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Regulas priekšlikums
XIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XIa PIELIKUMS 
ES TIESĪBU AKTI DZĪVNIEKU 
LABTURĪBAS JOMĀ, KURU MĒRĶU 
SASNIEGŠANA BŪTU JĀVEICINA 
DALĪBVALSTU KLP 
STRATĒĢISKAJIEM PLĀNIEM 
SASKAŅĀ AR 96., 97. UN 103. PANTU: 
- Padomes Direktīva 98/58/EK 
(1998. gada 20. jūlijs) par 
lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku 
aizsardzību;
- Padomes Direktīva 1999/74/EK 
(1999. gada 19. jūlijs), ar ko paredz 
minimālos standartus dējējvistu 
aizsardzībai; 
- Padomes Direktīva 2007/43/EK 
(2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka 
obligātos noteikumus gaļas ražošanai 
audzētu cāļu aizsardzībai; 
- Padomes Direktīva 2008/119/EK 
(2008. gada 18. decembris), ar ko nosaka 
obligātos standartus teļu aizsardzībai; 
- Padomes Direktīva 2008/120/EK 
(2008. gada 18. decembris), ar kuru 
nosaka minimālos standartus cūku 
aizsardzībai;
- Komisijas 2008. gada 16. jūnija Regula 
(EK) Nr. 543/2008 par kārtību, kādā 
piemērojama Padomes Regula (EK) 
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Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu 
gaļas tirdzniecības standartiem;
- Padomes Regula (EK) Nr. 1/2005 
(2004. gada 22. decembris), par dzīvnieku 
aizsardzību pārvadāšanas un saistīto 
darbību laikā un grozījumu izdarīšanu 
Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un 
Regulā (EK) Nr. 1255/97;
- Padomes Regula (EK) Nr. 1099/2009 
(2009. gada 24. septembris) par dzīvnieku 
aizsardzību nonāvēšanas laikā;
- Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 11. decembra Regula 
(ES) 2019/6 par veterinārajām zālēm un 
ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK; 
- Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 11. decembra Regula par 
ārstnieciskās barības izgatavošanu, 
laišanu tirgū un lietošanu, ar ko groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 183/2005 un atceļ Padomes 
Direktīvu 90/167/EEK; 
- Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 15. marta Regula 
(ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm 
un citām oficiālajām darbībām, kuras 
veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti 
pārtikas un barības aprites tiesību akti, 
noteikumi par dzīvnieku veselību un 
labturību, augu veselību un augu 
aizsardzības līdzekļiem.

Or. en


