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Pasiūlymas dėl reglamento
XI a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XIa PRIEDAS
ES GYVŪNŲ GEROVĖS TEISĖS 
AKTAI, KURIUOSE NUSTATYTŲ 
TIKSLŲ VALSTYBĖS NARĖS TURĖTŲ 
SIEKTI SAVO BŽŪP 
STRATEGINIUOSE PLANUOSE 
PAGAL 96, 97 IR 103 STRAIPSNIUS
– 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 
98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų 
apsaugos;
– 1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 
1999/74/EB, nustatanti būtiniausius 
dedeklių vištų apsaugos standartus;
– 2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 
2007/43/EB, nustatanti būtiniausias 
broilerių apsaugos taisykles;
– 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
direktyva 2008/119/EB, nustatanti 
būtiniausius veršelių apsaugos 
standartus;
– 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
direktyva 2008/120/EB, nustatanti 
būtiniausius kiaulių apsaugos standartus;
– 2008 m. birželio 16 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 543/2008, kuriuo 
nustatomos išsamios Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų 
prekybos paukštiena standartų 
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įgyvendinimo taisyklės;
– 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų 
apsaugos juos vežant ir atliekant 
susijusias operacijas ir iš dalies keičiantis 
Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir 
Reglamentą (EB) Nr. 1255/97;
– 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 dėl 
žudomų gyvūnų apsaugos;
– 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/6 dėl veterinarinių vaistų, kuriuo 
panaikinama Direktyva 2001/82/EB;
– 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/4 dėl vaistinių pašarų gamybos, 
pateikimo rinkai ir naudojimo, kuriuo iš 
dalies keičiamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005 ir 
panaikinama Tarybos 
direktyva 90/167/EEB;
– 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl 
oficialios kontrolės ir kitos oficialios 
veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti 
maisto ir pašarų srities teisės aktų bei 
gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų 
sveikatos ir augalų apsaugos produktų 
taisyklių taikymą.
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