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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė mano, kad šis Gyvūnų sveikatos reglamentas nulems būsimą požiūrį į 
gyvūnų sveikatos užtikrinimą. Techniniu požiūriu, šiuo reglamentu turėtų būti siekiama 
suderinti ir supaprastinti esamus teisės aktus dėl gyvūnų sveikatos, kad būtų sumažintas jų 
sudėtingumas ir užtikrintas tinkamas įgyvendinimas. Žvelgiant giliau, šiuo reglamentu visų 
pirma turėtų būti siekiama užkirsti kelią gyvūnų ir žmogaus sveikatai įtakos turinčioms 
ligoms ir, blogiausiu atveju, jas sukontroliuoti.

Šiuo reglamentu reguliuojama sritis turėtų atitikti principų „prevencija geriau už gydymą“ ir 
„vienos sveikatos požiūris“ idėją, kuri įtvirtinta ES „Gyvūnų sveikatos strategijoje (2007–
2013 m.). Tyrimais įrodyta, kad yra aiškus gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės ryšys, taip pat 
aiški gyvūnų ligų ir žemės ūkyje taikomos veisimo, auginimo ir gabenimo praktikos sąsaja.

Dėl dabartinės intensyvaus ūkininkavimo sistemos ir gabenimo praktikos, kuomet ribojamas 
natūralus gyvūnų judėjimas, jie patiria daugiau streso ir jiems skiriama daugiau antibiotikų, 
sukuriamos idealios sąlygos patogenams daugintis. Šios sąlygos – tai veiksniai, galintys 
pakenkti gyvūnų, ir atitinkamai žmonių, sveikatai. Be to, tokie reprodukcijos būdai, kaip 
gyvūnų klonavimas arba genomų modifikacijos, lėmė neigiamą poveikį gyvūnų sveikatai, 
pvz., netinkamą inkstų ir smegenų vystymąsi arba pažeistą imuninę sistemą. Taip sukuriami 
nežinomi rizikos veiksniai dėl galimo ligų protrūkio ir (arba) jų perdavimo žmonėms.

Nuomonės referentė pradėtų nuo prevencijos strategijos, kuria, žvelgiant į problemos 
priežastis ir laikantis atsargumo principo, būtų mėginama pašalinti rizikos veiksnius, kurie 
sukelia gyvūnų sveikatai įtakos turinčias problemas. Kiekvienais metais maisto gamybai 
visame pasaulyje veisiami, auginami ir paskerdžiami daugiau kaip 64 milijardai gyvūnų. Yra 
stiprus gyvulių ūkių, gyvulių prekybos ir prekybos laukiniais gyvūnais sąsaja. Todėl ES 
gyvūnų sveikatos teisės aktuose visų pirma turėtų būti nustatyta, kaip prasideda gyvūnų ligų 
protrūkiai ir kaip būtų galima užkirsti jiems kelią, juos kontroliuoti, ir ko būtų galima 
pasimokyti iš praeityje naudotų ligų kontrolės priemonių (paukščių gripo, snukio ir nagų 
ligos, kiaulių gripo, GSE ir t. t.). Nuomonės referentės manymu, masinis gyvūnų žudymas 
turėtų būti naudojamas tik kaip paskutinė priemonė.

Nuo 1980 m. atsirado daugiau kaip 35 užkrečiamosios ligos ir atrasti 87 iš gyvūnų kilę 
patogenai, kurie buvo perduoti žmonėms ir lėmė dideles ekonomines išlaidas, kurių buvo 
galima išvengti.

Naminiai ir laukiniai gyvūnai yra ekosistemos dalis ir sąveikauja tarpusavyje. Bet koks 
netinkamas elgesys su jais, įskaitant nehumaniškus veisimo būdus ir priverstinį perkėlimą dėl 
prekybos, daro su aplinka susijusį poveikį ekosistemos pusiausvyrai. Taip sukuriamos 
palankios sąlygos ligų protrūkiams, o juos tenka spręsti tokioms priemonėmis, kurios gali 
pažeisti biologinę įvairovę ir ekosistemos pusiausvyrą. Nuomonės referentė, kuri anksčiau 
dirbo Nyderlandų žemės ūkio ministerijos veiklos srityje, labai gerai prisimena milžinišką 
masinio žudymo ir skerdenų naikinimo poveikį aplinkai ir visuomenei paukščių gripo, snukio 
ir nagų ligos bei kiaulių gripo atvejais. Požeminio vandens užteršimas ir dideli iš laužų 
kylantys suodžių debesys turi didelių padarinių, į kuriuos politinių sprendimų priėmėjai 
dažnai neatsižvelgia.
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Dėl gyvūnų gerovės pagerinimo nebūtinai turi stipriai sumažėti verslo gaunamos pajamos. 
Dabartinis ekologiško ūkininkavimo populiarėjimas ir valstybių narių iniciatyvos, pvz., 
„Beter Leven“ ženklai ant jautienos, kiaulienos, paukštienos ir kiaušinių Nyderlanduose, 
parodė, kad vartotojai reikalauja aukštesnių gyvūnų gerovės standartų, kurie reiškia geresnį ir 
saugesnį maistą. Aiškesnis vartotojų informavimas apie gyvūnų gerovę turėtų teigiamos 
naudos.

Galiausiai kyla keli labiau procedūrinio pobūdžio klausimai. Visų pirma, svarbu, kad veiktų 
darni gyvūnų sveikatos priežiūros sistema. Tačiau taip pat svarbu, kad valstybės narės galėtų 
imtis papildomų priemonių, kurios atitiktų šį teisės aktą, bet neapsiribotų vieno jo 
nuostatomis, kai tenka greitai reaguoti į krizę.

Antra, nuomonės referentei nerimą kelia Komisijos siūlymas panaikinti dvi teisines 
priemones dėl naminių gyvūnų perkėlimo nekomerciniais tikslais bei elektroninio galvijų 
identifikavimo ir jautienos ženklinimo, kurias neseniai priėmė teisėkūros institucijos arba dėl 
kurių šiuo metu vyksta bendro sprendimo procedūra. Toks Komisijos elgesys nenaudingas 
teisiniam tikrumui ir toliau negali būti skatinamas.

Galiausiai, nors gyvūnų sveikata ir gyvūnų gerovė yra stipriai susijusios, nuomonės referentė 
nenorėtų trukdyti galutiniams būsimo pasiūlymo dėl gyvūnų gerovės rezultatams.
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PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) užkrečiamosios gyvūnų ligos ir būtinos 
šių ligų kontrolės priemonės gali turėti 
pražūtingo poveikio atskiriems gyvūnams, 
jų populiacijoms, gyvūnų laikytojams ir 
ekonomikai;

(1) užkrečiamosios gyvūnų ligos ir būtinos 
šių ligų kontrolės priemonės gali turėti 
pražūtingo poveikio atskiriems gyvūnams, 
jų populiacijoms, gyvūnų laikytojams, 
visuomenei ir ekonomikai;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kaip parodė nesena patirtis, 
užkrečiamosios gyvūnų ligos taip pat gali 
daryti didelį poveikį visuomenės sveikatai, 
pvz., paukščių gripo ir salmoneliozės 
atveju;

(2) kaip parodė nesena patirtis, 
užkrečiamosios gyvūnų ligos taip pat gali 
daryti didelį poveikį visuomenės sveikatai, 
pvz., galvijų spongiforminės 
encefalopatijos (GSE), paukščių gripo ir 
salmoneliozės atveju;

Or. en

Pagrindimas

GSE krizę verta paminėti, nes problema kilo ne tik dėl per maistą žmonėms perduotos gyvūnų 
ligos, bet tai buvo ir milžiniška pasitikėjimo krizė, nes visuomenė prarado pasitikėjimą maisto 
produktų grandinės sauga ir politinių sprendimų priėmėjais.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) be to, dėl sąveikos neigiamas poveikis 
gali būti daromas biologinei įvairovei, 
klimato kaitai ir kitiems aplinkos 
aspektams. Klimato kaita gali turėti įtakos 
naujų ligų atsiradimui, jau egzistuojančių 
ligų paplitimui ir ligų sukėlėjų bei užkrato 
pernešėjų, įskaitant užkrečiančiuosius 
laukinę gyvūniją, geografiniam 
pasiskirstymui;

(3) be to, dėl sąveikos neigiamas poveikis 
gali būti daromas biologinei įvairovei, 
aprūpinimo maistu saugumui, klimato 
kaitai, taršai ir kitiems aplinkos aspektams. 
Klimato kaita gali turėti įtakos naujų ligų 
atsiradimui, jau egzistuojančių ligų 
paplitimui ir ligų sukėlėjų bei užkrato 
pernešėjų, įskaitant užkrečiančiuosius 
laukinę gyvūniją, geografiniam 
pasiskirstymui;

Or. en

Pagrindimas

Užkrečiamosios gyvūnų ligos turi įtaką ir aprūpinimo maistu saugumui bei aplinkos taršai.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant užtikrinti aukštus gyvūnų ir 
visuomenės sveikatos standartus 
Sąjungoje, racionalią žemės ūkio ir 
akvakultūros sektorių plėtrą ir padidinti 
našumą, reikėtų nustatyti Sąjungos 
lygmens gyvūnų sveikatos taisykles. Šios 
taisyklės, inter alia, yra būtinos siekiant 
užbaigti vidaus rinkos kūrimą ir išvengti 
infekcinių ligų plitimo;

(4) siekiant užtikrinti aukštus gyvūnų ir 
visuomenės sveikatos standartus 
Sąjungoje, racionalią žemės ūkio ir 
akvakultūros sektorių plėtrą ir padidinti 
tvarų našumą, reikėtų nustatyti Sąjungos 
lygmens gyvūnų sveikatos taisykles. Šios 
taisyklės, inter alia, yra būtinos siekiant 
užbaigti vidaus rinkos kūrimą, išvengti 
infekcinių ligų plitimo, ir pagerinti gyvūnų 
gerovę;

Or. en

Pagrindimas

Yra daug tyrimų, net mokslinių Europos maisto saugos tarnybos nuomonių, kuriais įrodyta, 
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kad gyvūnų gerovės didinimas yra naudingas gyvūnų sveikatai ir atvirkščiai.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Komisijos komunikate dėl Europos 
Sąjungos strategijos dėl gyvūnų gerovės 
apsaugos 2012–2015 m. pakartojama, kad 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
13 straipsnyje gyvūnai pripažįstami 
jusliomis būtybėmis ir reikalaujama 
rengiant ir įgyvendinant ES politiką 
visokeriopai atsižvelgti į gyvūnų gerovės 
reikalavimus. Šiuo atžvilgiu reikia 
deramai atsižvelgti į teigiamą aukštų 
gyvūnų gerovės standartų įtaką gyvūnų 
sveikatai;

Or. en

Pagrindimas

SESV 13 straipsnyje aiškiai teigiama, kad rengiant ir įgyvendinant ES politiką reikia 
visokeriopai atsižvelgti į gyvūnų gerovės reikalavimus. Kadangi šiame pasiūlyme, Gyvūnų 
sveikatos reglamente, aiškiai kalbama apie gyvūnų gerovę, nuoroda į SESV 13 straipsnį yra 
tiesiog būtina.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) maisto gamybos intensyvėjimas ir 
integracija, taip pat transportavimo mastų 
gamybos proceso metu ir prieš skerdimą 
augimas lemia daugelį XX a. atsiradusių 
užkrečiamųjų gyvūnų ligų. Šiuo 
reglamentu suteikiamas pagrindas 
kruopščiai įvertinti ir persvarstyti esamus 
metodus, kad būtų galima nustatyti 
problemų ir su gyvūnais susijusių ligų 
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šaltinį ir imtis atitinkamų priemonių 
kovojant su netvariais ūkininkavimo 
būdais, dėl kurių įvyksta tokie ligų 
protrūkiai, kokie buvo netolimoje 
praeityje;

Or. en

Pagrindimas

Pastaraisiais dešimtmečiais suintensyvėjo gyvūnų auginimas ūkiuose, o kai kuriose fermose 
palyginti mažoje erdvėje laikomi keli tūkstančiai gyvūnų. Taip pat daugėja atvejų, kai gyvūnai 
ilgus atstumus gabenami iki skerdyklų, todėl jiems tenka ilgą laiką išbūti uždarytiems ankštoje 
patalpoje. Tokia praktika sukuria idealias sąlygas patogenams daugintis, todėl kyla rizika 
visuomenės ir gyvūnų sveikatai.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) nustatant tas gyvūnų sveikatos taisykles 
itin svarbu išnagrinėti ryšį tarp gyvūnų 
sveikatos ir visuomenės sveikatos, 
aplinkos, maisto ir pašarų saugos, gyvūnų 
gerovės, aprūpinimo maistu saugumo, taip 
pat ekonominių, socialinių ir kultūrinių 
aspektų;

(9) nustatant tas gyvūnų sveikatos taisykles 
itin svarbu išnagrinėti ryšį tarp gyvūnų 
sveikatos ir visuomenės sveikatos, 
aplinkos, maisto ir pašarų saugos, 
aprūpinimo maistu saugumo, taip pat 
ekonominių, socialinių, kultūrinių aspektų 
ir ypač gyvūnų gerovės, žinant kaip 
tarpusavyje susijusi gyvūnų gerovė ir 
gyvūnų sveikata;

Or. en

Pagrindimas

Yra daug tyrimų, net mokslinių Europos maisto saugos tarnybos nuomonių, kuriuose įrodyta, 
kad gyvūnų gerovės didinimas yra naudingas gyvūnų sveikatai ir atvirkščiai.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) ypatingomis aplinkybėmis, kai kyla 
didelė rizika gyvūnų ar visuomenės 
sveikatai, tačiau išlieka mokslinio 
pobūdžio abejonių, SFP sutarties 5 
straipsnio 7 dalimi, kuri buvo išdėstyta 
2000 m. vasario 2 d. Komisijos 
komunikate dėl atsargumo principo13, 
leidžiama tą sutartį pasirašiusiai šaliai 
priimti laikinąsias priemones, pagrįstas 
turima susijusia informacija. Susidarius 
tokioms aplinkybėms, PPO narė privalo 
gauti papildomos informacijos, būtinos 
objektyvesniam rizikos vertinimui atlikti, ir 
peržiūrėti priemonę per pagrįstą laikotarpį;

(12) ypatingomis aplinkybėmis, kai kyla 
didelė rizika gyvūnų ar visuomenės 
sveikatai, tačiau išlieka mokslinio 
pobūdžio abejonių, SFP sutarties 5 
straipsnio 7 dalimi, kuri buvo išdėstyta 
2000 m. vasario 2 d. Komisijos 
komunikate dėl atsargumo principo, kuris 
įtvirtintas Europos Sąjungos teisėje, 2002 
m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, 
nustatančio maistui skirtų teisės aktų 
bendruosius principus ir reikalavimus, 
įsteigiančio Europos maisto saugos 
tarnybą ir nustatančio su maisto saugos 
klausimais susijusias procedūras 7 
straipsnyje, leidžiama tą sutartį 
pasirašiusiai šaliai priimti laikinąsias 
priemones, pagrįstas turima susijusia 
informacija. Susidarius tokioms 
aplinkybėms, PPO narė privalo gauti 
papildomos informacijos, būtinos 
objektyvesniam rizikos vertinimui atlikti, ir 
peržiūrėti priemonę per pagrįstą laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ligos, kuriomis užsikrečia laukinių 
gyvūnų populiacijos, gali turėti neigiamo 
poveikio žemės ūkio ir akvakultūros 
sektoriams, visuomenės sveikatai, aplinkai 
ir biologinei įvairovei. Todėl tikslinga, kad 
tokiais atvejais šis reglamentas būtų 

(16) ligos, kuriomis užsikrečia laukinių 
gyvūnų populiacijos, pvz., pasiutligė, gali 
turėti neigiamo poveikio žemės ūkio ir 
akvakultūros sektoriams, visuomenės 
sveikatai, aplinkai ir biologinei įvairovei. 
Todėl tikslinga, kad tokiais atvejais šis 
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taikomas laukiniams gyvūnams, kurie gali 
užsikrėsti tomis ligomis ir jas pernešti;

reglamentas būtų taikomas laukiniams 
gyvūnams, kurie gali užsikrėsti tomis 
ligomis ir jas pernešti;

Or. en

Pagrindimas

Pasiutligė yra viena iš tipinių ligų, kurios lengvai peržengia sienas, nes ją platina keli užkrato 
pernešėjai ir ja užsikrečia ir gyvūnai ir žmonės. Ši liga kelia didelę riziką visuomenės ir 
gyvūnų sveikatai, nes nuo jos kenčia ir laukiniai, ir naminiai gyvūnai.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Sąjungos teisės aktuose, priimtuose 
anksčiau nei šis reglamentas, nustatytos 
atskiros gyvūnų sveikatos taisyklės 
sausumos ir vandens gyvūnams. 2006 
m. spalio 24 d. Tarybos direktyvoje 
2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos 
reikalavimų, taikomų akvakultūros 
gyvūnams ir jų produktams, ir dėl tam tikrų 
vandens gyvūnų ligų prevencijos ir 
kontrolės nustatytos konkrečios vandens 
gyvūnams taikomos taisyklės. Vis dėlto 
dažniausiai pagrindiniai gero gyvūnų 
sveikatos valdymo principai taikomi abiejų 
rūšių gyvūnų grupėms. Todėl šis 
reglamentas turėtų būti taikomas tiek 
sausumos, tiek vandens gyvūnams ir, jei 
taikytina, jame turėtų būti suderintos tos 
gyvūnų sveikatos taisyklės. Vis dėlto, dėl 
tam tikrų aspektų, ypač susijusių su ūkių 
registravimu ir patvirtinimu, taip pat 
gyvūnų atsekamumu ir perkėlimu 
Sąjungoje, šiame reglamente laikomasi 
praeityje priimto požiūrio, pagal kurį 
nustatyti skirtingi gyvūnų sveikatos 
taisyklių rinkiniai sausumos ir vandens 
gyvūnams, atsižvelgiant į skirtingą jų 
aplinką ir atitinkamai skirtingus sveikatos 
apsaugos reikalavimus;

(19) Sąjungos teisės aktuose, priimtuose 
anksčiau nei šis reglamentas, nustatytos 
atskiros gyvūnų sveikatos taisyklės 
sausumos ir vandens gyvūnams. 2006 
m. spalio 24 d. Tarybos direktyvoje 
2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos 
reikalavimų, taikomų akvakultūros 
gyvūnams ir jų produktams, ir dėl tam tikrų 
vandens gyvūnų ligų prevencijos ir 
kontrolės nustatytos konkrečios vandens 
gyvūnams taikomos taisyklės. Vis dėlto 
dažniausiai pagrindiniai gero gyvūnų 
sveikatos valdymo ir tinkamos 
gyvulininkystės principai taikomi abiejų 
rūšių gyvūnų grupėms. Todėl šis 
reglamentas turėtų būti taikomas tiek 
sausumos, tiek vandens gyvūnams ir, jei 
taikytina, jame turėtų būti suderintos tos 
gyvūnų sveikatos taisyklės. Vis dėlto, dėl 
tam tikrų aspektų, ypač susijusių su ūkių 
registravimu ir patvirtinimu, taip pat 
gyvūnų atsekamumu ir perkėlimu 
Sąjungoje, šiame reglamente laikomasi 
praeityje priimto požiūrio, pagal kurį 
nustatyti skirtingi gyvūnų sveikatos 
taisyklių rinkiniai sausumos ir vandens 
gyvūnams, atsižvelgiant į skirtingą jų 
aplinką ir atitinkamai skirtingus sveikatos 
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apsaugos reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) namų ūkiuose laikomi gyvūnai 
augintiniai, įskaitant dekoratyvinius 
vandens gyvūnus nekomerciniuose 
dekoratyviniuose akvariumuose, 
esančiuose patalpose arba lauke, paprastai 
kelia mažesnę riziką sveikatai, palyginti su 
kitais platesnio masto gyvūnų laikymo ar
perkėlimo būdais, įprastais žemės ūkio 
sektoriuje. Todėl netikslinga, kad bendrieji 
registravimo, duomenų saugojimo ir 
perkėlimo Sąjungoje reikalavimai būtų 
taikomi tokiems gyvūnams, nes tai 
sudarytų nepagrįstą administracinę naštą ir 
sąnaudas. Todėl registravimo ir duomenų 
saugojimo reikalavimai neturėtų būti 
taikomi gyvūnų augintinių laikytojams. Be 
to, turėtų būti nustatytos konkrečios 
taisyklės, taikomos gyvūnų augintinių 
perkėlimui Sąjungoje nekomerciniais 
tikslais;

(21) namų ūkiuose laikomi gyvūnai 
augintiniai, įskaitant dekoratyvinius 
vandens gyvūnus nekomerciniuose 
dekoratyviniuose akvariumuose, 
esančiuose patalpose arba lauke, 
nekomercinio pobūdžio veikla, paprastai 
kelia mažesnę riziką sveikatai, palyginti su 
kitais platesnio masto gyvūnų laikymo ar 
perkėlimo būdais, įprastais žemės ūkio 
sektoriuje. Todėl netikslinga, kad bendrieji 
registravimo, duomenų saugojimo ir 
perkėlimo Sąjungoje reikalavimai būtų 
taikomi tokiems gyvūnams, nes tai 
sudarytų nepagrįstą administracinę naštą ir 
sąnaudas piliečiams. Todėl registravimo ir 
duomenų saugojimo reikalavimai neturėtų 
būti taikomi gyvūnų augintinių 
laikytojams. Be to, turėtų būti nustatytos 
konkrečios taisyklės, taikomos gyvūnų 
augintinių perkėlimui Sąjungoje 
nekomerciniais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) užkrečiamųjų gyvūnų ligų atveju ligos 
būklė yra paprastai susijusi su infekcijos 

(25) užkrečiamųjų gyvūnų ligų atveju ligos 
būklė yra paprastai susijusi su infekcijos 
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klinikiniu arba patologiniu pasireiškimu. 
Vis dėlto, taikant šį reglamentą, kurio 
tikslas – kontroliuoti tam tikrų 
užkrečiamųjų gyvūnų ligų plitimą ir jas 
likviduoti, reikėtų nustatyti platesnę ligos 
apibrėžtį, kad ji apimtų kitus ligos sukėlėjo 
pernešėjus;

klinikiniu arba patologiniu pasireiškimu. 
Vis dėlto, taikant šį reglamentą, kurio 
tikslas – kontroliuoti tam tikrų 
užkrečiamųjų gyvūnų ligų plitimą ir jas 
likviduoti, reikėtų nustatyti platesnę ligos 
apibrėžtį, kad ji apimtų kitus ligos sukėlėjo 
pernešėjus, pvz., antimikrobinėms 
medžiagoms atsparumą įgyjančius 
mikroorganizmus;

Or. en

Pagrindimas

Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms kelia didelę riziką visuomenės ir gyvūnų sveikatai. 
Tokio atsparumo atvejų nepaprastai padaugėjo, ir yra daug pavyzdžių, kai ligoninės guldo 
ūkininkus į atskiras palatas, nes bijo, kad neišplistų mikroorganizmai, kurie jau yra atsparūs 
antimikrobinėms medžiagoms.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kai kurios užkrečiamosios gyvūnų 
ligos lengvai neplinta ir neperduodamos 
kitiems gyvūnams ar žmonėms, todėl 
nedaro didelės ekonominės žalos ar žalos 
biologinei įvairovei. Taigi jos nekelia 
rimtos grėsmės gyvūnų ar visuomenės 
sveikatai Sąjungoje ir todėl to 
pageidaujant joms gali būti taikomos 
nacionalinės taisyklės;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

To nereikia įtraukti į reglamentą, nes valstybės narės jau gerai tai žino.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kiek tai susiję su užkrečiamosiomis 
gyvūnų ligomis, kurioms netaikomos 
Sąjungos lygmens priemonės, bet kurios 
turi ekonominės svarbos vietos privačiajam 
sektoriui, to sektoriaus atstovai padedant 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms turėtų imtis veiksmų tokių 
ligų prevencijos arba kontrolės srityje, 
pavyzdžiui, nustatydami savireguliacijos 
priemones arba parengdami veiklos gaires;

(27) kiek tai susiję su užkrečiamosiomis 
gyvūnų ligomis, kurioms netaikomos 
Sąjungos lygmens priemonės, bet kurios 
turi ekonominės svarbos vietos privačiajam 
sektoriui, to sektoriaus atstovai padedant 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms turėtų imtis veiksmų tokių 
ligų prevencijos arba kontrolės srityje, 
pavyzdžiui, parengdami veiklos gaires
arba dalydamiesi geriausia patirtimi;

Or. en

Pagrindimas

Buvo begalė skandalų, ir kai kurie iš jų kilę visai neseniai, nuo hormonų iki salmoneliozės, 
kurie aiškiai parodė, kad savireguliacija šiame sektoriuje neveikia. Tai ne tik padidina riziką 
visuomenės ir gyvūnų sveikatai, bet ir kelia didelį pavojų maisto saugai ir aprūpinimo maistu 
saugumui.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai – Kovos su 
atsparumo antimikrobinėms medžiagoms 
keliamomis grėsmėmis veiksmų planas –
nurodytame 5 veiksme pabrėžiamas 
prevencinis šio reglamento vaidmuo ir 
vėlesnis tikėtinas antibiotikų naudojimo 
gyvūnuose sumažinimas. Mikroorganizmų 
atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, 
į kurias jie anksčiau reaguodavo, didėja. 
Dėl šio atsparumo infekcinių ligų, kuriomis 
užsikrėtę žmonės ir gyvūnai, gydymas 
tampa sudėtingesnis. Todėl atsparumą 

(29) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai – Kovos su 
atsparumo antimikrobinėms medžiagoms 
keliamomis grėsmėmis veiksmų planas –
nurodytame 5 veiksme pabrėžiamas 
prevencinis šio reglamento vaidmuo ir 
vėlesnis tikėtinas antibiotikų naudojimo 
gyvūnuose sumažinimas. Mikroorganizmų 
atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, 
į kurias jie anksčiau reaguodavo, didėja. 
Dėl šio atsparumo infekcinių ligų, kuriomis 
užsikrėtę žmonės ir gyvūnai, gydymas 
tampa sudėtingesnis. Savo 2011 m. 
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antimikrobinėms medžiagoms išvysčiusius 
mikroorganizmus reikėtų traktuoti kaip 
užkrečiamąsias ligas ir jie turėtų patekti į 
šio reglamento taikymo sritį;

gegužės 12 d. rezoliucijoje dėl atsparumo 
antibiotikams1, 2011 m. spalio 27 d. 
rezoliucijoje „Grėsmė visuomenės 
sveikatai dėl atsparumo antimikrobinėms 
medžiagoms”2, ir 2012 m. gruodžio 11 d. 
rezoliucijoje „Mikrobų keliamos 
problemos. Atsparumo antimikrobinėms 
medžiagoms keliamos grėsmės“3, Europos 
Parlamentas ne kartą pažymėjo, kad 
svarbu spręsti atsparumo mikrobinėms 
medžiagoms problemą. 2011 m. lapkričio 
mėn. Komisija priėmė komunikatą „Kovos 
su atsparumo antimikrobinėms 
medžiagoms keliamomis grėsmėmis 
veiksmų planas“4, o Taryba šį klausimą 
nagrinėjo savo 2012 m. birželio 22 d. 
išvadose5. Todėl atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms išvysčiusius 
mikroorganizmus reikėtų traktuoti kaip 
užkrečiamąsias ligas ir jie turėtų patekti į 
šio reglamento taikymo sritį;
___________________
1 P7_TA(2011)0238
2 P7_TA(2011)0473
3 P7_TA(2012)0483
4 COM(2011)0748
5 http://ue.eu.int/press/press-
releases/employment,-social-policy,-
health-and-consumer-
affairs?target=2012&infotarget=&max=0
&bid=79&lang=en

Or. en

Pagrindimas

Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms kelia didelę riziką visuomenės ir gyvūnų sveikatai. 
Europos Parlamentas ne kartą reikalavo, kad būtų sprendžiama, kaip kovoti su šia grėsme 
visuomenės sveikatai. Šis reglamente turėtų tai užtikrinti.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento nuostatų dėl užkrečiamųjų 
gyvūnų ligų Sąjungoje įgyvendinimo 
sąlygas, būtina sudaryti suderintą 
užkrečiamųjų gyvūnų ligų sąrašą (toliau – į 
sąrašą įtrauktos ligos). Taigi Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai tokiam sąrašui sudaryti;

(31) būtina sudaryti suderintą 
užkrečiamųjų gyvūnų ligų sąrašą (toliau – į 
sąrašą įtrauktos ligos), kuris būtų 
išdėstytas šio reglamento priede. Pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį įgaliojimai priimti tokį 
sąrašą iš dalies pakeičiančius arba 
papildančius aktus būtų pavesti Komisijai;

Or. en

Pagrindimas

Juridinis teksto pataisymas. „Į sąrašą įtrauktos ligos“ yra viena iš pagrindinių šio 
reglamento dalių ir neturėtų būti iš dalies keičiamos arba pildomos įgyvendinimo aktais; tai 
turėtų būti Europos Parlamento ir Tarybos demokratinės priežiūros sritis.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) ateityje gali atsirasti naujų ligų, kurios 
gali kelti didelę riziką visuomenės ar 
gyvūnų sveikatai ir turėti didelio poveikio 
sveikatai, ekonomikai ar aplinkai. Įvertinus 
tokias ligas ir, jei reikia, priėmus laikinas 
neatidėliotinas priemones, gali reikėti 
reaguoti skubiai ir įtraukti tokias ligas į 
minėtą sąrašą. Todėl šiais tinkamai 
pagrįstais atvejais, kai kyla rizika 
visuomenės ar gyvūnų sveikatai, Komisijai 
turėtų būtų deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus pagal skubos procedūrą;

(32) ateityje gali atsirasti naujų ligų, kurios 
gali kelti didelę riziką visuomenės ar 
gyvūnų sveikatai ir turėti didelio poveikio 
sveikatai, ekonomikai ar aplinkai. Įvertinus 
tokias ligas ir, jei reikia, priėmus laikinas 
neatidėliotinas priemones, gali reikėti 
reaguoti skubiai ir įtraukti tokias ligas į 
minėtą sąrašą. Todėl, šiais išskirtiniais ir 
tinkamai pagrįstais atvejais, kai kyla rizika 
visuomenės ar gyvūnų sveikatai, Komisijai 
turėtų būtų deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus pagal skubos procedūrą;

Or. en
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) šiame reglamente išdėstytos 
konkrečios užkrečiamosios gyvūnų ligos 
prevencijos ir kontrolės taisyklės turėtų 
būti taikomos tų rūšių gyvūnams, kurie gali 
perduoti susijusią ligą, tiek būdami imlūs 
tai ligai, tiek pernešdami užkratą. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, būtina sudaryti 
suderintą sąrašą ir į jį įtraukti tas rūšis, 
kurioms Sąjungos lygmeniu reikėtų taikyti 
konkrečioms į sąrašą įtrauktoms ligoms 
nustatytas priemones (toliau – „į sąrašą 
įtrauktos rūšys“), todėl Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai 
tokiam sąrašui sudaryti;

(35) šiame reglamente išdėstytos 
konkrečios užkrečiamosios gyvūnų ligos 
prevencijos ir kontrolės taisyklės turėtų 
būti taikomos tų rūšių gyvūnams, kurie gali 
perduoti susijusią ligą, tiek būdami imlūs 
tai ligai, tiek pernešdami užkratą. Todėl
būtina sudaryti suderintą sąrašą ir į jį 
įtraukti tas rūšis, kurioms Sąjungos 
lygmeniu reikėtų taikyti konkrečioms į 
sąrašą įtrauktoms ligoms nustatytas 
priemones (toliau – „į sąrašą įtrauktos 
rūšys“) ir kuris būtų išdėstytas šio 
reglamento priede. Pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojimai priimti tokį sąrašą iš dalies 
pakeičiančius arba papildančius aktus 
būtų pavesti Komisijai;

Or. en

Pagrindimas

Juridinis teksto pataisymas. „Į sąrašą įtrauktos rūšys“ yra viena iš pagrindinių šio 
reglamento dalių ir neturėtų būti iš dalies keičiamos arba pildomos įgyvendinimo aktais; tai 
turėtų būti Europos Parlamento ir Tarybos demokratinės priežiūros sritis.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) kad būtų užtikrintos vienodos šio 
reglamento nuostatų dėl į sąrašą 
įtrauktoms ligoms taikomų prevencijos ir 
kontrolės priemonių, įgyvendinimo 
sąlygos, būtina nustatyti, kaip taikyti šiame 
reglamente nurodytas taisykles į sąrašą 
įtrauktoms ligoms Sąjungos lygmeniu. 

(37) būtina nustatyti ir sąraše išdėstyti, 
kaip taikyti šiame reglamente nurodytas 
taisykles į sąrašą įtrauktoms ligoms 
Sąjungos lygmeniu. Toks sąrašas turėtų 
būti laikomas ir atnaujinamas šio 
reglamento priede. Pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
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Todėl Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti, 
kurioms į sąrašą įtrauktoms ligoms turi 
būti taikomos kurios taisyklės;

įgaliojimai parengti, iš dalies keisti arba 
papildyti tokį sąrašą būtų pavesti 
Komisijai;

Or. en

Pagrindimas

Juridinis teksto pataisymas. Į sąrašą įtrauktoms ligoms taikytinos prevencijos ir kontrolės 
taisyklės yra viena iš pagrindinių šio reglamento dalių ir neturėtų būti iš dalies keičiamos 
arba pildomos įgyvendinimo aktais; tai turėtų būti Europos Parlamento ir Tarybos 
demokratinės priežiūros sritis.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) veiklos vykdytojai, gyvūnų ūkio 
darbuotojai ir gyvūnų augintinių laikytojai 
gali geriausiai stebėti ir užtikrinti gyvūnų, 
už kuriuos jie atsakingi, sveikatos būklę ir 
produktų sveikumą. Todėl jiems turėtų būti 
nustatyta pirminė atsakomybė įgyvendinti 
priemones, skirtas užkirsti kelią ligai plisti 
tarp gyvūnų ir produktų, už kuriuos jie 
atsakingi, ir kontroliuoti tą plitimą;

(38) veiklos vykdytojai, gyvūnų ūkio 
darbuotojai ir gyvūnų augintinių laikytojai 
gali geriausiai stebėti ir užtikrinti gyvūnų, 
už kuriuos jie atsakingi, sveikatos būklę ir 
produktų sveikumą. Todėl jiems turėtų būti 
nustatyta pirminė atsakomybė įgyvendinti 
priemones, skirtas užkirsti kelią ligai plisti 
tarp gyvūnų ir produktų, už kuriuos jie 
atsakingi, ir kontroliuoti tą plitimą, ir jie 
turėtų prisidėti prie geresnės gyvūnų 
sveikatos praktikos skatinimo;

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) biocidiniai produktai, kaip antai 
dezinfekavimo priemonės, skirtos 
veterinarinei higienai užtikrinti arba 

(40) biocidiniai produktai, kaip antai 
dezinfekavimo priemonės, skirtos 
veterinarinei higienai užtikrinti arba 
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naudoti maisto ir pašarų vietose, 
insekticidai, repelentai ar rodenticidai gali 
būti svarbūs įgyvendinant biologinio 
saugumo strategijas tiek ūkiuose, tiek 
vežant gyvūnus. Todėl jie turi būti laikomi 
biologinio saugumo dalimi;

naudoti maisto ir pašarų vietose, 
insekticidai, repelentai ar rodenticidai gali 
būti svarbūs įgyvendinant biologinio 
saugumo strategijas tiek ūkiuose, tiek 
vežant gyvūnus. Todėl jie turi būti laikomi 
biologinio saugumo dalimi ir taikant 
biologinio saugumo prevencines 
priemones reikėtų atsižvelgti į jų 
naudojimo poveikį visuomenės sveikatai, 
gyvūnų sveikatai ir aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) žinios apie gyvūnų sveikatą, įskaitant 
žinias apie ligų simptomus, ligų pasekmes, 
galimus prevencijos būdus, įskaitant 
biologinį saugumą, gydymą ir kontrolę, yra 
išankstinė veiksmingo gyvūnų sveikatos 
valdymo sąlyga; tos žinios taip pat yra 
būtinos siekiant anksti nustatyti gyvūnų 
ligas. Todėl, jei taikytina, veiklos 
vykdytojai ir kiti gyvūnų ūkio darbuotojai 
turėtų įgyti tokių žinių. Tų žinių įgijimo 
būdai gali būti skirtingi, pavyzdžiui: 
formalusis švietimas, taip pat žemės ūkio 
sektoriaus ūkių konsultavimo sistema arba 
neformalus mokymas, prie kurio daug 
prisidėti gali nacionalinės ir Europos 
ūkininkų organizacijos ir kitos 
organizacijos. Šie alternatyvūs minėtų 
žinių įgijimo būdai taip pat turėtų būti 
pripažinti šiame reglamente;

(41) žinios apie gyvūnų sveikatą, įskaitant 
žinias apie ligų simptomus, ligų pasekmes, 
galimus prevencijos būdus, įskaitant 
biologinį saugumą, gydymą ir kontrolę, yra 
išankstinė veiksmingo gyvūnų sveikatos 
valdymo sąlyga; tos žinios taip pat yra 
būtinos siekiant anksti nustatyti gyvūnų 
ligas. Todėl veiklos vykdytojai ir kiti 
gyvūnų ūkio darbuotojai turėtų įgyti tokių 
žinių. Tų žinių įgijimo būdai gali būti 
skirtingi, pavyzdžiui: formalusis švietimas, 
taip pat žemės ūkio sektoriaus ūkių 
konsultavimo sistema arba neformalus 
mokymas, prie kurio daug prisidėti gali 
nacionalinės ir Europos ūkininkų 
organizacijos ir kitos organizacijos. Šie 
alternatyvūs minėtų žinių įgijimo būdai 
taip pat turėtų būti pripažinti šiame 
reglamente. Tačiau dėl daugialypių ir 
tarptautinių aspektų, susijusių su veiklos 
vykdytojų ir kitų gyvūnų specialistų 
veikla, vien tik pasitikėjimo profesine 
patirtimi nebeužtenka atitikčiai su ES 
gyvūnų sveikatos strategija, kurioje 
pagrindinis dėmesys skiriamas 
prevencijai, užtikrinti. Veiklos vykdytojai 
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ir kiti gyvūnų specialistai turi būti aktyviai 
skatinami įgyti minėtas žinias ir taip 
prisidėti prie tvirtos ES gyvūnų apsaugos 
sistemos;

Or. en

Pagrindimas

Šiuolaikiniame globalizuotame pasaulyje, kuriame yra toks aukštas sąveikos lygis, būtų kvaila 
pasikliauti tik profesionalų patirtimi, nepasiremiant tinkamomis švietimo priemonėmis.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) dėl ribotų išteklių kompetentinga 
institucija ne visada gali įvykdyti visus 
veiksmus, kuriuos ji privalo atlikti pagal šį 
reglamentą. Todėl būtina nustatyti teisinį 
pagrindą, pagal kurį šie veiksmai būtų 
perduoti atlikti veterinarijos gydytojams. 
Siekiant užtikrinti, kad būtų nustatytos 
būtinos sąlygos bendrai taikyti ligų 
prevencijos ir kontrolės priemones visoje 
Sąjungoje, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būtų deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus dėl tų veiksmų atlikimo perdavimo 
veterinarijos gydytojams ir tinkamo jų 
mokymo;

(46) dėl ribotų išteklių kompetentinga 
institucija ne visada gali įvykdyti visus 
veiksmus, kuriuos ji privalo atlikti pagal šį 
reglamentą. Todėl būtina nustatyti teisinį 
pagrindą, pagal kurį šie veiksmai būtų 
perduoti atlikti veterinarijos gydytojams. 
Dėl tos pačios priežasties yra nepaprastai 
svarbu, kad šiems veterinarijos 
gydytojams nekiltų interesų konfliktas.
Siekiant užtikrinti, kad būtų nustatytos 
būtinos sąlygos bendrai taikyti ligų 
prevencijos ir kontrolės priemones visoje 
Sąjungoje, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būtų deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus dėl tų veiksmų atlikimo perdavimo
veterinarijos gydytojams ir tinkamo jų 
mokymo;

Or. en

Pagrindimas

Gaila, bet interesų konfliktai kelia vis daugiau problemų, ypač atsižvelgiant į tai, kad 
veterinarijos gydytojams, kurie tikrina gyvūnų sveikatą, už paslaugas sumoka įmonės, kurias 
jie kontroliuoja. Šį klausimą būtina spręsti, kad padidėtų skaidrumas ir būtų užtikrinti tinkami 
visuomenės sveikatos, gyvūnų sveikatos ir maisto saugos užtikrinimo būdai.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) optimaliai valdyti gyvūnų sveikatą 
galima tik bendradarbiaujant su gyvūnų 
laikytojais, veiklos vykdytojais, kitais 
suinteresuotaisiais subjektais ir prekybos 
partneriais. Siekiant užtikrinti jų paramą, 
būtina aiškiai ir skaidriai parengti 
sprendimų priėmimo procedūras ir taikyti 
šiame reglamente nustatytas priemones. 
Todėl kompetentinga institucija turėtų 
imtis tinkamų veiksmų visuomenei 
informuoti, ypač kai yra pagrįstų priežasčių 
įtarti, kad gyvūnai ar produktai gali kelti 
riziką gyvūnų ar visuomenės sveikatai ir 
kai toks atvejis yra visuotinės svarbos;

(47) optimaliai valdyti gyvūnų sveikatą 
galima tik bendradarbiaujant su gyvūnų 
laikytojais, veiklos vykdytojais, 
veterinarijos gydytojais, gyvūnų sveikatos 
specialistais, kitais suinteresuotaisiais 
subjektais ir prekybos partneriais. Siekiant 
užtikrinti jų paramą, būtina aiškiai ir 
skaidriai parengti sprendimų priėmimo 
procedūras ir taikyti šiame reglamente 
nustatytas priemones. Todėl kompetentinga 
institucija turėtų imtis tinkamų veiksmų 
visuomenei informuoti, ypač kai yra 
pagrįstų priežasčių įtarti, kad gyvūnai ar 
produktai gali kelti riziką gyvūnų ar 
visuomenės sveikatai, maisto saugai arba 
aplinkai ir kai toks atvejis yra visuotinės 
svarbos;

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) siekiant veiksmingos ligų kontrolės, 
būtina anksti nustatyti ligą ir sukurti aiškią 
pranešimų apie ligas ir ataskaitų teikimo 
grandinę. Siekiant reaguoti veiksmingai ir 
greitai, įtarus ar patvirtinus tam tikrų į 
sąrašą įtrauktų ligų protrūkius, apie tai 
turėtų būti nedelsiant pranešta 
kompetentingai institucijai. Ši pranešimo 
prievolė turėtų būti nustatyta juridiniams ar 
fiziniams asmenims, siekiant užtikrinti, kad 
būtų pranešta apie visus ligų protrūkius;

(49) siekiant veiksmingos ligų kontrolės, 
būtina anksti nustatyti ligą ir sukurti aiškią 
pranešimų apie ligas ir ataskaitų teikimo 
grandinę. Siekiant reaguoti veiksmingai ir 
greitai, įtarus ar patvirtinus tam tikrų į 
sąrašą įtrauktų ligų protrūkius, apie tai 
turėtų būti nedelsiant pranešta 
kompetentingai institucijai. Ši pranešimo 
prievolė turėtų būti nustatyta juridiniams ar 
fiziniams asmenims, siekiant užtikrinti, kad 
būtų pranešta apie visus ligų protrūkius.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
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veiklos vykdytojai ir gyvūnų specialistai 
būtų atitinkamai informuoti apie jų 
pareigas pagal šį reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) veiklos vykdytojai reguliariai stebi 
savo gyvūnus ir gali geriausiai nustatyti 
anomalaus gaištamumo atvejus ar kitų 
pavojingų ligų simptomus. Taigi vykdant 
priežiūrą veiklos vykdytojams tenka 
kertinis vaidmuo; jie – pagrindiniai 
kompetentingos institucijos vykdomos 
priežiūros dalyviai;

(57) veiklos vykdytojai reguliariai stebi 
savo gyvūnus ir gali geriausiai nustatyti 
anomalaus gaištamumo atvejus ar kitų 
pavojingų ligų simptomus. Taigi vykdant 
priežiūrą veiklos vykdytojams tenka 
kertinis vaidmuo; jie – pagrindiniai 
kompetentingos institucijos vykdomos 
priežiūros dalyviai. Nepaisant galimos 
ekonominės rizikos veiklos vykdytojams, 
jiems patiems naudinga, kad 
kompetentingai valdžios institucijai būtų 
pranešta apie neįprastą gaištamumą arba 
kitus rimtus ligų simptomus, nes tam 
tikros ligų valdymo priemonės gali turėti 
didelį poveikį veiklos vykdytojams ir 
valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
privatinės teisės atsakomybę veiklos 
vykdytojams, kurie tinkamai nepranešė 
kompetentingoms valdžioms institucijoms;

Or. en

Pagrindimas

Ne kartą krizė kilo tada, kai operatoriai nusprendė nekreipti dėmesio į ligos simptomus ir 
kitas gyvūnų sveikatos rizikas. Dėl tokio elgesio kyla rimtas pavojus visuomenės sveikatai, 
gyvūnų sveikatai ir maisto saugai, todėl jį būtina skubiai pažaboti.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) siekiant užtikrinti glaudų veiklos 
vykdytojų ir veterinarijos gydytojų ar 
vandens gyvūnų sveikatos specialistų 
bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija 
ir papildyti veiklos vykdytojų vykdomą 
priežiūrą, ūkiuose, priklausomai nuo 
gamybos rūšies ir kitų svarbių veiksnių, 
turėtų būti atliekami gyvūnų sveikatos 
patikrinimai. Siekiant užtikrinti susijusiai 
rizikai proporcingą priežiūros lygį 
skirtingų rūšių ūkiuose, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būtų deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl tokiems gyvūnų sveikatos 
patikrinimams taikomų kriterijų ir 
patikrinimų pobūdžio skirtingų rūšių 
ūkiuose;

(58) siekiant užtikrinti glaudų veiklos 
vykdytojų ir veterinarijos gydytojų ar 
vandens gyvūnų sveikatos specialistų 
bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija 
ir papildyti veiklos vykdytojų vykdomą 
priežiūrą, ūkiuose, priklausomai nuo 
gamybos rūšies, intensyvumo ir kitų 
svarbių veiksnių, turėtų būti atliekami 
gyvūnų sveikatos patikrinimai. Siekiant
užtikrinti susijusiai rizikai proporcingą 
priežiūros lygį skirtingų rūšių ūkiuose, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būtų 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl 
tokiems gyvūnų sveikatos patikrinimams 
taikomų kriterijų ir patikrinimų pobūdžio 
skirtingų rūšių ūkiuose;

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
58 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58a) siekiant skatinti tvarią, ekologišką ir 
biologinę gamybą, ir pabrėžti padidėjusią 
gyvūnų sveikatos riziką dėl labai 
intensyvios gamybos ūkiuose, kuriose 
gyvūnai laikomi labai tankiai, nustatant 
gyvūnų sveikatos patikrų dažnį ir pobūdį 
dera atsižvelgti į gamybos intensyvumą ir 
kitus susijusius veiksnius;

Or. en
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Pagrindimas

Pastaraisiais dešimtmečiais suintensyvėjo gyvūnų auginimas ūkiuose, o tam tikruose ūkiuose 
palyginti mažoje erdvėje laikomi keli tūkstančiai gyvūnų. Tokia praktika sukuria idealias 
sąlygas patogenams daugintis, todėl kyla rizika visuomenės ir gyvūnų sveikatai. Tvarus, 
ekologiškas ir biologinis ūkininkavimas savaime turi papildomų saugiklių, kurie yra naudingi 
visuomenės sveikatai, gyvūnų sveikatai ir maisto saugai.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) be to, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė paskelbti, kad visos jų 
teritorijos, zonos ar laikymo vietos 
neužkrėstos viena ar keletu į sąrašą įtrauktų 
ligų, kurioms taikomos privalomo ar 
savanoriško likvidavimo programų 
taisyklės, siekiant apsisaugoti nuo tokių į 
sąrašą įtrauktų ligų patekimo iš kitų 
Sąjungos dalių ar kitų trečiųjų šalių, ar 
teritorijų. Tuo tikslu turėtų būti nustatyta 
aiški suderinta procedūra, įskaitant būtinus 
neužkrėstos teritorijos statuso kriterijus. 
Siekiant užtikrinti vienodas neužkrėstos 
teritorijos statuso pripažinimo Sąjungoje 
sąlygas, būtina oficialiai patvirtinti tokį 
neužkrėstos teritorijos statusą; taigi 
įgyvendinimo įgaliojimai patvirtinti tokį 
statusą turėtų būti suteikti Komisijai;

(65) be to, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė paskelbti, kad visos jų 
teritorijos, zonos ar laikymo vietos 
neužkrėstos viena ar keletu į sąrašą įtrauktų 
ligų, kurioms taikomos privalomo ar 
savanoriško likvidavimo programų 
taisyklės, siekiant apsisaugoti nuo tokių į 
sąrašą įtrauktų ligų patekimo iš kitų 
Sąjungos dalių ar kitų trečiųjų šalių, ar 
teritorijų. Tuo tikslu turėtų būti nustatyta 
aiški suderinta procedūra, įskaitant būtinus 
neužkrėstos teritorijos statuso kriterijus. 
Siekiant nustatyti išsamias neužkrėstos 
teritorijos statuso pripažinimo sąlygas, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų 
būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl 
tokio statuso suteikimo kriterijų, įrodymų 
ligų nebuvimui pagrįsti, specialių ligų 
prevencijos ir kontrolės priemonių, 
apribojimų, teiktinos informacijos, 
nukrypti leidžiančių nuostatų ir 
neužkrėstos teritorijos statuso 
išsaugojimo, sustabdymo, atšaukimo ar 
sugrąžinimo sąlygų. Be to, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl neužkrėstų 
valstybių narių ar zonų statuso 
patvirtinimo, taip pat dėl neužkrėstų 
laikymo vietų statuso pripažinimo ir dėl 
šio reglamento priede nustatytų 
neužkrėstų teritorijų arba zonų ir 
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neužkrėstų laikymo vietų sąrašo dalinių 
pakeitimų;

Or. en

Pagrindimas

Juridinis teksto pataisymas. „Neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimas“ yra viena iš 
pagrindinių šio reglamento dalių ir neturėtų būti iš dalies keičiamos arba pildomos 
įgyvendinimo aktais; tai turėtų būti Europos Parlamento ir Tarybos demokratinės priežiūros 
sritis.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68) siekiant nustatyti išsamias 
neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo 
sąlygas, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būtų deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus dėl tokio statuso suteikimo kriterijų, 
įrodymų ligų nebuvimui pagrįsti, specialių 
ligų prevencijos ir kontrolės priemonių, 
apribojimų, teiktinos informacijos, 
nukrypti leidžiančių nuostatų ir 
neužkrėstos teritorijos statuso 
išsaugojimo, sustabdymo, atšaukimo ar 
sugrąžinimo sąlygų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) tačiau taikant kai kurių užkrečiamųjų 
gyvūnų ligų kontrolės strategijas būtina 
uždrausti arba apriboti tam tikrų 

(75) tačiau taikant kai kurių užkrečiamųjų 
gyvūnų ligų kontrolės strategijas būtina 
uždrausti arba apriboti tam tikrų 
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veterinarinių vaistų naudojimą, nes jų 
naudojimas sumažintų tų strategijų 
veiksmingumą. Pavyzdžiui, hiperimuniniai 
serumai arba antimikrobinės medžiagos 
gali paslėpti ligos požymius, dėl jų gali 
būti neįmanoma nustatyti ligos sukėlėją 
arba sunku atlikti greitą ir diferencinę 
diagnozę ir todėl būtų sudėtinga teisingai 
nustatyti ligą;

veterinarinių vaistų naudojimą, nes jų 
naudojimas sumažintų tų strategijų 
veiksmingumą. Pavyzdžiui, hiperimuniniai 
serumai arba antimikrobinės medžiagos 
gali paslėpti ligos požymius, dėl jų gali 
būti neįmanoma nustatyti ligos sukėlėją 
arba sunku atlikti greitą ir diferencinę 
diagnozę ir todėl būtų sudėtinga teisingai 
nustatyti ligą, ir todėl kiltų didelė rizika 
visuomenės ir gyvūnų sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) vis dėlto, skirtingų į sąrašą įtrauktų 
ligų kontrolės strategijos gali iš esmės 
skirtis. Todėl šiame reglamente reikėtų 
nustatyti taisykles dėl veterinarinių vaistų 
naudojimo į sąrašą įtrauktų ligų 
prevencijos ir kontrolės tikslais ir 
suderintus kriterijus, į kuriuos reikėtų 
atsižvelgti sprendžiant, ar galima naudoti 
vakcinas, hiperimuninius serumus ir 
antimikrobines medžiagas, ir kaip juos 
naudoti. Siekiant užtikrinti lankstų požiūrį 
ir spręsti specifinius su skirtingomis į 
sąrašą įtrauktomis ligomis susijusius 
klausimus bei sudaryti galimybę naudotis 
veiksmingomis gydymo priemonėmis, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būtų 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl tam 
tikrų veterinarinių vaistų naudojimo 
ribojimo, draudimo arba prievolių, vykdant 
tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų kontrolę. 
Skubos atveju ir siekiant kovoti su naujais 
pavojais, galinčiais turėti pražūtingą 
poveikį gyvūnų ar visuomenės sveikatai, 
ekonomikai, visuomenei ar aplinkai, turėtų 
būti įmanoma tas priemones priimti skubos 

(76) vis dėlto, skirtingų į sąrašą įtrauktų 
ligų kontrolės strategijos gali iš esmės 
skirtis. Todėl šiame reglamente reikėtų 
nustatyti taisykles dėl veterinarinių vaistų 
naudojimo į sąrašą įtrauktų ligų 
prevencijos ir kontrolės tikslais ir 
suderintus kriterijus, į kuriuos reikėtų 
atsižvelgti sprendžiant, ar galima naudoti 
vakcinas, hiperimuninius serumus ir 
antimikrobines medžiagas, ir kaip juos 
naudoti. Pavyzdžiui, įprastinis gyvūnų 
laikytojų, veiklos vykdytojų, veterinarijos 
gydytojų ir gyvūnų sveikatos specialistų 
vakcinų, hiperimuninių serumų, 
antimikrobinių medžiagų ir kitų 
veterinarijos vaistų skyrimas gyvūnams 
turėtų būti leidžiamas tik tada, kai 
nedaromas neigiamas poveikis 
visuomenės sveikatai, gyvūnų sveikatai ir 
gyvūnų gerovei, tiek dėl tokios praktikos, 
tiek dėl iš tokių gyvūnų pagamintų 
produktų vartojimo. Siekiant užtikrinti 
lankstų požiūrį ir spręsti specifinius su 
skirtingomis į sąrašą įtrauktomis ligomis 
susijusius klausimus bei sudaryti galimybę 
naudotis veiksmingomis gydymo 
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tvarka; priemonėmis, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būtų deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus dėl tam tikrų veterinarinių vaistų 
naudojimo ribojimo, draudimo arba 
prievolių, vykdant tam tikrų į sąrašą 
įtrauktų ligų kontrolę. Skubos atveju ir 
siekiant kovoti su naujais pavojais, 
galinčiais turėti pražūtingą poveikį gyvūnų 
ar visuomenės sveikatai, ekonomikai, 
visuomenei ar aplinkai, turėtų būti 
įmanoma tas priemones priimti skubos 
tvarka; 

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
86 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(86a) tam tikros ligų kontrolės priemonės, 
nors gali būti būtinos, bet gali turėti 
didesnį poveikį, nei planuota. Todėl 
reikėtų, kad susijusi valstybė narė ar 
valstybės narės, išklausiusios 
kompetentingų institucijų, parengtų 
pirminį numatytų būtinų ligų kontrolės 
priemonių poveikio visuomenės sveikatai, 
gyvūnų sveikatai ir gyvūnų gerovei, 
aplinkai, ekonomikai ir kitiems 
socialiniams ir ekonominiams veiksniams, 
įvertinimą. Pavyzdžiui, praeityje buvo 
įrodymų, kad didelių į sąrašą įtrauktos 
ligos paveiktų gyvūnų grupių žudymas ir 
naikinimas, be tiesioginio socialinio ir 
ekonominio poveikio veiklos vykdytojams, 
turi didelį poveikį visuomenei 
(pasipiktinimas, pasitikėjimo maisto 
grandine, pasitikėjimo politinių 
sprendimų priėmėjais praradimas) ir 
dažnai neįvertinamą poveikį aplinkai 
(masiškai deginant kūnus kyla dideli 
suodžių kamuoliai ir užteršiamas 
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požeminis vanduo);

Or. en

Pagrindimas

Masinis sunkios ligos paveiktų gyvūnų žudymas ir naikinimas turi didelę įtaką visuomenei, 
veiklos subjektams, pasitikėjimui maisto grandine ir aplinkai. Tinkamas šių plačios aprėpties 
priemonių poveikio įvertinimas turėtų pateisinti ir pagrįsti visuomenei, kodėl reikalingos 
tokios drastiškos priemonės.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
91 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(91a) dėl gabenimo pobūdžio ir didelių 
tankiai mažoje uždaroje erdvėje laikomų 
gyvūnų kiekių, gyvūnų gabenimas ilgais 
atstumais arba jų pervežimas sukelia ne 
tik sunkių padarinių gyvūnų sveikatai, bet 
ir padidina užkrato pernešėjų plitimo 
riziką. Todėl reikėtų užtikrinti, kad bendra 
gyvūnų gabenimo ir pervežimo trukmė 
neviršytų 8 valandų;

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
98 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(98) veiksmingas atsekamumas yra 
pagrindinis ligų kontrolės politikos 
elementas. Reikėtų nustatyti konkrečius 
identifikavimo ir registravimo 
reikalavimus, taikomus skirtingų rūšių 
laikomiems sausumos gyvūnams ir 
genetinės medžiagos produktams, kad būtų 
lengviau veiksmingai taikyti šiame 

(98) veiksmingas atsekamumas yra 
pagrindinis ligų kontrolės politikos, ir 
atitinkamai, maisto saugos politikos,
elementas. Reikėtų nustatyti konkrečius 
identifikavimo ir registravimo 
reikalavimus, taikomus skirtingų rūšių 
laikomiems sausumos gyvūnams ir 
genetinės medžiagos produktams, kad būtų 
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reglamente nustatytas ligų prevencijos ir 
kontrolės taisykles. Be to, svarbu sudaryti 
galimybę įdiegti tų rūšių identifikavimo ir 
registravimo sistemą, kurioms šiuo metu 
tokia tvarka nenustatyta, arba kai tai būtina 
dėl kintančių aplinkybių ir susijusio 
pavojaus;

lengviau veiksmingai taikyti šiame 
reglamente nustatytas ligų prevencijos ir 
kontrolės taisykles. Be to, svarbu sudaryti 
galimybę įdiegti tų rūšių identifikavimo ir 
registravimo sistemą, kurioms šiuo metu 
tokia tvarka nenustatyta, arba kai tai būtina 
dėl kintančių aplinkybių ir susijusio 
pavojaus;

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
100 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(100) tikslinga sumažinti administracinę 
naštą ir sąnaudas ir lanksčiai taikyti 
sistemą tais atvejais, kai atsekamumo 
reikalavimai gali būti tenkinami kitais nei 
šiame reglamente nustatytieji būdais. Todėl 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl nuostatų, 
leidžiančių nukrypti nuo identifikavimo ir 
registravimo reikalavimų;

(100) tikslinga sumažinti administracinę 
naštą ir sąnaudas ir lanksčiai taikyti 
sistemą tais atvejais, kai atsekamumo 
reikalavimai gali būti tenkinami kitais nei 
šiame reglamente nustatytieji būdais. Todėl 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus dėl nuostatų, 
leidžiančių nukrypti nuo identifikavimo ir 
registravimo reikalavimų. Tačiau bet 
kokiu atveju identifikavimo ir 
registravimo reikalavimų nesilaikymas 
neturi sutrukdyti nustatyti atsakingą 
veiklos subjektą, gyvūnų specialistą, ūkį 
ar bet kokį kitą fizinį arba juridinį 
asmenį;

Or. en

Pagrindimas

Atsekamumas yra labai svarbus, kalbant apie su gyvūnų sveikata susijusius reikalus.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
103 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(103) šiame reglamente nustatyti bendrieji 
reikalavimai turėtų būti taikomi visų 
gyvūnų perkėlimui, kaip antai vežimo metu 
taikomi ligų prevencijos reikalavimai arba 
draudimas perkelti gyvūnus iš ūkio, 
kuriame nustatyti anomalaus gaištamumo 
atvejai ar kitų ligų simptomai, kurių 
priežastis nežinoma;

(103) šiame reglamente nustatyti bendrieji 
reikalavimai turėtų būti taikomi visų 
gyvūnų perkėlimui, kaip antai vežimo metu 
taikomi ligų prevencijos reikalavimai arba 
draudimas perkelti gyvūnus iš ūkio, 
kuriame nustatyti anomalaus gaištamumo 
atvejai ar kitų ligų simptomai, kurių 
priežastis nežinoma, ir didžiausia bendra 
gyvūnų perkėlimo trukmė turi neviršyti 8 
valandų;

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
105 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(105) iš vienos valstybės narės į kitą 
perkeliamiems gyvūnams taikomas 
pagrindinių gyvūnų sveikatos reikalavimų 
rinkinys. Visų pirma, gyvūnai negali būti 
perkeliami iš ūkio, kuriame nustatyti 
anomalaus gaištamumo atvejai ar ligų, 
kurių priežastis nežinoma, simptomai.
Tačiau gaištamumo, net jei jis anomalus, 
atvejai, susiję su mokslinėmis 
procedūromis, kurias leista vykdyti pagal 
2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2010/63/ES dėl 
mokslo tikslais naudojamų gyvūnų 
apsaugos ir nesukelti infekcinių į sąrašą 
įtrauktų ligų, neturėtų būti priežastis 
neleisti perkelti mokslo tikslais naudojamų 
gyvūnų;

(105) iš vienos valstybės narės į kitą 
perkeliamiems gyvūnams taikomas 
pagrindinių gyvūnų sveikatos reikalavimų 
rinkinys. Visų pirma, gyvūnai negali būti
perkeliami iš ūkio, kuriame nustatyti 
anomalaus gaištamumo atvejai ar ligų, 
kurių priežastis nežinoma, simptomai. 
Tačiau gaištamumo, net jei jis anomalus, 
atvejai, susiję su mokslinėmis 
procedūromis, kurias leista vykdyti pagal 
2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2010/63/ES dėl 
mokslo tikslais naudojamų gyvūnų 
apsaugos ir nesukelti infekcinių į sąrašą 
įtrauktų ligų, neturėtų būti priežastis 
neleisti perkelti mokslo tikslais naudojamų 
gyvūnų. Bet kokiu atveju, šiuos 
gaištamumo atvejus turi registruoti 
kompetentinga valdžios institucija;
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Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
108 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(108) kadangi kanopinių gyvūnų ir naminių 
paukščių surinkimo operacijos kelia 
ypatingai didelę ligų riziką, šiame 
reglamente tikslinga nustatyti konkrečias 
taisykles susijusių gyvūnų sveikatai 
apsaugoti ir užkirsti kelią užkrečiamosioms 
gyvūnų ligoms plisti;

(108) kadangi kanopinių gyvūnų ir naminių 
paukščių perkėlimo ir surinkimo 
operacijos kelia ypatingai didelę ligų 
riziką, šiame reglamente tikslinga nustatyti 
konkrečias taisykles susijusių gyvūnų 
sveikatai apsaugoti ir užkirsti kelią 
užkrečiamosioms gyvūnų ligoms plisti;

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
111 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(111) mokslo tikslais, kaip antai mokslinių 
tyrimų ar diagnostikos tikslais, ir ypač 
Direktyvoje 2010/63/ES patvirtintais 
tikslais, gali prireikti perkelti gyvūnus, 
kurie neatitinka šiame reglamente nustatytų 
bendrųjų gyvūnų sveikatos reikalavimų ir 
kurie kelia didesnę riziką gyvūnų sveikatai. 
Tokios rūšies perkėlimas neturėtų būti 
uždraustas arba netinkamai apribotas šio 
reglamento nuostatomis, nes tai galėtų 
trukdyti moksliniams tyrimams, kuriuos 
leista vykdyti, ir vilkinti mokslo pažangą. 
Vis dėlto, itin svarbu šiame reglamente 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
užtikrinta, kad tokie gyvūnai perkeliami 
saugiai;

(111) mokslo tikslais, kaip antai mokslinių 
tyrimų ar diagnostikos tikslais, ir ypač 
Direktyvoje 2010/63/ES patvirtintais 
tikslais, gali prireikti perkelti gyvūnus, 
kurie neatitinka šiame reglamente nustatytų 
bendrųjų gyvūnų sveikatos reikalavimų ir 
kurie kelia didesnę riziką gyvūnų sveikatai. 
Tokios rūšies perkėlimas neturėtų būti 
uždraustas arba netinkamai apribotas šio 
reglamento nuostatomis, nes tai galėtų 
trukdyti moksliniams tyrimams, kuriuos 
leista vykdyti, ir vilkinti mokslo pažangą. 
Vis dėlto, itin svarbu šiame reglamente 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
užtikrinta, kad tokie gyvūnai perkeliami 
saugiai ir būtų registruojami 
kompetentingoje valdžios institucijoje;
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Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
114 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(114) siekiant užtikrinti galimybę nustatyti 
specialias taisykles dėl perkėlimo tuo 
atveju, jei tokios taisyklės nėra 
pakankamos ar tinkamos, siekiant riboti 
tam tikros ligos plitimą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai 
ribotą laikotarpį nustatyti specialias 
perkėlimo taisykles;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos gyvūnų 
ligų, kurios perduodamos gyvūnams arba 
žmonėms, prevencijos ir kontrolės 
taisyklės.

1. Šiuo reglamentu nustatomos gyvūnų 
ligų, kurios perduodamos gyvūnams arba 
žmonėms, prevencijos ir kontrolės 
taisyklės ir praktiškai įgyvendinamas 
„vienos sveikatos“ požiūris, kuriuo 
nustatoma nauja gyvūnų, žmonių ir 
aplinkos ryšio paradigma. 

Or. en

Pagrindimas

„Viena sveikata“ – tai integruotas požiūris į sveikatą, kuriame svarbiausias dėmesys 
skiriamas gyvūnų, žmonių ir skirtingos jų aplinkos sąveikai, ir kuris yra Europos Sąjungos 
daugiadalykės politikos priemonių dalis. Šis principas apskritai skatina visų profesinių 
sektorių ir veikėjų, kurių veikla gali turėti įtakos sveikatai, bendradarbiavimą, sąveiką ir 
savitarpio praturtinimą
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) mažesnis neigiamas poveikis aplinkai, 
kylantis dėl:

iii) mažesnis neigiamas poveikis gyvūnų 
sveikatai, visuomenės sveikatai ir aplinkai, 
kylantis dėl: 

– tam tikrų ligų, – tam tikrų ligų ir rizikos veiksnių, dėl 
kurių kyla ligos;

– priemonių, priimtų siekiant užkirsti kelią 
ligoms ir jas kontroliuoti;

– priemonių, priimtų siekiant užkirsti kelią 
ligoms ir jas kontroliuoti;

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) gyvūnų sveikatos ryšį su: i) gyvūnų sveikatos ryšį su:

– visuomenės sveikata; – visuomenės sveikata;
– aplinka ir klimato kaitos poveikiu; – aplinka ir klimato kaitos poveikiu;

– maisto gamyba;
– maisto ir pašarų sauga; – maisto ir pašarų sauga;

gyvūnų gerove; – gyvūnų gerove ir etika;
– aprūpinimo maistu saugumu; – aprūpinimo maistu saugumu;

Or. en
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) laikomiems ir laukiniams gyvūnams; a) visiems laikomiems ir laukiniams 
gyvūnams;

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) patalpoms, transporto priemonėms, 
įrangai ir visiems kitiems infekcijos plitimo 
keliams ir medžiagoms, susijusioms arba 
galimai susijusioms su užkrečiamųjų 
gyvūnų ligų plitimu.

e) patalpoms, transporto priemonėms, 
įrangai, veiklos vykdytojams, veterinarijos 
gydytojams, gyvūnų specialistams ir 
visiems kitiems infekcijos plitimo keliams
ir medžiagoms, susijusioms arba galimai 
susijusioms su užkrečiamųjų gyvūnų ligų 
plitimu.

Or. en

Pagrindimas

Reikia pagrįsti, kad būtina įtraukti veiklos vykdytojus, veterinarijos gydytojus, gyvūnų 
specialistus, nes jie intensyviai dirba su gyvūnais ir turi didelę įtaką gyvūnų sveikatai.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) klonas – tai gyvūnas, sukurtas 
vegetatyvinio, dirbtinio dauginimo būdu, 
siekiant sukurti identišką arba beveik 
identišką atskiro gyvūno kopiją, 
perkeliant ląstelės branduolį į išimtą 
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kiaušialąstę, kuri vėliau įsodinama į 
surogatinę patelę;

Or. en

Pagrindimas

Klonuoti gyvūnai ir jų palikuonys yra linkę greitai užsikrėsti gyvūnų ligomis, kurios gali būti 
perduotos žmonėms, taip pat linkę į kitus sunkius sveikatos sutrikimus (išsigimimai, organų 
sutrikimai), todėl reikėtų pateikti šią apibrėžtį.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) palikuonis – tai tradiciniu dauginimo 
būdu gautas gyvūnas, kurio bent vienas iš 
protėvių yra klonas;

Or. en

Pagrindimas

Klonuoti gyvūnai ir jų palikuonys yra linkę greitai užsikrėsti gyvūnų ligomis, kurios gali būti 
perduotos žmonėms, taip pat linkę į kitus sunkius sveikatos sutrikimus (išsigimimai, organų 
sutrikimai), todėl reikėtų pateikti šią apibrėžtį.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) atsakiklis – pastovusis pasyvus radijo 
dažnio atpažinimo prietaisas;

Or. en
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) liga – gyvūnų infekcijos ir užkrato, 
kurį sukelia vienas ar keli gyvūnams arba 
žmonėms perduodami ligos sukėlėjai,
pasireiškimas, kai klinikiniai arba 
patologiniai požymiai yra matomi arba ne;

14) liga – gyvūnų infekcijos ir užkrato, 
kurį sukelia vienas ar keli gyvūnams arba 
žmonėms perduodami ligos sukėlėjai, 
pasireiškimas, kai klinikiniai arba 
patologiniai požymiai yra matomi arba ne.
Šio reglamento tikslais mikroorganizmai, 
kurie tampa atsparūs antimikrobinėms 
medžiagoms, taip pat turėtų būti laikomi 
liga.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20) rizika – nepageidaujamo poveikio 
gyvūnų arba visuomenės sveikatai 
atsiradimo tikimybė ir galimas jo 
biologinių bei ekonominių padarinių 
mastas;

20) rizika – remiantis atsargumo principu, 
nepageidaujamo poveikio gyvūnų arba 
visuomenės sveikatai atsiradimo tikimybė 
ir galimas jo biologinių bei ekonominių 
padarinių mastas;

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21) biologinis saugumas – visos valdymo ir 
fizinės priemonės, kuriomis siekiama 
sumažinti: ligų patekimo į gyvūnų 
populiaciją, vystymosi joje ir plitimo iš jos 

21) biologinis saugumas – visos valdymo ir 
fizinės priemonės, kuriomis siekiama 
sumažinti: ligų ar antimikrobinėms 
medžiagoms atsparumą įgijusių 
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riziką arba mikroorganizmų patekimo į gyvūnų 
populiaciją, vystymosi joje ir plitimo iš jos 
riziką arba

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente nustatytos konkrečios 
taisyklės, susijusios su ligų prevencija ir 
kontrole, taikomos:

1. Šiame reglamente nustatytos konkrečios 
taisyklės, susijusios su ligų prevencija ir 
kontrole, taikomos:

a) į sąrašą įtrauktoms ligoms; a) į -Ia priedą įtrauktoms ligoms,

b) naujoms ligoms. b) naujoms ligoms;

c) atsparumą antimikrobinėms 
medžiagoms įgijusiems 
mikroorganizmams;

Or. en

Pagrindimas

Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms kelia rimtą pavojų sveikatai ir su juo turi būti 
elgiamasi kaip su liga. Juridinis teksto pataisymas. „Į sąrašą įtrauktos ligos“ yra viena iš 
pagrindinių šio reglamento dalių ir neturėtų būti iš dalies keičiamos arba pildomos 
įgyvendinimo aktais; tai turėtų būti Europos Parlamento ir Tarybos demokratinės priežiūros 
sritis.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais sudaro 1 
dalies a punkte nurodytų į sąrašą įtrauktų 
ligų sąrašą.

2. Į sąrašą įtrauktų ligų sąrašas, minimas 
1 dalies a punkte, yra nustatytas –I priedo 
a dalyje. Siekiant atsižvelgti į technikos ir 
mokslo pažangą ir susijusių tarptautinių 
standartų rengimą ir pasikeitusias 
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visuomenės ir gyvūnų sveikatos 
aplinkybes, Komisijai pagal 253 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl šiame priede 
nustatyto į sąrašą įtrauktų ligų sąrašo.

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) visuomenės sveikatai; i) gyvūnų sveikatai ir visuomenės 
sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) gyvūnų gerovei;

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
255 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl 
kurių privaloma skubėti ir kurios 
susijusios su liga, dėl kurios gali kilti 
nauja labai didelė rizika, Komisija priima 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus 
laikydamasi 255 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos procedūros.

Jei ligos, dėl kurios gali kilti nauja labai 
didelė rizika, atveju būtina nedelsiant 
imtis skubių priemonių, pagal šį straipsnį 
priimtiems deleguotiesiems aktams 
taikoma 254 straipsnyje numatyta 
procedūra. 

Komisija ne vėliau kaip per šešias savaites 
po šių skubių priemonių priėmimo 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje būtų išsamiai aprašytos 
šių priemonės ir jų poveikis, atitinkamai:
– žemės ūkio ir (arba) akvakultūros 
gamybai Sąjungoje;
– vidaus rinkos veikimui;
– visuomenės sveikatai, gyvūnų sveikatai, 
gyvūnų gerovei ir aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktį

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) ligos plitimo tarp gyvūnų ir 
atitinkamais atvejais tarp gyvūnų ir žmonių 
būdus ir greitį;

vi) ligos plitimo tarp gyvūnų ir 
atitinkamais atvejais tarp gyvūnų ir žmonių 
būdus, užkrato pernešėjus ir greitį;

Or. en
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punkto viii papunktį

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viii) ligos diagnostikos ir kontrolės 
priemones;

viii) ligos diagnostikos ir kontrolės 
priemones, galimas vakcinas ir kitas 
prevencines priemones;

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) žmonių sveikatai: ii) žmonių sveikatai:

– ligos plitimas tarp gyvūnų ir žmonių; – ligos plitimas tarp gyvūnų ir žmonių;
– plitimas tarp žmonių; – plitimas tarp žmonių;

– ligos pasireiškimo žmonėse formų 
sunkumas;

– ligos pasireiškimo žmonėse formų 
sunkumas;

– rizika, kad dėl kovai su liga naudojamų 
kontrolės priemonių mikroorganizmai 
taps atsparūs antimikrobinėms 
medžiagoms;

– prieiga prie žmonėms skirtų veiksmingų 
prevencijos priemonių ar medicininio 
gydymo;

– prieiga prie žmonėms skirtų veiksmingų 
prevencijos priemonių ar medicininio 
gydymo;

– psichologinio ir fizinio ligos poveikio
darbuotojų ir šiame sektoriuje dirbančių 
asmenų sveikatai gydymas ir šalinimas 

Or. en



PE521.493v01-00 40/94 PA\1005594LT.doc

LT

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktį

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) gyvūnų gerovei; iii) gyvūnų gerovei;

– galvijų auginimo ūkiuose tipui, būdams 
ir intensyvumui;
– gyvulių ūkių koncentracijai tam tikroje 
teritorijoje;
– santykiniam atstumui tarp gyvulių ūkių 
ir žmonių gyvenviečių.

Or. en

Pagrindimas

Yra daug tyrimų, net mokslinių Europos maisto saugos tarnybos nuomonių, kuriuose įrodyta, 
kad gyvūnų gerovės didinimas yra naudingas gyvūnų sveikatai ir atvirkščiai.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jų priimtinumu visuomenei; ii) jų priimtinumui visuomenei, gyvūnų 
žudymą ir naikinimą visada vertinant kaip 
paskutinę priemonę;

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktį

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) užsikrėtusių laikomų ir laukinių gyvūnų 
subpopuliacijų gerove;

iii) užsikrėtusių laikomų, laukinių ir 
naminių gyvūnų subpopuliacijų gerove;
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Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į sąrašą įtrauktoms rūšims taikomos 
konkrečios šiame reglamente nustatytos į 
sąrašą įtrauktoms ligoms taikomos 
taisyklės ir pagal šį reglamentą priimtos 
taisyklės.

1. Į –I priedo b dalies sąrašą įtrauktoms 
rūšims taikomos konkrečios šiame 
reglamente nustatytos į sąrašą įtrauktoms 
ligoms taikomos taisyklės ir pagal šį 
reglamentą priimtos taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais sudaro 1 
dalyje nurodytų rūšių sąrašą.

2. Siekiant atsižvelgti į technikos ir 
mokslo pažangą ir pasikeitusias su 
visuomenės ir gyvūnų sveikata susijusias 
aplinkybes, Komisijai pagal 253 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl 1 dalyje
nurodyto ir –I priede b dalyje nustatytų 
rūšių sąrašo.

Or. en

Pagrindimas

Juridinis teksto pataisymas. „Į sąrašą įtrauktos rūšys“ yra viena iš pagrindinių šio 
reglamento dalių ir neturėtų būti iš dalies keičiamos arba pildomos įgyvendinimo aktais; tai 
turėtų būti Europos Parlamento ir Tarybos demokratinės priežiūros sritis.
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) šių gyvūnų artumą ir jų sąveiką su 
žmonėmis.

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
255 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl 
kurių privaloma skubėti ir kurios 
susijusios su liga, dėl kurios gali kilti 
nauja labai didelė rizika, Komisija priima 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus 
laikydamasi 255 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos procedūros.

Jei ligos, dėl kurios gali kilti nauja labai 
didelė rizika, atveju būtina nedelsiant 
imtis skubių priemonių, pagal šį straipsnį
priimtiems deleguotiesiems aktams 
taikoma 254 straipsnyje numatyta 
procedūra.

Or. en
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Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais nustato
toliau nurodytų ligų prevencijos ir 
kontrolės taisyklių taikymą į sąrašą 
įtrauktoms ligoms:

1. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 253 straipsnį 
dėl toliau nurodytų ligų prevencijos ir 
kontrolės taisyklių taikymo į sąrašą 
įtrauktoms ligoms:

Or. en

Pagrindimas

Juridinis teksto pataisymas.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
255 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių, 
kurios turi būti taikomos į sąrašą 
įtrauktoms ligoms, sąrašas nustatytas –I 
priedo c dalyje.

Or. en
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl 
kurių privaloma skubėti ir kurios 
susijusios su liga, dėl kurios gali kilti 
nauja labai didelė rizika, Komisija priima 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus
laikydamasi 255 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos procedūros.

Jei ligos, dėl kurios gali kilti nauja labai 
didelė rizika, atveju būtina nedelsiant 
imtis skubių priemonių, pagal šį straipsnį 
priimtiems deleguotiesiems aktams 
taikoma 254 straipsnyje numatyta 
procedūra.

Or. en

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ne vėliau kaip per šešias savaites 
po šių skubių priemonių priėmimo 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje būtų išsamiai aprašytos 
šių priemonės ir jų poveikis, atitinkamai:
– žemės ūkio ir (arba) akvakultūros 
gamybai Sąjungoje;
– vidaus rinkos veikimui;
– visuomenės sveikatai, gyvūnų sveikatai, 
gyvūnų gerovei ir aplinkai.

Or. en
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Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priimdama 1 dalyje nurodytus 
įgyvendinimo aktus Komisija atsižvelgia į 
šiuos kriterijus:

2. Priimdama 1 dalyje nurodytus 
deleguotuosius aktus Komisija atsižvelgia 
į šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ligos poveikio gyvūnų ir visuomenės 
sveikatai, gyvūnų gerovei ir ekonomikai 
mastą;

a) ligos poveikio gyvūnų ir visuomenės 
sveikatai, gyvūnų gerovei, aplinkai, maisto 
saugai ir ekonomikai mastą;

Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atsako už laikomų gyvūnų ir produktų, 
už kuriuos yra atsakingi, sveikatą ir 
sveikumą;

a) atsako už laikomų gyvūnų ir produktų, 
už kuriuos yra atsakingi, sveikatą, gerovę
ir sveikumą;

Or. en
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsižvelgdami į susijusią riziką, imasi 
tinkamų biologinio saugumo priemonių, 
siekdami užtikrinti tų laikomų gyvūnų 
sveikatą ir produktų sveikumą ir užkirsti 
kelią ligoms atsirasti tuose laikomuose 
gyvūnuose ir produktuose, už kuriuos jie 
yra atsakingi, ligoms vystytis ir daugintis 
juose bei plisti iš jų, išskyrus tada, kai tai 
konkrečiu atveju leidžiama mokslo tikslais, 
atsižvelgiant į:

b) atsižvelgdami į susijusią riziką, imasi 
tinkamų biologinio saugumo priemonių, 
siekdami užtikrinti tų laikomų gyvūnų 
sveikatą ir gerovę, produktų sveikumą ir 
užkirsti kelią ligoms ir antimikrobinėms 
medžiagoms atsparumą įgijusiems 
mikroorganizmams atsirasti tuose 
laikomuose gyvūnuose ir produktuose, už 
kuriuos jie yra atsakingi, jiems vystytis ir 
daugintis juose bei plisti iš jų, išskyrus 
tada, kai tai konkrečiu atveju leidžiama 
mokslo tikslais, atsižvelgiant į: 

Or. en

Pagrindimas

Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms kelia rimtą pavojų sveikatai ir šią problemą reikėtų 
spręsti kaip biologinio saugumo klausimą.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) gamybos rūšį; ii) gamybos rūšį ir intensyvumą;

Or. en
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Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skatina veiklos vykdytojus 
specialiai mokytis, kad galėtų taikyti 
tokius gyvūnų laikymo būdus, kuriuose 
pagrindinis dėmesys skiriamas 
integruotam ir holistiniam gyvūnų, 
žmonių ir jų skirtingos aplinkos santykiui.

Or. en

Pagrindimas

Šiuolaikiniame globalizuotame pasaulyje, kuriame yra toks aukštas gyvūnų ir žmonių 
sąveikos lygis, būtų kvaila pasikliauti tik profesionalų patirtimi, nepasiremiant tinkamomis 
švietimo priemonėmis.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) laikomų gyvūnų arba produktų, už 
kuriuos jie atsakingi, kategorijų ir rūšių;

a) laikomų gyvūnų arba produktų, už 
kuriuos jie atsakingi, skaičiaus, kategorijų 
ir rūšių;

Or. en

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gamybos rūšies; b) gamybos rūšies ir intensyvumo;

Or. en



PE521.493v01-00 48/94 PA\1005594LT.doc

LT

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) per profesinę patirtį arba mokymus; a) per profesinę patirtį ir mokymus;

Or. en

Pagrindimas

Šiuolaikiniame globalizuotame pasaulyje, kuriame yra toks aukštas gyvūnų ir žmonių 
sąveikos lygis, būtų kvaila pasikliauti tik profesionalų patirtimi, nepasiremiant tinkamomis 
švietimo priemonėmis.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) informuotumo apie gyvūnų sveikatą 
didinimu;

i) informuotumo apie gyvūnų sveikatą ir 
gerovę didinimu; 

Or. en

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) skatinimu naudoti alternatyvius, 
ekologiškesnius ir tvaresnius gyvūnų 
laikymo būdus.

Or. en
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Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kvalifikuotą personalą, patalpas, įrangą, 
finansinius išteklius ir veiksmingą 
struktūrą, apimančią visą valstybės narės 
teritoriją; 

a) kvalifikuotą, neturintį jokių interesų 
konfliktų personalą patalpas, įrangą, 
finansinius išteklius ir veiksmingą 
struktūrą, apimančią visą valstybės narės 
teritoriją;

Or. en

Pagrindimas

Gaila, bet interesų konfliktai kelia vis daugiau problemų, ypač atsižvelgiant į tai, kad 
veterinarams, kurie tikrina gyvūnų sveikatą, už paslaugas sumoka įmonės, kurias jie 
kontroliuoja. Šį klausimą būtina spręsti, kad padidėtų skaidrumas ir būtų užtikrinti tinkami 
visuomenės sveikatos, gyvūnų sveikatos ir maisto saugos garantai.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prieigą prie laboratorijų, kuriose dirba 
kvalifikuotas personalas ir kurios turi 
patalpas, įrangą ir finansinius išteklius, 
siekiant užtikrinti greitą ir tikslią į sąrašą 
įtrauktų ligų ir naujų ligų diagnozę ir 
diferencinę diagnozę;

b) prieigą prie laboratorijų, kuriose dirba 
kvalifikuotas personalas, neturintis 
interesų konfliktų, ir kurios turi patalpas, 
įrangą ir finansinius išteklius, siekiant 
užtikrinti greitą ir tikslią į sąrašą įtrauktų 
ligų ir naujų ligų diagnozę ir diferencinę 
diagnozę;

Or. en
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Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tinkamai apmokytus veterinarijos 
gydytojus, dalyvaujančius 11 straipsnyje 
nurodytoje šio reglamento taikymo sričiai 
priklausančioje veikloje.

c) tinkamai apmokytus veterinarijos 
gydytojus, kurie neturi interesų konfliktų, 
dalyvaujančius 11 straipsnyje nurodytoje 
šio reglamento taikymo sričiai 
priklausančioje veikloje.

Or. en

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės remia veiklos 
vykdytojus ir gyvūnų ūkio darbuotojus, 
kurie siekia įgyti, išlaikyti ir plėtoti 10 
straipsnyje nurodytas pagrindines gyvūnų 
sveikatos žinias, siūlydamos susijusias 
programas žemės ūkio arba akvakultūros 
sektoriuose arba formalųjį švietimą.

2. Valstybės narės remia veiklos 
vykdytojus ir gyvūnų ūkio darbuotojus, 
kurie siekia įgyti, išlaikyti ir plėtoti 10 
straipsnyje nurodytas pagrindines gyvūnų 
sveikatos žinias, ir užtikrina, kad jie tai 
darytų, siūlydamos susijusias programas 
žemės ūkio arba akvakultūros sektoriuose 
arba formalųjį švietimą.

Or. en

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija gali deleguoti 
veterinarijos gydytojams šią vienos ar kelių 
rūšių veiklą:

1. Kompetentinga institucija gali deleguoti 
veterinarijos gydytojams, jei nekyla 
interesų konfliktas, šią vienos ar kelių 
rūšių veiklą:
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Or. en

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad 
gyvūnai ar produktai gali kelti riziką, 
kompetentinga institucija turėtų imtis 
tinkamų veiksmų visuomenei informuoti 
apie rizikos pobūdį ir priemones, kurių 
imtasi arba kurių bus imamasi, siekiant 
užkirsti kelią tai rizikai arba ją kontroliuoti, 
atsižvelgiant į tos rizikos pobūdį, rimtumą, 
mastą ir visuomenės susidomėjimą bei 
norą būti informuotai.

Kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad 
gyvūnai ar produktai gali kelti riziką, 
kompetentinga institucija turėtų imtis 
tinkamų veiksmų visuomenei informuoti 
apie rizikos pobūdį ir priemones, kurių 
imtasi arba kurių bus imamasi, siekiant 
užkirsti kelią tai rizikai arba ją kontroliuoti, 
atsižvelgiant į tos rizikos pobūdį, rimtumą, 
mastą.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenei visada naudinga būti informuotai, kaip buvo įrodyta ir GSE krizės metu. Tada 
problema kilo ne tik dėl per maistą žmonėms perduotos gyvūnų ligos, be tai buvo ir milžiniška 
pasitikėjimo krizė, nes visuomenė prarado pasitikėjimą maisto produktų grandinės sauga ir 
politinių sprendimų priėmėjais. Bendravimas su visuomene yra būtinas, siekiant užtikrinti 
aiškų pagrindą politinių sprendimų priėmimui.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktais nustato, 
apie kurias 8 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytas į sąrašą įtrauktas ligas 
valstybėms narėms reikia nedelsiant 
pranešti pagal šio straipsnio 1 dalį.

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 253 straipsnį 
dėl 8 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytų
į sąrašą įtrauktų ligų, apie kurias
valstybėms narėms reikia nedelsiant 
pranešti pagal šio straipsnio 1 dalį.

Or. en
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Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
255 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įdiegia ir valdo kompiuterinę 
informacinę sistemą, kad būtų užtikrintas 
mechanizmų ir priemonių, skirtų 
įgyvendinti 17, 18 ir 19 straipsniuose 
nustatytus pranešimų ir ataskaitų teikimo 
Sąjungoje reikalavimus, veikimas.

Komisija įdiegia ir valdo viešai prieinamą 
kompiuterinę informacinę sistemą, kad 
būtų užtikrintas mechanizmų ir priemonių, 
skirtų įgyvendinti 17, 18 ir 19 straipsniuose 
nustatytus pranešimų ir ataskaitų teikimo 
Sąjungoje reikalavimus, veikimas.

Or. en

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiklos vykdytojai užtikrina, kad 
ūkiuose, už kuriuos jie atsakingi, 
veterinarijos gydytojas tikrintų gyvūnų 
sveikatą, kai to reikia dėl ūkio keliamos 
rizikos, atsižvelgiant į:

1. Veiklos vykdytojai užtikrina, kad 
ūkiuose, už kuriuos jie atsakingi, 
veterinarijos gydytojas tikrintų gyvūnų 
sveikatą. Minėtų gyvūnų sveikatos 
patikrinimų dažnumas yra proporcingas 
ūkio keliamai rizikai, atsižvelgiama į:
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Pagrindimas

Ūkių, kuriuose laikomasi žemesnių gyvūnų sveikatos ir gerovės standartų, gyvūnų sveikatos 
patikrinimų dažnumas turėtų būti proporcingas didesnei ūkio keliamai rizikai.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) maisto gamybos rūšį;

Or. en

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ūkyje laikomų gyvūnų gerovės 
užtikrinimo priemones;

Or. en

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minėtų gyvūnų sveikatos patikrinimų 
dažnumas yra proporcingas ūkio keliamai 
rizikai.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatyti požymius, patvirtinančius į 
sąrašą įtrauktų ligų arba naujų ligų 
pasireiškimą;

a) nustatyti požymius, patvirtinančius į 
sąrašą įtrauktų ligų arba naujų ligų ir 
(arba) bet kokių jas lemiančių rizikos 
veiksnių pasireiškimą;

Or. en

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) 23 straipsnio 1 dalyje nustatyti kriterijai, 
į kuriuos turi būti atsižvelgta, nustatant:

i) 23 straipsnio 1 dalyje nustatyti kriterijai, 
į kuriuos turi būti atsižvelgta, nustatant 
ūkių keliamą riziką ir tokių gyvūnų 
sveikatos patikrinimų dažnumą;

– kurių rūšių ūkiuose turi būti atliekami
gyvūnų sveikatos patikrinimai;

– tokių gyvūnų sveikatos patikrinimų 
dažnumą;

Or. en

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatomos ūkių, kuriuose turi būti 
atliekami gyvūnų sveikatos patikrinimai, 
rūšys.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Visų rūšių ūkiuose turi būti atliekami gyvūnų sveikatos patikrinimai. Dėl išimčių tik atsirastų 
nauji, galbūt nežinomi, ligų užkrato pernešėjai.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnio 1 dalyje nurodytos priežiūros 
planas, būdai, diagnostikos metodai, 
dažnumas, intensyvumas, tikslinė gyvūnų 
populiacija ir mėginių ėmimo būdai turi 
būti tinkami ir proporcingi priežiūros 
tikslams, atsižvelgiant į:

25 straipsnio 1 dalyje nurodytos priežiūros 
planas, būdai, diagnostikos metodai, 
dažnumas, intensyvumas, tikslinė gyvūnų 
populiacija ir mėginių ėmimo būdai turi 
atitikti atsargumo principą ir būti tinkami 
ir proporcingi priežiūros tikslams, 
atsižvelgiant į: 

Or. en

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) buvusios patirties su ligomis valstybėje 
narėje, zonoje ar jos laikymo vietoje;

Or. en

Pagrindimas

Ne visos valstybės vienodai vykdo stebėjimo programas, ir į šią įvairovę reikėtų atsižvelgti.



PE521.493v01-00 56/94 PA\1005594LT.doc

LT

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 8 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytų į sąrašą įtrauktų ligų, dėl kurių 
reikia įgyvendinti priežiūros programas;

Or. en

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl kurių 8 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytų į sąrašą įtrauktų ligų reikia 
įgyvendinti priežiūros programas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustato tos į sąrašą įtrauktos ligos 
likvidavimo arba neužkrėtimo ta liga 
įrodymo programą, kuri turi būti vykdoma 
ta liga užkrėstose gyvūnų populiacijose ir 
apimti susijusias jų teritorijos dalis arba 
atitinkamas jų zonas ar laikymo vietas 
(toliau – privalomo likvidavimo 
programa);

a) nustato tos į sąrašą įtrauktos ligos 
likvidavimo arba neužkrėtimo ta liga 
įrodymo programą, geriausia skiepijimo ar 
kitą medicininio gydymo, kuri turi būti 
vykdoma ta liga užkrėstose gyvūnų 
populiacijose ir apimti susijusias jų 
teritorijos dalis arba atitinkamas jų zonas ar 
laikymo vietas (toliau – privalomo 
likvidavimo programa);

Or. en
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Pagrindimas

Į sąrašą įtrauktą ligą galima likviduoti keliomis priemonėmis, bet pirmenybę reikėtų teikti
skiepijimo kampanijai, o ne sprendimui žudyti ir naikinti gyvūnus.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kuriose nustatyta viena 
ar daugiau į sąrašą įtrauktų ligų, nurodytų 8 
straipsnio 1 dalies c punkte, ir kurios 
nusprendžia nustatyti tos į sąrašą įtrauktos 
ligos likvidavimo programą, kuri turi būti 
vykdoma ta liga užkrėstose gyvūnų 
populiacijose ir apimti susijusias jų 
teritorijos dalis arba jų zonas ar laikymo 
vietas (toliau – savanoriško likvidavimo 
programa), ją pateikia Komisijai patvirtinti.

2. Valstybės narės, kuriose nustatyta viena 
ar daugiau į sąrašą įtrauktų ligų, nurodytų 8 
straipsnio 1 dalies c punkte, ir kurios 
nusprendžia nustatyti tos į sąrašą įtrauktos 
ligos likvidavimo programą, geriausia 
skiepijimo ar kito medicininio gydymo, 
kuri turi būti vykdoma ta liga užkrėstose 
gyvūnų populiacijose ir apimti susijusias jų 
teritorijos dalis arba jų zonas ar laikymo 
vietas (toliau – savanoriško likvidavimo 
programa), ją pateikia Komisijai patvirtinti.

Or. en

Pagrindimas

Į sąrašą įtrauktą ligą galima likviduoti keliomis priemonėmis, bet pirmenybę reikėtų teikti 
skiepijimo kampanijai, o ne sprendimui žudyti ir naikinti gyvūnus.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais prireikus 
gali iš dalies keisti arba nutraukti pagal a ir 
b punktus patvirtintas likvidavimo 
programas. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 255 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Komisija įgyvendinimo aktais prireikus 
gali reikalauti valstybių narių iš dalies 
keisti arba nutraukti pagal a ir b punktus 
patvirtintas likvidavimo programas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
255 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.
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Or. en

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ligų kontrolės priemonės, skirtos 
likviduoti ligos sukėlėją ūkiuose, laikymo 
vietose ir zonose, kuriuose pasireiškia liga, 
ir užkirsti kelią pakartotinai užsikrėsti;

a) ligų kontrolės priemonės, geriausia 
skiepijimas ir kitas medicininis gydymas,
skirtos likviduoti ligos sukėlėją ūkiuose, 
laikymo vietose ir zonose, kuriuose 
pasireiškia liga, ir užkirsti kelią 
pakartotinai užsikrėsti;

Or. en

Pagrindimas

Į sąrašą įtrauktą ligą galima likviduoti keliomis priemonėmis, bet pirmenybę reikėtų teikti 
skiepijimo kampanijai, o ne sprendimui žudyti ir naikinti gyvūnus.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ligų kontrolės priemonių, nustatytų 
pagal privalomo ar savanoriško 
likvidavimo programą, kaip nurodyta 31 
straipsnio 1 dalyje ir pagal 31 straipsnio 2 
dalį priimtose taisyklėse, aprašą;

c) ligų kontrolės priemonių, nustatytų 
pagal privalomo ar savanoriško 
likvidavimo programą, kaip nurodyta 31 
straipsnio 1 dalyje ir pagal 31 straipsnio 2 
dalį priimtose taisyklėse, o skiepijimo ir 
kito medicininio gydymo atveju, ir tikslių 
naudotų veterinarinių vaistų arba 
procedūrų, aprašą; 

Or. en
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Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo įgaliojimai Įgyvendinimo įgaliojimai ir įgaliojimų 
delegavimas dėl veiklos rodiklių

Or. en

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos rodiklių; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisijai pagal 253 straipsnį
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl rodiklių, pagal 
kuriuos vertinami 30, 31 ir 32 
straipsniuose numatytų privalomų ar 
savanoriškų likvidavimo programų 
rezultatai, nustatymo.

Or. en
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Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina 
ir prireikus iš dalies keičia valstybių narių 
paraiškas dėl neužkrėstos teritorijos 
statuso, jei tenkinamos 1 ir 2 dalyse 
nurodytos sąlygos.

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 253 straipsnį 
dėl, pagal poreikį iš dalies pakeistų,
valstybių narių paraiškų dėl neužkrėstos 
teritorijos statuso, jei tenkinamos 1 ir 2 
dalyse nurodytos sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Neužkrėstos teritorijos statusas yra svarbus sveikatos statusas ir užima svarbią vietą šiame 
reglamente. Todėl turi nebūti pagrįstų abejonių dėl neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo, 
o Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti suteikta demokratinės priežiūros teisė.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
255 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ir Komisija, ir valstybės narės remia 
neužkrėstų teritorijų, zonų ir laikymo 
vietų statuso buvimą.
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Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktais pripažįsta 
ir prireikus iš dalies keičia neužkrėstų 
laikymo vietų statusą, jei tenkinamos 1 
arba 2 ir 3 dalyse nurodytos sąlygos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
255 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) pripažinimo ir prireikus dalinio 
neužkrėstų laikymo vietų statuso 
pakeitimo, jei tenkinamos 1 arba 2 ir 3 
dalyse nurodytos sąlygos; 

Or. en
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Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė sudaro ir nuolat 
atnaujina sąrašą, kuriame nurodytos:

Sąrašas, kuriame nurodytos:

Or. en

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nustatomas šio reglamento I priedo d 
dalyje,

Or. en

Pagrindimas

Juridinis teksto pataisymas. „Neužkrėstų zonų arba laikymo vietų sąrašas“ yra viena iš 
pagrindinių šio reglamento dalių ir neturėtų būti iš dalies keičiamos arba pildomos 
įgyvendinimo aktais; tai turėtų būti Europos Parlamento ir Tarybos demokratinės priežiūros 
sritis.

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 253 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl pakeitimų, susijusių su šiame priede 
nustatytu neužkrėstų teritorijų, zonų arba 
laikymo vietų sąrašu. 
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Pagrindimas

Juridinis teksto pataisymas. „Neužkrėstų zonų arba laikymo vietų sąrašas“ yra viena iš 
pagrindinių šio reglamento dalių ir neturėtų būti iš dalies keičiamos arba pildomos 
įgyvendinimo aktais; tai turėtų būti Europos Parlamento ir Tarybos demokratinės priežiūros 
sritis.

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės tuos sąrašus skelbia 
viešai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 8 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytų į sąrašą įtrauktų ligų, 
kurioms pagal 37 straipsnį galima įkurti 
neužkrėstas laikymo vietas;

Or. en

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatymo, dėl kurių iš 8 straipsnio 1 
dalies a, b ir c punktuose nurodytų į 

Išbraukta.
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sąrašą įtrauktų ligų galima įkurti 
neužkrėstas laikymo vietas pagal 37 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai valstybė narė pagrįstai įtaria, kad 
pažeistos kurios nors sąlygos, pagal kurias 
ji išlaiko jai suteiktą neužkrėstos valstybės 
narės arba jos zonos ar laikymo vietos 
statusą, ji nedelsiant:

1. Kai valstybė narė pagrįstai įtaria, arba 
Komisijos pranešimu yra įspėjama, kad 
pažeistos kurios nors sąlygos, pagal kurias 
ji išlaiko jai suteiktą neužkrėstos valstybės 
narės arba jos zonos ar laikymo vietos 
statusą, ji nedelsiant:

Or. en

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iš valstybės narės gavusi šio straipsnio 3 
dalyje nurodytos informacijos, kad 
nebetenkinamos neužkrėstos teritorijos 
statuso išlaikymo sąlygos, Komisija 
įgyvendinimo aktais atšaukia pagal 36 
straipsnio 3 dalį suteiktą neužkrėstos 
valstybės narės ar zonos statuso 
patvirtinimą arba pagal 37 straipsnio 4 dalį 
suteiktą neužkrėstos laikymo vietos 
pripažinimą.

4. Iš valstybės narės gavusi šio straipsnio 3 
dalyje nurodytos informacijos, kad 
nebetenkinamos neužkrėstos teritorijos 
statuso išlaikymo sąlygos, Komisija 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
pagal 253 straipsnį dėl pagal 36 straipsnio 
3 dalį suteikto neužkrėstos valstybės narės 
ar zonos statuso patvirtinimo arba pagal 37 
straipsnio 4 dalį suteikto neužkrėstos 
laikymo vietos pripažinimo atšaukimo.

Or. en

Pagrindimas
Juridinis teksto pataisymas. „Neužkrėstos teritorijos statuso išsaugojimas, sustabdymas, 
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atšaukimas ar sugrąžinimas“ yra viena iš pagrindinių šio reglamento dalių ir neturėtų būti iš 
dalies keičiamos arba pildomos įgyvendinimo aktais; tai turėtų būti Europos Parlamento ir 
Tarybos demokratinės priežiūros sritis.

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
255 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl 
kurių privaloma labai skubėti, kai šio 
straipsnio 3 dalyje nurodyta į sąrašą 
įtraukta liga sparčiai plinta ir kelia labai 
didelę riziką gyvūnų ar visuomenės 
sveikatai, ekonomikai ar visuomenei, 
Komisija priima nedelsiant taikytinus 
įgyvendinimo aktus laikydamasi 255 
straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.

Kai šio straipsnio 3 dalyje nurodyta į sąrašą 
įtraukta liga sparčiai plinta ir kelia labai 
didelę riziką gyvūnų ar visuomenės 
sveikatai, ekonomikai ar visuomenei ir
būtina nedelsiant imtis skubių priemonių, 
pagal šį straipsnį priimamiems 
deleguotiesiems aktams taikoma 254 
straipsnyje nurodyta procedūra.

Komisija ne vėliau kaip per šešias savaites 
po šių skubių priemonių priėmimo 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje būtų išsamiai aprašytos 
šių priemonės ir jų poveikis, atitinkamai:
– žemės ūkio ir (arba) akvakultūros 
gamybai Sąjungoje;
– vidaus rinkos veikimui;
– visuomenės sveikatai, gyvūnų sveikatai, 
gyvūnų gerovei ir aplinkai. 
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Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su ligų kontrolės priemonėmis susijusias 
naujausias žinias ir pokyčius.

c) su į sąrašą įtrauktomis ligomis ir ligų 
kontrolės priemonėmis susijusias 
naujausias žinias ir pokyčius.

Or. en

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali imtis priemonių, 
susijusių su veterinarinių vaistų naudojimu 
į sąrašą įtrauktų ligų atveju, siekdamos 
užtikrinti veiksmingiausią tų ligų 
prevenciją ar kontrolę, jei tokios priemonės 
atitinka veterinarinių vaistų naudojimo 
taisykles, nustatytas pagal 47 straipsnį 
priimtuose deleguotuosiuose aktuose.

1. Valstybės narės imasi priemonių, 
susijusių su veterinarinių vaistų naudojimu 
į sąrašą įtrauktų ligų atveju, siekdamos 
užtikrinti veiksmingiausią tų ligų 
prevenciją ar kontrolę, jei tokios priemonės 
atitinka veterinarinių vaistų naudojimo 
taisykles, nustatytas pagal 47 straipsnį 
priimtuose deleguotuosiuose aktuose.

Or. en

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) tiesioginį ir netiesioginį poveikį 
žmonių sveikatai.
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Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) biologinių produktų, kurie turi būti 
įtraukti į Sąjungos antigenų, vakcinų ir 
diagnostikos reagentų bankus 8 straipsnio 
1 dalies a punkte nurodytoms į sąrašą 
įtrauktoms ligoms;

Or. en

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) biologinių produktų, kurie turi būti 
įtraukti į Sąjungos antigenų, vakcinų ir 
diagnostikos reagentų bankus, rūšis ir 
saugomą kiekį dėl kiekvienos konkrečios 
8 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos į 
sąrašą įtrauktos ligos, dėl kurios įsteigtas 
bankas.

Or. en

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trečiąsias šalis arba teritorijas, jei tai 
visų pirma skirta užkirsti kelią ligai plisti į 

b) trečiąsias šalis arba teritorijas.
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Sąjungą.

Or. en

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurie iš tų biologinių produktų turi būti 
įtraukti į Sąjungos antigenų, vakcinų ir 
diagnostikos reagentų bankus ir dėl kurių 
iš 8 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų 
į sąrašą įtrauktų ligų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) biologinių produktų, kurie turi būti 
įtraukti į Sąjungos antigenų, vakcinų ir 
diagnostikos reagentų bankus, rūšis ir 
saugomą kiekį dėl kiekvienos konkrečios 
8 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos į 
sąrašą įtrauktos ligos, dėl kurios įsteigtas 
bankas;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gyvūnų, kurie gali būti užsikrėtę į 
sąrašą įtraukta liga ir prisidėti prie jos 
plitimo, žudymas ir naikinimas arba 
skerdimas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Masinis sunkios ligos paveiktų gyvūnų žudymas ir naikinimas turi didelę įtaką visuomenei, 
veiklos subjektams, pasitikėjimui maisto grandine ir aplinkai. Tinkamas šių plačios aprėpties 
priemonių poveikio įvertinimas turėtų pateisinti ir pagrįsti visuomenei, kodėl reikalingos 
tokios drastiškos priemonės.

Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tik kruopščiai įvertinusi veterinarinių 
vaistų ekonominį, socialinį poveikį, taip 
pat poveikį gyvūnų gerovei ir aplinkai, 
palyginti su kitomis ligų prevencijos ir 
kontrolės strategijomis, kompetentinga 
valdžios institucija priima sprendimą dėl 
ligos kontrolės priemonės, kuri gali lemti 
galbūt užsikrėtusių gyvūnų žudymą ir 
naikinimą arba skerdimą ir gali paskatinti 
į sąrašą įtrauktos ligos plitimą;

Or. en

Pagrindimas

Masinis sunkios ligos paveiktų gyvūnų žudymas ir naikinimas turi didelę įtaką visuomenei, 
veiklos subjektams, pasitikėjimui maisto grandine ir aplinkai. Tinkamas šių plačios aprėpties 
priemonių poveikio įvertinimas turėtų pateisinti ir pagrįsti visuomenei, kodėl reikalingos 
tokios drastiškos priemonės.
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Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) imasi būtinų ligų prevencijos ir 
kontrolės priemonių, kad būtų išvengta 
tolesnio tos į sąrašą įtrauktos ligos plitimo;

b) imasi būtinų ligų prevencijos ir 
kontrolės priemonių, kad būtų išvengta 
tolesnio tos į sąrašą įtrauktos ligos plitimo;
tik kruopščiai įvertinusi veterinarinių 
vaistų ekonominį, socialinį poveikį, taip 
pat poveikį gyvūnų gerovei ir aplinkai, 
kompetentinga valdžios institucija priima 
sprendimą dėl ligos kontrolės priemonės, 
kuri gali lemti galbūt užsikrėtusių gyvūnų 
žudymą ir naikinimą arba skerdimą ir gali 
paskatinti į sąrašą įtrauktos ligos plitimą;

Or. en

Pagrindimas

Masinis sunkios ligos paveiktų gyvūnų žudymas ir naikinimas turi didelę įtaką visuomenei, 
veiklos subjektams, pasitikėjimui maisto grandine ir aplinkai. Tinkamas šių plačios aprėpties 
priemonių poveikio įvertinimas turėtų pateisinti ir pagrįsti visuomenei, kodėl reikalingos 
tokios drastiškos priemonės.

Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ligų kontrolės priemones, kurių reikia 
imtis įtarus arba oficialiai patvirtinus, kad 
ribojimų taikymo zonose laikomi gyvūnai 
užsikrėtę į sąrašą įtraukta liga, pagal šios 
antraštinės dalies 1 skyriaus 1–4 
skirsniuose nustatytas taisykles.

c) ligų kontrolės priemones, kurių reikia 
imtis įtarus arba oficialiai patvirtinus, kad 
ribojimų taikymo zonose laikomi gyvūnai 
užsikrėtę į sąrašą įtraukta liga, pagal šios 
antraštinės dalies 1 skyriaus 1–4 
skirsniuose nustatytas taisykles. tik 
kruopščiai įvertinusi veterinarinių vaistų 
ekonominį, socialinį poveikį, taip pat 
poveikį gyvūnų gerovei ir aplinkai, 
kompetentinga valdžios institucija priima 
sprendimą dėl ligos kontrolės priemonės, 
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kuri gali lemti galbūt užsikrėtusių gyvūnų 
žudymą ir naikinimą arba skerdimą ir gali 
paskatinti į sąrašą įtrauktos ligos plitimą;

Or. en

Pagrindimas

Masinis sunkios ligos paveiktų gyvūnų žudymas ir naikinimas turi didelę įtaką visuomenei, 
veiklos subjektams, pasitikėjimui maisto grandine ir aplinkai. Tinkamas šių plačios aprėpties 
priemonių poveikio įvertinimas turėtų pateisinti ir pagrįsti visuomenei, kodėl reikalingos 
tokios drastiškos priemonės.

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalies iv a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) ar ūkis siekia naudoti genetinės 
medžiagos produktus klonams kurti arba 
siekia naudoti genetinės medžiagos 
produktus procesuose, kurie baigiasi 
klonų sukūrimu;

Or. en

Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės praneša Komisijai apie 
bet kokias padarytas išimtis ir registruoja 
visus savo teritorijoje esančius ūkius, 
kuriems padaryta išimtis. Ūkiai, kurie 
siekia kurti klonus arba dalyvauti klonų 
kūrimo procese, jokiomis aplinkybėmis 
negali būti atleisti nuo reikalavimo 
registruotis.

Or. en
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Pagrindimas

Išimtys gali lemti teisės aktų spragas, o spragos gali lemti riziką, kad bus pakenkta 
visuomenės ir gyvūnų sveikatai. Registruojant išimtis bus užtikrintas jų atsekamumas.

Pakeitimas 144

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalies b punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) transportavimo trukmę ir atstumą;

Or. en

Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) gyvūnų gerovės sąlygas, kurios gali 
turėti įtakos maisto saugai ir žmonių 
sveikatai.

Or. en

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei atlikus minėtą patikrinimą vietoje 
paaiškėja, kad padaryta akivaizdi pažanga, 
tačiau ūkis vis dar neatitinka visų minėtų 
reikalavimų, kompetentinga institucija 
sąlyginį patvirtinimą gali pratęsti. Tačiau 
sąlyginis patvirtinimas iš viso gali būti 
suteiktas ne ilgesniam nei šešių mėnesių 

Jei atlikus minėtą patikrinimą vietoje 
paaiškėja, kad padaryta akivaizdi pažanga, 
tačiau ūkis vis dar neatitinka visų minėtų 
reikalavimų, kompetentinga institucija 
sąlyginį patvirtinimą gali pratęsti ir 
užtikrina reikalingą veiksmingą 
rekomendacijų teikimą, kad padėtų 
sėkmingai pašalinti trūkumus. Tačiau 
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laikotarpiui. sąlyginis patvirtinimas iš viso gali būti 
suteiktas ne ilgesniam nei šešių mėnesių 
laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ji sudaro sąlygas, kad šis registras būtų 
prieinamas kitoms valstybėms narėms ir 
visuomenei.

Ji sudaro sąlygas, kad šis registras
specialioje interneto svetainėje būtų 
prieinamas kitoms valstybėms narėms ir 
visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo sumetimais svarbu, kad būtų speciali interneto svetainė, kurioje piliečiai, 
suinteresuotieji subjektai, valstybės narės ir veiklos vykdytojai galėtų rasti visus ūkius ir 
vežėjus.

Pakeitimas 148

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) gamybos rūšį; ii) gamybos rūšį ir intensyvumą;

Or. en
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Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali netaikyti reikalavimo 
saugoti šio straipsnio 1 dalyje išvardytus 
duomenis ūkiams, kuriems pagal 83 
straipsnį netaikomas registravimo 
reikalavimas.

2. Valstybė narė gali netaikyti reikalavimo 
saugoti šio straipsnio 1 dalyje išvardytus 
duomenis ūkiams, kuriems pagal 83 
straipsnį netaikomas registravimo 
reikalavimas. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie bet kokias reikalavimų 
netaikymo atvejus ir registruoja visus savo 
teritorijoje esančius ūkius, kuriems 
nepritaikyti reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Išimtys gali lemti teisės aktų spragas, o spragos gali lemti riziką, kad bus pakenkta 
visuomenės ir gyvūnų sveikatai. Registruojant išimtis bus užtikrintas jų atsekamumas.

Pakeitimas 150

Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) naudotus laboratorinius metodus. e) naudotus laboratorinius metodus, aiškiai 
paminint bet kokius laboratorinius 
metodus, kuriais siekiama sukurti klonus.

Or. en

Pagrindimas

Klonuoti gyvūnai ir jų palikuonys yra linkę greitai užsikrėsti gyvūnų ligomis, kurios gali būti 
perduotos žmonėms, taip pat linkę į kitus sunkius sveikatos sutrikimus (išsigimimai, organų 
sutrikimai), todėl reikėtų registruoti ūkius, kurie dirba su tokio pobūdžio genetinės medžiagos 
produktais.
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Pakeitimas 151

Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali netaikyti reikalavimo 
saugoti šio straipsnio 1 dalyje išvardytus 
duomenis ūkiams, kuriems pagal 84 
straipsnį netaikomas registravimo 
reikalavimas.

2. Valstybė narė gali netaikyti reikalavimo 
saugoti šio straipsnio 1 dalyje išvardytus 
duomenis ūkiams, kuriems pagal 84 
straipsnį netaikomas registravimo 
reikalavimas. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie bet kokius reikalavimų 
netaikymo atvejus ir registruoja visus savo 
teritorijoje esančius ūkius, kuriems 
nepritaikyti reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Išimtys gali lemti teisės aktų spragas, o spragos gali lemti riziką, kad bus pakenkta 
visuomenės ir gyvūnų sveikatai. Registruojant išimtis bus užtikrintas jų atsekamumas.

Pakeitimas 152

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė gali netaikyti reikalavimo 
saugoti šio straipsnio 1 dalyje išvardytus 
duomenis vežėjams, kuriems pagal 86 
straipsnį netaikomas registravimo 
reikalavimas.

2. Valstybė narė gali netaikyti reikalavimo 
saugoti šio straipsnio 1 dalyje išvardytus 
duomenis vežėjams, kuriems pagal 86 
straipsnį netaikomas registravimo 
reikalavimas. Valstybės narės praneša 
Komisijai apie bet kokius reikalavimų 
netaikymo atvejus ir registruoja visus savo 
teritorijoje esančius ūkius, kuriems 
nepritaikyti reikalavimai.

Or. en
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Pakeitimas 153

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paskirti kitą instituciją ar įgalioti kitą 
įstaigą ar fizinį asmenį praktiniam 1 dalyje 
nurodytos identifikavimo ir registravimo 
sistemos taikymui.

c) paskirti kitą instituciją ar įgalioti kitą 
įstaigą ar fizinį asmenį praktiniam 1 dalyje 
nurodytos identifikavimo ir registravimo 
sistemos taikymui. Jei būtų paskirta kita 
valdžios institucija, organizacija ar fizinis 
asmuo, valstybės narės užtikrina, kad 
nebūtų jokio interesų konflikto.

Or. en

Pakeitimas 154

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informacija, susijusi su laikomomis 
kiaulėmis ir ūkiais, kuriuose jos laikomos;

b) informacija, susijusi su laikomomis 
kiaulėmis ir ūkiais, kuriuose jos laikomos, 
taip pat su kiaulių perkėlimu į ūkius ir iš 
jų;

Or. en

Pakeitimas 155

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 1 dalies c punkto iv a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) jų perkėlimas į ūkius ir iš jų;

Or. en
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Pakeitimas 156

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tačiau, kai veiklos vykdytojas nesilaiko šio 
straipsnio a ir b pastraipose nustatytų 
reikalavimų, jis ne mažiau kaip 10 metų 
netenka teisės nesilaikyti reikalavimų 
pagal nukrypti leidžiančią nuostatą. 

Or. en

Pagrindimas

Nukrypti leidžiančios nuostatos gali lemti teisės aktų spragas, o spragos gali lemti riziką, kad 
bus pakenkta visuomenės ir gyvūnų sveikatai. Išskirtiniu atveju, kai veiklos vykdytojas 
piktnaudžiauja nukrypti leidžiančia nuostata, jam turėtų būti uždrausta toliau ja naudotis.

Pakeitimas 157

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tačiau, kai veiklos vykdytojas nesilaiko šio 
straipsnio a ir b pastraipose nustatytų 
reikalavimų, jis ne mažiau kaip 10 metų 
netenka teisės nesilaikyti reikalavimų 
pagal nukrypti leidžiančią nuostatą. 

Or. en

Pagrindimas

Nukrypti leidžiančios nuostatos gali lemti teisės aktų spragas, o spragos gali lemti riziką, kad 
bus pakenkta visuomenės ir gyvūnų sveikatai. Išskirtiniu atveju, kai veiklos vykdytojas 
piktnaudžiauja nukrypti leidžiančia nuostata, jam turėtų būti uždrausta toliau ja naudotis.
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Pakeitimas 158

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jie būtų individualiai identifikuoti fizine 
identifikavimo priemone;

a) jie būtų individualiai identifikuoti 
atsakikliu, ir, kai tinkama, fizine 
identifikavimo priemone;

Or. en

Pagrindimas

Šunis, kates ir šeškus turi būti galima identifikuoti per atsakiklį, kaip aprašyta 2013 m. 
birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų 
augintinių perkėlimo nekomerciniais tikslais, nes taip stipriai pagerinamos susekimo ir
identifikavimo galimybės.

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) atsakikliai, naudojami sausumos 
naminiams gyvūnams identifikuoti, kaip 
nurodyta 1 dalyje, atitiktų 2013 m. birželio 
12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų 
augintinių perkėlimo nekomerciniais 
tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Šunis, kates ir šeškus turi būti galima identifikuoti per atsakiklį, kaip aprašyta 2013 m. 
birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų 
augintinių perkėlimo nekomerciniais tikslais, nes taip stipriai pagerinamos susekimo ir 
identifikavimo galimybės.
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Pakeitimas 160

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 253 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
veiklos vykdytojams taikomų nuostatų, 
leidžiančių nukrypti nuo 106, 107, 109 ir 
110 straipsniuose nurodytų identifikavimo 
ir registravimo reikalavimų:

Komisijai pagal 253 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
veiklos vykdytojams taikomų nuostatų, 
leidžiančių nukrypti nuo 106, 107, 109 ir 
110 straipsniuose nurodytų identifikavimo 
ir registravimo reikalavimų, jeigu 
užtikrinamas visiškas atsekamumas:

Or. en

Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio pirmos dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ūkyje, kuriame laikomi tie sausumos 
gyvūnai, vykdomos gamybos rūšį;

d) ūkyje, kuriame laikomi tie sausumos 
gyvūnai, vykdomos gamybos rūšį ir 
intensyvumą; 

Or. en

Pakeitimas 162

Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) identifikavimo ir registravimo 
reikalavimų, nurodytų pagal 115 straipsnį 
priimtose taisyklėse, netaikymo praktinio 
įgyvendinimo.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 163

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kitais rizikos veiksniais.

Or. en

Pakeitimas 164

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) bendras laikomų sausumos gyvūnų 
perkėlimo laikas neviršija 8 valandų.

Or. en

Pakeitimas 165

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jie nebus perkeliami taip, kad bendra 
perkėlimo trukmė viršytų 8 valandas.

Or. en
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Pakeitimas 166

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

138 straipsnis Išbraukta.
Įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
konkrečių rūšių ar kategorijų laikomų 
sausumos gyvūnų perkėlimui taikomomis 
laikinai nukrypti leidžiančiomis 
nuostatomis
Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti taisykles dėl nuostatų, taikomų 
konkrečių rūšių ar kategorijų laikomų 
sausumos gyvūnų perkėlimui, leidžiančių 
laikinai nukrypti nuo šiame skyriuje 
nustatytų taisyklių, jei:
a) 127 straipsnyje, 129 straipsnio 1 dalyje, 
130 ir 131 straipsniuose, 133 ir 134 
straipsnių 1 dalyse, 135 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 136 straipsnyje ir pagal 128 
straipsnio 1 dalį, 129 straipsnio 2 dalį, 132 
straipsnį, 133 ir 134 straipsnių 2 dalis, 
135 straipsnio 3 dalį, 136 straipsnio 4 dalį 
ir 137 straipsnį priimtose taisyklėse 
nurodytais perkėlimo reikalavimais nėra 
veiksmingai mažinama rizika, kylanti 
perkeliant tokius gyvūnus, arba 
b) paaiškėja, kad 8 straipsnio 1 dalies d 
punkte nurodyta į sąrašą įtraukta liga 
plinta nepaisant perkėlimo reikalavimų, 
nustatytų pagal 1–6 skirsnius. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
255 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.
Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl 
kurių privaloma skubėti ir kurios 
susijusios su ligomis, dėl kurių gali kilti 
labai didelė rizika, Komisija priima 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus 
atsižvelgdama į 139 straipsnyje nurodytus 
veiksnius ir laikydamasi 255 straipsnio 3 
dalyje nurodytos procedūros.
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Or. en

Pagrindimas

Nukrypti leidžiančios nuostatos, netgi laikino pobūdžio, gali lemti teisės aktų spragas, o 
spragos gali lemti riziką, kad bus pakenkta visuomenės ir gyvūnų sveikatai. Perkėlimo 
atsekamumą ir registravimą būtina užtikrinti, o ne jų vengti.

Pakeitimas 167

Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydama taisykles, kurios turi būti 
išdėstytos 134 straipsnio 2 dalyje, 135 
straipsnio 3 dalyje, 136 straipsnio 4 dalyje 
ir 137 bei 138 straipsniuose nurodytuose 
deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose, 
Komisija atsižvelgia į:

Nustatydama taisykles, kurios turi būti 
išdėstytos 134 straipsnio 2 dalyje, 135 
straipsnio 3 dalyje, 136 straipsnio 4 dalyje 
ir 137 straipsnyje nurodytuose 
deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose, 
Komisija atsižvelgia į:

Or. en

Pakeitimas 168

Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) informacija, kuri yra būtina įrodyti, 
kad laikomi sausumos gyvūnai yra klonai 
arba klonų palikuonys.

Or. en

Pagrindimas

Klonuoti gyvūnai ir jų palikuonys yra linkę greitai užsikrėsti gyvūnų ligomis, kurios gali būti 
perduotos žmonėms, taip pat linkę į kitus sunkius sveikatos sutrikimus (išsigimimai, organų 
sutrikimai), todėl gyvūno sveikatos sertifikate reikėtų registruoti, jei gyvūnas yra klonas arba 
klono palikuonis.
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Pakeitimas 169

Pasiūlymas dėl reglamento
152 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 253 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų 
prevencijos ir ligų kontrolės priemonių, 
siekiant užtikrinti, kad sausumos gyvūnai 
augintiniai nekeltų didelės rizikos 
gyvūnams paskirties vietoje ir vežimo metu 
užsikrėsti 8 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytomis į sąrašą įtrauktomis ligomis ir 
naujomis ligomis ir prireikus atsižvelgiant į 
sveikatos būklę paskirties vietoje.

2. Komisijai, nepažeidžiant 2013 m. 
birželio 12 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 
dėl gyvūnų augintinių perkėlimo 
nekomerciniais tikslais nuostatų, pagal 
253 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl šio straipsnio 1 
dalies b punkte nurodytų prevencijos ir ligų 
kontrolės priemonių, siekiant užtikrinti, 
kad sausumos gyvūnai augintiniai nekeltų 
didelės rizikos gyvūnams paskirties vietoje 
ir vežimo metu užsikrėsti 8 straipsnio 1 
dalies d punkte nurodytomis į sąrašą 
įtrauktomis ligomis ir naujomis ligomis ir 
prireikus atsižvelgiant į sveikatos būklę 
paskirties vietoje.

Or. en

Pakeitimas 170

Pasiūlymas dėl reglamento
152 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti šio straipsnio 1 dalyje ir pagal 
šio straipsnio 2 dalį priimtose taisyklėse 
nurodytų prevencijos ir ligų kontrolės 
priemonėms taikomas taisykles.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 171

Pasiūlymas dėl reglamento
152 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
254 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 172

Pasiūlymas dėl reglamento
195 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitų pavojingų ligų simptomų, kurių 
priežastis nenustatyta.

b) kitų pavojingų ligų simptomų, kurių 
priežastis nenustatyta; arba

Or. en

Pakeitimas 173

Pasiūlymas dėl reglamento
195 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tyčinės vandens gyvūnų genomo 
modifikacijos,

Or. en

Pagrindimas

Jungtinėse Amerikos Valstijose užregistruoti atvejai, kai genetiškai modifikuota lašiša 
„ištrūko“ į laisvę konkuruoti su laukinėmis žuvimis, įskaitant ir nykstančias Atlanto lašišas, 
dėl buveinės, maisto ir poravimosi partnerių. Naujausiais tyrimais nustatyta, kad į laukinę 
60 000 žuvų populiaciją paleidus vos 60 genetiškai modifikuotų žuvų, laukinė populiacija gali 
išnykti mažiau kaip per 40 kartų.
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Pakeitimas 174

Pasiūlymas dėl reglamento
195 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdama nuo 1 dalies 
kompetentinga institucija gali leisti 
vandens gyvūnus perkelti ar paleisti į 
laisvę remiantis rizikos vertinimu, jei tie 
gyvūnai yra kilę iš akvakultūros ūkio dalies 
ar iš teritorijos laisvėje, kuri yra 
nepriklausoma nuo epidemiologinio 
vieneto, kuriame nustatyta anomalaus 
gaištamumo atvejų ar kitų ligos simptomų.

2. Nukrypdama nuo 1 dalies a ir b punktų
kompetentinga institucija gali leisti 
vandens gyvūnus perkelti ar paleisti į 
laisvę remiantis rizikos vertinimu, jei tie 
gyvūnai yra kilę iš akvakultūros ūkio dalies 
ar iš teritorijos laisvėje, kuri yra 
nepriklausoma nuo epidemiologinio 
vieneto, kuriame nustatyta anomalaus 
gaištamumo atvejų ar kitų ligos simptomų.

Or. en

Pakeitimas 175

Pasiūlymas dėl reglamento
206 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

206 straipsnis Išbraukta.
Įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
konkrečių rūšių ar kategorijų laikomų 
vandens gyvūnų perkėlimui taikomomis 
laikinai nukrypti leidžiančiomis 
nuostatomis
Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
taisykles dėl nuostatų, taikomų konkrečių 
rūšių ar kategorijų vandens gyvūnų 
perkėlimui ir leidžiančių laikinai nukrypti 
nuo šiame skyriuje nustatytų taisyklių, jei:
a) 195 straipsnyje, 196 straipsnio 1 dalyje, 
197 ir 198 straipsniuose, 199 straipsnio 1 
ir 2 dalyse, 200 straipsnyje, 201, 202, 203 
ir 204 straipsnių 1 ir 2 dalyse ir pagal 196 
straipsnio 2 dalį, 199 straipsnio 3 dalį, 
201, 202, 203 straipsnių 2 dalis, 204 
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straipsnio 3 dalį ir 205 straipsnį priimtose 
taisyklėse nurodytais perkėlimo 
reikalavimais nėra veiksmingai mažinama 
rizika, kylanti dėl tam tikro tų vandens 
gyvūnų perkėlimo, arba
b) paaiškėja, kad 8 straipsnio 1 dalies d 
punkte nurodyta į sąrašą įtrauktą liga 
plinta nepaisant perkėlimo reikalavimų, 
nustatytų pagal 1–5 skirsnius.
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
255 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.
Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl 
kurių privaloma skubėti ir kurios 
susijusios su į sąrašą įtraukta liga, dėl 
kurios gali kilti labai didelio poveikio 
rizika, Komisija priima nedelsiant 
taikytinus įgyvendinimo aktus 
atsižvelgdama į 205 straipsnyje nurodytus 
veiksnius ir laikydamasi 255 straipsnio 3 
dalyje nurodytos procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Nukrypti leidžiančios nuostatos, netgi laikino pobūdžio, gali lemti teisės aktų spragas, o 
spragos gali lemti riziką, kad bus pakenkta visuomenės ir gyvūnų sveikatai. Perkėlimo 
atsekamumą ir registravimą būtina užtikrinti, o ne jų vengti.

Pakeitimas 176

Pasiūlymas dėl reglamento
207 straipsnio pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydama taisykles, kurios turi būti 
išdėstytos 203 straipsnio 2 dalyje, 204 
straipsnio 3 dalyje ir 205 bei 206 
straipsniuose nurodytuose 
deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose, 
Komisija atsižvelgia į:

Nustatydama taisykles, kurios turi būti 
išdėstytos 203 straipsnio 2 dalyje, 204 
straipsnio 3 dalyje ir 205 straipsnyje
nurodytuose deleguotuosiuose ir 
įgyvendinimo aktuose, Komisija 
atsižvelgia į:

Or. en



PA\1005594LT.doc 87/94 PE521.493v01-00

LT

Pakeitimas 177

Pasiūlymas dėl reglamento
222 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti šio straipsnio 1 dalyje ir pagal 
šio straipsnio 2 dalį priimtose taisyklėse 
nurodytų ligų prevencijos ir kontrolės 
priemonių taisykles.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 178

Pasiūlymas dėl reglamento
222 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
255 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta. 

Or. en

Pakeitimas 179

Pasiūlymas dėl reglamento
240 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pareiškimas, ar gyvūnai, gyvulinės 
kilmės genetinės medžiagos produktai yra 
kilę iš klonuotų gyvūnų arba jų 
palikuonių;

Or. en
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Pagrindimas

Klonuoti gyvūnai ir jų palikuonys yra linkę greitai užsikrėsti gyvūnų ligomis, kurios gali būti 
perduotos žmonėms, taip pat linkę į kitus sunkius sveikatos sutrikimus (išsigimimai, organų 
sutrikimai), todėl gyvūno sveikatos sertifikate reikėtų registruoti, jei gyvūnas yra klonas arba 
klono palikuonis.

Pakeitimas 180

Pasiūlymas dėl reglamento
245 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau importuojančios trečiosios šalies ar 
teritorijos kompetentingai institucijai 
paprašius arba jei taip nustatyta toje šalyje 
ar teritorijoje galiojančiais įstatymais, 
kitais teisės aktais, standartais, veiklos 
gairėmis ir kitomis juridinėmis ar 
administracinėmis procedūromis, eksportas 
ir reeksportas iš Sąjungos gali būti 
vykdomi pagal tas nuostatas.

Tačiau importuojančios trečiosios šalies ar 
teritorijos kompetentingai institucijai 
paprašius arba jei taip nustatyta toje šalyje 
ar teritorijoje galiojančiais įstatymais, 
kitais teisės aktais, standartais, veiklos 
gairėmis ir kitomis juridinėmis ar 
administracinėmis procedūromis, eksportas 
iš Sąjungos gali būti vykdomi pagal tas 
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Reeksporto leidimas sudaro galimybes apeiti ES gyvūnų sveikatos apsaugos taisykles ir 
reglamentus. To reikia vengti.

Pakeitimas 181

Pasiūlymas dėl reglamento
252 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I ir II priedų pakeitimas -I priedo a, b, c ir d dalių pakeitimai; 

Or. en
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Pakeitimas 182

Pasiūlymas dėl reglamento
252 straipsnio pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant atsižvelgti į technikos ir mokslo 
pažangą ir pasikeitusias su visuomenės ir 
gyvūnų sveikata susijusias aplinkybes, 
Komisijai pagal 253 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
I ir II priedų pakeitimų.

Siekiant atsižvelgti į technikos ir mokslo 
pažangą ir pasikeitusias su visuomenės ir 
gyvūnų sveikata susijusias aplinkybes, 
Komisijai pagal 253 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
-I priedo a, b, c ir d dalių pakeitimų.

Or. en

Pakeitimas 183

Pasiūlymas dėl reglamento
253 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 4, 6 ir 9 straipsnių 2 dalyse, 11 straipsnio 
3 dalyje, 13 ir 15 straipsnių 2 dalyse, 16 ir 
18 straipsnių 3 dalyse, 24 ir 28 
straipsniuose, 30 straipsnio 4 dalyje, 31 ir 
34 straipsnių 2 dalyse, 37 straipsnio 5 
dalyje, 39 straipsnyje, 41 straipsnio 3 
dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje, 44 straipsnio 
1 dalyje, 47 straipsnyje, 48 straipsnio 3 
dalyje, 53 straipsnio 2 dalyje, 54 straipsnio 
3 dalyje, 55 ir 58 straipsnių 2 dalyse, 63 
straipsnyje, 64 straipsnio 4 dalyje, 67 
straipsnyje, 68 straipsnio 2 dalyje, 70 
straipsnio 3 dalyje, 72 straipsnio 2 dalyje, 
73 ir 74 straipsnių 3 dalyse, 76 straipsnio 2 
dalyje, 79 straipsnyje, 80 straipsnio 4 
dalyje, 85 ir 89 straipsnių 3 dalyse, 92 
straipsnio 2 dalyje, 96 straipsnio 3 dalyje, 
100 straipsnio 1 dalyje, 103 straipsnio 2 
dalyje, 114 ir 115 straipsniuose, 119 
straipsnio 1 dalyje, 122 straipsnio 2 dalyje, 
128 straipsnio 1 dalyje, 129 straipsnio 2 
dalyje, 132 straipsnyje, 133 ir 134 
straipsnių 2 dalyse, 135 straipsnio 3 dalyje, 

2. 4, 5, 6 ir 7 straipsnių 2 dalyse, 8 
straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje, 
11 straipsnio 3 dalyje, 13 ir 15 straipsnių 2 
dalyse, 16, 17 ir 18 straipsnių 3 dalyse, 24 
ir 28 straipsniuose, 30 straipsnio 4 dalyje, 
31 ir 34 straipsnių 2 dalyse, 35 straipsnyje, 
36 straipsnio 3 dalyje, 37 straipsnio 5 
dalyje, 38 ir 39 straipsnyje, 41 straipsnio 3 
dalyje, 42 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 44 
straipsnio 1 dalyje, 47 straipsnyje, 48 
straipsnio 3 dalyje, 53 straipsnio 2 dalyje, 
54 straipsnio 3 dalyje, 55 ir 58 straipsnių 2 
dalyse, 63 straipsnyje, 64 straipsnio 4 
dalyje, 67 straipsnyje, 68 straipsnio 2 
dalyje, 70 straipsnio 3 dalyje, 72 straipsnio 
2 dalyje, 73 ir 74 straipsnių 3 dalyse, 76 
straipsnio 2 dalyje, 79 straipsnyje, 80 
straipsnio 4 dalyje, 85 ir 89 straipsnių 3 
dalyse, 92 straipsnio 2 dalyje, 96 straipsnio 
3 dalyje, 100 straipsnio 1 dalyje, 103 
straipsnio 2 dalyje, 114 ir 115 
straipsniuose, 119 straipsnio 1 dalyje, 122 
straipsnio 2 dalyje, 128 straipsnio 1 dalyje, 
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136 straipsnio 4 dalyje, 137 straipsnyje, 
141 ir 143 straipsnių 1 dalyse, 144 
straipsnyje, 146 straipsnio 4 dalyje, 148 
straipsnio 3 dalyje, 151 straipsnio 1 dalyje, 
152 straipsnio 2 dalyje, 154 straipsnio 1 
dalyje, 158 straipsnyje, 159 straipsnio 5 
dalyje, 160 straipsnio 3 dalyje, 162 
straipsnio 2 dalyje, 163 ir 164 straipsnių 3 
dalyse, 165 straipsnio 5 dalyje, 166 ir 174 
straipsnių 3 dalyse, 179 straipsnio 2 dalyje, 
184 ir 188 straipsnių 1 dalyse, 191 ir 196 
straipsnių 2 dalyse, 199 ir 200 straipsnių 3 
dalyse, 201, 202 ir 203 straipsnių 2 dalyse, 
204 straipsnio 3 dalyje, 205 ir 211 
straipsniuose, 213 straipsnio 1 dalyje, 214 
straipsnyje, 216 straipsnio 4 dalyje, 218 
straipsnio 3 dalyje, 221 straipsnio 1 dalyje, 
222 ir 223 straipsnių 3 dalyse, 224 
straipsnio 5 dalyje, 225 straipsnio 3 dalyje, 
229 straipsnio 1 dalyje, 231 ir 233 
straipsnių 3 dalyse, 235 straipsnyje, 236 
straipsnio 1 dalyje, 239 straipsnio 4 dalyje, 
240 straipsnio 3 dalyje, 241 straipsnio 1 
dalyje, 242 straipsnio 2 dalyje, 243 
straipsnio 1 dalyje, 244 straipsnio 2 dalyje,
252 straipsnyje, 259, 260 ir 261 straipsnių 
2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo(*)

129 straipsnio 2 dalyje, 132 straipsnyje, 
133 ir 134 straipsnių 2 dalyse, 135 
straipsnio 3 dalyje, 136 straipsnio 4 dalyje, 
137 straipsnyje, 141 ir 143 straipsnių 1 
dalyse, 144 straipsnyje, 146 straipsnio 4 
dalyje, 148 straipsnio 3 dalyje, 151 
straipsnio 1 dalyje, 152 straipsnio 2 dalyje, 
154 straipsnio 1 dalyje, 158 straipsnyje, 
159 straipsnio 5 dalyje, 160 straipsnio 3 
dalyje, 162 straipsnio 2 dalyje, 163 ir 164 
straipsnių 3 dalyse, 165 straipsnio 5 dalyje, 
166 ir 174 straipsnių 3 dalyse, 179 
straipsnio 2 dalyje, 184 ir 188 straipsnių 1 
dalyse, 191 ir 196 straipsnių 2 dalyse, 199 
ir 200 straipsnių 3 dalyse, 201, 202 ir 203 
straipsnių 2 dalyse, 204 straipsnio 3 dalyje, 
205 ir 211 straipsniuose, 213 straipsnio 1 
dalyje, 214 straipsnyje, 216 straipsnio 4 
dalyje, 218 straipsnio 3 dalyje, 221 
straipsnio 1 dalyje, 222 ir 223 straipsnių 3 
dalyse, 222 straipsnio 4 dalyje, 224 
straipsnio 5 dalyje, 225 straipsnio 3 dalyje, 
229 straipsnio 1 dalyje, 231 ir 233 
straipsnių 3 dalyse, 235 straipsnyje, 236 
straipsnio 1 dalyje, 239 straipsnio 4 dalyje, 
240 straipsnio 3 dalyje, 241 straipsnio 1 
dalyje, 242 straipsnio 2 dalyje, 243 
straipsnio 1 dalyje, 244 straipsnio 2 dalyje, 
252 straipsnyje, 259, 260 ir 261 straipsnių 
2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
5 metų laikotarpiui nuo(*) Jei Europos 
Parlamentas ir Taryba neprieštarauja, 
pasibaigus pirmajam laikotarpiui, šis 
laikotarpis atnaujinamas dar 5 metams.

Or. en

Pagrindimas

Ankstesnį pakeitimą atitinkantis techninis pataisymas.



PA\1005594LT.doc 91/94 PE521.493v01-00

LT

Pakeitimas 184

Pasiūlymas dėl reglamento
253 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 229 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų 
laikotarpiui nuo (*).

Išbraukta.

(*) Pagrindinio teisėkūros procedūra 
priimto akto įsigaliojimo data arba kita 
teisės aktų leidėjo nustatyta data.

Or. en

Pakeitimas 185

Pasiūlymas dėl reglamento
261 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

261a straipsnis
Peržiūra
Praėjus 5 metams nuo (*), Komisija 
peržiūri šio reglamento poveikį, įskaitant 
ir 253 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
deleguotųjų įgaliojimų naudojimą, ir 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Prireikus prie šios ataskaitos gali 
būti pridedamas pasiūlymas dėl teisės 
akto.
(*) Pagrindinio teisėkūros procedūra 
priimto akto įsigaliojimo data arba kita 
teisės aktų leidėjo nustatyta data.

Or. en

Pagrindimas

Standartinė peržiūros sąlyga.
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Pakeitimas 186

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-I PRIEDO a dalis
Į sąrašą įtrauktos ligos pagal 5 straipsnio 
2 dalį
1. Paukščių gripas
2. Pasiutligė
3. Galvijų spongiforminė encefalopatija 
(GSE)
4. Ku-karštligė
5. Meticilinui atsparus Staphylococcus 
aureus (MRSA)
6. Salmonelės
7. Escherichia coli (E. coli) 

Or. en

Pagrindimas

Nebaigtinis į sąrašą įtrauktų ligų sąrašas, kurį deleguotaisiais aktais iš dalies keičia arba 
papildo Komisija.

Pakeitimas 187

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-I PRIEDO b dalis
Rūšių sąrašas pagal 7 straipsnio 1 dalį
(Reikia įterpti rūšių sąrašą)

Or. en

Pagrindimas

Nebaigtinis į sąrašą įtrauktų rūšių sąrašas pagal 7 straipsnio 1 dalį, kurį deleguotaisiais 
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aktais iš dalies keičia arba papildo Komisija.

Pakeitimas 188

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-I PRIEDO c dalis
Ligų prevencijos ir kontrolės priemonių, 
taikomų į sąrašą įtrauktoms ligoms, 
sąrašas pagal 8 straipsnio 1 dalį
(Reikia įterpti priemonių konkrečioms 
ligoms sąrašą) 

Or. en

Pagrindimas

Nebaigtinis priemonių, taikomų konkrečioms ligoms, sąrašas pagal 8 straipsnio 1 dalį, kurį 
deleguotaisiais aktais iš dalies keičia arba papildo Komisija.

Pakeitimas 189

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-I PRIEDO d dalis
Neužkrėstų teritorijų, zonų arba laikymo 
vietų sąrašas pagal 38 straipsnį
A DALIS
neužkrėstos teritorijos arba zonos, kaip 
nurodyta 36 straipsnio 1 dalyje;
(Reikia įterpti teritorijas / zonas)... 
B DALIS
neužkrėstos laikymo vietos, kaip nurodyta 
37 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
(Reikia įterpti laikymo vietų sąrašą) 
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Or. en

Pagrindimas

Nebaigtinis į neužkrėstų vietų arba laikymo zonų sąrašas, kurį deleguotaisiais aktais iš dalies 
keičia arba papildo Komisija.


