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Grozījums Nr. 1
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž nožēlu par to, ka, lai gan vairāki 
konkrēti tiesību akti ir veicinājuši 
dzīvnieku labturības programmas 
pieņemšanu, joprojām ir pārāk daudz jomu, 
kurās nav īpašu ES tiesību aktu;

1. pauž nožēlu par to, ka, lai gan vairāki 
konkrēti tiesību akti ir veicinājuši 
dzīvnieku labturības programmas 
pieņemšanu, joprojām ir pārāk daudz jomu, 
kurās nav īpašu ES tiesību aktu, piemēram, 
piena govju, gaļas liellopu, pīļu, zosu, 
trušu un saimniecībās audzētu zivju 
labturības jomas;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž nožēlu par to, ka Komisija nav 
iekļāvusi atsauci uz citiem politikas 
virzieniem, lai nodrošinātu saikni ar šiem 
virzieniem, kas risina dzīvnieku labturības 
jautājumus, piemēram, Septītā Kopienas 
vides rīcības programma, videi nekaitīgs 
valsts iepirkums, ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam, 
Astotā pētniecības pamatprogramma un 
Stratēģija par invazīvajām svešzemju 
sugām;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka dzīvnieku labturība ir 
sarežģīts un komplekss jautājums, kas 
ietekmē starptautisko politiku un 
iekšpolitiku un ietver svarīgus ētiskos, 
zinātniskos, ekonomiskos, kultūras un 
politiskos aspektus;

Or. lt

Grozījums Nr. 4
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. vērš uzmanību uz aizvien pieaugošo 
lūgumrakstu skaitu, ko iesnieguši Eiropas 
pilsoņi no visām dalībvalstīm, lūdzot 
padarīt stingrāku regulējumu par dzīvnieku 
aizsardzību un labturību, lai novērstu 
esošās nepilnības;

2. vērš uzmanību uz aizvien pieaugošo 
lūgumrakstu skaitu, ko iesnieguši Eiropas 
pilsoņi no visām dalībvalstīm, lūdzot 
padarīt stingrāku regulējumu par dzīvnieku 
aizsardzību un labturību, lai novērstu 
esošās nepilnības; atzinīgi vērtē Komisijas 
mērķi apsvērt iespējamību ieviest 
vienkāršotu ES regulējumu, kurā noteiktu 
dzīvnieku labturības principus visiem 
dzīvniekiem, kas tiek turēti saistībā ar 
saimniecisko darbību, vajadzības 
gadījumā iekļaujot lolojumdzīvniekus;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. vērš uzmanību uz aizvien pieaugošo 
lūgumrakstu skaitu, ko iesnieguši Eiropas 
pilsoņi no visām dalībvalstīm, lūdzot 
padarīt stingrāku regulējumu par dzīvnieku 
aizsardzību un labturību, lai novērstu 
esošās nepilnības;

2. vērš uzmanību uz aizvien pieaugošo 
lūgumrakstu skaitu, ko iesnieguši Eiropas 
pilsoņi no visām dalībvalstīm, lūdzot 
padarīt stingrāku regulējumu par dzīvnieku 
aizsardzību un labturību, lai novērstu 
esošās nepilnības; tomēr uzskata, ka 
sākumā būtu jāpanāk dzīvnieku 
labturības pašreizējo noteikumu izpilde, 
un uzsver, ka pārejas periodā jāīsteno 
dzīvnieku aizsardzības jauno tiesību aktu 
svarīgākie juridiskie principi;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Angelika Werthmann

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. vērš uzmanību uz aizvien pieaugošo 
lūgumrakstu skaitu, ko iesnieguši Eiropas 
pilsoņi no visām dalībvalstīm, lūdzot 
padarīt stingrāku regulējumu par dzīvnieku 
aizsardzību un labturību, lai novērstu 
esošās nepilnības;

2. vērš uzmanību uz aizvien pieaugošo 
lūgumrakstu skaitu, ko iesnieguši Eiropas 
pilsoņi no visām dalībvalstīm, lūdzot 
padarīt stingrāku, mērķtiecīgāku un 
precīzāku regulējumu par dzīvnieku 
aizsardzību un labturību, jo īpaši dzīvnieku 
parkos, dārzos un zooloģiskajos dārzos, lai 
novērstu daudzās esošās nepilnības;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka Eiropas Savienības 
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dzīvnieku labturības politikai nākotnē 
vajadzētu stiprināt atbalstu 
lolojumdzīvnieku labturībai, turklāt ir 
nepieciešama labāk koordinēta sadarbība 
un horizontālā politika lolojumdzīvnieku 
labturības un veselības jautājumos ES un 
globālā mērogā;

Or. lt

Grozījums Nr. 8
Jarosław Leszek Wałęsa

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka savos lūgumrakstos Eiropas 
pilsoņi nopietni pauž iebildumus pret vēršu 
cīņām un citām izrādēm, kurās rada stresu 
vai ievainojumus un/vai nogalina 
dzīvniekus;

3. atzīmē, ka savos lūgumrakstos Eiropas 
pilsoņi nopietni pauž iebildumus pret vēršu 
cīņām un citām izrādēm, kurās dzīvniekiem
rada nevajadzīgu stresu vai bezjēdzīgi 
ievaino un/vai nogalina dzīvniekus;

Or. pl

Grozījums Nr. 9
Carlos José Iturgaiz Angulo

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka savos lūgumrakstos Eiropas 
pilsoņi nopietni pauž iebildumus pret vēršu 
cīņām un citām izrādēm, kurās rada stresu 
vai ievainojumus un/vai nogalina 
dzīvniekus;

3. atzīmē, ka savos lūgumrakstos daži 
Eiropas pilsoņi pauž iebildumus pret vēršu 
cīņām un citām izrādēm, kurās rada stresu 
vai ievainojumus un/vai nogalina 
dzīvniekus;

Or. es
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Grozījums Nr. 10
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka savos lūgumrakstos Eiropas 
pilsoņi nopietni pauž iebildumus pret vēršu 
cīņām un citām izrādēm, kurās rada stresu 
vai ievainojumus un/vai nogalina 
dzīvniekus;

3. atzīmē, ka savos lūgumrakstos Eiropas 
pilsoņi nopietni pauž iebildumus pret vēršu 
cīņām un citām izrādēm, kurās rada stresu 
vai ievainojumus un/vai nogalina 
dzīvniekus; aicina nekavējoties pārtraukt 
ES finansējuma piešķiršanu cīņas vēršu 
audzēšanas nozarei un vēršu cīņu arēnu 
atjaunošanai, aicina arī stingri noraidīt 
mēģinājumus Eiropas nemateriālajā 
kultūras mantojumā iekļaut vēršu cīņas 
un citas nežēlīgas izrādes, piemēram, “El 
Toro de la Vega”;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka aprēķinātais ES suņu un kaķu 
daudzums ir aptuveni 100 miljoni un ka 
nepastāv ES tiesību akti par 
lolojumdzīvnieku labturību; tāpēc aicina 
Komisiju veicināt lolojumdzīvnieku 
labturību, nodrošinot standartu minimumu 
attiecībā uz izturēšanos pret 
lolojumdzīvniekiem un to aizsardzību, kā 
arī obligātu reģistrāciju un mikročipu 
sistēmu;

4. norāda, ka aprēķinātais ES suņu un kaķu 
daudzums ir aptuveni 100 miljoni un ka 
nepastāv ES tiesību akti par 
lolojumdzīvnieku labturību; tāpēc aicina 
Komisiju, ņemot vērā Padomes 
2010. gada secinājumus par kaķu un 
suņu labturību, veicināt lolojumdzīvnieku 
labturību, nodrošinot standartu minimumu 
attiecībā uz izturēšanos pret 
lolojumdzīvniekiem un to aizsardzību, kā 
arī obligātu reģistrāciju un mikročipu 
sistēmu;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka tikai obligāta 
lolojumdzīvnieku iezīmēšana, izmantojot 
efektīvu un uzticamu dzīvnieku 
reģistrācijas sistēmu, ļauj izsekot 
dzīvniekus un ir ļoti svarīga veiksmīgai 
dzīvnieku veselības un labturības vadībai, 
kas palīdzētu veicināt dzīvnieku atbildīgu 
kopšanu un sargāt sabiedrības veselību;

Or. lt

Grozījums Nr. 13
Jarosław Leszek Wałęsa

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka Eiropas Dzīvnieku labturības 
pamatlikumā būtu jāiekļauj pasākumi, lai 
risinātu noklīdušo dzīvnieku problēmu, kas 
ir īpaši nopietna ES dienvidu un austrumu 
dalībvalstīs, un mudina nodrošināt ES 
finansējumu efektīvu sterilizācijas un 
kastrācijas pasākumu īstenošanai; aicina 
Eiropas Savienību un dalībvalstis ratificēt 
Eiropas Konvenciju par lolojumdzīvnieku 
aizsardzību;

5. uzskata, ka Eiropas Dzīvnieku labturības 
pamatlikumā būtu jāiekļauj pasākumi, lai 
risinātu noklīdušo dzīvnieku problēmu, kas 
ir īpaši nopietna ES dienvidu un austrumu 
dalībvalstīs, un mudina nodrošināt ES 
finansējumu efektīvu sterilizācijas un 
kastrācijas pasākumu īstenošanai; aicina 
Eiropas Savienību un dalībvalstis ratificēt 
Eiropas Konvenciju par lolojumdzīvnieku 
aizsardzību un īstenot tās noteikumus 
valstu tiesību sistēmās;

Or. pl

Grozījums Nr. 14
Adina-Ioana Vălean
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka Eiropas Dzīvnieku labturības 
pamatlikumā būtu jāiekļauj pasākumi, lai 
risinātu noklīdušo dzīvnieku problēmu, kas 
ir īpaši nopietna ES dienvidu un austrumu 
dalībvalstīs, un mudina nodrošināt ES 
finansējumu efektīvu sterilizācijas un 
kastrācijas pasākumu īstenošanai; aicina 
Eiropas Savienību un dalībvalstis ratificēt 
Eiropas Konvenciju par lolojumdzīvnieku 
aizsardzību;

5. uzskata, ka Eiropas Dzīvnieku labturības 
pamatlikumā būtu jāiekļauj pasākumi, lai 
risinātu noklīdušo dzīvnieku problēmu, kas 
ir īpaši nopietna ES dienvidu un austrumu 
dalībvalstīs; aicina Eiropas Savienību un 
dalībvalstis ratificēt Eiropas Konvenciju 
par lolojumdzīvnieku aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina dalībvalstis pieņemt 
visaptverošas suņu populācijas 
pārvaldības stratēģijas, kas ietvertu 
dažādus pasākumus, piemēram, tiesību 
aktus attiecībā uz suņu uzraudzību un 
nežēlīgas izturēšanās aizliegumu, atbalstu 
veterinārajiem pasākumiem, tostarp 
vakcinācijai pret trakumsērgu un 
sterilizācijai, kas vajadzīga, lai ierobežotu 
negribētu suņu skaitu, un veicinātu 
lolojumdzīvnieku īpašnieku atbildību 
saskaņā ar prasībām Eiropas Parlamenta 
pieņemtajā rakstiskajā deklarācijā 
Nr. 0026/2011;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju intensīvāk rīkoties 
gadījumos, kad netiek izpildīti Padomes 
Direktīvā 1999/22/EK attiecībā uz savvaļas 
dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos dārzos 
noteiktie pienākumi;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai īstenotu 
Padomes Direktīvu 1999/22/EK attiecībā 
uz savvaļas dzīvnieku turēšanu 
zooloģiskajos dārzos, kas ietver stingrākus 
kontroles pasākumus un procedūras, ko 
piemēro pienākumu neizpildes gadījumos, 
iniciatīvas, kas nodrošina visu attiecīgo 
ieinteresēto personu, kuras atbild par 
dzīvnieku vajadzību nodrošināšanu un 
izvērtēšanu, atbilstīgu apmācību un 
kvalifikāciju, jo īpaši attiecībā uz nebrīvē 
turētu savvaļas dzīvnieku sugām, un 
konkrētai sugai atbilstīgu uzlabojumu 
programmu efektīvu izmantošanu, lai 
dzīvniekiem nodrošinātu piemērotus 
garīgos un fiziskos apstākļus un novērstu 
kaitējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Peter Jahr

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver nepieciešamību ieviest ievērojami 
efektīvākus aizsardzības pasākumus 
attiecībā uz lauksaimniecības dzīvniekiem, 
kuri no ES tiek eksportēti uz trešām 
valstīm;

7. uzsver nepieciešamību ieviest ievērojami 
efektīvākus aizsardzības pasākumus 
attiecībā uz nokaušanai paredzētiem 
dzīvniekiem, kuri no ES tiek eksportēti uz 
trešām valstīm;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda
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Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 par 
dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un 
saistīto darbību laikā īstenošanu;

8. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 par 
dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un 
saistīto darbību laikā īstenošanu un 
mudina Komisiju ieviest tiesību aktus, lai 
saskaņā ar ierosinājumu Parlamenta 
nesen pieņemtajā deklarācijā un 
lūgumrakstā par šo tematu, kam 
pievienots vairāk nekā 1 miljons parakstu, 
dzīvu dzīvnieku pārvadāšanas laiku ES 
ierobežotu līdz 8 stundām; 

Or. en

Grozījums Nr. 19
Peter Jahr

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. norāda uz Eiropas pilsoņu bažām, ko tie 
pauduši Parlamentam iesniegtajos 
lūgumrakstos, par ļaunprātīgi izmantotu 
kaušanu bez apdullināšanas ES; aicina 
dalībvalstis nodrošināt tiesību aktu 
efektīvāku izpildi, garantējot atkāpi 
attiecībā uz kaušanu bez apdullināšanas
reliģiskos nolūkos;

9. norāda uz Eiropas pilsoņu bažām, ko tie 
pauduši Parlamentam iesniegtajos 
lūgumrakstos, par ļaunprātīgi izmantotu 
atkāpi attiecībā uz kaušanu bez 
apdullināšanas ES; aicina dalībvalstis 
nodrošināt tiesību aktu efektīvāku izpildi, 
un kaušanu bez apdullināšanas atļaut tikai 
pamatotu reliģisku iemeslu dēļ un 
attiecībā uz atkāpi ievērojot stingrus 
noteikumus;

Or. de

Grozījums Nr. 20
Jarosław Leszek Wałęsa
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Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. norāda uz Eiropas pilsoņu bažām, ko tie 
pauduši Parlamentam iesniegtajos 
lūgumrakstos, par ļaunprātīgi izmantotu 
kaušanu bez apdullināšanas ES; aicina 
dalībvalstis nodrošināt tiesību aktu 
efektīvāku izpildi, garantējot atkāpi 
attiecībā uz kaušanu bez apdullināšanas 
reliģiskos nolūkos;

9. norāda uz Eiropas pilsoņu bažām, ko tie 
pauduši Parlamentam iesniegtajos 
lūgumrakstos, par ļaunprātīgi izmantotu 
kaušanu bez apdullināšanas ES; aicina 
dalībvalstis nodrošināt tiesību aktu 
efektīvāku izpildi, garantējot atkāpi 
attiecībā uz kaušanu bez apdullināšanas 
tikai tad, ja to nosaka reliģiskie uzskati;

Or. pl

Grozījums Nr. 21
Jarosław Leszek Wałęsa

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina labāk informēt patērētājus par 
dzīvnieku izcelsmes produktu vai 
dzīvnieku blakusproduktu ražošanas 
metodēm un to ietekmi uz dzīvnieku 
labturību, nodrošinot pārredzamu un 
atbilstošu marķējumu un lietošanas 
aprakstus;

10. aicina labāk informēt patērētājus par 
dzīvnieku izcelsmes produktu vai 
dzīvnieku blakusproduktu ražošanas 
metodēm un to ietekmi uz dzīvnieku 
labturību, nodrošinot pārredzamu un 
atbilstošu marķējumu un lietošanas 
aprakstus, kā arī obligāti norādot 
informāciju par dzīvnieku izcelsmes vietu;

Or. pl

Grozījums Nr. 22
Peter Jahr

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina labāk informēt patērētājus par 10. aicina labāk informēt patērētājus par 
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dzīvnieku izcelsmes produktu vai 
dzīvnieku blakusproduktu ražošanas 
metodēm un to ietekmi uz dzīvnieku 
labturību, nodrošinot pārredzamu un 
atbilstošu marķējumu un lietošanas 
aprakstus;

dzīvnieku izcelsmes produktu vai 
dzīvnieku blakusproduktu ražošanas 
metodēm un to ietekmi uz dzīvnieku 
labturību, nodrošinot pārredzamu un 
atbilstošu marķējumu un produktu 
apzīmējumu;

Or. de

Grozījums Nr. 23
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina labāk informēt patērētājus par 
dzīvnieku izcelsmes produktu vai 
dzīvnieku blakusproduktu ražošanas 
metodēm un to ietekmi uz dzīvnieku 
labturību, nodrošinot pārredzamu un 
atbilstošu marķējumu un lietošanas 
aprakstus;

10. aicina labāk informēt patērētājus par 
dzīvnieku izcelsmes produktu vai 
dzīvnieku blakusproduktu ražošanas un
dzīvnieku kaušanas metodēm un to 
ietekmi uz dzīvnieku labturību, nodrošinot 
pārredzamu un atbilstošu marķējumu un 
lietošanas aprakstus; jo īpaši uzskata, ka 
gaļas un piena produktu marķējumā būtu 
jānorāda ražošanas metode;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina labāk informēt patērētājus par 
dzīvnieku izcelsmes produktu vai 
dzīvnieku blakusproduktu ražošanas 
metodēm un to ietekmi uz dzīvnieku 
labturību, nodrošinot pārredzamu un 
atbilstošu marķējumu un lietošanas 
aprakstus;

10. aicina labāk informēt patērētājus par 
dzīvnieku izcelsmes produktu vai 
dzīvnieku blakusproduktu ražošanas 
metodēm un to ietekmi uz dzīvnieku 
labturību;
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Or. en

Grozījums Nr. 25
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a aicina Komisiju izstrādāt stratēģiju 
piena govju labturības uzlabošanai, jo 
īpaši tādēļ, lai cīnītos pret aizvien 
straujāko ES piena lopkopības nozares 
industrializāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. atzinīgi vērtē Komisijas vēlēšanos
iekļaut dzīvnieku labturības jautājumus 
divpusējos tirdzniecības nolīgumos vai
sadarbības forumos un tās nodomu 
izvērtēt, kā dzīvnieku labturību varētu 
labāk integrēt Eiropas kaimiņattiecību 
politikas sistēmā;

12. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu
iekļaut dzīvnieku labturības jautājumus 
divpusējos tirdzniecības nolīgumos un
sadarbības forumos un prasa šādus 
noteikumus padarīt saistošus saskaņā ar 
brīvās tirdzniecības nolīgumu strīdu 
risināšanas mehānismiem; atzinīgi vērtē 
arī Komisijas nodomu izvērtēt, kā 
dzīvnieku labturību varētu labāk integrēt 
Eiropas kaimiņattiecību politikas sistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Peter Jahr
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Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. uzskata, ka jāpastāv skaidriem 
ierobežojumiem attiecībā uz primātu 
izmantošanu un aizliegumam attiecībā uz 
savvaļā noķerto dzīvnieku izmantošanu 
zinātniskos eksperimentos;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 28
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. uzskata, ka jāpastāv skaidriem 
ierobežojumiem attiecībā uz primātu 
izmantošanu un aizliegumam attiecībā uz 
savvaļā noķerto dzīvnieku izmantošanu 
zinātniskos eksperimentos;

13. uzskata, ka stingri jāīsteno
Direktīva 2010/63/ES par zinātniskiem 
mērķiem izmantojamo dzīvnieku 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. aicina noteikt pienākumu pēc iespējas 
un, kad vien tas zinātniski iespējams, 
pielietot alternatīvas metodes, kurās 
neizmanto dzīvniekus, lai līdz minimumam 
samazinātu to eksperimentu skaitu, kas 
saistīti ar nopietnām un ilgstošām 
dzīvnieku ciešanām.

14. atkārtoti uzsver spēkā esošo juridisko 
pienākumu pēc iespējas un, kad vien tas 
zinātniski iespējams, lietot alternatīvas 
metodes, kurās neizmanto dzīvniekus, lai 
līdz minimumam samazinātu to 
eksperimentu skaitu, kas saistīti ar 
nopietnām un ilgstošām dzīvnieku 
ciešanām, un aicina Komisiju izmantot 
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Direktīvas 2010/63/ES par zinātniskiem 
mērķiem izmantojamo dzīvnieku 
aizsardzību 35. pantā aprakstīto 
dalībvalsts veikto inspekciju kontroles 
sistēmu, lai ziņotu un vadītu darbības, 
kuru mērķis ir nodrošināt projektu 
vērtēšanai noteikto prasību, tostarp 
noteikumu attiecībā uz procedūru 
smaguma klasifikāciju, saskaņotu 
piemērošanu un lai stingri īstenotu 
prasības attiecībā uz dzīvnieku 
izmantošanas procedūru aizstāšanu, 
samazināšanu un pilnveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. aicina noteikt pienākumu pēc iespējas 
un, kad vien tas zinātniski iespējams, 
pielietot alternatīvas metodes, kurās 
neizmanto dzīvniekus, lai līdz minimumam 
samazinātu to eksperimentu skaitu, kas 
saistīti ar nopietnām un ilgstošām 
dzīvnieku ciešanām.

14. aicina noteikt pienākumu pēc iespējas 
un, kad vien tas zinātniski iespējams, lietot
alternatīvas metodes, kurās neizmanto 
dzīvniekus, lai, ievērojot noteikumus 
Direktīvā 2010/63/ES par zinātniskiem 
mērķiem izmantojamo dzīvnieku 
aizsardzību, līdz minimumam samazinātu 
to eksperimentu skaitu, kas saistīti ar 
nopietnām un ilgstošām dzīvnieku 
ciešanām.
.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

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

14.a aicina Komisiju paplašināt 
koordinēšanas un veicināšanas 
pienākumus attiecībā uz 
Direktīvas 2010/63/ES VII pielikumā 
minēto alternatīvo procedūru izstrādi un 
izmantošanu lietišķo un pamatpētījumu 
un obligātās testēšanas jomā, aktīvi 
atbalstot attiecīgu stratēģiju izstrādi un 
ES references laboratorijas (Kopīgais 
pētniecības centrs) pētniecības 
uzdevumus, lai noteiktu prioritārās jomas, 
kas aizstātu metodes, kurās pētniecībai 
izmanto dzīvniekus;

Or. en


