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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta grozījumi

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 5
1. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 37. pantu;

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 37. un 152. pantu,

Or. en

Pamatojums

Increasing animal welfare for chickens by decreasing farming intensity and by using more 
resistant breeds reduces the need for using veterinary medicines, feed additives or biocides. 
The provisions of this directive should therefore also have a desirable impact on food safety 
and public health. Thus a double legal basis should be used. 
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 6
10. apsvērums

(10) Nosakot noteikumus gaļas ieguvei 
audzētu cāļu aizsardzībai, jāsaglabā 
līdzsvars starp dažādiem vērā ņemtajiem 
aspektiem attiecībā uz dzīvnieku labturību 
un veselību, ekonomiskiem un sociāliem 
apsvērumiem un ietekmi uz apkārtējo vidi.

(10) Nosakot noteikumus gaļas ieguvei 
audzētu cāļu aizsardzībai, jāsaglabā 
līdzsvars starp dažādiem vērā ņemtajiem 
aspektiem attiecībā uz dzīvnieku labturību 
un veselību, ekonomiskiem un sociāliem 
apsvērumiem un ietekmi uz pārtikas 
nekaitīgumu un vidi.

Or. en

Pamatojums

Increasing animal welfare of chickens by decreasing farming intensity and by using more 
resistant breeds reduces the need for using veterinary medicines, feed additives or biocides. 
The provisions of this directive should therefore also have a desirable impact on food safety 
and public health.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 7
1. panta a) apakšpunkts

a) uzņēmumiem ar mazāk kā 100 cāļiem; a) uzņēmumiem, kuros parasti audzē
mazāk kā 100 cāļus;

Or. en

Pamatojums

The number of chickens in an establishment may be temporarily less than 100 chickens at any 
given instant.  Establishments which temporarily fall below 100 chickens should nevertheless 
remain within the scope of this Directive.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 8
1. panta b) apakšpunkts

b) uzņēmumiem ar cāļu vaislas 
dzīvniekiem;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Breeding stocks should be included in the scope of the directive. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 9
3. panta 2. punkts

2. 2. Dalībvalstis nodrošina, ka cāļu 
ganāmpulku blīvums uzņēmumos vai 
uzņēmumu atsevišķās vienībās uz vienu 
izmantojamās teritorijas kvadrātmetru 
(“ganāmpulka blīvums”) nepārsniedz 
30 kilogramus dzīvsvara.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka cāļu 
ganāmpulku blīvums uzņēmumos vai 
uzņēmumu atsevišķās vienībās uz vienu
izmantojamās teritorijas kvadrātmetru 
(“ganāmpulka blīvums”) nepārsniedz 
20 kilogramus dzīvsvara.

Or. en

Pamatojums

From a stocking density of 20 kg/m2 onwards, animal welfare problems increase.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 10
3. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Neizmanto vaislas dzīvnieku dzimtas, 
kuru vidējais dienas augšanas temps 
pārsniedz 40 gramus.

Or. en

Pamatojums

Uniform selection of chicken breads with a rapid growth performance is responsible for many 
of the welfare problems, animal diseases as well as food safety problems.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 11
3. panta 3. punkts

3. 3. Izņēmuma gadījumā var būt atkāpe 
no 2. punkta, ja dalībvalstis var 
nodrošināt, ka uzņēmumā vai uzņēmumu 
atsevišķā vienībā cāļu ganāmpulka 
blīvums uz vienu kvadrātmetru 
nepārsniedz 38 kilogramus dzīvsvara, 

svītrots
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garantējot, ka īpašnieks vai audzētājs 
atbilst II pielikumā un I pielikumā 
noteiktajām prasībām.
Šādos izņēmuma gadījumos dalībvalstis 
nodrošina, ka
a) kompetentā iestāde veic III un 
IV pielikumā noteiktās inspekcijas, 
uzraudzību un pēcpārbaudi;
b) valsts pilnvarots veterinārs, kas atbild 
par oficiālo kontroli lopkautuvē, atbilst 
IV pielikumā noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

The high standards foreseen for the derogation should be applied in all establishments. There 
is no reason for tolerating higher stocking densities. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 12
3. panta 3. punkta 1. daļa

3. 3. Izņēmuma gadījumā var būt atkāpe no 
2. punkta, ja dalībvalstis var nodrošināt, ka 
uzņēmumā vai uzņēmumu atsevišķā 
vienībā cāļu ganāmpulka blīvums uz vienu 
kvadrātmetru nepārsniedz 38 kilogramus 
dzīvsvara, garantējot, ka īpašnieks vai 
audzētājs atbilst II pielikumā un 
I pielikumā noteiktajām prasībām.

3. Izņēmuma gadījumā var būt atkāpe no 
2. punkta, ja dalībvalstis var nodrošināt, ka 
uzņēmumā vai uzņēmumu atsevišķā 
vienībā cāļu ganāmpulka blīvums uz vienu 
kvadrātmetru nepārsniedz 25 kilogramus
dzīvsvara, ar nosacījumu, ka īpašnieks vai 
audzētājs papildus I pielikumā noteiktajām 
prasībām atbilst arī II pielikuma prasībām.

Or. en

Pamatojums

From a stocking density of 20 kg/m2 onwards, animal welfare problems increase. 25 kg/m2 
can be tolerated if good conditions are met. 

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 13
4. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nodrošina, ka apmācību 
kursu kontrolei un apstiprināšanai tiek 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka apmācību 
kursu kontrolei un apstiprināšanai tiek 
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iedibināta sistēma. Cāļu īpašniekiem vai 
audzētājiem ir dalībvalsts kompetentās 
iestādes atzīts sertifikāts, kas apliecina 
šādu apmācību kursu pabeigšanu vai to, ka 
ir iegūta šādām apmācībām līdzvērtīga 
pieredze.

iedibināta sistēma, kas ietver 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto personu 
kompetences neatkarīgu novērtējumu.
Cāļu īpašniekiem vai audzētājiem ir 
dalībvalsts kompetentās iestādes atzīts 
sertifikāts, kas apliecina šādu apmācību 
kursu pabeigšanu vai to, ka ir iegūta šādām 
apmācībām līdzvērtīga pieredze.

Or. en

Pamatojums

Training courses must result in measurable improvements in competence.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 14
4. panta 4. punkts

4. 4. Dalībvalstis var atzīt pirms 
[2006. gada 1. decembra] iegūto pieredzi 
kā līdzvērtīgu dalībai šādos apmācību 
kursos un izsniedz sertifikātus, kas 
apliecina šādu līdzvērtību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

The experience with the status quo  of broiler production is not equivalent to participation in 
training courses on animal welfare.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 15
5. panta 1. punkta 1. daļa

Ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas Komisija, balstoties uz 
atbilstību ar dzīvnieku labturības 
standartiem, iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei ziņojumu par īpaši saskaņota 
obligāta marķēšanas iespējamā režīma 
ieviešanu Kopienas līmenī cāļu gaļai, gaļas
produktiem un preparātiem. 

Ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas Komisija, balstoties uz 
atbilstību dzīvnieku labturības standartiem, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par īpaši saskaņota obligāta 
marķēšanas režīma iespējamu ieviešanu
Kopienas līmenī cāļu gaļai, tās produktiem 
un izstrādājumiem, un šajā ziņojumā 
iekļauj skaidru informāciju par ražošanas 
standartiem un produktu izcelsmes 
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marķējumu.  

Or. en

Pamatojums

Labelling of the production standards and of the geographical origin of food products, 
especially meat products, is necessary for informed consumer choice. 

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 16
6. pants

1. Ne vēlāk kā piecus gadus no šīs 
direktīvas pieņemšanas dienas dalībvalstis 
saskaņā ar IV pielikuma 1. un 2. punktu 
iesniedz Komisijai apkopoto datu 
kopsavilkumu. 

1. Ne vēlāk kā trīs gadus no šīs direktīvas 
pieņemšanas dienas dalībvalstis saskaņā ar 
IV pielikuma 1. un 2. punktu iesniedz 
Komisijai apkopoto datu kopsavilkumu.

Ņemot vērā šos datus un Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes zinātnisko atzinumu, 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par ģenētisko parametru 
ietekmi uz konstatētajiem trūkumiem, no 
kuriem izriet cāļu sliktā labturība. 
Nepieciešamības gadījumā šim ziņojumam 
ir jābūt kopā ar atbilstošiem likumdošanas 
priekšlikumiem.

Ņemot vērā šos datus un Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes zinātnisko atzinumu, 
Komisija ne vēlāk kā četrus gadus pēc šīs 
direktīvas pieņemšanas dienas iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par ģenētisko parametru ietekmi 
uz konstatētajiem trūkumiem un visiem 
tiem veselības aspektiem, kas negatīvi 
ietekmē cāļu labturību.  Nepieciešamības 
gadījumā šim ziņojumam pievieno
atbilstošus likumdošanas priekšlikumus.
Ziņojumā un likumdošanas priekšlikumos 
jāizvērtē gan broileru ģenētika, gan 
labturības apstākļi, kādos audzē vecāku 
ganāmpulku, kā arī jāapsver iespējas 
audzēt putnu sugas ar atzītu lēnu 
augšanas tempu, noteikt ierobežojumus 
putnu svara dienas pieaugumam, noteikt 
minimālo pieļaujamo kaušanas vecumu 
vai aizliegumu izmantot broilerus, kas 
iegūti no tāda vecāku ganāmpulka, kura 
barošanai piemēroti ierobežojumi.

2. Komisija 1. punktā minēto iesniedzamo 
datu formātu nosaka divu gadu laikā no šīs 
direktīvas pieņemšanas dienas saskaņā ar 
9. pantā minēto procedūru.

2. Komisija 1. punktā minēto iesniedzamo 
datu formātu nosaka viena gada laikā no 
šīs direktīvas pieņemšanas dienas saskaņā 
ar 9. pantā minēto procedūru. 

Or. en
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Pamatojums

It has been clear for a long time that the generic parameters play a very important role in the 
welfare problems of broilers.  This amendment sets tighter deadlines for the collection of data 
and sets a deadline for the Commission to submit a report and legislative proposals.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 17
6. panta 1. punkts

1. Ne vēlāk kā piecus gadus no šīs 
direktīvas pieņemšanas dienas dalībvalstis 
saskaņā ar IV pielikuma 1. un 2. punktu 
iesniedz Komisijai apkopoto datu 
kopsavilkumu. 

1. Ne vēlāk kā divus gadus no šīs 
direktīvas pieņemšanas dienas dalībvalstis 
saskaņā ar IV pielikuma 1. un 2. punktu 
iesniedz Komisijai apkopoto datu 
kopsavilkumu.

Ņemot vērā šos datus un Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes zinātnisko atzinumu, 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par ģenētisko parametru 
ietekmi uz konstatētajiem trūkumiem, no 
kuriem izriet cāļu sliktā labturība. 
Nepieciešamības gadījumā šim ziņojumam 
ir jābūt kopā ar atbilstošiem likumdošanas 
priekšlikumiem.

Ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes zinātnisko atzinumu, Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par ģenētisko parametru ietekmi 
uz konstatētajiem trūkumiem, no kuriem 
izriet cāļu sliktā labturība broileru un citos 
audzēšanas uzņēmumos, par ģenētiskās 
daudzveidības zudumu vistu audzēšanā, 
tostarp dažādu vaislas dzimtu 
izmantošanas izmaksu un guvumu analīzi 
attiecībā uz dzīvnieku veselību, izturību 
pret slimībām, kā arī biocīdu un 
veterināro medikamentu nepieciešamo 
lietošanu. Šo ziņojumu iesniedz ne vēlāk 
kā 30 mēnešus pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas un tam pievieno atbilstošus
likumdošanas priekšlikumus.

Or. en

Pamatojums

Uniform selection of chicken breads with a rapid growth performance is responsible for many 
of the welfare problems, animal diseases as well as food safety problems. 

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard un Jonas Sjöstedt

Grozījums 18
6. panta 1. punkta 1. daļa

1. Ne vēlāk kā piecus gadus no šīs 
direktīvas pieņemšanas dienas dalībvalstis 

1. Ne vēlāk kā divus gadus no šīs 
direktīvas pieņemšanas dienas dalībvalstis 
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saskaņā ar IV pielikuma 1. un 2. punktu 
iesniedz Komisijai apkopoto datu 
kopsavilkumu. 

saskaņā ar IV pielikuma 1. un 2. punktu 
iesniedz Komisijai apkopoto datu 
kopsavilkumu.

Or. nl

Pamatojums

Five years is far too long. Member States should be in a position within two years to submit to 
the Commission a summary of the data collected.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 19
6. panta 2. punkts

2. Komisija 1. punktā minēto iesniedzamo 
datu formātu nosaka divu gadu laikā no šīs 
direktīvas pieņemšanas dienas saskaņā ar 
9. pantā minēto procedūru.

2. Komisija 1. punktā minēto iesniedzamo 
datu formātu nosaka sešos mēnešos no šīs 
direktīvas pieņemšanas dienas saskaņā ar 
9. pantā minēto procedūru. 

Or. en

Pamatojums

The collection of the data is already described in Annex IV. Technical details such as data 
format should not unnecessarily slow down the procedure. 

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard un Jonas Sjöstedt

Grozījums 20
6. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs 
direktīvas pieņemšanas Komisija, ņemot 
vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes atzinumu par selekcijas ietekmi 
uz gaļas ieguvei audzētu cāļu un šādu 
cāļu vecāku ganāmpulka labturību, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei direktīvas priekšlikumu par 
gaļas ieguvei audzētu cāļu vecāku 
ganāmpulka uzlabotiem selekcijas, 
audzēšanas un aprūpes apstākļiem.

Or. nl
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Pamatojums

Recital 14 states that it is appropriate for a report to be submitted, based on new scientific 
evidence, on the welfare of chickens kept for meat production, including the parent stock of 
such chickens.

This article is necessary in order to give concrete effect to this recital.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 21
I pielikuma 2. punkts

2. Barībai jābūt pieejamai visu laiku, kā arī 
vairāk nekā 12 stundas pirms paredzamās 
cāļu kaušanas putnus nedrīkst atstāt bez 
barības. 

2. Barībai jābūt pieejamai visu laiku vai 
barošanas reizēs, kā arī vairāk nekā 12 
stundas pirms paredzamās cāļu kaušanas 
putnus nedrīkst atstāt bez barības. 

Or. en

Pamatojums

The Directive requires feed to be continuously available, however, several scientific studies 
have illustrated that meal feeding can be equally beneficial and thus should also be 
acceptable according to this Directive.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 22
I pielikuma 3. punkts

3. Uz zemes visu laiku jābūt tīriem un 
irdeniem pakaišiem. 

3. Uz zemes visu laiku jābūt tīriem,
irdeniem, higiēniskiem, piemērota 
materiāla un struktūras pakaišiem, kuru 
vidējais biezums ir vismaz 5 cm.
Nomainot ganāmpulku, visi pakaiši 
jāizvāc, telpas attiecīgi sanitāri jāapstrādā 
(jāiztīra un jādezinficē) un jaunajiem 
putniem jāsagādā tīri pakaiši.

Or. en

Pamatojums

Litter should be at least 5cm deep and hygienic. 

In order to prevent outbreaks of contagious diseases such as respiratory diseases, Avian 
Influenza and Newcastle disease, the level of biosecurity on broiler farms should be high.  
After a building is depopulated, it is important to remove litter and sanitise the establishment.
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Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard un Jonas Sjöstedt

Grozījums 23
I pielikuma 3. punkts

3. Uz zemes visu laiku jābūt tīriem un 
irdeniem pakaišiem. 

3. Uz zemes visu laiku jābūt tīriem un 
irdeniem pakaišiem. Ievedot jaunu 
ganāmpulku, šiem pakaišiem jābūt vismaz 
5 cm biezumā.

Or. nl

Pamatojums

Five years is far too long. Member States should be in a position within two years to submit to 
the Commission a summary of the data collected.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 24
I pielikuma 3. punkts

3. Uz zemes visu laiku jābūt tīriem un 
irdeniem pakaišiem. 

3. Uz zemes visu laiku jābūt tīriem un 
irdeniem pakaišiem. Ievedot jaunu 
ganāmpulku, šiem pakaišiem jābūt vismaz 
5 cm biezumā. Uzņēmumā jānodrošina 
daudzveidīga pakaišu struktūra,
piemēram, salmi, kokskaidas, sēnalas un 
kāpostu lapas, vai jāizkaisa veseli graudi.

Or. en

Pamatojums

Poor or wet litter is, besides the stocking density, one of the main reasons for welfare 
problems of broilers and a sufficient quantity and quality of litter should be required for all 
establishments. There is scientific evidence that a diversified environment can increase 
activity of the chicken and thus reduce some of the welfare problems. 

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard un Jonas Sjöstedt

Grozījums 25
I pielikuma 4. punkts

4. Lai telpas nebūtu pārāk karstas, jābūt 
atbilstošai ventilācijas sistēmai; apkures 
sistēmu kopā ar ventilācijas sistēmu 
izmanto tikai tad, ja telpā ir pārāk liels 

4. Uzņēmumā jābūt ierīkotām ventilācijas, 
apkures un dzesēšanas sistēmām, kas 
izstrādātas, izveidotas un darbojas tā, lai
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mitrums.
a) NH3 koncentrācija nepārsniedz 20 ppm 
un CO2 koncentrācija nepārsniedz 
3000 ppm, nosakot to putnu galvu līmenī;
b) ja ārējā temperatūra ēnā pārsniedz 
30°C, iekšējā temperatūra šo ārējo 
temperatūru nepārsniedz par vairāk kā 
3°C;
c) ja ārējā temperatūra ir zemāka par 
10°C, relatīvais mitrums uzņēmuma 
vienības iekštelpās nepārsniedz 70%.

Or. nl

Pamatojums

Even if the maximum density measured by liveweight of chickens is respected, there remain 
welfare problems, relating, for example, to air quality and temperature.

Excessively high concentrations of ammonia are harmful to the health of chickens. The 
problem is linked to litter quality (see second amendment by these authors). 

The level of air pollution depends, among other things, on the efficiency of the ventilation 
system, which must ensure that the correct temperature is maintained and that humidity is 
kept at a safe level.

These conditions relating to the environment in which chickens are kept are laid down in 
Annex II, but should also be included in Annex I, as a maximum density of 25 kg is not in itself 
enough to ensure the welfare of chickens.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 26
I pielikuma 4. punkts

4. Lai telpas nebūtu pārāk karstas, jābūt 
atbilstošai ventilācijas sistēmai; apkures 
sistēmu kopā ar ventilācijas sistēmu 
izmanto tikai tad, ja telpā ir pārāk liels 
mitrums. 

4. Lai telpas nebūtu pārāk karstas, jābūt 
atbilstošai ventilācijas sistēmai; apkures 
sistēmu kopā ar ventilācijas sistēmu 
izmanto tikai tad, ja telpā ir pārāk liels 
mitrums. Minimālais pieļaujamais 
ventilācijas temps nedrīkst būt mazāks par 
4,5 m3 uz kilogramu ķermeņa svara 
stundā.

Or. en



PE 364.905v01-00 12/23 AM\587560LV.doc

LV

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 27
I pielikuma 4. punkts

4. Lai telpas nebūtu pārāk karstas, jābūt 
atbilstošai ventilācijas sistēmai; apkures 
sistēmu kopā ar ventilācijas sistēmu 
izmanto tikai tad, ja telpā ir pārāk liels 
mitrums. 

4. Lai telpas nebūtu pārāk karstas, jābūt 
atbilstošai ventilācijas sistēmai; apkures 
sistēmu kopā ar ventilācijas sistēmu 
izmanto tikai tad, ja telpā ir pārāk liels 
mitrums. 
Īpašnieks vai audzētājs nodrošina, ka 
visās uzņēmuma vienībās ir ierīkotas 
ventilācijas, apkures un dzesēšanas 
sistēmas, kas izstrādātas, izveidotas un 
darbojas tā, lai
a) NH3 koncentrācija nepārsniedz 15 ppm 
un CO2 koncentrācija nepārsniedz 
3000 ppm, nosakot to putnu galvu līmenī;
b) ja ārējā temperatūra ēnā pārsniedz 
30°C, iekšējā temperatūra šo ārējo 
temperatūru nepārsniedz par vairāk kā 
3°C;
c) ja ārējā temperatūra ir zemāka par 
10°C, relatīvais mitrums uzņēmuma 
vienības iekštelpās nepārsniedz 70%.
Ventilācijas, apkures un dzesēšanas 
sistēmas regulāri pārbauda.

Or. en

Pamatojums

Moisture, with high temperature, promotes bacterial growth which will decompose organic 
material and produce ammonia.  Ammonia and wet litter combined are responsible for many 
problems such as contact dermatitis, infectious and respiratory diseases and ascites.  To 
eliminate these problems, ammonia levels should be kept below 15ppm under all conditions.  
The provisions of the proposed Annex II, paragraph 3 should therefore be applicable to all 
establishments.

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard un Jonas Sjöstedt

Grozījums 28
I pielikuma 6.punkts

6. Visās ēkās apgaismojuma jaudai ir jābūt 
vismaz 20 luksiem dienas gaišajā periodā, 
kas tiek mērīts putnu acu līmenī un 

6. Visās ēkās apgaismojuma jaudai ir jābūt 
vismaz 100 luksiem dienas gaišajā periodā, 
kas tiek mērīts putnu acu līmenī un 
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apgaismo visu grīdu. Gaismas līmeni var 
samazināt uz laiku, ja jāievēro 
veterinārārsta ieteikumi.

apgaismo visu grīdu. Gaismas līmeni var 
samazināt uz laiku, ja jāievēro 
veterinārārsta ieteikumi.

Or. nl

Pamatojums

Even if the maximum density measured by liveweight of chickens is respected, there remain 
welfare problems, relating, for example, to light intensity. Too low light intensity discourages 
chickens from moving and accelerates weight gain. Too little activity leads to welfare 
problems, such as serious leg disorders. A lot of very bright light encourages more movement 
and is vital to the survival of chickens during the first weeks.  

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 29
I pielikuma 6. punkts

6. Visās ēkās apgaismojuma jaudai ir jābūt 
vismaz 20 luksiem dienas gaišajā periodā, 
kas tiek mērīts putnu acu līmenī un 
apgaismo visu grīdu. Gaismas līmeni var 
samazināt uz laiku, ja jāievēro 
veterinārārsta ieteikumi. 

6. Visās ēkās apgaismojuma jaudai vidēji ir 
jābūt vismaz 50 luksiem dienas gaišajā 
periodā un nekādā gadījumā mazāk par 
20 luksiem, šādus mērījumus veicot putnu 
acu līmenī, un jāapgaismo visa grīda.  
Gaismas līmeni var samazināt uz laiku, ja 
jāievēro veterinārārsta ieteikumi. 

Or. en

Pamatojums

Light intensity should not fall below 20 lux, but a higher level of an average of 50 lux should 
be required.

OR

The minimum light intensity should be 100 lux.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 30
I pielikuma 6. punkts

6. Visās ēkās apgaismojuma jaudai ir jābūt 
vismaz 20 luksiem dienas gaišajā periodā, 
kas tiek mērīts putnu acu līmenī un 
apgaismo visu grīdu. Gaismas līmeni var 
samazināt uz laiku, ja jāievēro 
veterinārārsta ieteikumi. 

6. Visās ēkās apgaismojuma jaudai ir jābūt 
vismaz 100 luksiem dienas gaišajā periodā, 
kas tiek mērīts putnu acu līmenī un 
apgaismo visu grīdu.  Izmanto tikai tādus 
gaismas avotus, kas nemirgo. Gaismas 
līmeni var samazināt uz laiku, ja jāievēro 
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veterinārārsta ieteikumi. 

Or. en

Pamatojums

The Scientific Committee on Animal Health and Animal welfare recommends 100 lux 
minimum in its report of March 2000. As chicken perceive artificial light sources differently 
and as flickering light can cause high levels of stress, this provision is necessary to increase 
animal welfare.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 31
I pielikuma 7. punkts

7. Trīs dienu laikā no brīža, kad cāļi ir 
ievietoti ēkā, un līdz trijām dienām pirms 
to paredzētās kaušanas gaisma tiek 
piemērota diennakts ritmam, kā arī tiek 
iekļauti vismaz 8 stundu tumsas periodi ar 
vismaz vienu nepārtrauktu vismaz 
4 stundu ilgu tumsas periodu. 

7. Gaisma tiek piemērota diennakts 
ritmam, kā arī tiek iekļauti vismaz 8 stundu 
tumsas periodi ar vismaz vienu 
nepārtrauktu vismaz 6 stundu ilgu tumsas 
periodu. 

Or. en

Pamatojums

Following the recommendation of the European Convention.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 32
I pielikuma 7. punkts

7. Trīs dienu laikā no brīža, kad cāļi ir 
ievietoti ēkā, un līdz trijām dienām pirms 
to paredzētās kaušanas gaisma tiek 
piemērota diennakts ritmam, kā arī tiek 
iekļauti vismaz 8 stundu tumsas periodi ar 
vismaz vienu nepārtrauktu vismaz 
4 stundu ilgu tumsas periodu. 

7. Trīs dienu laikā no brīža, kad cāļi ir 
ievietoti ēkā, un līdz trijām dienām pirms 
to paredzētās kaušanas gaisma tiek 
piemērota diennakts ritmam, kā arī tiek 
iekļauti vismaz 8 stundu tumsas periodi ar 
vismaz vienu nepārtrauktu vismaz 
6 stundu ilgu tumsas periodu. 

Or. en



AM\587560LV.doc 15/23 PE 364.905v01-00

LV

Pamatojums

While it is dark there should be an uninterrupted period of at least six hours without artificial 
illumination.  Exceptions should only be allowed by competent authorities on the grounds of a 
veterinary indication and for welfare reasons.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 33
I pielikuma 7.a punkts (jauns)

Vides bagātināšana
7.a Nodrošina vides bagātināšanu 
(piemēram, ar ķīpu salmiem, kāpostu 
lapām vai veselu graudu izkaisīšanu).

Or. en

Pamatojums

Environmental enrichment is a low cost method to stimulate birds' activity, allowing them to 
meet some of their behavioural needs and leading to improved leg strength.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 34
I pielikuma 9.a punkts (jauns)

9.a Kompetentā iestāde veic pārbaudi 
vismaz reizi gadā.

Or. en

Pamatojums

Inspections should apply to all establishments not only those with higher stocking densities.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 35
I pielikuma 10. punkts

10. Katru reizi pēc ganāmpulka nokaušanas 
un pirms jauna ganāmpulka ievešanas 
vienībā tās ēku, aprīkojuma vai piederumu 
daļas, kas ir kontaktā ar cāļiem, ir pilnīgi 
jāiztīra un jādezinficē.

10. Katru reizi pēc ganāmpulka nokaušanas 
un pirms jauna ganāmpulka ievešanas 
vienībā tās ēku, aprīkojuma vai piederumu 
daļas, kas ir kontaktā ar cāļiem, ir pilnīgi 
jāiztīra un jādezinficē. Ir ļoti ieteicams 
piemērot vienotas partijas apstrādes 
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sistēmu un pirms nākamo dzīvnieku 
grupu ievešanas veikt vienības sanitāro 
apstrādi.

Or. en

Pamatojums

In order to prevent outbreaks of contagious diseases such as respiratory diseases, Avian 
Influenza and Newcastle disease, the level of biosecurity on broiler farms should be high.  To 
enhance a thorough cleaning and disinfection of broiler houses, "all in all out" systems are 
recommended.  Between each two consecutive groups of broilers, every site should be left for 
a number of days without broilers after the litter has been discarded and the house sanitised.

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard un Jonas Sjöstedt

Grozījums 36
I pielikuma 11. punkta f) apakšpunkts

f) ikdienas ēkas temperatūru (maksimālo 
un minimālo);

f) uzņēmuma tehniskajiem datiem un 
ventilācijas, apkures un dzesēšanas 
sistēmām, tostarp to atrašanās vietu, 
ventilācijas sistēmas plānu, kurā sīki 
norādīti nepieciešamie gaisa kvalitātes 
parametri, piemēram, gaisa plūsma, gaisa 
apmaiņas ātrums un temperatūra;

Or. nl

Pamatojums

Follows logically from the fourth amendment by these authors: if the conditions relating to 
ventilation, cooling and heating systems are laid down, reference should also be made to 
recording them.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 37
I pielikuma 12. punkta 2. daļa

Tomēr, lai novērstu apspalvojuma 
knābāšanu un kanibālismu, dalībvalstis var 
atļaut knābju apgriešanu, nodrošinot, ka
to veic kvalificēts personāls tiem cāļiem, 
kas ir jaunāki par 10 dienām. Turklāt 
dalībvalstis var arī atļaut vīriešu dzimtes 
cāļu kastrāciju. Kastrāciju var tikt veikta 
tikai tāda personāla veterinārā vadībā, 
kas ir saņēmis īpašas kompetentās 

Dalībvalstis atļauj knābju apgriešanu 
tikai tādā gadījumā, ja ir veikti visi citi 
pasākumi, lai novērstu apspalvojuma 
knābāšanu un kanibālismu, un tikai pēc 
veterinārārsta ieteikuma, un ja to veic 
kvalificēts personāls tiem cāļiem, kas ir 
jaunāki par 10 dienām. Vīriešu dzimtes 
cāļu kastrācija ir aizliegta.
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iestādes apstiprinātas apmācības.

Or. en

Pamatojums

Beak trimming has already been banned in some countries and is being phased out in others.  
Before using this painful procedure, other measures to reduce feather pecking and 
cannibalism should be examined, such as environmental enrichment, nutritional and lighting 
strategies or the use of fitted devices.  There is no justification for the castration of male 
broilers from a veterinary or animal welfare perspective.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 38
I pielikuma 12. punkta 2. daļa

Tomēr, lai novērstu apspalvojuma 
knābāšanu un kanibālismu, dalībvalstis 
var atļaut knābju apgriešanu, nodrošinot, 
ka to veic kvalificēts personāls tiem 
cāļiem, kas ir jaunāki par 10 dienām.
Turklāt dalībvalstis var arī atļaut vīriešu 
dzimtes cāļu kastrāciju. Kastrāciju var tikt 
veikta tikai tāda personāla veterinārā 
vadībā, kas ir saņēmis īpašas kompetentās 
iestādes apstiprinātas apmācības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Reduction of the stocking density and the other measures suggested should prevent feather 
picking and cannibalism.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 39
I pielikuma 12.a punkts (jauns)

Īpašnieks vai audzētājs nodrošina, ka 
visās uzņēmuma vienībās ir ierīkotas 
ventilācijas, apkures un dzesēšanas 
sistēmas, kas izstrādātas, izveidotas un 
darbojas tā, lai
a) NH3 koncentrācija nepārsniedz 15 ppm 
un CO2 koncentrācija nepārsniedz 
3000 ppm, nosakot to putnu galvu līmenī;
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b) iekšējā temperatūra nepārsniedz 35°C;
c) relatīvais mitrums uzņēmuma vienības 
iekštelpās nepārsniedz 70%.

Or. en

Pamatojums

Appropriate ventilation and temperature regulation should be minimum requirements for all 
establishments.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 40
II pielikuma 3. punkts

3. Īpašnieks vai audzētājs nodrošina, ka 
ikviena uzņēmuma vienības ventilācijas, 
apkures un dzesēšanas sistēma projektēta, 
izveidota un izmantota tādā veidā, ka

3. Īpašnieks vai audzētājs nodrošina, ka 
ikviena uzņēmuma vienības ventilācijas, 
apkures un dzesēšanas sistēma projektēta, 
izveidota un izmantota tādā veidā, ka

a) NH3 koncentrācija nepārsniedz 20 ppm
un CO2 koncentrācija nepārsniedz 
3000 ppm, kas tiek noteikta cāļu galvu 
līmenī;

a) NH3 koncentrācija nepārsniedz 10 ppm
un CO2 koncentrācija nepārsniedz 
3000 ppm, kas tiek noteikta cāļu galvu 
līmenī;

b) ja āra temperatūra ēnā pārsniedz 30 C, 
tad temperatūra telpās nepārsniedz āra 
temperatūru par vairāk kā 3° C;

b) temperatūra telpās nepārsniedz 35°C;

c) ja āra temperatūra ir zem 10 °C,
relatīvais mitrums uzņēmuma vienībā 
nepārsniedz 70 %.

c) relatīvais mitrums uzņēmuma vienībā 
nepārsniedz 70%.

Ventilācijas, apkures un dzesēšanas 
sistēma jāinspicē tādos laika intervālos, kas 
noteikti dokumentācijā, kura pieprasīta 
saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunktu.

Ventilācijas, apkures un dzesēšanas 
sistēma jāinspicē tādos laika intervālos, kas 
noteikti dokumentācijā, kura pieprasīta 
saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Appropriate ventilation and temperature regulation should be minimum requirements for all 
establishments. For those establishments making use of the derogation, higher standards 
should be met.
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 41
II pielikuma 3. punkta a) apakšpunkts

a) NH3 koncentrācija nepārsniedz 20 ppm
un CO2 koncentrācija nepārsniedz 
3000 ppm, kas tiek noteikta cāļu galvu 
līmenī;

a) NH3 koncentrācija nepārsniedz 15 ppm
un CO2 koncentrācija nepārsniedz 
3000 ppm, kas tiek noteikta cāļu galvu 
līmenī;

Or. en

Pamatojums

Moisture, with high temperature, promotes bacterial growth which will decompose organic 
material and produce ammonia.  Ammonia and wet litter combined are responsible for many 
problems such as contact dermatitis, infectious and respiratory diseases and ascites.  To 
eliminate these problems, ammonia levels should be kept below 15ppm under all conditions.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 42
III pielikuma 1. punkta ievaddaļa

1. Kompetentā iestāde veic inspekcijas, lai 
pārbaudītu,

1. Kompetentā iestāde vismaz reizi gadā
veic inspekcijas, lai pārbaudītu,

Or. en

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 43
III pielikuma 2. punkts

2. Ja šā pielikuma 1. punktā noteiktā 
inspekcija konstatē, ka II pielikumā 
noteiktās prasības netika ievērotas, vai arī 
pēc IV pielikuma 3. punktā noteiktā 
paziņojuma, kompetentā iestāde var 
pieprasīt īpašniekam vai audzētājam 
novērst uzņēmumā dominējošos faktorus, 
kuri, iespējams, veicinājuši ziņojumā 
minētos trūkumus. Šādos gadījumos 
īpašnieks vai audzētājs iesniedz 
veterinārārsta, kas sniedz pakalpojumus 
saimniecībai, apstiprinātu rīcības plānu. 

2. Ja šā pielikuma 1. punktā noteiktajā
inspekcijā konstatē, ka II pielikumā 
noteiktās prasības netika ievērotas, vai arī 
pēc IV pielikuma 3. punktā noteiktā 
paziņojuma, kompetentā iestāde var 
pieprasīt īpašniekam vai audzētājam 
novērst uzņēmumā dominējošos faktorus, 
kuri, iespējams, veicinājuši ziņojumā 
minētos trūkumus. Šādos gadījumos 
īpašnieks vai audzētājs iesniedz valsts 
pilnvarota veterinārārsta, kas sniedz 
pakalpojumus saimniecībai, apstiprinātu 
rīcības plānu.

Turklāt kompetentā iestāde var pieprasīt Turklāt kompetentā iestāde var pieprasīt 
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uzņēmumam vai saistītajām uzņēmumu 
vienībām samazināt maksimālo 
ganāmpulka blīvumu līdz tādam apmēram, 
kas ir atbilstošs, lai labotu trūkumus 
(parasti ganāmpulka blīvums ir no 30 līdz 
38 kilogramiem dzīvsvara), ja inspekcija 
konstatē, ka II pielikumā noteiktās prasības 
netiek ievērotas vai ja saskaņā ar 
IV pielikuma 3. punktu saņem paziņojumu, 
kas norāda uz nopietniem trūkumiem, vai 
otru paziņojumu par tajā pašā uzņēmumā 
iepriekš konstatētajiem trūkumiem. 
Kompetentā iestāde dara zināmu
īpašniekam vai audzētājam pieņemto 
lēmumu un jo īpaši, no kura brīža 
jāsamazina ganāmpulka blīvums. 

uzņēmumam vai saistītajām uzņēmumu 
vienībām samazināt maksimālo 
ganāmpulka blīvumu līdz tādam apmēram, 
kas ir atbilstošs, lai labotu trūkumus 
(parasti ganāmpulka blīvums ir no 25 līdz 
30 kilogramiem dzīvsvara), ja inspekcija 
konstatē, ka II pielikumā noteiktās prasības 
netiek ievērotas vai ja saskaņā ar IV 
pielikuma 3. punktu saņem paziņojumu, 
kas norāda uz nopietniem trūkumiem, vai 
otru paziņojumu par tajā pašā uzņēmumā 
iepriekš konstatētajiem trūkumiem. 
Kompetentā iestāde dara zināmu 
īpašniekam vai audzētājam pieņemto 
lēmumu un jo īpaši, no kura brīža 
jāsamazina ganāmpulka blīvums. 

Tomēr kompetentā iestāde var izlemt, ka 
ganāmpulka blīvums nav jāsamazina, ja 
īpašnieks vai audzētājs iesniedz atbilstošu 
paskaidrojumu, pamatojot, ka tas ir 
izņēmuma gadījums, vai uzrāda, ka cēloņi 
nav kontrolējami. Šādos gadījumos 
īpašnieks vai audzētājs uzskatāmi pierāda, 
ka atbilstošas personas, piemēram, 
inkubatora operators vai barības 
piegādātājs ir informēti par trūkumu tā 
recidīva novēršanai.

Tomēr kompetentā iestāde var izlemt, ka 
ganāmpulka blīvums nav jāsamazina, ja 
īpašnieks vai audzētājs iesniedz atbilstošu 
paskaidrojumu, pamatojot, ka tas ir 
izņēmuma gadījums. Šādos gadījumos 
īpašnieks vai audzētājs uzskatāmi pierāda, 
ka atbilstošas personas, piemēram, 
inkubatora operators vai barības 
piegādātājs, ir informēti par trūkumu tā 
recidīva novēršanai.

Or. en

Pamatojums

The action plan to remedy deficiencies should be endorsed by an official veterinarian.

The stocking density figures are amended to bring this paragraph into line with the 
Draftsman's amendments on stocking densities.

The reason for the competent authority to not reduce stocking density should be limited to 
exceptional circumstances that can be corrected.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 44
III pielikuma 2. punkta 2. daļa

Turklāt kompetentā iestāde var pieprasīt 
uzņēmumam vai saistītajām uzņēmumu 
vienībām samazināt maksimālo 
ganāmpulka blīvumu līdz tādam apmēram, 

Turklāt kompetentā iestāde var pieprasīt 
uzņēmumam vai saistītajām uzņēmumu 
vienībām samazināt maksimālo 
ganāmpulka blīvumu līdz tādam apmēram, 
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kas ir atbilstošs, lai labotu trūkumus 
(parasti ganāmpulka blīvums ir no 30 līdz 
38 kilogramiem dzīvsvara), ja inspekcija 
konstatē, ka II pielikumā noteiktās prasības 
netiek ievērotas vai ja saskaņā ar 
IV pielikuma 3. punktu saņem paziņojumu, 
kas norāda uz nopietniem trūkumiem, vai 
otru paziņojumu par tajā pašā uzņēmumā 
iepriekš konstatētajiem trūkumiem. 
Kompetentā iestāde dara zināmu 
īpašniekam vai audzētājam pieņemto 
lēmumu un jo īpaši, no kura brīža 
jāsamazina ganāmpulka blīvums. 

kas ir atbilstošs, lai labotu trūkumus 
(parasti ganāmpulka blīvums ir 
20 kilogrami dzīvsvara), ja inspekcija 
konstatē, ka II pielikumā noteiktās prasības 
netiek ievērotas vai ja saskaņā ar IV 
pielikuma 3. punktu saņem paziņojumu, 
kas norāda uz nopietniem trūkumiem, vai 
otru paziņojumu par tajā pašā uzņēmumā 
iepriekš konstatētajiem trūkumiem. 
Kompetentā iestāde dara zināmu 
īpašniekam vai audzētājam pieņemto 
lēmumu un jo īpaši, no kura brīža 
jāsamazina ganāmpulka blīvums. 

Or. en

Pamatojums

Higher stocking densities shall only be authorised as an exception if high animal welfare 
standards are met. In case of deficiencies, the establishment shall no longer be considered a 
positive exception and shall have to comply with the general requirement on stocking density 
of Article 3 Paragraph 2.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 45
III pielikuma 3. punkta b) apakšpunkts

b) veterinārārsts, kas sniedz uzņēmumam 
pakalpojumus, pieprasījumam sniedzis 
labvēlīgu atzinumu.

b) valsts pilnvarots veterinārārsts, kas 
sniedz uzņēmumam pakalpojumus, 
pieprasījumam sniedzis labvēlīgu 
atzinumu.

Or. en

Pamatojums

The request for a revision of a reduced maximum stocking density should involve the 
favourable opinion of an official veterinarian.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 46
IV pielikuma 1. punkta 1. daļa

1. Lopkautuvē ikvienam sūtījumam valsts 
pilnvarotā veterinārārsta uzraudzībā veic 
tāda izlases parauga inspekciju, kas sastāv 
vismaz no 200 cāļiem, saistībā ar pēdu 

1. Lopkautuvē ikvienam sūtījumam valsts 
pilnvarotā veterinārārsta uzraudzībā veic 
200 cāļu izlases veida pārbaudi, lai 
noteiktu iespējamo pēdu spilventiņu 
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spilventiņu dermatītu, un saskaņā ar 
4. punktu nosaka punktu skaitu.

dermatītu un krūšu čulgas, un saskaņā ar 
4. punktu nosaka punktu skaitu. 

Or. en

Pamatojums

Breast blisters should be taken into account as clear indicators for bad animal welfare 
conditions.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Carl Schlyter

Grozījums 47
IV pielikuma 3. punkta tabulas otrā sleja

Punkti vai procenti Punkti vai procenti
50 punkti 30 punkti
1 % plus 0,06 %, kas tiek reizināti ar 
ganāmpulka kaušanas vecumu dienās

1 % plus 0,04 %, kas tiek reizināti ar 
ganāmpulka kaušanas vecumu dienās

Or. en

Pamatojums

The tolerated scores for foot pad dermatitis are set much too high. The mortality on the 
establishment is the most explicit sign of bad animal welfare conditions.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 48
IV pielikuma 4. punkta 2. daļas 1.a apakšpunkts (jauns)

Lai visā ES standartizētu šo klasifikāciju, 
Komisija izstrādā katras grupas bojājumu 
sīku aprakstu un pievieno tam bojājumu 
fotogrāfijas.

Or. en

Pamatojums

To ensure uniformity within the EU, the rules for the scoring system should be accompanied 
by detailed descriptions and photographs of examples of "minor" and "severe"  foot pad 
lesions.
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums 49
V pielikuma d) apakšpunkts

d) cāļu kopšanu ārkārtas gadījumos, 
nogalināšanu un kaušanu ārkārtas 
gadījumos.

d) slimības simptomu atpazīšanu, cāļu 
ārstēšanu un kopšanu ārkārtas gadījumos, 
nogalināšanu un kaušanu ārkārtas 
gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Training should include recognition of common signs of disease.


