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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Ne tik dėl naujai įgytų žinių apie laboratorinių gyvūnų laikymo etologinius aspektus, bet taip 
pat ir dėl naujų gyvūnų panaudojimo būdų, ypač genų inžinerijos srityje, Direktyvos 
86/609/EEB peržiūra tapo neatidėliotinu uždaviniu, nors tuomet, kai ji buvo priimta, tai buvo 
istorinis laimėjimas ir nuo laiko padaryta nemenka pažanga šioje srityje, visų pirma gyvūnų 
naudojimo pakeitimo, mažinimo ir jo sąlygų gerinimo (PMG) principų įgyvendinimo srityje.

ENVI komiteto vardu labai palankiai vertinu Komisijos pasiūlymą persvarstyti šią direktyvą.
Jame numatytos vertingos priemonės, kuriomis bus padidinta gyvūnų gerovė įvedant griežtą 
reglamentavimą, suderintą su tarptautiniu mastu pripažintais humaniškų eksperimentinių 
metodų bei geros mokslinės praktikos principais. Jame nagrinėjama daugelis problemų, 
susijusių su eksperimentiniais ir mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga. Tačiau yra 
sričių, kuriose Komisijos pasiūlymą būtų galima griežtinti.

Gyvūnų gerovės požiūriu, aš palaikau pasiūlymą praplėsti Direktyvos taikymo sritį ir į ją 
įtraukti jusliuosius gyvūnus vaisiaus stadijoje, bestuburius gyvūnus ir pagrindinius biologijos 
tyrimus. Taip pat pritariu direktyvoje siūlomų humaniškų gaišinimo metodų įtvirtinimui.

Nežmoginių hominidų naudojimo bandymams reikia laipsniškai atsisakyti, o žmogbeždžionių 
ir gamtoje sugautų primatų naudojimas turėtų būti nedelsiant uždraustas. Laipsniškai 
atsisakyti „F1“ primatų naudojimo, t. y. nebenaudoti gamtoje sugautų primatų palikuonių, yra 
ypač svarbu ir etiniu, ir gyvūnų gerovės bei išsaugojimo požiūriu. Tokia priemonė sušvelnintų 
spaudimą laukinių gyvūnų populiacijoms, padėtų išvengti žiauraus elgesio, susijusio su 
prekyba laukiniais primatais.

Priešingai nei teigiama Komisijos pasiūlyme, mes manome, kad taisyklės išimtys ir toliau 
sudarytų sąlygas laboratoriniams bandymams su šių ypač nykstančių rūšių gyvūnais. Todėl 
vadinamoji „apsaugos sąlyga“ žmogbeždžionių atveju (50 straipsnis) turi būti išbraukta. Tai 
būtų suderinama su įsipareigojimais, pirmą kartą išdėstytais Direktyvoje 86/609 daugiau nei 
prieš 20 metų. Žmogbeždžionių bei gamtoje sugautų primatų naudojimo draudimai ar daliniai 
draudimai jau įtvirtinti keliose valstybėse narėse, ir žmogbeždžionės bandymams ES 
teritorijoje jau  nebenaudojamos. Todėl visos Europos mastu galimas spartus suderinimas.

13 straipsnyje numatytas įpareigojimas naudoti racionaliu ir praktiniu požiūriu prieinamus 
PMG metodus yra reikšmingas žingsnis į priekį, palyginti su ne tokiu griežtu Direktyvos 
86/609 reglamentavimu. Be to, labai svarbus ir didžiausios gyvūnų skausmo ir kančios ribos 
nustatymas visoje ES (15 straipsnis). Neturi būti leidžiamos procedūros, sukeliančios labai 
dideles gyvūnų kančias.

Tačiau procedūrų klasifikavimo kriterijų trūkumas kelia susirūpinimą, kadangi daugelis 
pasiūlyme nurodytų priemonių priklauso nuo sunkumo klasifikavimo. Šiuo klausimu mes 
siūlome galimą sprendimą, papildydami pasiūlymą dar vienu priedu, kuriame pateikiami 
preliminarios sunkumo laipsnių apibrėžtys.

Kalbant apie naudojamus procedūrų metodus, reikia tobulinti toksikologinius tyrimus, 
kuriuose procedūros užbaigiamos nugaišimu (čia jau yra šiek tiek pažangos), siekiant, kad 
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gyvūnai nesikankintų ilgiau nei iki momento, kai nugaišimas yra neišvengiamas. Bandymų 
keliamų kančių stiprumo fiksavimas, aprašymas ir analizavimas turi būti privalomas, kad būtų 
surinkta informacija, reikalinga etinio vertinimo ir leidimų išdavimo procedūroms.

Etinio vertinimo ir leidimų išdavimo principai (IV skyrius) yra vieni iš pagrindinių elementų.
Etinis vertinimas, jau naudojamas 21 valstybėje narėje, turi būti sudėtinė leidimų išdavimo 
procedūros dalis, siekiant suderinti gyvūnų naudojimą mokslinių tyrimų tikslais ir etinius 
aspektus. Svarbi jo sudedamoji dalis yra žalos bei naudos vertinimas, kurio metu gyvūnų 
naudojimas svarstomas atsižvelgiant į tikėtiną naudą žmonių sveikatai, medicininiams 
tyrimams ar reguliavimo poreikiams. Be to, vertinimas atgaline data skatins gerą mokslinę 
praktiką, taip pat gyvūnų gerovę bei PGM.

Aš palankiai vertinu nuostatas dėl nacionalinių patikrų (33 straipsnis), numatant bent vieną 
patikrą per metus iš anksto nepranešus. Taip pat manau, kad turėtų būti įsteigta ES inspekcija, 
kuri atliktų neskelbtas patikras įstaigose, taip užtikrinant vienodą ir teisingą sunkumo 
klasifikacijų taikymą valstybėse narėse. Taip pat turi būti skelbiamos ES ir nacionalinių 
patikrų ataskaitos bei nustatyti faktai (ypač dėl šios direktyvos pažeidimų).

Reikia pritarti ir 40 straipsnio nuostatoms dėl didesnio skaidrumo, atsižvelgiant į poreikį 
apsaugoti slaptą informaciją, taip pat Komisijos bei valstybių narių įsipareigojimui prisidėti 
prie gyvūnų naudojimo alternatyvų paieškų (45 straipsnis). Tas pats pasakytina ir apie 
nacionalinių laboratorijų, kurios padėtų įteisinti alternatyvius metodus, įsteigimą.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Tikslai

Šios direktyvos tikslas – padaryti pažangą 
siekiant kuo greičiau visiškai pakeisti 
gyvų gyvūnų naudojimą procedūrose 
mokslo tikslais lengvinant ir skatinant 
alternatyvių metodų pažangą, taip pat 
užtikrinant, kad įstatymai atitiktų viešąją 
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nuomonę dėl to, kada priimtina naudoti 
gyvūnus, tuo pat metu užtikrinant aukštą 
procedūrose naudojamų gyvūnų apsaugos 
lygį, be kitų priemonių taikant šias 
priemones:
a) nuolat persvarstyti gyvūnų apsaugos
priemones ir aplinkybes, kuriomis 
gyvūnus galima naudoti mokslo tikslais;
b) nustatyti aukštą skaidrumo lygį gyvūnų 
naudojimo atžvilgiu ir pranešti 
visuomenei apie gyvūnų apsaugos 
priemones ir pažangą, padarytą ieškant 
būdų, kuriais būtų galima pakeisti gyvūnų 
naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Žymiai sumažinti naudojamų gyvūnų skaičių ir jų kančias Europos Sąjungoje galima tik 
naudojant tikslias apibrėžtis.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) procedūra – gyvūno naudojimas 
eksperimentiniais arba kitais mokslo 
tikslais (kai rezultatas žinomas arba ne), 
dėl kurio jis gali patirti skausmą, kančią, 
baimę ar ilgalaikį sužalojimą, taip pat
veiksmai, kuriais siekiama, kad gyvūnas 
gimtų tokiomis sąlygomis arba dėl kurių 
gyvūnas gali tokiomis sąlygomis gimti, 
arba veiksmai, kuriais siekiama sukurti 
naują genetiškai modifikuotų gyvūnų liniją 
arba dėl kurių tokia nauja genetiškai 
modifikuotų gyvūnų linija gali būti 
sukurta;

(1) procedūra – gyvūno naudojimas 
eksperimentiniais arba kitais mokslo 
tikslais (kai rezultatas žinomas arba ne), 
dėl kurio jis gali patirti skausmą, kančią, 
baimę ar ilgalaikį sužalojimą, įskaitant 
mirtį, ir veiksmai, kuriais siekiama, kad 
gyvūnas gimtų tokiomis sąlygomis arba dėl 
kurių gyvūnas gali tokiomis sąlygomis 
gimti, arba veiksmai, kuriais siekiama 
sukurti naują genetiškai modifikuotų 
gyvūnų liniją arba dėl kurių tokia nauja 
genetiškai modifikuotų gyvūnų linija gali 
būti sukurta;

Or. en
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Pagrindimas

Pakeičiant termino „procedūra“ apibrėžtį tiesiog siekiama paaiškinti, kad mirtis yra 
ilgalaikis sužalojimas; atrodytų, kad visuomenei tai savaime aišku, tačiau JK teismas 
nusprendė priešingai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) projektas – nustatytą mokslinį tikslą 
turinti ir su viena ar daugiau procedūrų 
susijusi darbo programa;

(2) projektas – nustatytą mokslinį tikslą 
turinti ir su viena ar daugiau procedūrų 
susijusi darbo programa, kurią galima 
įvertinti atliekant vieną etinį vertinimą;

Or. en

Pagrindimas

Termino „projektas“ apibrėžties pakeitimas pateikiamas siekiant paaiškinti, kad projektai 
neturi būti tokios didelės apimties, kad nebūtų įmanoma atlikti etinio vertinimo.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) konfidenciali informacija –
informacija, dėl kurios perdavimo be 
sutikimo gali būti padaryta žala teisėtiems 
tos informacijos savininko ar trečiosios 
šalies komerciniams ar su moksliniais 
tyrimais susijusiems interesams.

Or. en

Pagrindimas

Nauja termino „apibrėžtis“ reikalinga, nes ši sąvoka svarbi keliose pasiūlymo dalyse.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) fundamentiniai tyrimai, kuriais 
siekiama tobulinti biologinių arba elgsenos 
mokslų žinias;

(1) fundamentiniai tyrimai, kuriais 
siekiama tobulinti biologinių arba elgsenos 
mokslų žinias, kai esama realių 
perspektyvų, kad įgytos žinios bus 
naudingos siekiant kurio nors iš 2 punkte 
nurodytų tikslų;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai gerinti gyvūnų naudojimo eksperimentams sąlygas ir sumažinti gyvūnų 
naudojimą eksperimentams, reikia aiškiai apibrėžti ir riboti procedūrų tikslus. Svarbu, kad 
gyvūnai būtų naudojami atliekant tik fundamentinius tyrimus, kai realu tikėtis didelės naudos. 
Neturėtų būti siekiama tik patenkinti mokslo darbuotojų smalsumą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant 1 dalies, žmogbeždžionės 
nenaudojamos procedūrose, taikant 50 
straipsnyje nurodytą apsaugos sąlygą.

2. Nepaisant 1 dalies, žmogbeždžionės 
nenaudojamos procedūrose.

Or. en

Pagrindimas

Draudimas naudoti žmogbeždžiones turėtų būti visiškai grindžiamas tuo, kad visuotinai 
pripažinta, jog šių itin jautrių gyvūnų naudojimas yra moraliai nepagrįstas.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos valdžios institucijos 
gali leisti nesilaikyti 1 dalies, jeigu 
pateikiami moksliniai įrodymai, kad 
procedūros tikslas negali būti pasiektas 
naudojant gyvūną, kuris buvo užaugintas 
naudoti procedūrose.

2. Laikydamosi 10 straipsnio, 
kompetentingos valdžios institucijos gali 
leisti nesilaikyti 1 dalies, jeigu pateikiami 
įtikinami moksliniai ir socialiniai 
įrodymai, kad procedūros tikslas negali 
būti pasiektas naudojant gyvūną, kuris 
buvo užaugintas naudoti procedūrose.

Or. en

Pagrindimas

Laisvėje sugauti gyvūnai patiria dar daugiau kančių palyginti su gyvūnais, kurie buvo 
užauginti siekiant juos naudoti procedūrose. Juos naudoti ketinama turi būti tik pačiais 
rečiausiais atvejais.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau nuo III priede nustatytų datų 
valstybės narės užtikrina, kad tame priede 
išvardyti nežmoginiai primatai galėtų būti 
naudojami procedūrose tik tuo atveju, 
jeigu yra nelaisvėje užaugintų nežmoginių 
primatų palikuonys.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nepagrįsta leisti ilgais laikotarpiais naudoti nelaisvėje užaugintus primatus, o atrodo, kad 
Komisija ketina tai leisti. Visi be išimties II priede nurodyti gyvūnai turėtų būti užauginti 
siekiant juos naudoti eksperimentiniais tikslais.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos valdžios institucijos 
gali leisti nesilaikyti 1 dalies, jeigu 
pateikiama mokslinių įrodymų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 10 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) jeigu anestezijos taikymas 
nesuderinamas su procedūros tikslu, 
išskyrus atvejus, kai procedūra susijusi su 
sunkiais sužeidimais, galinčiais sukelti
stiprų skausmą.

(d) jeigu anestezijos taikymas 
nesuderinamas su procedūros tikslu, tais 
atvejais, kai procedūra sukels tik nedidelį
skausmą ar baimę.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis šios direktyvos tikslas – apsaugoti gyvūnus ir sumažinti kančias, kurias jie gali 
patirti atliekant procedūrą. Turėtų būti vengiama sukelti skausmą, kančias ir baimę, ar bent 
jau jų turi būti sukeliama labai mažai, net jei procedūra atliekama be anestezijos ar 
analgetikų.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad gyvūnams 
nebūtų skiriami jokie vaistai, dėl kurių jie 
negalėtų rodyti skausmo arba galėtų jį 
rodyti ribotai, kai jiems neatlikta tinkama 
anestezija ar analgezija.

4. Valstybės narės užtikrina, kad gyvūnams 
nebūtų skiriami jokie vaistai, dėl kurių jie 
negalėtų rodyti skausmo arba galėtų jį 
rodyti ribotai.

Tokiais atvejais turi būti pateikti 
moksliniai įrodymai, prie kurių 
pridedama išsami informacija apie 
anesteziją ar analgeziją.

Or. en

Pagrindimas

Visiškai nepriimtina tai, kad gyvūnui būtų skiriami vaistai siekiant jiems sutrukdyti rodyti 
skausmą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gyvūnui, galinčiam patirti stiprų
skausmą pasibaigus anestezijos poveikiui, 
prevenciškai ir po operacijos skiriama 
analgezija ar taikomos kitos tinkamos 
nuskausminamosios priemonės, jei tai dera 
su procedūros tikslu. Jeigu neįmanoma 
skirti analgezijos, gyvūnas nedelsiant 
nugaišinamas.

5. Gyvūnui, galinčiam patirti skausmą 
pasibaigus anestezijos poveikiui, 
prevenciškai ir po operacijos skiriama 
analgezija ar taikomos kitos tinkamos 
nuskausminamosios priemonės, jei tai dera 
su procedūros tikslu. Jeigu neįmanoma 
taikyti nuskausminimo būdo, gyvūnas 
nedelsiant nugaišinamas. Jokiais atvejais 
po anestezijos gyvūnui negali būti 
leidžiama patirti didesnio nei nedidelis 
skausmas.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su 14 straipsnio 2 dalies straipsnio b punkto pakeitimu.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
remiantis galimo skausmo, kančios, 
baimės ir ilgalaikio sužalojimo trukme ir 
intensyvumu, intervencijos dažnumu, 
galimybės tenkinti etologinius poreikius 
netekimu ir anestezijos ar analgezijos (ar 
abiejų šių būdų) taikymu, visos 
procedūros būtų suskirstytos į kategorijas 
„lengva“, „vidutinio sunkumo“, „sunki“ 
ar „be galimybės atgaivinti“.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sunkumo apibrėžtis reikėtų suderinti visoje Europos Sąjungoje, be to, reikalingos laikinos 
apibrėžtys, taikomos tol, kol Komisija priims galutines apibrėžtis.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Iki ...* Komisija pateikia pasiūlymą 
dėl sunkumo apibrėžčių, kuriame būtų 
pateikiamos bent jau terminų „lengva“, 
„vidutinio sunkumo“ ir „sunki“ 
apibrėžtys. Iki tos datos valstybėse narėse 
kaip orientacinės apibrėžtys taikomos 
laikinos pereinamosios apibrėžtys, 
nurodytos VIIa priede.
* 18 mėnesių nuo šios direktyvos 
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įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 15 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Nepažeidžiant 1 punkto visuotinumo, 
kiekviena veisimo, tiekimo ar naudojimo 
įstaiga turėtų užtikrinti, kad joje visada 
būtų bent vienas (ir prireikus daugiau) 
parengtas asmuo, kurio užduotis būtų 
rūpintis gyvūnų gerove ir prireikus jiems 
atlikti eutanaziją ar pakviesti veterinarą.

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad tiems gyvūnams, kuriems atliekamos invazinės procedūros, gali reikėti 
priežiūros (veterinaro ar kitokios) bet kuriuo dienos ar nakties metu. Neįmanoma numatyti, 
kada gali atsirasti priežiūros poreikis, ar pritaikyti šį poreikį prie įprastų darbo valandų. 
Profesionalių veterinarų rekomendacijose reikalaujama, kad veterinarijos gydytojai skubiai 
prireikus turėtų visus savo klientus aptarnauti visą parą. Laboratorijos atveju, kaip ir kitais 
atvejais, reikalingas asmuo, kuris galėtų pašaukti veterinarijos gydytoją.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į nuolatinį etinio vertinimo organą 
skiriamas paskirtasis veterinarijos 

2. Į nuolatinį etinio vertinimo organą 
skiriamas bent jau paskirtasis veterinarijos 
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gydytojas, asmuo (asmenys), atsakingas (-
i) už gyvūnų gerovę ir priežiūrą įstaigoje, o 
naudojimo įstaigos atveju – ir mokslo 
personalo narys.

gydytojas, asmuo (asmenys), atsakingas (-
i) už gyvūnų gerovę ir priežiūrą įstaigoje, o 
naudojimo įstaigos atveju – ir mokslo 
personalo narys, asmenys, turintys 
patirties gyvūnų naudojimo mokslo 
tikslais metodų pakeitimo, mažinimo ir 
tokio naudojimo sąlygų gerinimo srityje, 
ir nepriklausomas asmuo, ne specialistas, 
tačiau turintis patirties gyvūnų gerovės 
srityje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad etinio vertinimo organas priimtu objektyvius sprendimus, jo nariai turi 
atstovauti ne tik mokslo, bet ir gyvūnų interesams. Naudingas pavyzdys galėtų būti su 
žmonėmis atliekamų mokslinių tyrimų etikos komitetai.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad įrašai apie 
visas rekomendacijas, kurias nuolatinis 
etinio vertinimo organas suteikė įstaigai, ir 
apie visus atsižvelgiant į tas 
rekomendacijas priimtus sprendimus būtų 
saugojami.

2. Valstybės narės užtikrina, kad įrašai apie 
visas rekomendacijas, kurias nuolatinis 
etinio vertinimo organas suteikė įstaigai, ir 
apie visus atsižvelgiant į tas 
rekomendacijas priimtus sprendimus būtų
saugojami ir skelbiami apsaugant 
konfidencialią informaciją ir 
anonimiškumą.

Or. en

Pagrindimas

Išskyrus konfidencialią informaciją, etinio vertinimo ataskaita turėtų būti skelbiama viešai, 
siekiant, kad Europos piliečiai turėtų pilną ir neiškreiptą su gyvūnais atliekamų eksperimentų 
tikrovės vaizdą.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienam nežmoginiam primatui 
sukuriama individuali byla, kuri pildoma
visą gyvūno gyvenimą.

2. Kiekvienam nežmoginiam primatui, 
katei ir šuniui sukuriama individuali byla, 
kuri pildoma visą gyvūno gyvenimą.

Or. en

Pagrindimas

Nors atrodo, kad Europos Komisija supranta, kad svarbu kaupti informaciją apie 
nežmoginius primatus, kates ir šunis (taigi pripažįsta šių rūšių naudojimo prieštaringumą), 
neaišku, kodėl įpareigojimas pildyti individualias bylas taikomas tik nežmoginiams 
primatams. Aišku, kad, be gerovės, tai itin svarbu mokslinių tyrimų tikslams. Ši nuostata 
turėtų būti taikoma bent jau ir katėms bei šunims (darant prielaidą, kad kol kas tokias 
procedūras galima atlikti).

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visų patikrų įrašai saugomi bent 
penkerius metus.

4. Visų patikrų įrašai saugomi bent 
penkerius metus, o patikrų įrašų, įskaitant 
įrašus, kuriuose užfiksuojamas šios 
direktyvos reikalavimų neatitikimas, 
santraukos skelbiamos viešai Komisijos 
interneto svetainėje, išsaugant 
anonimiškumą ir praleidžiant visą 
konfidencialią informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Persvarstytoje direktyvoje turi būti laikomasi skaidrumo ir atskaitomybės principų. Taigi, 
siekiant informuoti visuomenę apie su gyvūnais atliekamų eksperimentų tikrovę, labai svarbu 
skelbti su pažeidimais susijusią informaciją. 
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija valstybėse narėse gali vykdyti 
infrastruktūros ir nacionalinių patikrų 
atlikimo kontrolę.

1. Komisija valstybėse narėse skiria ES 
inspektorius, kurių užduotis – vykdyti 
infrastruktūros patikras ir nacionalinių 
patikrų atlikimo patikras ir užtikrinti, kad 
sunkumo klasifikacijos visoje ES 
teritorijoje būtų taikomos teisingai ir 
vienodai.

Or. en

Pagrindimas

Sukūrus ES inspektorių, kurie atsiskaitytų ES piliečiams ir kauptų geriausią praktiką ES 
teritorijoje, pareigybę, būtų užtikrinama, kad ES valstybėse narėse būtų vienodai taikomi 
gyvūnų gerovės standartai.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė, kurios teritorijoje 
vykdoma kontrolė, Komisijos ekspertams
teikia visą būtiną pagalbą, reikalingą jų 
pareigoms atlikti. Komisija praneša 
atitinkamos valstybės narės kompetentingai 
valdžios institucijai apie kontrolės 
rezultatus.

2. Valstybė narė, kurios teritorijoje 
vykdoma patikra, ES ekspertams teikia 
visą būtiną pagalbą, reikalingą jų 
pareigoms atlikti. Komisija praneša 
atitinkamos valstybės narės kompetentingai 
valdžios institucijai apie kontrolės 
rezultatus ir piliečiams bei 
suinteresuotosioms šalims teikia ES 
inspektorių atliktų patikrų ataskaitas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 34 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija imasi 
priemonių, kad būtų atsižvelgta į kontrolės 
rezultatus.

3. Atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija imasi 
priemonių, siekdama laikytis ES 
inspektorių rekomendacijų.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) įstaigos atlikto etinio vertinimo 
ataskaita;

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) projektas moksliškai pagrįstas arba 
reikalingas pagal teisės aktus;

(a) projektas pakankamai moksliškai 
pagrįstas;

Or. en

Pagrindimas

Kompetentinga valdžios institucija turėtų užtikrinti, kad visi projektai būtų moksliškai 
pagrįsti.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projekto tikslai pateisina gyvūnų 
naudojimą;

(b) projekto tikslai ir su jais susijęs 
skausmas, kančia, baimė ar ilgalaikis 
sužalojimas, kuriuos gali patirti gyvūnai, 
pateisina gyvūnų naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) ketinamą ar tikėtiną naudojimą, kai 
vertinama medžiagos, mišinio ar produkto 
sauga ar veiksmingumas.

Or. en

Pagrindimas

Nediskriminuojant atgaline data reikėtų vertinti visus projektus. Logiška, kad veiksmingos 
vertinimo taisyklės turėtų būti rengiamos atsižvelgiant į realias gyvūno kančias ir dabartinę 
mokslinio tyrimo naudą. Vertinimas atgaline data svarbus ir moksliniams tyrimams, ir gyvūnų 
gerovei.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Visus projektus reikėtų nuolat 
apžvelgti per visą jų vykdymo laikotarpį ir 
užbaigus šiuos projektus juos reikėtų 
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vertinti atgaline data.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 37 straipsnio 2 dalies ea punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) gyvūnams padaryta žala, įskaitant 
panaudotų gyvūnų skaičių bei rūšis ir 
procedūrų sunkumą;

(b) gyvūnams padaryta žala, įskaitant 
panaudotų gyvūnų skaičių bei rūšis ir 
gyvūnams padarytos žalos pobūdį, lygį ir 
trukmę;

Or. en

Pagrindimas

Logiška, kad veiksmingos vertinimo taisyklės būtų rengiamos atsižvelgiant į realių gyvūnų 
kančių suvokimą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant 3 dalies, vertinimo 
atgaline data reikalavimas netaikomas 
visiems projektams, pagal kuriuos 
vykdomos tik kategorijai „lengva“ 
priskiriamos procedūros.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Nediskriminuojant atgaline data reikėtų vertinti visus projektus.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Etinio vertinimo rezultatai.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi etinio vertinimo rezultatais, 
naudojimo įstaiga netechninio pobūdžio 
projekto santraukoje nurodo, ar projektas 
turi būti įvertintas atgaline data ir iki
kokio termino.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pašalinti visas viešo tikrinimo kliūtis ir užtikrinti tinkamą atskaitomybę, reikėtų viešai 
skelbti nekonfidencialią ir neasmeninio pobūdžio informaciją. Tai svarbu ir žmonių sveikatai, 
ir gyvūnų gerovei. Tai taikoma pažeidimams ir nekonfidencialiems duomenims, tiek 
neigiamiems, tiek teigiamiems, gaunamiems vykdant projektus (kurie labai svarbūs žmogaus 
sveikatai). Reikėtų skelbti visas netechninio pobūdžio santraukas.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės viešai skelbia projektų, 
kuriems buvo išduotas leidimas, 
netechninio pobūdžio santraukas ir visas 
atnaujintas jų versijas.

4. Valstybės narės viešai skelbia ir padaro 
lengvai prieinamas projektų, kuriems buvo 
išduotas leidimas, netechninio pobūdžio 
santraukas ir visas atnaujintas jų versijas 
kartu su visa kita nekonfidencialia 
informacija, kurią atskleidus nebūtų 
galima nustatyti asmens tapatybės ar 
viešai nurodyti veisimo, tiekimo ar 
naudojimo įstaigos, kurios dalyvavimas 
atliekant mokslinius tyrimus, kai 
naudojami gyvūnai, jau nebuvo viešoji 
sritis. Kita informacija turėtų apimti ir 
neigiamus, ir teigiamus duomenis, gautus 
vykdant projektą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 40 straipsnio 2 dalies pagrindimo pakeitimą.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Apsaugodamos konfidencialią ir 
asmeninio pobūdžio informaciją, 
valstybės narės viešai skelbia neasmeninio 
pobūdžio informaciją apie šios direktyvos, 
nacionalinių įstatymų ir leidimų 
pažeidimus.

Or. en

Adlib Express Watermark



PA\767040LT.doc 21/31 PE420.060v01-00

LT

Pagrindimas

Žr. 40 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė pripažįsta pagal 
teisės aktus būtinus duomenis, kurie buvo 
gauti per kitoje valstybėje narėje atliktas 
pagal Bendrijos teisę pripažintas 
procedūras, išskyrus atvejus, kai būtina 
atlikti tolesnes su tais duomenimis 
susijusias procedūras visuomenės 
sveikatai ir saugai užtikrinti ar aplinkai 
apsaugoti.

1. Kiekviena valstybė narė pripažįsta iš 
kitos valstybės narės gautus duomenis, 
kurie buvo gauti per pripažintas ar pagal 
Bendrijos teisę atliktas procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Transparency between Member States should contribute to avoid the duplication of animal 
experiments. Information on the outcomes of a procedure whether they are negative or not 
need to be accessible to researchers in order to avoid unnecessary suffering of animals.

Such system of data-sharing already exists in the REACH Regulation (Article 30). A positive 
duty should be placed on researchers to take reasonable steps to ensure that animal data has 
not already been generated. Only where existing data is scientifically unreliable, and there is 
sufficient societal need, should repeated animal procedures be permitted.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu bandymo sritis nėra privaloma 
pagal teisės aktus, valstybės narės 
užtikrina dalijimąsi per procedūras 

Išbraukta.
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gautais duomenimis, pasirūpindamos 
konfidencialios informacijos apsauga.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 44 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prieš prašydamas projektams 
išduodamo leidimo, procedūrą atlikti 
ketinantis asmuo imasi visų tinkamų 
veiksmų siekdamas nustatyti, ar jau 
esama su siūlomu projektu susijusių 
duomenų, ir, jei jų esama, jais naudotis, 
taip pat prisidėti prie jų sąnaudų. 
Valstybės narės, prieš suteikdamos 
leidimą, turi panašiai patikrinti, ar esama 
tokių duomenų.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 44 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Kai susiję duomenys pagrįstai 
prieinami, valstybės narės suteikia leidimą 
tik tokiam projektui, kuris būtinas 
siekiant užtikrinti visuomenės sveikatą ir 
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saugą ar apsaugoti aplinką.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 44 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės dalyvauja 
kuriant ir tvirtinant alternatyvius metodus, 
kuriuos taikant galima gauti tiek pat arba 
daugiau informacijos kaip per procedūras 
su gyvūnais, bet kuriems nereikia naudoti 
gyvūnų arba jų reikia mažiau, arba kurių 
procedūros yra mažiau skausmingos, ir 
imasi kitų, jų nuomone, reikalingų 
priemonių moksliniams tyrimams šioje 
srityje skatinti.

Komisija ir valstybės narės finansiškai ir 
kitaip dalyvauja kuriant ir prireikus 
moksliškai tvirtinant alternatyvius 
metodus, kurių tikslas – gauti panašų
informacijos kiekį kaip per procedūras su 
gyvūnais, bet kuriems nereikia naudoti 
gyvūnų arba jų reikia mažiau, arba kurių 
procedūros yra mažiau skausmingos, ir 
imasi kitų, jų nuomone, reikalingų 
priemonių moksliniams tyrimams šioje 
srityje skatinti.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė [per vienerius 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos] paskiria nacionalinę etaloninę 
laboratoriją, kuri tvirtintų alternatyvius 
metodus, kuriais pakeičiamas ir 
mažinamas gyvūnų naudojimas bei 
gerinamos tokio naudojimo sąlygos.

1. Kiekviena valstybė narė [per vienerius 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos] paskiria nacionalinį alternatyvių 
metodų kompetencijos centrą, kuris
apimtų nacionalinę etaloninę laboratoriją, 
kuri reguliavimo tikslais tvirtintų 
bandymų su gyvūnais alternatyvas.
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Or. en

Pagrindimas

Pastaraisiais metais padaryta didelė pažanga siekiant pakeisti, sumažinti ir pagerinti gyvūnų 
naudojimą procedūrose atliekant specialius tyrimus, dalijantis geriausia praktika ir pagal 
tarptautinius standartus vykdant tvirtinimo tyrimus.  Siekiant skatinti gyvūnų gerovę ir 
mažinti jų kančias reikėtų dėti daugiau pastangų šioje srityje, taigi steigiant nacionalinius 
alternatyvių metodų centrus turėtų būti užtikrinamos koordinuotos ir strateginiu požiūriu 
sutelktos pastangos.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nacionalinėmis 
etaloninėmis laboratorijomis gali paskirti 
tik laboratorijas, akredituotas pagal 
Direktyvą 2004/10/EB.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 46 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nacionalinės etaloninės laboratorijos
atitinka šiuos reikalavimus:

3. Nacionaliniai alternatyvių metodų 
kompetencijos centrai atitinka šiuos 
reikalavimus:

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 46 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kiekviena valstybė narė praneša 
Komisijai savo etaloninės laboratorijos
pavadinimą ir adresą. Komisija viešai 
skelbia nacionalinių etaloninių laboratorijų 
sąrašą.

6. Kiekviena valstybė narė praneša 
Komisijai savo nacionalinio 
kompetencijos centro ir etaloninės 
laboratorijos pavadinimą ir adresą. 
Komisija viešai skelbia nacionalinių 
kompetencijos centrų ir etaloninių 
laboratorijų sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 46 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pasikonsultavusi su nacionalinėmis 
etaloninėmis laboratorijomis, Komisija 
nustato tvirtinimo tyrimų prioritetus ir 
paskirsto šioms laboratorijoms užduotis 
tokiems tyrimams atlikti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 46 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali derinti II–VII priedus su 
technikos ir mokslo pažanga.

Komisija gali derinti I–VIIa priedus su 
technikos ir mokslo pažanga.

Or. en

Pagrindimas

Bestuburių gyvūnų, įskaitant savarankiškai besimaitinančias lervas, sąrašą taip pat reikėtų 
peržiūrėti atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą.

Taip pat žr. pagrindimą, susijusį su 15 straipsnio1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios nuostatos nebūtinos, nes visuomenė labai palaiko požiūrį, kad žmogbeždžionės neturėtų 
būti naudojamos procedūrose.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki [10 metų nuo įsigaliojimo dienos]
Komisija persvarsto šią direktyvą, 
atsižvelgdama į pažangą, padarytą kuriant 

Iki ...* ir paskui kas 5 metus Komisija, 
pasikonsultuodama su 
suinteresuotosiomis šalimis, persvarsto šią 
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alternatyvius metodus, kuriems nereikia 
naudoti gyvūnų, visų pirma nežmoginių 
primatų, ir, jei reikia, teikia pasiūlymus
dėl pakeitimų.

direktyvą ir teikia pasiūlymus dėl 
pakeitimų, įskaitant pakeitimus, susijusius 
su rūšimis, kurias galima naudoti 
procedūrose ir projektų, kuriuos galima 
leisti vykdyti, tipais. Imdamasi šių 
veiksmų, Komisija vadovaujasi šiais 
principais: 
a) ši direktyva turėtų atitikti kintančią 
viešąją nuomonę dėl to, kada galima 
pateisinti gyvūnų naudojimą procedūrose 
ir dėl to, kokią priežiūrą jiems reikia 
skirti, direktyva taip pat turi atitikti 
mokslo pažangą;
b) pirmiausia reikėtų sumažinti ir 
panaikinti tas procedūras, kurios sukelia 
didžiausią leidžiamą skausmą, kančias, 
baimę ar ilgalaikį sužalojimą ir kurios 
nėra skirtos pavojų žmonių gyvybei 
keliančiai ar sekinančais būklei
palengvinti.
Visų suinteresuotųjų šalių pripažintas 
galutinis tikslas – panaikinti procedūras, 
kuriose naudojami gyvi gyvūnai.
___________

*Penkeri metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos persvarstymo procesas turėtų būti toks lankstus, kad būtų galima atsižvelgti į 
būsimus visuomenės interesų pokyčius, supratimą apie tam tikrų rūšių gebėjimą patirti 
kančias ir į alternatyvių metodų bei apskritai mokslo pažangą. Siekiant, kad ES teisės aktai 
atitiktų esamus minimalius gyvūnų gerovės standartus, įgytas mokslo žinias, viešąją nuomonę 
ir gerąją praktiką, itin svarbu reguliariai persvarstyti visus pagrindinius direktyvos 
elementus.
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiai direktyvai įgyvendinti valstybės narės 
gali paskirti įstaigas, kurios nėra valstybės 
valdžios institucijos. Taip paskirtos 
įstaigos pagal šią direktyvą laikomos 
kompetentingomis valdžios institucijomis. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant visiškai laikytis skaidrumo gyventojų atžvilgiu principo, persvarstytą direktyvą turėtų 
įgyvendinti viešoji įstaiga.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

55a straipsnis
Produktų, kurie sukurti ne pagal šią 

direktyvą, pateikimas rinkai
1. Draudžiama importuoti į Bendrijos 
rinką ir Bendrijos rinkai teikti 
monokloninius antikūnus, pagamintus 
ascitiniu metodu, kai pakanka 
alternatyvių metodų, kuriuos taikant 
nenaudojami gyvūnai.
2. Komisija, veikdama pagal 51 
straipsnyje nurodytą procedūrą, 
mažiausiai kartą per metus svarsto, ar taip 
pat uždrausti į Bendrijos rinką importuoti 
ir Bendrijos rinkai teikti kitus produktus 
dėl to, kad juos būtų buvę įmanoma 
pagaminti naudojant metodus, kuriuos 
taikant nenaudojami gyvūnai, arba kurie 
pagaminti tokiomis sąlygomis, kurios 
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labai neatitinka sąlygų, kurias patenkinti 
reikalaujama pagal šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

In response to a Written European Parliamentary question (Written question by Jens Holm 
(GUE/NGL) to the Commission (27 October 2008) answered on the 15th of January 2009 by 
Commissioner Dimas on behalf of the European Commission), the European Commission has 
confirmed that the production of MAbs by the (extremely painful) mouse ascites method is no 
longer scientifically necessary, except in rare cases. It is therefore unacceptable that MAbs 
unnecessarily thus produced should be imported into the EU. A ban on their import would be 
WTO-complaint (Article XX(a) of GATT (public morals)) because, as the Proposal clearly 
recognises, there is a moral imperative to use non-animal alternatives wherever possible and 
it makes no sense if that principle can be circumvented by imports into the EU. The EU 
should also consider on a regular basis whether the import of other specific products 
developed in ways which would not be permitted under the revised Directive should be 
prohibited. This would not extend to all products but be decided on a case-by-case basis.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIIa priedas
Laikinas bendras sunkumo laipsnių 

apibūdinimas (Direktyvos 15 straipsnis)
Jokio streso: Sunkumo laipsnis – 0.
Intervencija ir manipuliacija gyvūnais 
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eksperimentiniais tikslais, kurias atliekant 
gyvūnas nepatiria jokio skausmo, kančių, 
jis nežalojamas, nepatiria didelio nerimo, 
nepablogėja jo būklė. Veterinarijos 
veiklos pavyzdžiai: diagnostiniais tikslais 
imami kraujo mėginiai; poodinė vaisto 
injekcija.
Lengvas stresas: Sunkumo laipsnis – 1.
Intervencija ir manipuliacija gyvūnais 
eksperimentiniais tikslais, kurias atliekant 
gyvūnas patiria trumpalaikį lengvą stresą 
(skausmas ar sužalojimas).
Veterinarijos veiklos pavyzdžiai: vaisto 
injekcija, kai reikia naudoti prievartą; 
patinų kastracija naudojant anesteziją.
Vidutinio sunkumo stresas: Sunkumo 
laipsnis – 2.
Intervencija ir manipuliacija gyvūnais 
eksperimentiniais tikslais, kurias atliekant 
gyvūnas patiria trumpalaikį vidutinio 
sunkumo stresą arba nuo vidutinės 
trukmės iki ilgalaikės trukmės vidutinio 
sunkumo stresą (skausmas, kančios ar 
sužalojimas, didelis nerimas ar smarkiai 
pablogėjusi bendra būklė).
Veterinarijos veiklos pavyzdžiai: vieno 
kojos kaulo lūžio chirurginis gydymas; 
patelių kastracija.
Sunkus stresas: Sunkumo laipsnis – 3.
Intervencija ir manipuliacija gyvūnais 
eksperimentiniais tikslais, kurias atliekant 
gyvūnas patiria sunkų ar labai sunkų 
stresą arba nuo vidutinės trukmės iki 
ilgalaikės trukmės vidutinio sunkumo 
stresą (didelis skausmas, ilgai trunkančios 
kančios ar sunkus sužalojimas, didelis ir 
ilgai trunkantis nerimas ar smarkiai ir 
ilgą laiką pablogėjusi bendra būklė). 
Veterinarijos veiklos pavyzdžiai: tikėtinai 
mirtina infekcinė ir neoplazminė liga be 
išankstinės eutanazijos.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 15 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.
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