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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

PRILOG XI.a 
ZAKONODAVSTVO EU-A O 
DOBROBITI ŽIVOTINJA, ČIJIM BI 
CILJEVIMA TREBALI PRIDONOSITI 
STRATEŠKI PLANOVI DRŽAVA 
ČLANICA U OKVIRU ZPP-a U 
SKLADU S ČLANCIMA 96., 97. I 103.: 
– Direktiva Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 
1998. o zaštiti životinja koje se drže u 
svrhu proizvodnje
– Direktiva Vijeća 1999/74/EZ od 19. 
srpnja 1999. o minimalnim uvjetima za 
zaštitu kokoši nesilica 
– Direktiva Vijeća 2007/43/EZ od 28. 
lipnja 2007. o utvrđivanju minimalnih 
pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju za 
proizvodnju mesa 
– Direktiva Vijeća 2008/119/EZ od 18. 
prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih 
uvjeta zaštite teladi 
– Direktiva Vijeća 2008/120/EZ od 18. 
prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih 
uvjeta za zaštitu svinja
– Uredba Komisije (EZ) br. 543/2008 od 
16. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih 
pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) 
br. 1234/2007 u pogledu tržišnih 
standarada za meso peradi
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– Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. 
prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom 
prijevoza i s prijevozom povezanih 
postupaka i o izmjeni direktiva 
64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 
1255/97
– Uredba Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 
24. rujna 2009. o zaštiti životinja u 
trenutku usmrćivanja
– Uredba (EU) 2019/6 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. 
o veterinarsko-medicinskim proizvodima i 
stavljanju izvan snage Direktive 
2001/82/EZ 
– Uredba (EU) 2019/4 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. 
o proizvodnji, stavljanju na tržište i 
uporabi ljekovite hrane za životinje, o 
izmjeni Uredbe (EZ) br. 183/2005 
Europskog parlamenta i Vijeća i o 
stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 
90/167/EEZ 
– Uredba (EU) 2017/625 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o 
službenim kontrolama i drugim službenim 
aktivnostima kojima se osigurava 
primjena propisa o hrani i hrani za 
životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti 
životinja, zdravlju bilja i sredstvima za 
zaštitu bilja.
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