumu, atpūtas laikposmu 
un izvietošanas blīvumu nav balstīti uz 
zinātnisku SCAHAW vai EFSA atzinumu, 
bet ir ņemti no iepriekšējās direktīvas3; ar 
nožēlu atzīmē, ka, neskatoties uz 
skaidriem EFSA secinājumiem, regula 
daļēji neatbilst pašreizējām zinātniskajām 
atziņām, īpaši attiecībā uz zirgu 
pārvadāšanu, izvietošanas blīvumu un 
iekšējo nodalījumu augstumu un ka 
ziņojumam nav pievienots neviens 
priekšlikums;

4. uzskata, ka regulas noteikumu pamatā 
jābūt vislabākajam zinātniskajam 
atzinumam, kāds ir pieejams; norāda, ka 
regula daļēji neatbilst EFSA jaunākajā 
ziņojumā iekļautajiem secinājumiem
attiecībā uz zirgu pārvadāšanu, 
izvietošanas blīvumu un iekšējo 
nodalījumu augstumu un ka ziņojumam 
nav pievienots neviens priekšlikums;

Or. es

Grozījums Nr. 17
Karl-Heinz Florenz

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka Regulas (EK) Nr. 1/2005 
9. apsvērumā noteikts, ka tiks paredzēti 
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īpaši noteikumi attiecībā uz mājputniem, 
līdzko tiks saņemti attiecīgi EFSA 
atzinumi; tāpēc pauž nožēlu, ka, lai gan 
mājputni ir visbiežāk pārvadāto dzīvnieku 
suga Eiropā un neraugoties uz 
jaunākajiem zinātnes atzinumiem un 
EFSA1 ieteikumiem, Komisijas 
ziņojumam nav pievienoti tiesību aktu 
priekšlikumi attiecībā uz mājputnu 
pārvadāšanu;
1 EFSA Journal 2011; 9(1):1966

Or. de

Grozījums Nr. 18
Julie Girling, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina izveidot jaunu klasifikāciju, 
nošķirot zirgus no citiem 
lauksaimniecības dzīvniekiem, lai saskaņā 
ar EFSA ziņojumu1 atspoguļotu zirgu 
fiziskās, fizioloģiskās un uzvedības
īpatnības; lai panāktu tūlītēju iedarbību, 
aicina noteikt zirgu pārvadāšanas (līdz 
kautuvei) laika ierobežojumu;
__________________
1 EFSA „Ziņojums par dzīvnieku 
labturību pārvadāšanas laikā” (2011.), 
86. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka dažus dzīvnieku 
pārvadāšanas regulas noteikumus 
dalībvalstu kompetentās iestādes var 
interpretēt pārāk brīvi, tādējādi radot 
neatbilstības izpildē; aicina Komisiju 
vajadzības gadījumā ierosināt pašreizējā 
tiesību akta tehniskus grozījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Karl-Heinz Florenz

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Komisiju pārbaudīt kravas 
transportlīdzekļiem noteikto maksimālo 
4 metru augstumu un vajadzības 
gadījumā to palielināt dzīvnieku 
pārvadāšanai paredzētajiem 
transportlīdzekļiem, lai novērstu pārāk 
zema kravas telpu iekšējā nodalījuma 
radītās dzīvnieku aizsardzības problēmas;

Or. de

Grozījums Nr. 21
Elisabetta Gardini

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir 
noteikts, ka Komisijas ziņojumā ņem vērā 
„zinātniskus pierādījumus par dzīvnieku 
labturības vajadzībām” un vajadzības 

svītrots
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gadījumā var pievienot attiecīgu 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
tālajiem pārvadājumiem; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi pārskatīt Regulu 
(EK) Nr. 1/2005, lai noteiktu maksimālu 
8 stundu ierobežojumu attiecībā uz 
nokaušanai paredzētu dzīvnieku 
pārvadājumiem;

Or. it

Grozījums Nr. 22
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir noteikts, 
ka Komisijas ziņojumā ņem vērā 
„zinātniskus pierādījumus par dzīvnieku 
labturības vajadzībām” un vajadzības 
gadījumā var pievienot attiecīgu 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
tālajiem pārvadājumiem; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi pārskatīt Regulu (EK) 
Nr. 1/2005, lai noteiktu maksimālu 
8 stundu ierobežojumu attiecībā uz 
nokaušanai paredzētu dzīvnieku 
pārvadājumiem;

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir noteikts, 
ka Komisijas ziņojumā ņem vērā 
„zinātniskus pierādījumus par dzīvnieku 
labturības vajadzībām” un vajadzības 
gadījumā var pievienot attiecīgu 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
tālajiem pārvadājumiem; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi pārskatīt Regulu (EK) 
Nr. 1/2005, lai noteiktu maksimālu 
8 stundu ierobežojumu attiecībā uz 
nokaušanai paredzētu dzīvnieku
pārvadājumiem; turklāt uzskata, ka 
dzīvnieku pārvadāšana ilgāk par 
6 stundām būtu jāpamato, pārvadātājam(-
iem) pārvadājumu žurnālos reģistrējot, ka 
īsāks brauciena laiks nav iespējams;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Karl-Heinz Florenz

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir noteikts, 
ka Komisijas ziņojumā ņem vērā 
„zinātniskus pierādījumus par dzīvnieku 
labturības vajadzībām” un vajadzības 
gadījumā var pievienot attiecīgu 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
tālajiem pārvadājumiem; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi pārskatīt Regulu (EK) 
Nr. 1/2005, lai noteiktu maksimālu
8 stundu ierobežojumu attiecībā uz 
nokaušanai paredzētu dzīvnieku 
pārvadājumiem;

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir noteikts, 
ka Komisijas ziņojumā ņem vērā 
„zinātniskus pierādījumus par dzīvnieku 
labturības vajadzībām” un vajadzības 
gadījumā var pievienot attiecīgu 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
tālajiem pārvadājumiem; turklāt atgādina 
vairākuma Eiropas Parlamenta deputātu 
parakstīto Deklarāciju Nr. 49/2011, kurā 
prasīts noteikt maksimālo 8 stundu 
ierobežojumu attiecībā uz nokaušanai 
paredzētu dzīvnieku pārvadājumiem, kā 
arī iniciatīvu noteikt 8 stundu 
ierobežojumu, ko atbalsta vairāk nekā 
viens miljons Eiropas iedzīvotāju; aicina 
Komisiju un Padomi pārskatīt Regulu (EK) 
Nr. 1/2005, lai skaidri noteiktu 
ierobežojumu līdz 8 stundām attiecībā uz 
nokaušanai paredzētu dzīvnieku 
pārvadājumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 24
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir noteikts, 
ka Komisijas ziņojumā ņem vērā 
„zinātniskus pierādījumus par dzīvnieku 
labturības vajadzībām” un vajadzības 
gadījumā var pievienot attiecīgu 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
tālajiem pārvadājumiem; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi pārskatīt Regulu (EK) 
Nr. 1/2005, lai noteiktu maksimālu 
8 stundu ierobežojumu attiecībā uz 
nokaušanai paredzētu dzīvnieku 
pārvadājumiem;

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir noteikts, 
ka Komisijas ziņojumā ņem vērā 
„zinātniskus pierādījumus par dzīvnieku 
labturības vajadzībām” un vajadzības 
gadījumā var pievienot attiecīgu 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
tālajiem pārvadājumiem; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi pārskatīt Regulu (EK) 
Nr. 1/2005, lai noteiktu maksimālu 
8 stundu ierobežojumu attiecībā uz 
nokaušanai paredzētu dzīvnieku 
pārvadājumiem, ko vairākums Eiropas 
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Parlamenta deputātu prasīja 2012. gada 
15. martā pieņemtajā rakstiskajā
Deklarācijā Nr. 49/2011;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir noteikts, 
ka Komisijas ziņojumā ņem vērā 
„zinātniskus pierādījumus par dzīvnieku 
labturības vajadzībām” un vajadzības 
gadījumā var pievienot attiecīgu 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
tālajiem pārvadājumiem; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi pārskatīt Regulu (EK) 
Nr. 1/2005, lai noteiktu maksimālu 
8 stundu ierobežojumu attiecībā uz 
nokaušanai paredzētu dzīvnieku 
pārvadājumiem;

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir noteikts, 
ka Komisijas ziņojumā ņem vērā 
„zinātniskus pierādījumus par dzīvnieku 
labturības vajadzībām” un vajadzības 
gadījumā var pievienot attiecīgu 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
tālajiem pārvadājumiem; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi pārskatīt Regulu (EK) 
Nr. 1/2005, lai noteiktu maksimālu 
8 stundu ierobežojumu attiecībā uz 
nokaušanai paredzētu dzīvnieku 
pārvadājumiem, pieļaujot izņēmumus 
saistībā ar ģeogrāfiskiem apstākļiem, 
mazapdzīvotām vietām, vāju 
infrastruktūru un iespēju dažas dzīvnieku 
sugas pārvadāt ilgāku laiku, ko apstiprina 
zinātnisku pētījumu rezultāti, ar 
noteikumu, ka ir ievēroti dzīvnieku 
labturības noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Julie Girling, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir noteikts, 
ka Komisijas ziņojumā ņem vērā 
„zinātniskus pierādījumus par dzīvnieku 
labturības vajadzībām” un vajadzības 
gadījumā var pievienot attiecīgu 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
tālajiem pārvadājumiem; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi pārskatīt Regulu (EK) 
Nr. 1/2005, lai noteiktu maksimālu 
8 stundu ierobežojumu attiecībā uz 
nokaušanai paredzētu dzīvnieku 
pārvadājumiem;

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir noteikts, 
ka Komisijas ziņojumā ņem vērā 
„zinātniskus pierādījumus par dzīvnieku 
labturības vajadzībām” un vajadzības 
gadījumā var pievienot attiecīgu 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
tālajiem pārvadājumiem; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi pārskatīt Regulu (EK) 
Nr. 1/2005, lai noteiktu maksimālu 
8 stundu ierobežojumu attiecībā uz 
nokaušanai paredzētu dzīvnieku 
pārvadājumiem un lai uzlabotu:

– transportlīdzekļu specifikācijas;
– autovadītāju apmācību, lai īpaši 
sagatavotu autovadītājus pārvadājamo 
dzīvnieku pārvietošanai avārijas 
gadījumā;
– vietējo kautuvju atjaunošanu, lai 
veicinātu kautuvju ierīkošanu ražošanas 
vietu tuvumā;
– pārvietojamu kautuvju ierīkošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Carl Schlyter

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir noteikts, 
ka Komisijas ziņojumā ņem vērā 
„zinātniskus pierādījumus par dzīvnieku 
labturības vajadzībām” un vajadzības 
gadījumā var pievienot attiecīgu 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
tālajiem pārvadājumiem; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi pārskatīt Regulu (EK) 
Nr. 1/2005, lai noteiktu maksimālu 

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir noteikts, 
ka Komisijas ziņojumā ņem vērā 
„zinātniskus pierādījumus par dzīvnieku 
labturības vajadzībām” un vajadzības 
gadījumā var pievienot attiecīgu 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
tālajiem pārvadājumiem; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi pārskatīt Regulu (EK) 
Nr. 1/2005, lai cita starpā noteiktu 
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8 stundu ierobežojumu attiecībā uz 
nokaušanai paredzētu dzīvnieku 
pārvadājumiem;

maksimālu 8 stundu ierobežojumu attiecībā 
uz nokaušanai paredzētu dzīvnieku 
pārvadājumiem, palielinātu izvietošanas 
platību un ieviestu stingrākus noteikumus 
attiecībā uz grūsnu un/vai ievainotu 
dzīvnieku pārvadāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir noteikts, 
ka Komisijas ziņojumā ņem vērā 
„zinātniskus pierādījumus par dzīvnieku 
labturības vajadzībām” un vajadzības 
gadījumā var pievienot attiecīgu 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
tālajiem pārvadājumiem; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi pārskatīt Regulu (EK) 
Nr. 1/2005, lai noteiktu maksimālu
8 stundu ierobežojumu attiecībā uz 
nokaušanai paredzētu dzīvnieku 
pārvadājumiem;

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir noteikts, 
ka Komisijas ziņojumā ņem vērā 
„zinātniskus pierādījumus par dzīvnieku 
labturības vajadzībām” un vajadzības 
gadījumā var pievienot attiecīgu 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
tālajiem pārvadājumiem; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi pārskatīt Regulu (EK) 
Nr. 1/2005, lai noteiktu kopējo maksimālo
8 stundu ierobežojumu attiecībā uz 
nokaušanai paredzētu dzīvnieku 
pārvadājumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 29
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir noteikts, 
ka Komisijas ziņojumā ņem vērā 
„zinātniskus pierādījumus par dzīvnieku 
labturības vajadzībām” un vajadzības 

5. atgādina, ka regulas 32. pantā ir noteikts, 
ka Komisijas ziņojumā ņem vērā 
„zinātniskus pierādījumus par dzīvnieku 
labturības vajadzībām” un vajadzības 
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gadījumā var pievienot attiecīgu 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
tālajiem pārvadājumiem; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi pārskatīt Regulu 
(EK) Nr. 1/2005, lai noteiktu maksimālu 
8 stundu ierobežojumu attiecībā uz 
nokaušanai paredzētu dzīvnieku
pārvadājumiem;

gadījumā var pievienot attiecīgu 
likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz 
tālajiem pārvadājumiem; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi padziļināt pētījumus 
dzīvnieku labturības jomā attiecībā uz 
visām sugām, lai iegūtu zinātniskās 
zināšanas, kas varētu noderēt, ja saskaņā 
ar nākamo dzīvnieku labturības stratēģiju, 
ko īstenos no 2016. gada, tiktu grozīta šī 
regula;

Or. es

Grozījums Nr. 30
Horst Schnellhardt

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka pārvadāšanas laikā arī citi 
faktori būtiski ietekmē dzīvnieku 
labturību, jo īpaši — piemērots 
braukšanas ātrums, kā arī rūpes par 
dzīvniekiem iekraušanas un izkraušanas 
laikā; aicina Komisiju nodrošināt, lai 
8 stundu ierobežojuma ieviešanai 
attiecībā uz nokaušanai paredzētu 
dzīvnieku pārvadājumiem nebūtu 
nevēlamas sekas, kas palielinātu 
dzīvnieku stresu pārvadāšanas laikā;

Or. de

Grozījums Nr. 31
Karl-Heinz Florenz

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž nožēlu, ka nav izpildīts Regulas 
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(EK) Nr. 1/2005 uzdevums ierobežot 
dzīvnieku pārvadājumu apjomu un ka 
pārvadāšanas laikā joprojām ir nopietnas 
problēmas attiecībā uz dzīvnieku 
aizsardzību; tāpēc aicina Komisiju veikt 
atbilstīgus pasākumus, lai veicinātu 
ražošanu, kaušanu un tirdzniecību 
reģionos, tādējādi padarot dzīvnieku 
piespiedu pārvadāšanu tālos un ļoti tālos 
maršrutos nevajadzīgu;

Or. de

Grozījums Nr. 32
Anja Weisgerber

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīmē, ka dzīvnieku labturības un 
veselības nodrošināšanas svarīgs rādītājs 
ir ne vien pārvadāšanas ilgums, bet daudz 
lielāka nozīme dzīvnieku labturības 
nodrošināšanā ir arī pārvadāšanas 
apstākļiem, piemēram, stāvvietām, 
dzeramā ūdens apgādei, temperatūrai, kā 
arī gaisa mitrumam;

Or. de

Grozījums Nr. 33
Elisabetta Gardini

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju nodrošināt, lai visās 
ES dalībvalstīs efektīvi un vienoti tiktu 
piemēroti pašreizējie Kopienas tiesību akti 
par dzīvnieku pārvadāšanu. Līdztekus 



PE486.155v01-00 20/29 AM\897583LV.doc

LV

atbilstīgai kontrolei valsts līmenī tam 
vajadzētu nodrošināt un saglabāt 
pienācīgu iekšējā tirgus darbību, novēršot 
konkurences traucējumus starp ES 
dalībvalstīm.

Or. it

Grozījums Nr. 34
Horst Schnellhardt

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina Komisiju apsvērt iespēju ieviest 
īpašu apmācību kravas automobiļu 
vadītājiem, kā arī eksāmenus, lai iegūtu 
kvalifikāciju dzīvnieku pārvadāšanai 
iespējami saudzīgos apstākļos;

Or. de

Grozījums Nr. 35
Julie Girling, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka ziņojumi, ko katru gadu
iesniedz dalībvalstis, ir būtiski, lai saprastu 
tiesību aktu ietekmi un veiktu atbilstošas 
korektīvas darbības; aicina Komisiju līdz 
2013. gada 1. janvārim pieņemt kontroles
pasākumus un saskaņotāku ziņošanas 
struktūru;

6. uzskata, ka ikgadējie ziņojumi, ko 
iesniedz dalībvalstis, ir būtiski, lai saprastu 
tiesību aktu piemērošanas un īstenošanas 
līmeni un vajadzības gadījumā veiktu 
atbilstīgus korektīvus pasākumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka ziņojumi, ko katru gadu 
iesniedz dalībvalstis, ir būtiski, lai saprastu 
tiesību aktu ietekmi un veiktu atbilstošas 
korektīvas darbības; aicina Komisiju līdz 
2013. gada 1. janvārim pieņemt kontroles 
pasākumus un saskaņotāku ziņošanas 
struktūru;

6. uzskata, ka ziņojumi, ko katru gadu 
iesniedz dalībvalstis, ir būtiski, lai saprastu 
tiesību aktu ietekmi un veiktu atbilstošas 
korektīvas darbības; aicina Komisiju līdz 
2013. gada 1. janvārim pieņemt kontroles 
pasākumus un saskaņotāku ziņošanas 
struktūru un sagatavot ziņojumu par 
dalībvalstīs sasniegto progresu;

Or. lt

Grozījums Nr. 37
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka ziņojumi, ko katru gadu 
iesniedz dalībvalstis, ir būtiski, lai saprastu 
tiesību aktu ietekmi un veiktu atbilstošas 
korektīvas darbības; aicina Komisiju līdz 
2013. gada 1. janvārim pieņemt kontroles 
pasākumus un saskaņotāku ziņošanas 
struktūru;

6. uzskata, ka ziņojumi, ko katru gadu 
iesniedz dalībvalstis, ir būtiski, lai saprastu 
tiesību aktu ietekmi un veiktu atbilstošas 
korektīvas darbības; aicina Komisiju par 
galveno prioritāti noteikt regulas izpildes 
uzlabošanu; aicina Komisiju līdz 
2013. gada 1. janvārim pieņemt kontroles 
pasākumus un saskaņotāku ziņošanas 
struktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina dalībvalstis veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
tiesību akta izpildi, jo īpaši pārbaudot, vai 
iesniegtie pārvadājumu žurnāli atspoguļo 
reālo stāvokli un atbilst tiesību aktos 
noteiktajām prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Karl-Heinz Florenz

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka dažās dalībvalstīs nav 
pietiekami daudz kontrolpunktu, un tāpēc 
dzīvnieku pārvadājumu kontroles 
pasākumus, kā arī dzīvnieku izkraušanu 
avārijas situācijās nav iespējams veikt vai 
ir iespējams veikt tikai nepilnīgi; tāpēc 
atzinīgi vērtē to, ka Komisijas ziņojumā 
paredzēts palielināt kontroles pasākumu 
skaitu; turklāt aicina nodrošināt šo 
kontroles pasākumu efektivitāti;

Or. de

Grozījums Nr. 40
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina dalībvalstis aktīvi īstenot 
pārbaužu sistēmu, kas ietver dzīvnieku 
labturības apstākļu pārbaudi pirms 
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pārvadāšanas, tās laikā un pēc 
pārvadāšanas, atbalstot šo sistēmu ar 
efektīvu un atturošu sankciju stabilu 
sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c mudina Komisiju apsvērt iespēju 
ieviest tiesisko pamatu visaptverošu 
navigācijas sistēmu ieviešanai 
transportlīdzekļos, lai kompetentajām 
iestādēm reāllaikā pārraidītu atrašanās 
vietas datus un citus dzīvnieku labturības 
rādītājus;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Julie Girling, Anna Rosbach

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju veikt pasākumus, lai 
palielinātu sadarbību un komunikāciju 
starp kompetentajām iestādēm dažādās 
dalībvalstīs; aicina Komisiju palielināt
PVD pārbaužu skaitu, kas vērstas uz 
dzīvnieku labturību un dzīvnieku 
pārvadāšanu;

7. mudina Komisiju veikt pasākumus, lai 
palielinātu sadarbību un komunikāciju 
starp kompetentajām iestādēm dažādās 
dalībvalstīs; aicina Komisiju pārskatīt
PVD pārbaužu skaitu, kas vērstas uz 
dzīvnieku labturību un dzīvnieku 
pārvadāšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju veikt pasākumus, lai 
palielinātu sadarbību un komunikāciju 
starp kompetentajām iestādēm dažādās 
dalībvalstīs; aicina Komisiju palielināt 
PVD pārbaužu skaitu, kas vērstas uz 
dzīvnieku labturību un dzīvnieku 
pārvadāšanu;

7. mudina Komisiju veikt pasākumus, lai 
palielinātu sadarbību un komunikāciju 
starp kompetentajām iestādēm dažādās 
dalībvalstīs; aicina Komisiju palielināt 
PVD pārbaužu skaitu, kas vērstas uz 
dzīvnieku labturību un dzīvnieku 
pārvadāšanu; uzsver, ka pārbaudes ir 
jāveic proporcionāli katrā dalībvalstī 
ikgadēji pārvadājamo dzīvnieku skaitam;

Or. lt

Grozījums Nr. 44
Anna Rosbach, Julie Girling

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a mudina Komisiju nodrošināt, lai 
pārvadāšanas beigās tiktu veiktas 
pārvadājamo dzīvnieku veterinārās 
pārbaudes;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju izpētīt, kā dzīvu 8. aicina Komisiju izpētīt, kā dzīvu 
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dzīvnieku pārvadāšanas transportlīdzekļos 
var tikt izmantotas jaunās un jau esošās 
tehnoloģijas, ar ko regulē, novēro un 
reģistrē temperatūru un mitrumu, kas ir 
būtiski elementi, lai kontrolētu un 
aizsargātu īpašu kategoriju dzīvnieku 
labturību pārvadāšanas laikā saskaņā ar 
EFSA ieteikumiem.

dzīvnieku pārvadāšanas transportlīdzekļos 
var tikt izmantotas jaunās un jau esošās 
tehnoloģijas, ar ko regulē, novēro un 
reģistrē temperatūru un mitrumu, kas ir 
būtiski elementi, lai kontrolētu un 
aizsargātu īpašu kategoriju dzīvnieku 
labturību pārvadāšanas laikā saskaņā ar 
EFSA ieteikumiem; uzsver, ka jauno 
tehnoloģiju izmantošana nedrīkst 
pagarināt dzīvnieku pārvadāšanas laiku.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Kartika Tamara Liotard

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka galvenokārt 
mazumtirgotājiem, pārtikas pakalpojumu 
uzņēmumiem un ražotājiem savos 
privātajos kvalitātes standartos 
jānodrošina tādas gaļas izmantošana, kas 
iegūta no dzīvniekiem, kuri audzēti un 
kauti uz vietas un kurus pārvadājot 
ievērotas labturības prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka satelītnavigācijas sistēmu 
labāka izmantošana palīdzēs samazināt 
pārvadājumu uzņēmumu administratīvo 
slogu un dalībvalstu kompetentajām 
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iestādēm palīdzētu uzlabot kontroles 
pasākumu kvalitāti, jo īpaši attiecībā uz 
pārvadāšanas un atpūtas laiku;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzskata, ka jaunas un efektīvākas 
kontroles sistēmas, piemēram, 
pārvadājumu pārraudzība, izmantojot 
satelītu pozicionēšanas sistēmas, uzlabotu 
stāvokli un sniegtu iespēju skaidrāk 
ieviest noteikumus; turklāt šo tehnoloģiju 
izmantošana samazinātu arī valsts 
iestādēm un organizācijām uzlikto slogu.

Or. lt

Grozījums Nr. 49
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a pauž gandarījumu par Komisijas 
atzinumu, ka līdz šim nav pilnībā 
izmantotas navigācijas sistēmu iespējas 
labvēlīgi ietekmēt regulas izpildi; aicina 
Komisiju prasīt, lai šīs sistēmas spētu 
reāllaikā pārraidīt datus ES datubāzē;

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Eiropas Komisiju divpusējās 
tirdzniecības sarunās ar trešām valstīm 
pieprasīt, lai tās piemērotu Eiropas 
Savienībā noteiktos dzīvnieku labturības 
standartus, un atbalstīt 
internacionalizāciju saskaņā ar Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas un Kopienas 
noteikumiem šajā jomā.

Or. es

Grozījums Nr. 51
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b mudina Komisiju apsvērt iespēju 
ieviest tiesisko pamatu visaptverošu 
navigācijas sistēmu ierīkošanai 
transportlīdzekļos, lai atrašanās vietas 
datus un citus dzīvnieku labturības 
rādītājus, ievērojot informācijas 
aizsardzību, reāllaikā būtu iespējams 
pārraidīt centrālajam uztvērējam.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

8.b atgādina, ka divi iepriekšējie dzīvnieku 
labturības komisāri — M. Kyprianou un 
A. Vassiliou — Eiropas Parlamentam 
solīja censties izstrādāt likumdošanas 
iniciatīvu, lai ieviestu dzīvnieku 
pārvadāšanas laika ierobežojumu; pauž 
dziļu nožēlu, ka līdz šim Komisija nav 
īstenojusi šo Eiropas Parlamentam doto 
solījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c aicina Komisiju pārskatīt tiesību aktus 
attiecībā uz pārvadājumu uzņēmumu 
apstiprināšanu; mudina Komisiju 
ierosināt, lai gadījumos, kad kompetentā 
iestāde konstatē, ka pārvadātājs nav 
ievērojis pārvadāšanas noteikumus, tam 
izdoto atļauju varētu apturēt vai anulēt ne 
vien attiecīgajā dalībvalstī, bet gan visās 
dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Atzinuma projekts
8.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.d aicina Komisiju pārskatīt tiesību aktus 
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attiecībā uz transportlīdzekļa 
apstiprinājuma apliecību; mudina 
Komisiju ierosināt, lai gadījumos, kad 
kompetentā iestāde konstatējusi, ka 
transportlīdzeklis neatbilst pārvadāšanas 
noteikumiem, tā apstiprinājuma apliecību 
varētu apturēt vai anulēt ne vien 
attiecīgajā dalībvalstī, bet gan visās 
dalībvalstīs.

Or. en


