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Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS

Komisijas ierosinātais teksts

III PIELIKUMS

NOTEIKUMI PAR NOSACĪJUMU SISTĒMU SASKAŅĀ AR 11. PANTU 

SMR: tiesību aktos noteiktā pārvaldības prasība
LLVS: standarti labam zemes lauksaimnieciskajam un vidiskajam stāvoklim

Jomas Galvenais 
jautājums

Prasības un standarti Standarta galvenais 
mērķis

LLVS 1 Ilggadīgo zālāju uzturēšana, pamatojoties uz 
ilggadīgo zālāju platības un lauksaimniecības 
platības attiecību

Vispārēja aizsardzība pret 
pāreju uz citiem 
izmantošanas veidiem 
lauksaimniecībā, lai 
saglabātu oglekļa 
uzkrājumu

LLVS 2 Pienācīga mitrāju un kūdrāju aizsardzība Ar oglekli bagātas augsnes 
aizsardzība

Klimata 
pārmaiņas

(seku 
mazināšana un 
pielāgošanās)

LLVS 3 Aizliegums dedzināt aramos rugājus, izņemot 
augu veselības apsvērumu dēļ 

Augsnes organisko vielu 
satura saglabāšana

Klimats un vide

Ūdens SMR 1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. 
oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā:
11. panta 3. punkta e) un h) apakšpunkts attiecībā 
uz obligātajām prasībām par fosfātu 
piesārņojuma difūzo avotu kontroli
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Jomas Galvenais 
jautājums

Prasības un standarti Standarta galvenais 
mērķis

SMR 2 Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīva 
91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret 
piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas 
izcelsmes nitrāti (OV L 375, 31.12.1991., 1. 
lpp.):
4. un 5. pants

LLVS 4 Buferjoslu izveide gar ūdensteci1 Upju aizsardzība pret 
piesārņojumu un noteci

LLVS 5 Saimniecību ilgtspējības instrumenta barības 
vielām2 izmantošana

Barības vielu ilgtspējīga 
pārvaldība

LLVS 6 Augsnes apstrāde, kas samazina augsnes 
degradācijas risku, tostarp ņemot vērā nogāzes 
slīpumu

Minimāla tādas zemes 
apsaimniekošana, kurā 
tiek ņemti vērā vietai 
specifiskie apstākļi, lai 
ierobežotu eroziju

LLVS 7 Nav pieļaujama kaila zeme visjutīgākajā(-ajos) 
periodā(-os)

Augsnes aizsardzība ziemā

Augsne 
(aizsardzība 
un kvalitāte)

LLVS 8 Augseka Augsnes potenciāla 
saglabāšana

1 Attiecībā uz LLVS saistībā ar buferjoslām (atbilstīgi Direktīvas 91/676/EEK 3. panta 2. punktam 
noteikto jutīgo apgabalu teritorijā un ārpus tās) jāievēro vismaz prasības saistībā ar nosacījumiem mēslojuma 
iestrādāšanai zemē tuvu ūdenstecēm, kā minēts Direktīvas 91/676/EEK II pielikuma A punkta 4. 
apakšpunktā, kas jāpiemēro saskaņā ar dalībvalstu rīcības programmām, kuras noteiktas saskaņā ar 
Direktīvas 91/676/EEK 5. panta 4. punktu.
2 Ar šo instrumentu ir jānodrošina vismaz šādi elementi un funkcijas: 
a) elementi:
• aktuāla informācija par saimniecībām, pamatojoties uz ZGIS un IAKS,
• informācija no augsnes paraugiem atbilstīgā vietas un laika izteiksmē,
• informācija par atbilstīgu apsaimniekošanas praksi, kultūraugu vēsturi un ražības mērķiem,
• norādes attiecībā uz likumīgajiem ierobežojumiem un prasībām, kas attiecas uz saimniecību barības 
vielu pārvaldību,
• pilnīgs barības vielu budžets;

b) funkcijas: 
• automātiska datu integrācija no dažādiem avotiem (ZGIS un IAKS, lauksaimnieku veidotajiem 
datiem, augsnes analīzēm u. c.), cik vien tas ir iespējams, lai izvairītos no datu ievades dublēšanas,
• atļauta divvirzienu komunikācija starp PA/MA un lauksaimniekiem,
• modularitāte un iespēja atbalstīt citus ilgtspējības mērķus (piemēram, emisijas pārvaldību, ūdens 
resursu apsaimniekošanu),
•  ES datu savienojamības, atvērtības un atkārtotas izmantošanas principu ievērošana, 
• datu drošības un privātuma garantijas saskaņā ar labākajiem pastāvošajiem standartiem.
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SMR 3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 
30. novembra Direktīva 2009/147/EK par 
savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 
26.1.2010., 7. lpp.):
3. panta 1. punkts, 3. panta 2. punkta b) 
apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 4. punkts

SMR 4 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 
22.7.1992., 7. lpp.):
6. panta 1. un 2. punkts

LLVS 9  Minimālā lauksaimniecības platības daļa, 
kas atvēlēta ar ražošanu nesaistītām iezīmēm 
vai teritorijām

 Ainavas iezīmju saglabāšana
 Aizliegums griezt dzīvžogus un cirst kokus 

putnu vairošanās un ligzdošanas sezonā 
 Invazīvu augu sugu izplatības novēršanas 

pasākumi kā izvēles iespēja

Ar ražošanu nesaistītu 
iezīmju un teritorijas 
uzturēšana, lai uzlabotu 
saimniecības bioloģisko 
daudzveidību

Bioloģiskā 
daudzveidība 

un ainava
(aizsardzība 
un kvalitāte)

LLVS 10 Aizliegums pārveidot vai apart ilggadīgos 
zālājus Natura 2000 teritorijās

Dzīvotņu un sugu 
aizsardzība

Sabiedrības 
veselība, 
dzīvnieku 
veselība un augu 
veselība

Pārtikas 
nekaitīgums

SMR 5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 
28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko 
paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus 
principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā 
ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 
1. lpp.):
14. un 15. pants, 17. panta 1. punkts3 un 18., 19. 
un 20. pants

3 Ko īsteno jo īpaši ar:
— Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. pantu un Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikumu,
— Regulu (EK) Nr. 852/2004: 4. panta 1. punkts un I pielikuma A daļa (II iedaļas 4. punkta g), h), j) apakšpunkts, 
5. punkta f), h) apakšpunkts, 6. punkts; III iedaļas 8. punkta a), b), d), e) apakšpunkts, 9. punkta a), 
c) apakšpunkts),
— Regulu (EK) Nr. 853/2004: 3. panta 1. punkts un III pielikuma IX sadaļas 1. nodaļa (I iedaļas 1. punkta b), c), 
d), e) apakšpunkts; I iedaļas 2. punkta a) apakšpunkta i), ii), iii) punkts, b) apakšpunkta i), ii) punkts, c) 
apakšpunkts; I iedaļas 3. punkts; I iedaļas 4. punkts; I iedaļas 5. punkts; II iedaļas A daļas 1., 2., 3., 4. punkts; II 
iedaļas B daļas 1. punkta a), d) apakšpunkts, 2. punkts, 4. punkta a), b) apakšpunkts), III pielikuma X sadaļas 1. 
nodaļas 1. punkts,
— Regulu (EK) Nr. 183/2005: 5. panta 1. punkts un I pielikuma A daļa (I iedaļas 4. punkta e), g) apakšpunkts; II 
iedaļas 2. punkta a), b), e) apakšpunkts), 5. panta 5. punkts un III pielikums (sadaļas "ĒDINĀŠANA" 1. punkta 
"Uzglabāšana" pirmais un pēdējais teikums un 2. punkta "Sadale" trešais teikums), 5. panta 6. punkts,
— Regulu (EK) Nr. 396/2005: 18. pants.
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SMR 6 Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīva 
96/22/EK par noteiktu hormonālas vai 
tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu 
lietošanas aizliegumu lopkopībā un par Direktīvu 
81/602/EEK, 88/146/EEK un 88/299/EEK 
atcelšanu (OV L 125, 23.5.1996., 3. lpp.):
3. panta a), b), d) un e) punkts un 4., 5. un 7. pants

SMR 7 Padomes 2008. gada 15. jūlija Direktīva 
2008/71/EK par cūku identificēšanu un 
reģistrēšanu (OV L 213, 8.8.2005., 31. lpp.):
3., 4. un 5. pants

SMR 8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. 
jūlija Regula (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido 
liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un 
paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu 
marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) 
Nr. 820/97 (OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp.):
4. un 7. pants

Dzīvnieku 
identifikācija 
un reģistrācija

SMR 9 Padomes 2003. gada 17. decembra Regula (EK) 
Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu 
identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 
92/102/EEK un 64/432/EEK (OV L 5, 9.1.2004., 
8. lpp.):
3., 4. un 5. pants

SMR 10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. 
maija Regula (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz 
noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida 
encefalopātiju profilaksei, kontrolei un 
apkarošanai (OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.):
7., 11., 12., 13. un 15. pants

Dzīvnieku 
slimības

SMR 11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 
9. marta Regula (ES) 2016/429 par 
pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko 
groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku 
veselības jomā (OV L 84, 31.3.2016.., 1. lpp.)
18. panta 1. punkts, tikai attiecībā uz mutes un 
nagu sērgu, cūku vezikulāro slimību un 
infekciozo katarālo drudzi

Augu 
aizsardzības 

līdzekļi

SMR 12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. 
oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ 
Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK 
(OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.):
55. panta pirmais un otrais teikums
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SMR 13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. 
oktobra Direktīva 2009/128/EK, ar kuru nosaka 
Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas 
lietošanas nodrošināšanai (OV L 309, 
24.11.2009., 71. lpp.):
5. panta 2. punkts un 8. panta 1.–5. punkts
12. pants attiecībā uz pesticīdu lietojuma 
ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās, kas 
definētas, pamatojoties uz Ūdens pamatdirektīvu 
un Natura 2000 regulējumu
13. panta 1. un 3. punkts attiecībā uz pesticīdu 
lietošanu un uzglabāšanu, kā arī atlieku 
likvidēšanu 

SMR 14 Padomes 2008. gada 18. decembra Direktīva 
2008/119/EK, ar ko nosaka obligātos standartus 
teļu aizsardzībai (OV L 10, 15.1.2009., 7. lpp.):
3. un 4. pants

SMR 15 Padomes 2008. gada 18. decembra Direktīva 
2008/120/EK, ar kuru nosaka minimālos 
standartus cūku aizsardzībai (OV L 47, 
18.2.2009., 5. lpp.):
3. un 4. pants

Dzīvnieku 
labturība

Dzīvnieku 
labturība

SMR 16 Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīva 
98/58/EK par lauksaimniecībā izmantojamo 
dzīvnieku aizsardzību (OV L 221, 8.8.1998., 23. 
lpp.):
4. pants

Grozījums

III PIELIKUMS

NOTEIKUMI PAR NOSACĪJUMU SISTĒMU SASKAŅĀ AR 11. PANTU 

SMR: tiesību aktos noteiktā pārvaldības prasība
LLVS: standarti labam zemes lauksaimnieciskajam un vidiskajam stāvoklim
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LLVS 1 Ilggadīgo zālāju uzturēšana reģionālā un valsts 
līmenī, pamatojoties uz ilggadīgo zālāju platības 
un lauksaimniecības platības attiecību 
salīdzinājumā ar 2018. pārskata gadu

Maksimālais variācijas koeficients 5 % 
salīdzinājumā ar pārskata gadu4

Vispārēja aizsardzība pret 
pāreju uz citiem 
izmantošanas veidiem 
lauksaimniecībā, lai 
saglabātu oglekļa 
uzkrājumu

LLVS 2 Efektīva mitrāju aizsardzība un atbilstīga 
kūdrāju uzturēšana

Ar oglekli bagātas augsnes 
aizsardzība

Klimata 
pārmaiņas

(seku 
mazināšana un 
pielāgošanās)

LLVS 3 Aizliegums dedzināt aramos rugājus, izņemot 
augu veselības apsvērumu dēļ 

Augsnes organisko vielu 
satura saglabāšana

SMR 1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. 
oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā:
11. panta 3. punkta e) un h) apakšpunkts attiecībā 
uz obligātajām prasībām par fosfātu 
piesārņojuma difūzo avotu kontroli

SMR 2 Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīva 
91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret 
piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas 
izcelsmes nitrāti (OV L 375, 31.12.1991., 1. 
lpp.):
4. un 5. pants

LLVS 4 Buferjoslu izveide gar ūdensteci vismaz 3 m 
platumā, neizmantojot pesticīdus un 
mēslošanas līdzekļus5

Upju, ūdens krājumu un 
ekosistēmu aizsardzība 
pret piesārņojumu un 
noteci

Ūdens

LLVS 6 Piemērota augsnes apstrāde, kas samazina 
augsnes degradācijas un noneses risku, tostarp 
ņemot vērā nogāzes slīpumu

Minimāla tādas zemes 
apsaimniekošana, kurā 
tiek ņemti vērā vietai 
specifiskie apstākļi, lai 
ierobežotu eroziju

Klimats un vide

Augsne 
(aizsardzība 
un kvalitāte)

LLVS 7 Nav pieļaujama kaila zeme visjutīgākajā(-ajos) 
periodā(-os), izņemot gadījumus, kad tā tiek 
apstrādāta

Fiziska augsnes 
aizsardzība pret eroziju, 
saglabājot augsnes biotu

4 Jānodrošina, lai reģionālā un/vai valsts līmenī nesamazinātos kopējā ilggadīgo zālāju platība.
5 Dalībvalstis ar nozīmīgiem atūdeņošanas un apūdeņošanas grāvjiem, ņemot vērā to īpašos vietējos 
apstākļus, drīkst pielāgot minimālo platumu, ja tas ir pienācīgi pamatots šai teritorijai
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LLVS 8 Augseka aramzemē, ieskaitot pākšaugus, 
izņemot kultūras, kas aug zem ūdens

Augsnes potenciāla 
saglabāšana

SMR 3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 
30. novembra Direktīva 2009/147/EK par 
savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 
26.1.2010., 7. lpp.):
3. panta 1. punkts, 3. panta 2. punkta b) 
apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 4. punkts

SMR 4 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 
22.7.1992., 7. lpp.):
6. panta 1. un 2. punkts

LLVS 9  Vismaz 5 % platības atvēlēta ar ražošanu 
nesaistītām iezīmēm un teritorijām 
aramzemē, kur neizmanto pesticīdus un 
mēslošanas līdzekļus6

 Ainavas iezīmju saglabāšana
 Aizliegums griezt dzīvžogus un cirst kokus 

putnu vairošanās un ligzdošanas sezonā 
 Invazīvu augu sugu izplatības novēršanas 

pasākumi kā izvēles iespēja

Ar ražošanu nesaistītu 
iezīmju un teritorijas 
uzturēšana, lai uzlabotu 
saimniecības bioloģisko 
daudzveidību

Bioloģiskā 
daudzveidība 

un ainava
(aizsardzība 
un kvalitāte)

LLVS 10 Ilggadīgo zālāju pienācīga aizsardzība Natura 
2000 teritorijās saskaņā ar teritoriju īpašajiem 
pārvaldības plāniem

Dzīvotņu un sugu 
aizsardzība, oglekļa 
piesaiste 

Sabiedrības 
veselība, 
dzīvnieku 
veselība un augu 
veselība

Pārtikas 
nekaitīgums

SMR 5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 
28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko 
paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus 
principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā 
ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 
1. lpp.):
14. un 15. pants, 17. panta 1. punkts7 un 18., 19. 
un 20. pants

6 Izmantojot pašreizējo Regulas (ES) Nr. 1307/2013 46. pantā noteikto elastību.
7 Ko īsteno jo īpaši ar:
— Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. pantu un Regulas (EK) Nr. 37/2010 pielikumu,
— Regulu (EK) Nr. 852/2004: 4. panta 1. punkts un I pielikuma A daļa (II iedaļas 4. punkta g), h), j) apakšpunkts, 
5. punkta f), h) apakšpunkts, 6. punkts; III iedaļas 8. punkta a), b), d), e) apakšpunkts, 9. punkta a), 
c) apakšpunkts),
— Regulu (EK) Nr. 853/2004: 3. panta 1. punkts un III pielikuma IX sadaļas 1. nodaļa (I iedaļas 1. punkta b), c), 
d), e) apakšpunkts; I iedaļas 2. punkta a) apakšpunkta i), ii), iii) punkts, b) apakšpunkta i), ii) punkts, c) 
apakšpunkts; I iedaļas 3. punkts; I iedaļas 4. punkts; I iedaļas 5. punkts; II iedaļas A daļas 1., 2., 3., 4. punkts; II 
iedaļas B daļas 1. punkta a), d) apakšpunkts, 2. punkts, 4. punkta a), b) apakšpunkts), III pielikuma X sadaļas 1. 
nodaļas 1. punkts,
— Regulu (EK) Nr. 183/2005: 5. panta 1. punkts un I pielikuma A daļa (I iedaļas 4. punkta e), g) apakšpunkts; II 
iedaļas 2. punkta a), b), e) apakšpunkts), 5. panta 5. punkts un III pielikums (sadaļas "ĒDINĀŠANA" 1. punkta 
"Uzglabāšana" pirmais un pēdējais teikums un 2. punkta "Sadale" trešais teikums), 5. panta 6. punkts,
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SMR 6 Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīva 
96/22/EK par noteiktu hormonālas vai 
tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu 
lietošanas aizliegumu lopkopībā un par Direktīvu 
81/602/EEK, 88/146/EEK un 88/299/EEK 
atcelšanu (OV L 125, 23.5.1996., 3. lpp.):
3. panta a), b), d) un e) punkts un 4., 5. un 7. pants

SMR 7 Padomes 2008. gada 15. jūlija Direktīva 
2008/71/EK par cūku identificēšanu un 
reģistrēšanu (OV L 213, 8.8.2005., 31. lpp.):
3. pants

SMR 8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. 
jūlija Regula (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido 
liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un 
paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu 
marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) 
Nr. 820/97 (OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp.):
7. pants

Dzīvnieku 
identifikācija 
un reģistrācija

SMR 9 Padomes 2003. gada 17. decembra Regula (EK) 
Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu 
identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 
92/102/EEK un 64/432/EEK (OV L 5, 9.1.2004., 
8. lpp.):
3. un 5. pants

SMR 10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. 
maija Regula (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz 
noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida 
encefalopātiju profilaksei, kontrolei un 
apkarošanai (OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.):
7., 11., 12., 13. un 15. pants

Dzīvnieku 
slimības

SMR 11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 
9. marta Regula (ES) 2016/429 par 
pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko 
groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku 
veselības jomā (OV L 84, 31.3.2016.., 1. lpp.)
18. panta 1. punkts, tikai attiecībā uz mutes un 
nagu sērgu, cūku vezikulāro slimību un 
infekciozo katarālo drudzi

Augu 
aizsardzības 

līdzekļi

SMR 12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. 
oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ 
Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK 
(OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.):
55. panta pirmais un otrais teikums

— Regulu (EK) Nr. 396/2005: 18. pants.
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SMR 13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. 
oktobra Direktīva 2009/128/EK, ar kuru nosaka 
Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas 
lietošanas nodrošināšanai (OV L 309, 
24.11.2009., 71. lpp.):
5. panta 2. punkts un 8. panta 1.–5. punkts
12. pants attiecībā uz pesticīdu lietojuma 
ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās, kas 
definētas, pamatojoties uz Ūdens pamatdirektīvu 
un Natura 2000 regulējumu
13. panta 1. un 3. punkts attiecībā uz pesticīdu 
lietošanu un uzglabāšanu, kā arī atlieku 
likvidēšanu 

SMR 14 Padomes 2008. gada 18. decembra Direktīva 
2008/119/EK, ar ko nosaka obligātos standartus 
teļu aizsardzībai (OV L 10, 15.1.2009., 7. lpp.):
3. un 4. pants

SMR 15 Padomes 2008. gada 18. decembra Direktīva 
2008/120/EK, ar kuru nosaka minimālos 
standartus cūku aizsardzībai (OV L 47, 
18.2.2009., 5. lpp.):
3. un 4. pants

Dzīvnieku 
labturība

Dzīvnieku 
labturība

SMR 16 Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīva 
98/58/EK par lauksaimniecībā izmantojamo 
dzīvnieku aizsardzību (OV L 221, 8.8.1998., 23. 
lpp.):
4. pants

Or. en


