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Изменение 1149
Елизабет Кьостингер, Норберт Линс

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.1.1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 12 месеца при едър рогат добитък, 
използван за производство на месо, и 
във всеки случай поне три четвърти 
от жизнения цикъл на животните;

а) 12 месеца при едър рогат добитък за 
производство на месо;

Or. de

Обосновка

За целите на практичността на приложението на тази разпоредба препратката към 
жизнения цикъл следва да бъде заличена за говедата, както и за овцете и козите;

Изменение 1150
Йенс Роде

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.1.1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 12 месеца при едър рогат добитък, 
използван за производство на месо, и 
във всеки случай поне три четвърти 
от жизнения цикъл на животните;

а) 12 месеца при едър рогат добитък за 
производство на месо;

Or. en

Обосновка

Допълнителното изискване, според което животните трябва да са гледани в 
съответствие с правилата за биологично производство поне през три четвърти от 
жизнения си цикъл, затруднява продажбите на биологично месо от преходни млечни 
крави. Това изискване така или иначе никога няма да се прилага във всички случаи. 
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Дори много старите крави могат да преминат преходния период в рамките на две 
години, ако се използва едновременен преход към биологично производство на земята и 
животните. Поради това не откриваме логика в тази административна тежест и 
ще предложим опростяване и ясен и точен срок за преход. Дванадесетмесечен преход 
следва да бъде достатъчен за едрия рогат добитък.

Изменение 1151
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.1.2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) независимо от буква а) мъжките 
животни при едрия рогат добитък, 
по-възрастни от една година, имат 
достъп до пасище или до открито 
пространство;

б) независимо от буква а) бикове, по-
възрастни от една година, имат достъп 
до пасище или до открито пространство;

Or. en

Изменение 1152
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.1.2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в случаите, когато едрият рогат 
добитък, овцете и козите имат достъп до 
пасища през периода на паша и 
когато организацията на 
отглеждането през зимата позволява 
свободно движение на животните, 
задължението да се осигури открито 
пространство през зимните месеци
може да не се прилага;

в) когато условията позволяват това, 
едрият рогат добитък, овцете и козите 
следва да имат постоянен достъп до 
открити пространства през зимните 
месеци най-малко няколко часа на ден;

Or. en
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Изменение 1153
Анна Мария Кораца Билд

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.1.2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 90 % от фуража произхожда от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно — е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, от същия регион;

г) освен през периода, в който всяка 
година животните сменят пасището, 
посочен в точка 1.4.2.2., най-малко 60 % 
от фуража се произвежда от самата 
стопанска единица или когато това е 
невъзможно – се произвежда в 
сътрудничество с други практикуващи 
биологично земеделие стопанства;

Or. en

Изменение 1154
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.1.2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 90 % от фуража произхожда от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно – е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, от същия регион;

г) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 60 % от фуража произхожда от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно – е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично
земеделие;

Or. en

Изменение 1155
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.1.2 – параграф 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 90 % от фуража произхожда от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно — е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, от същия регион;

г) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 60 % от фуража произхожда от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно – е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие;

Or. es

Изменение 1156
Естер Еранс Гарсия, Пилар Аюсо, Рамон Луис Валкарсел Сисо

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.1.2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 90 % от фуража произхожда от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно – е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, от същия регион;

г) освен през периода, в който всяка 
година животните сменят пасището, 
посочен в точка 1.4.2.2., най-малко 60 % 
от фуража е получен предимно от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно – произведен 
в сътрудничество с други практикуващи 
биологично земеделие стопанства от 
същия регион;

Or. en

Изменение 1157
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.1.2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 

г) освен през периода, в който всяка 
година животните сменят пасището, 
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пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 90 % от фуража произхожда от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно – е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, от същия регион;

посочен в точка 1.4.2.2., най-малко 60 % 
от фуража произхожда предимно от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно – е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, от същия регион;

Or. en

Изменение 1158
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.1.2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) системите за отглеждане на едър 
рогат добитък, овце и кози са основани 
върху максималното използване на 
пашата от пасищата, в съответствие с 
наличието на условия за паша през 
различните периоди в годината. Най-
малко 60 % от сухата маса в 
дневните дажби на едрия рогат 
добитък, овцете и козите се състои 
от груб фураж, пресен или изсушен 
фураж, или силаж. Разрешава се 
намаление до 50 % при животните в 
млекопроизводството за максимален 
период от три месеца в началния 
период на лактация;

д) системите за отглеждане на говеда, 
овце и кози са основани върху 
максималното използване на паша от 
пасищата, в съответствие с 
климатичните възможности през 
различните периоди в годината и само 
когато обстоятелствата позволяват 
това.

Or. en

Изменение 1159
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.1.2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) системите за отглеждане на едър д) системите за отглеждане на едър 
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рогат добитък, овце и кози са основани 
върху максималното използване на 
пашата от пасищата, в съответствие с 
наличието на условия за паша през 
различните периоди в годината. Най-
малко 60 % от сухата маса в дневните 
дажби на едрия рогат добитък, овцете и 
козите се състои от груб фураж, пресен 
или изсушен фураж, или силаж. 
Разрешава се намаление до 50 % при 
животните в млекопроизводството за 
максимален период от три месеца в 
началния период на лактация;

рогат добитък, овце и кози са основани 
върху максималното използване на 
пашата от пасищата, в съответствие с 
наличието на условия за паша през 
различните периоди в годината. 
Породите се избират въз основа на 
тяхната приспособимост към 
местните условия на паша и тяхната 
пригодност по отношение на други 
хранителни разпоредби, включително 
изискванията за груб фураж, пресен 
или изсушен фураж или силаж. Най-
малко 60 % от сухата маса в дневните 
дажби на едрия рогат добитък, овцете и 
козите се състои от груб фураж, пресен 
или изсушен фураж, или силаж. 
Разрешава се намаление до 50 % при 
животните в млекопроизводството за 
максимален период от три месеца в 
началния период на лактация;

Or. en

Изменение 1160
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.1.2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) системите за отглеждане на едър 
рогат добитък, овце и кози са основани 
върху максималното използване на 
пашата от пасищата, в съответствие с 
наличието на условия за паша през 
различните периоди в годината. Най-
малко 60 % от сухата маса в дневните 
дажби на едрия рогат добитък, овцете и 
козите се състои от груб фураж, пресен 
или изсушен фураж, или силаж. 
Разрешава се намаление до 50 % при 
животните в млекопроизводството за 
максимален период от три месеца в 
началния период на лактация;

д) системите за отглеждане на едър 
рогат добитък, овце и кози са основани 
върху максималното използване на 
пашата от пасищата, в съответствие с 
наличието на условия за паша през 
различните периоди в годината, когато 
условията позволяват това. Най-
малко 60 % от сухата маса в дневните 
дажби на едрия рогат добитък, овцете и 
козите се състои от груб фураж, пресен 
или изсушен фураж, или силаж. 
Разрешава се намаление до 50 % при 
животните в млекопроизводството за 
максимален период от три месеца в 
началния период на лактация;
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Or. en

Изменение 1161
Елизабет Кьостингер, Норберт Линс, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.1.2 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) всички бозаещи животни от рода на 
едрия рогат добитък, овце и кози са 
хранени за предпочитане с майчино 
мляко за минимален период от три 
месеца – за едър рогат добитък, и 45 дни 
– за овце и кози.

е) всички бозаещи животни от рода на 
едрия рогат добитък, овце и кози са 
хранени за предпочитане с майчино 
мляко или естествено мляко за 
минимален период от три месеца – за 
едър рогат добитък, и 45 дни – за овце и 
кози.

Or. de

Изменение 1162
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.1.3 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) връзването на едър рогат добитък, 
говеда и овце се забранява по всяко 
време, включително през периодите, 
когато пашата не е възможна. 
Изключения се допускат само за 
отделни животни за ограничен 
период от време и при основателни 
причини от ветеринарно естество.

Or. en

Изменение 1163
Аня Хазекамп, Щефан Ек
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Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.1.3 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) всички помещения предоставят 
постоянен достъп до открито 
пространство, което позволява на 
животните да се движат.

Or. en

Изменение 1164
Януш Войчеховски, Беата Гошевска, Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Ядвига 
Вишневска

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.1.3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) независимо от член 3, параграф 1, 
първа алинея, буква а) и член 3, 
параграф 1, втора алинея от Директива 
2008/119/ЕО70 на Съвета, разполагането 
на телета в индивидуални боксове е 
забранено след навършването на една 
седмица, освен на отделни животни за 
ограничен период от време и доколкото 
това е обосновано по причини от 
ветеринарно естество.

в) независимо от член 3, параграф 1, 
първа алинея, буква а) и член 3, 
параграф 1, втора алинея от Директива 
2008/119/ЕО на Съвета70, всякаква 
форма на изолирано държане, 
включително разполагането на телета в 
индивидуални боксове е забранено след 
навършването на една седмица, освен на 
отделни животни за ограничен период 
от време и когато и доколкото това е 
обосновано по причини от ветеринарно 
естество. Когато телетата се 
отглеждат в индивидуални боксове 
поради ветеринарни съображения, 
боксовете са с твърд под и трябва да 
са оборудвани с постелка от слама. 
Телето следва да може да се обръща 
лесно, да лежи в цял ръст (удобно) и 
да може да осъществява визуален 
контакт с други телета. Ако телето 
не се отглежда заедно с майката, 
груповото отглеждане на малки 
телета се разрешава само след 
едноседмична възраст.

__________________ __________________
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70 Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 
18 декември 2008 г. за определяне на 
минимални стандарти за защита на 
телетата (ОВ L 10, 15.1.2009 г., стр. 7)

70 Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 
18 декември 2008 г. за определяне на 
минимални стандарти за защита на 
телетата (ОВ L 10, 15.1.2009 г., стр. 7)

Or. en

Изменение 1165
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.2.2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) еднокопитните животни имат достъп 
до пасища винаги когато условията
позволяват това;

а) еднокопитните животни имат достъп 
до пасища и терени за паша през 
периодите от годината, когато има 
трева. По всяко друго време 
еднокопитните животни следва да 
имат достъп до груб фураж и външни 
съоръжения, които позволяват 
естествено поведение;

Or. en

Изменение 1166
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 2.2.2 – параграф 1- буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в случаите, когато еднокопитните 
имат достъп до пасища по време на 
паша и когато организацията на 
отглеждането през зимата позволява 
свободно движение на животните, 
задължението да се осигури открито 
пространство през зимните месеци 
може да не се прилага;

заличава се

Or. en
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Изменение 1167
Анна Мария Кораца Билд

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 2.2.2 – параграф 1- буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 90 % от фуража произхожда от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно – е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, от същия регион;

в) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 60 % от фуража произхожда от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно – е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие;

Or. en

Изменение 1168
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.2.2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 90 % от фуража произхожда от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно — е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, от същия регион;

в) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 60 % от фуража произхожда от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно – е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие;

Or. en

Изменение 1169
Клара Еухения Агилера Гарсия
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Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.2.2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 90 % от фуража произхожда от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно — е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, от същия регион;

в) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 60 % от фуража произхожда от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно – е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие;

Or. es

Изменение 1170
Естер Еранс Гарсия, Пилар Аюсо, Рамон Луис Валкарсел Сисо

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 2.2.2 – параграф 1- буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 90 % от фуража произхожда от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно – е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, от същия регион;

в) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 60 % от фуража е получен 
предимно от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, от същия регион;

Or. en

Изменение 1171
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 2.2.2 – параграф 1 - буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 90 % от фуража произхожда от 
самото стопанство или в случаите, 
когато това е невъзможно – е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, от същия регион;

в) с изключение на периода, в който 
всяка година животните сменят 
пасището, посочен в точка 1.4.2.2., най-
малко 60 % от фуража произхожда 
предимно от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, от същия регион;

Or. en

Изменение 1172
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.2.2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) системите за отглеждане на 
еднокопитни животни са основани 
върху максималното използване на 
пашата от пасищата, в съответствие с 
наличието на условия за паша през 
различните периоди в годината. Най-
малко 60 % от сухата маса в дневните 
дажби на еднокопитните се състои от 
груб фураж, пресен или изсушен фураж 
или силаж;

г) системите за отглеждане на 
еднокопитни животни са основани 
върху максималното използване на 
пашата от пасищата, в съответствие с 
наличието на условия за паша през 
различните периоди в годината. Когато 
не е възможно да се осигури по-висок 
процент груб фураж, се прилагат 
следните минимални правила, като се 
спазват изискванията за хранене, 
здраве и хуманно отношение за 
съответните породи: Най-малко 60 % 
от сухата маса в дневните дажби на 
еднокопитните се състои от груб фураж, 
пресен или изсушен фураж или силаж;

Or. en

Изменение 1173
Джули Гърлинг
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Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.2.2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) всички бозаещи животни са хранени 
за предпочитане с майчино мляко за 
минимален период от три месеца.

д) всички бозаещи животни се хранят за 
предпочитане с майчино мляко, което 
сучат непосредствено от майката, до 
естествения момент на отбиване;

Or. en

Изменение 1174
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.2.3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) помещенията за отглеждане на 
еднокопитни са с гладки, но не хлъзгави 
подове. Най-малко половината от 
площта на закритите помещения, както 
е посочено в таблицата за минимална 
площ на помещенията за еднокопитни 
животни, посочена в точка 2.2.4., е 
здрава и плътна конструкция, т.е. не се 
състои от летви или решетки;

а) помещенията за отглеждане на 
еднокопитни са с гладки, но не хлъзгави 
подове. Цялата площ на закритите 
помещения, както е посочено в 
таблицата за минимална площ на 
помещенията за еднокопитни животни, 
посочена в точка 2.2.4., е здрава и 
плътна конструкция, т.е. не се състои от 
летви или решетки;

Or. en

Изменение 1175
Жозе Бове

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2а. Производство на зайци

i) Гъстотата на животните 
отговаря на следните условия:
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На закрито:

– зайки за разплод и тяхното 
потомство: 0,4 m²

– мъжки зайци и бременни зайки: 0,3 
m²

– зайци за угояване: 0,15 m²

На открито (подвижни клетки):

– зайки за разплод и тяхното 
потомство: 2,4 m²

– мъжки зайци и бременни зайки: 2 m²

– зайци за угояване: 0,4 m²

ii) Преход към биологично отглеждане 
на зайци за развъдни цели

Всеки път, когато се въвеждат 
мъжки и женски животни, 
отглеждани до този момент по 
небиологичен метод, трябва да има 
период на преход, траещ най-малко 
три месеца, през който трябва да се 
спазват правилата, определени в тези 
спецификации.

iii) Разплод:

Минималната възраст на 
животните за разплод при първото 
чифтосване е 16 седмици. Броят на 
котилата на една женска не трябва 
да надхвърля 6 годишно.

Or. fr

Изменение 1176
Франц Богович

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2a. Отглеждане на зайци

2.7.1. Преход към биологично 
производство
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Зайците и получените от тях 
продукти може да се считат за 
биологични при спазване на 
изискванията за преходен период с 
продължителност най-малко 
3 седмици..

2.7.2. Специални условия в 
помещенията и гъстота на 
животните

По отношение на условията в 
помещенията и гъстотата на 
животните се прилагат следните 
правила:

а) зайците винаги трябва да имат на 
разположение сено, освен през 
вегетативния период, когато трябва 
да имат на разположение зелен 
фураж;

б) в допълнение към фуражите, 
посочени в предходния параграф, на 
разположение на зайците винаги 
трябва да има клонове с кора за 
гризане;

в) броят на животните в 
помещението не трябва да надхвърля:

i) животни от отбиването до 
осемседмична възраст: 8 животни на 
m2 от вътрешната повърхност на 
помещението;

ii) животни на възраст над осем 
седмици: 6 животни на m2 от 
вътрешната повърхност на 
помещението;

г) вътрешната повърхност на 
помещението трябва да бъде чиста, 
суха и уредена като застлана площ за 
лягане. Подове от летви може да 
бъдат разрешени за до 50 % от 
вътрешната повърхност на 
помещението, като те следва да 
бъдат покрити с постелъчен 
материал през целия период;

д) препоръчва се многоетажно 
изграждане на отделни клетки в 
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помещението. Ако отделните клетки 
в помещението са изградени 
многоетажно, разположените по-
високо клетки не се включват в 
изчисляването на размера на 
вътрешната площ на помещението. 
По-високо разположените клетки са 
изработени от твърд материал или 
от материал, постоянно застлан с 
постелка;

е) Животните трябва да имат 
достъп до открити пространства. 
Ако животните нямат достъп до 
открито пространство, трябва да им 
се осигури площ за свободно движение, 
която може да бъде закрита. Площта 
за свободно движение трябва да бъде 
обезопасена и да се почиства лесно;

ж) минималният размер на 
откритото пространство е 0,125 m² 
или 8 животни/m²;

з) Животните трябва да бъдат 
отглеждани в групи на възраст до 
шестмесечна възраст;

Не се разрешава отглеждането на 
индивидуални животни отделно, 
освен ако това е за ограничено време и 
има основателна причина, като 
например предотвратяване на 
заболявания или ветеринарно лечение, 
или по време на раждане и кърмене и 
за разполагане на животно за разплод.

Or. sl

Обосновка

Потребителите все повече търсят продукти от дивеч и зайци, отглеждани по 
биологични методи. Поради това следва да бъдат въведени единни правила на 
равнището на ЕС за отглеждане на благороден елен, муфлон, петнист елен и зайци.

Изменение 1177
Петер Яр
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Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3. [...] заличава се

Or. de

Обосновка

Действащите понастоящем правила в Регламенти 834/2007 и 889/2008 следва да 
останат в сила до представянето на доклада относно биологичното отглеждане на 
свине и птици, посочен в член 35, параграф 1а (преразгледан).

Изменение 1178
Анна Мария Кораца Билд

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.3.2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

а) най-малко 40 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или 
когато това е невъзможно – се 
произвежда в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, или оператори, 
произвеждащи биологичен фураж;

Or. en

Изменение 1179
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.3.2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 

а) най-малко 40 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – се 
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произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

произвежда в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, или оператори, 
произвеждащи биологичен фураж;

Or. en

Изменение 1180
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.3.2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

a) най-малко 40 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж; трябва да бъдат взети предвид 
особеностите на най-отдалечените 
региони.

Комисията определя възможността 
за отчитане на особеностите на най-
отдалечените региони посредством 
приемането на актове за изпълнение.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се вземат предвид особеностите на най-отдалечените региони, 
които могат да бъдат изправени пред краткосрочни проблеми с доставките.

Изменение 1181
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.3.2 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно — е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

a) най-малко 40 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж; трябва да бъдат взети предвид 
особеностите на най-отдалечените 
региони.

Or. fr

Изменение 1182
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.3.2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

a) най-малко 20 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – се 
произвежда в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, или оператори, 
произвеждащи биологичен фураж;

Or. es

Изменение 1183
Естер Еранс Гарсия, Пилар Аюсо, Рамон Луис Валкарсел Сисо

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.3.2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 

а) най-малко 20 % от фуража се 
получава предимно от самото 
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случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

стопанство или в случаите, когато това е 
невъзможно – е произведен в същия 
регион в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, или оператори, 
произвеждащи биологичен фураж;

Or. en

Изменение 1184
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.3.2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

а) най-малко 20 % от фуража 
произхожда предимно от самото 
стопанство или в случаите, когато това е 
невъзможно – е произведен в същия 
регион в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, или оператори, 
произвеждащи биологичен фураж;

Or. en

Изменение 1185
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.3.2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

а) най-малко 20 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;
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Or. en

Изменение 1186
Януш Войчеховски, Беата Гошевска, Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Ядвига 
Вишневска

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.3.2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

а) най-малко 20 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

Or. en

Изменение 1187
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.3.2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

а) най-малко 20 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

Or. en

Изменение 1188
Иван Яковчич, Улрике Мюлер, Йенс Роде
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Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.3.2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

а) най-малко 20 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

Or. en

Изменение 1189
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.3.2 – параграф 1 – буква в – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) винаги има чиста и прясна вода в 
достатъчни количества

Or. en

Изменение 1190
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.3.2 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за да бъдат изпълнени основните 
хранителни потребности на 
отглежданите по биологичен метод 
свине, по-специално за протеини и 
основни аминокиселини, и когато за 
земеделския стопанин не е възможно 
да получи богати на протеини 
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суровини изключително от 
производството на биологичен 
фураж, за свине и птици се разрешава 
използването на ограничен дял богати 
на протеини материали, произведени 
по небиологичен метод.

Максималният процент във фуража 
на богати на протеини материали, 
произведени по небиологичен метод, 
който се разрешава за тези видове за 
период над дванадесет месеца, е 5 %.

Стойностите се изчисляват всяка 
година като процент от изсушен 
фураж от земеделски произход.

Or. fr

Изменение 1191
Януш Войчеховски, Беата Гошевска, Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Ядвига 
Вишневска

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.3.3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) женските свине са държани на групи, 
освен в последните стадии на 
бременността и по време на периода на 
кърмене;

в) женските свине се държат на групи, 
освен в последните стадии на 
бременността и по време на периода на 
кърмене, през което време женските 
свине могат да се движат свободно в 
своите заграждения и биват връзвани 
за кратко време само когато това е 
абсолютно необходимо. Независимо 
от допълнителните изисквания за 
слама, няколко дни преди очакваното 
раждане на женските свине трябва 
да бъде осигурено достатъчно 
количество слама или други 
подходящи естествени материали, за 
да имат те възможност за 
изграждане на гнезда.

Or. en
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Изменение 1192
Йенс Роде

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.3.3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) площите за раздвижване позволяват 
на свинете да отделят изпражнения и да 
ровят. С оглед на ровенето могат да 
бъдат използвани различни видове 
субстрат.

д) площите за раздвижване позволяват 
на свинете да отделят изпражнения и да 
са активни. С оглед на активността
могат да бъдат използвани различни 
видове приспособления.

Or. en

Обосновка

Свинете следва да разполагат с приспособления за активност в площите за движение, 
а с материала за ровене трудно се работи поради утаяването и изсъхването на 
торовете. Възможности за ровене могат да се осигуряват в кочината, а други 
приспособления – извън нея с оглед на двигателната активност на прасетата.

Изменение 1193
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение 2 – раздел 2 – част 2 – точка 2.3 – подточка 2.3.3 – параграф 1 – буква 
д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) площите за раздвижване позволяват 
на свинете да отделят изпражнения и да 
ровят. С оглед на ровенето могат да 
бъдат използвани различни видове 
субстрат.

д) площите за раздвижване позволяват 
на свинете да отделят изпражнения и да 
ровят. С оглед на ровенето могат да 
бъдат използвани допълнителни 
подлежащи на манипулиране 
материали, но се изисква достъп до 
почва и слама за ровене.

Or. en

Изменение 1194
Паоло Де Кастро, Микела Джуфрида
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Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.3.4 – параграф 2 – таблица

Текст, предложен от Комисията

Минималната площ на закритите помещения и на площите на открито и другите характеристики на 
помещенията за отглеждане на свине са, както следва:

Площ на закрито
(чиста площ на разположение на 
животните)

Площ на открито
(площ за раздвижване, без 
пасбища)

Минимално живо 
тегло (kg)

M2/глава M2/глава

Свине майки с прасенца до 
40 дни

7,5 на свиня 2,5

Свине за угояване до 50 0,8 0,6
до 85 1,1 0,8
до 110 1,3 1

Прасенца над 40 дни и под 
30 kg

0,6 0,4

Свине за разплод 2,5 за женско 
животно

1,9

6 за мъжко животно 8,0

Ако кочините се 
използват за 
естествено 
заплождане: 10 m2/на 
нерез

Изменение
Минималната площ на закритите помещения и на площите на открито и другите характеристики на 

помещенията за отглеждане на свине са, както следва:

Площ на закрито
(чиста площ на разположение на 
животните)

Площ на открито
(площ за раздвижване, без 
пасбища)

Минимално живо 
тегло (kg)

M2/глава M2/глава

Свине майки с прасенца до 
40 дни

7,5/свиня 2,5

Свине за угояване до 50 0,8 0,6
до 85 1,1 0,8
до 110 1,3 1
над 110 1,5 1,2

Прасенца над 40 дни и под 
30 kg

0,6 0,4

Свине за разплод 2,5 на женско 
животно

1,9

6 за мъжко животно 8,0
Ако кочините се 
използват за 
естествено 
заплождане: 10 m2/на 
нерез
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Or. it

Изменение 1195
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.3.4 – параграф 2 – таблица

Текст, предложен от Комисията

Минималната площ на закритите помещения и на площите на открито и другите 
характеристики на помещенията за отглеждане на свине са, както следва:

Площ на закрито
(чиста площ на разположение на 

животните)

Площ на открито
(площ за раздвижване, без 

пасбища)
Минимално живо 

тегло (kg)
M2/глава M2/глава

Свине майки с прасенца до 
40 дни

7,5 на свиня 2,5

Свине за угояване до 50 0,8 0,6
до 85 1,1 0,8
до 110 1,3 1

Прасенца над 40 дни и под 
30 kg

0,6 0,4

Свине за разплод 2,5 за женско 
животно

1,9

6 за мъжко животно 8,0
Ако кочините се 
използват за 
естествено 
заплождане: 10 m2/на 
нерез

Изменение
Минималната площ на закритите помещения и на площите на открито и другите 

характеристики на помещенията за отглеждане на свине са, както следва:

Площ на закрито
(чиста площ на разположение на 

животните)

Площ на открито
(площ за раздвижване, без 

пасбища)
Минимално живо 

тегло (kg)
M2/глава M2/глава

Свине майки с прасенца до 
40 дни

7,5 на свиня 2,5

Свине за угояване до 50 0,8 0,6
до 85 1,1 0,8
до 110 1,5 1,2

Прасенца над 40 дни и под 
30 kg

0,6 0,4

Свине за разплод 2,5 за женско 
животно

1,9
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6 за мъжко животно 8,0
Ако кочините се 
използват за 
естествено 
заплождане: 10 m2/на 
нерез

Or. it

Изменение 1196
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.3.4 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Свине майки с прасенца до 40 дни: 0-
21 дни 6,0 m2, 22-40 дни 7,5 m2

Or. en

Изменение 1197
Петер Яр

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 2.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4. [...] заличава се

Or. de

Обосновка

Действащите понастоящем правила в Регламенти 834/2007 и 889/2008 следва да 
останат в сила до представянето на доклада относно биологичното отглеждане на 
свине и птици, посочен в член 35, параграф 1а (преразгледан).

Изменение 1198
Улрике Мюлер
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Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 2.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4. [...] заличава се

Or. de

Обосновка

Правилата за птиците, предвидени понастоящем в Регламенти 834/2007 и 889/2008 
следва да бъдат запазени до представянето на доклада относно биологичното 
отглеждане на птици, посочен в член 35, параграф 1а (преразгледан).

Изменение 1199
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се счита, че домашни птици са 
отгледани по биологичен начин и че 
продуктите от тях са биологични, 
определените в настоящия регламент 
правила за производство трябва да са 
били прилагани в продължение на най-
малко:

За да се счита, че домашни птици са 
отгледани по биологичен начин и че 
продуктите от тях са биологични, 
определените в настоящия регламент 
правила за производство, включително 
правилата относно произхода на 
птиците, трябва да са били прилагани 
в продължение на най-малко:

Or. en

Изменение 1200
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.1 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) бързорастящите генетични линии 
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домашни птици са забранени.

Or. en

Изменение 1201
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Домашните птици са отгледани до 
достигане на определена минимална 
възраст или произхождат от
бавнорастящи генетични линии 
домашни птици, както е определено от 
компетентния орган. Когато 
земеделският стопанин не използва 
бавнорастящи генетични линии 
домашни птици, минималната 
възраст за клане е, както следва:

Домашните птици за производство на 
месо трябва да произхождат от 
бавнорастящи генетични линии 
домашни птици, приспособени за 
отглеждане на открито, а именно със 
средно дневно наддаване от 35 g/ден 
на пилетата. Държавите членки 
могат да определят по-строги 
критерии за бавен растеж.

Or. fr

Обосновка

За да бъдат спазени качеството на животните и хуманното отношение към тях, е 
важно да се гарантира, че домашните птици, отгледани по биологичен начин за 
производство на месо, по-специално пилетата, произхождат от бавнорастящи 
генетични линии. Именно това е основният критерий за гарантиране на качеството 
на месото, а не толкова издръжливостта или приспособеността към отглеждане на 
открито. Националните определения за бавнорастящи генетични линии домашни 
птици са твърде различни. Съгласно изследванията, извършени от Комисията, те 
варират от 25 до 45 g/ден. Това налага по-добро хармонизиране. 

Изменение 1202
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.2 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Домашните птици са отгледани до 
достигане на определена минимална 
възраст или произхождат от 
бавнорастящи генетични линии 
домашни птици, както е определено от 
компетентния орган. Когато 
земеделският стопанин не използва 
бавнорастящи генетични линии 
домашни птици, минималната 
възраст за клане е, както следва:

Домашните птици за производство на 
месо трябва да произхождат от 
бавнорастящи генетични линии 
домашни птици, приспособени за 
отглеждане на открито, а именно със 
средно дневно наддаване от 35 g/ден 
на пилетата. Държавите членки 
могат да определят по-строги 
критерии за бавен растеж.

Or. fr

Изменение 1203
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Домашните птици са отгледани до 
достигане на определена минимална 
възраст или произхождат от 
бавнорастящи генетични линии 
домашни птици, както е определено от 
компетентния орган. Когато 
земеделският стопанин не използва 
бавнорастящи генетични линии 
домашни птици, минималната възраст 
за клане е, както следва:

Домашните птици произхождат от 
бавнорастящи генетични линии 
домашни птици, които отговарят на 
определените ограничени дневни 
норми на угояване, съвместими с
минималната възраст на отглеждане за
всеки вид. Тези норми на растеж се 
определят в настоящия регламент. 
Минималната възраст за клане е, 
както следва:

Or. en

Изменение 1204
Йенс Роде

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.2 – параграф 1 – уводна част



AM\1066371BG.doc 33/33 PE560.821v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Домашните птици са отгледани до 
достигане на определена минимална 
възраст или произхождат от 
бавнорастящи генетични линии 
домашни птици, както е определено от 
компетентния орган. Когато 
земеделският стопанин не използва 
бавнорастящи генетични линии 
домашни птици, минималната възраст за 
клане е, както следва:

Домашните птици са отгледани до 
достигане на определена минимална 
възраст или произхождат от 
бавнорастящи генетични линии 
домашни птици, както е определено от 
компетентния орган на Комисията. 
Когато земеделският стопанин не 
използва бавнорастящи генетични 
линии домашни птици, минималната 
възраст за клане е, както следва:

Or. en

Обосновка

Определението за „бавнорастящи генетични линии“ следва да остане в 
правомощията на Комисията. Поради националното участие в процеса на вземане на 
решения се наблюдават значителни различия в практиките, което води до нарушения 
на пазара. Националните определения за бавнорастящи генетични линии, изчислени 
въз основа на максималния растеж на ден, варират от 28 до 50 g/ден. Това 
съответства на разлика във времето за производство на пиле от приблизително 
34 дни.

Изменение 1205
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 81 дни за пилета; a) 70 дни за пилета;

Or. fr

Обосновка

С цел привеждане в съответствие с по-голямата част от европейските практики се 
предлага да се увеличи минималната възраст на пилетата на 70 дни, което отговаря 
на минималния период на преход към биологично производство, определен в точка 2.4.1 
от приложение ІІ към проекта за регламент.
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Изменение 1206
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано

Предложение за регламент
Приложение 2 – раздел 2 – част 2 – точка 2.4 – подточка 2.4.2 – параграф 1 – буква 
з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) 140 дни за мъжки пуйки и за гъски, 
предназначени за печене; и

з) 140 дни за мъжки и женски пуйки и 
за гъски, предназначени за печене и 
продавани цели, и

Or. fr

Обосновка

Предлаганата минимална възраст е взета от настоящото приложение ІV към 
Регламент (ЕО) № 543/2008 относно стандартите за видовете начини на 
отглеждане: виж подточка г) „традиционен свободен начин на отглеждане“ и 
разграничаването между мъжки/женски пуйки по отношение на разфасовките и 
целите птици.

Изменение 1207
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.2 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) 140 дни за мъжки пуйки и за гъски, 
предназначени за печене; и 

з) 140 дни за мъжки и женски пуйки и 
за гъски, предназначени за печене,
продавани цели;

Or. fr

Изменение 1208
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.2 – параграф 1 – буква и
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Текст, предложен от Комисията Изменение

и) 100 дни за женски пуйки. и) 98 дни за женски пуйки, 
предназначени за разфасоване и 126 
дни за мъжки пуйки, предназначени за 
разфасоване.

Or. fr

Изменение 1209
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.2 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) 100 дни за женски пуйки. и) 98 дни за женски пуйки, 
предназначени за разфасоване,

Or. fr

Обосновка

Предлаганата минимална възраст е взета от настоящото приложение ІV към 
Регламент (ЕО) № 543/2008 относно стандартите за видовете начини на 
отглеждане: виж подточка г) „традиционен свободен начин на отглеждане“ и 
разграничаването между мъжки/женски пуйки по отношение на разфасовките и 
целите птици.

Изменение 1210
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.2 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) 126 дни за мъжките пуйки, 
предназначени за разфасоване.

Or. fr
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Обосновка

Предлаганата минимална възраст е взета от настоящото приложение ІV към 
Регламент (ЕО) № 543/2008 относно стандартите за видовете начини на 
отглеждане: виж подточка г) „традиционен свободен начин на отглеждане“ и 
разграничаването между мъжки/женски пуйки по отношение на разфасовките и 
целите птици.

Изменение 1211
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кокошките носачки трябва да 
произхождат от генетични линии, 
приспособени към отглеждане на 
открито.

Or. fr

Изменение 1212
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато за първи път се създава стадо 
от птици, когато то се подновява 
или се сформира наново и няма налице 
достатъчно производство на 
отгледани по биологичен начин 
родители, в единицата за биологично 
производство могат да се въведат 
птици, отгледани по небиологичен 
начин, при условие че пилетата, 
предназначени за снасяне на яйца и 
птиците, предназначени за месо, са 
на възраст под три дни.

Or. en
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Изменение 1213
Януш Войчеховски, Беата Гошевска, Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Ядвига 
Вишневска

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато за първи път се създава стадо 
от птици, когато то се подновява 
или се сформира наново и няма налице 
достатъчно производство на 
отгледани по биологичен начин 
родители, в единицата за биологично 
производство могат да се въведат 
птици, отгледани по небиологичен 
начин, при условие че пилетата, 
предназначени за снасяне на яйца и 
птиците, предназначени за месо, са 
на възраст под три дни.

Or. en

Изменение 1214
Анна Мария Кораца Билд

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

а) най-малко 40 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или 
когато това е невъзможно – се 
произвежда в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, или оператори, 
произвеждащи биологичен фураж;

Or. en
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Изменение 1215
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

а) най-малко 40 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – се 
произвежда в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, или оператори, 
произвеждащи биологичен фураж;

Or. en

Изменение 1216
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

a) най-малко 20 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – се 
произвежда в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, или оператори, 
произвеждащи биологичен фураж;

Or. es

Изменение 1217
Естер Еранс Гарсия
Пилар Аюсо
Рамон Луис Валкарсел Сисо

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.3 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

а) най-малко 20 % от фуража се 
получава предимно от самото 
стопанство или в случаите, когато това е 
невъзможно – е произведен в същия 
регион в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, или оператори, 
произвеждащи биологичен фураж;

Or. en

Изменение 1218
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

а) най-малко 20 % от фуража 
произхожда предимно от самото 
стопанство или в случаите, когато това е 
невъзможно – е произведен в същия 
регион в сътрудничество с други 
стопанства, заети с биологично 
земеделие, или оператори, 
произвеждащи биологичен фураж;

Or. en

Изменение 1219
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 

а) най-малко 20 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
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сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

Or. en

Изменение 1220
Януш Войчеховски, Беата Гошевска, Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Ядвига 
Вишневска

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

а) най-малко 20 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

Or. en

Изменение 1221
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

а) най-малко 20 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

Or. en
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Изменение 1222
Иван Яковчич, Улрике Мюлер, Йенс Роде

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко 60 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

а) най-малко 20 % от фуража 
произхожда от самото стопанство или в 
случаите, когато това е невъзможно – е 
произведен в същия регион в 
сътрудничество с други стопанства, 
заети с биологично земеделие, или 
оператори, произвеждащи биологичен 
фураж;

Or. en

Изменение 1223
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водните птици имат достъп до поток 
или до изкуствено езеро, естествено 
езеро или басейн, когато климатичните 
и хигиенните условия позволяват това, с 
цел да бъдат задоволени специфичните 
за вида им потребности и да бъдат 
спазени изискванията за хуманно 
отношение към животните; когато 
климатичните условия не позволяват 
това, птиците имат такъв достъп до 
вода, който им дава възможност да 
потапят глави, за да почистват 
оперението си;

б) водните птици имат достъп до поток 
или до изкуствено езеро, естествено 
езеро или басейн, когато климатичните 
и хигиенните условия позволяват това, с 
цел да бъдат задоволени специфичните 
за вида им потребности и да бъдат 
спазени изискванията за хуманно 
отношение към животните; когато 
климатичните условия не позволяват 
това, птиците имат такъв достъп до 
вода, която им дава възможност да 
потапят глави и е достатъчно дълбока, 
за да покрива очите и ноздрите им и 
да тялото им да бъде заливано, така 
че да почистват оперението си;

Or. en
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Изменение 1224
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) домашните птици имат достъп до 
открито пространство поне за една трета 
от живота си. Откритите пространства 
за домашни птици са покрити основно с 
растителност, оборудвани са със 
защитни съоръжения и позволяват на 
птиците лесен достъп до достатъчен 
брой поилки;

в) домашните птици имат достъп до 
открито пространство поне за една трета 
от живота си. Откритите пространства 
за домашни птици са покрити основно с 
растителност.

Or. fr

Обосновка

Наличието на поилки в откритите пространства привлича диви птици и е свързано 
със сериозни рискове в случай на епидемия от птичи грип. Поради тази причина 
Европейската комисия не ги препоръчва в случай на епидемия от птичи грип. Те също 
така са постоянно забранени в някои държави членки. Растителност, като например 
храсти или дървета помага на птиците да лежат в откритите пространства и не е 
необходимо друго допълнително защитно оборудване.

Изменение 1225
Норберт Ердьос

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) домашните птици имат достъп до 
открито пространство поне за една трета 
от живота си. Откритите пространства 
за домашни птици са покрити основно с 
растителност, оборудвани са със 
защитни съоръжения и позволяват на 
птиците лесен достъп до достатъчен 
брой поилки;

в) домашните птици имат достъп до 
открито пространство поне за една трета 
от живота си. Откритите пространства 
за домашни птици са покрити основно с 
растителност.
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Or. xm

Обосновка

Наличието на поилки в откритите пространства привлича диви птици и е свързано 
със сериозни рискове в случай на епидемия от птичи грип. Поради тази причина 
Европейската комисия не ги препоръчва и те дори са забранени постоянно в някои 
държави членки. Растителност, като например храсти или дървета помага на 
птиците да се разполагат на откритите пространства и не е необходимо друго 
допълнително защитно оборудване.

Изменение 1226
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) домашните птици имат достъп до 
открито пространство поне за една 
трета от живота си. Откритите 
пространства за домашни птици са 
покрити основно с растителност, 
оборудвани са със защитни съоръжения 
и позволяват на птиците лесен достъп 
до достатъчен брой поилки;

в) домашните птици имат достъп до 
открито пространство, включително 
пасища и/или залесени площи, поне 
през половината от живота си. 
Откритите пространства за домашни 
птици са покрити основно с 
растителност и са оборудвани със 
защитни съоръжения, които 
позволяват на животните да се 
крият и да ровят и им позволяват 
лесен достъп до достатъчен брой 
поилки;

Or. en

Изменение 1227
Йенс Роде

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) домашните птици имат достъп до 
открито пространство поне за една трета 
от живота си. Откритите пространства 

в) домашните птици имат достъп до 
открито пространство поне за една трета 
от живота си и постоянно от 
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за домашни птици са покрити основно с 
растителност, оборудвани са със 
защитни съоръжения и позволяват на 
птиците лесен достъп до достатъчен 
брой поилки;

момента, в който са напълно оперени. 
Откритите пространства за домашни 
птици са покрити основно с 
едногодишна или многогодишна
растителност, оборудвани са със 
защитни съоръжения и позволяват на 
птиците лесен достъп до достатъчен 
брой поилки;

Or. en

Обосновка

Както съществуващият акт, така и новото предложение се нуждаят от 
допълнително хармонизиране за намаляване на изкривяването на пазара. Понятието 
за „една трета от живота си“ следва да се уточни, а изискванията за 
растителността следва да се конкретизират, за да се сведе до минимум евентуално 
изкривяване на пазара. Различните тълкувания водят до производство на домашни 
птици в някои държави членки, което изисква 50 % повече открита площ на животно 
в сравнение с други подобни държави членки.

Изменение 1228
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато домашните птици са държани 
в затворени помещения поради 
ограничения или задължения, наложени 
въз основа на законодателството на 
Съюза, птиците имат постоянен достъп 
до достатъчно количество груб фураж и 
до материал, подходящ за задоволяване 
на етологичните им потребности;

г) когато домашните птици са държани 
в затворени помещения, включително
поради ограничения или задължения, 
наложени въз основа на 
законодателството на Съюза, птиците 
имат постоянен достъп до веранда 
(открита заградена площ), както и 
постоянен достъп до достатъчно 
количество груб фураж и до материал, 
подходящ за задоволяване на 
етологичните им потребности;
Ограничения на достъпа до открито 
пространство следва да са възможни 
единствено поради лоши атмосферни 
условия;

Or. en
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Изменение 1229
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.4 – параграф 1 – буква д – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне една трета от подовата площ 
е плътна, т.е. не се състои от летви или 
решетки, и е покрита с покривен 
материал като например слама, талаш, 
пясък или чимове;

i) цялата подова площ е плътна, т.е. не 
се състои от летви или решетки, и е 
покрита с покривен материал като 
например слама, талаш, пясък или 
чимове;

Or. en

Изменение 1230
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.4 – параграф 1 – буква д – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) домашните птици разполагат с 
кацалки, чиито размери и бройка са 
съизмерими с размера на групата и на 
птиците според посоченото в таблицата 
относно минималната площ на закрито 
и на открито и другите характеристики 
на помещенията, предназначени за 
отглеждане на домашни птици, 
посочени в точка 2.4.5.;

iii) домашните птици разполагат с 
кацалки, чиито размери и бройка са 
съизмерими с размера на групата и на 
птиците според посоченото в таблицата 
относно минималната площ на закрито 
и на открито и другите характеристики 
на помещенията, предназначени за 
отглеждане на домашни птици, 
посочени в точка 2.4.5.; Кацалки следва 
също така да бъдат предвидени за 
птиците за разплод, пилетата и 
бройлерите. Ако е подходящо, следва 
да се добавят кълба от слама и 
материал за кълване. За пуйките 
трябва да бъдат предвидени 
повдигнати платформи;

Or. en
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Изменение 1231
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.4 – параграф 1 – буква д – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) на външните стени на помещението, 
т.е. включително евентуална веранда, 
има отвори за вход/изход с размери, 
отговарящи на тези на птиците, като 
тези отвори имат комбинирана дължина 
поне 4 m за 100 m² площ от 
помещението за птиците. Когато има 
веранда, вътрешните отвори между 
помещението и верандата са с 
комбинирана дължина 2 m на 100 m² 
площ от помещението. Трябва да е 
осигурен двадесет и четири часов
достъп до верандата;

iv) на външните стени на помещението, 
т.е. включително евентуална веранда, 
има отвори за вход/изход с размери, 
отговарящи на тези на птиците, като 
тези отвори имат комбинирана дължина 
поне 4 m за 100 m² площ от 
помещението за птиците. Вътрешните 
отвори между помещението и верандата 
са с комбинирана дължина 2 m на 100 
m² площ от помещението. Трябва да е 
осигурен достъп до верандата двадесет 
и четири часа в денонощието;

Or. en

Изменение 1232
Йенс Роде

Предложение за регламент
Приложение 2 – раздел 2 – част 2 – точка 2.4 – подточка 2.4.4 – параграф 1 – буква 
д – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) на външните стени на помещението, 
т.е. включително евентуална веранда, 
има отвори за вход/изход с размери, 
отговарящи на тези на птиците, като 
тези отвори имат комбинирана дължина 
поне 4 m за 100 m² площ от 
помещението за птиците. Когато има
веранда, вътрешните отвори между 
помещението и верандата са с 
комбинирана дължина 2 m на 100 m² 
площ от помещението. Трябва да е 
осигурен двадесет и четири часов 
достъп до верандата;

iv) на външните стени на помещението, 
т.е. включително евентуална веранда, 
има отвори за вход/изход с размери, 
отговарящи на тези на птиците, като 
тези отвори имат комбинирана дължина 
поне 4 m за 100 m² площ от 
помещението за птиците. Когато има 
веранда, вътрешните отвори между 
помещението и верандата са с 
комбинирана дължина 1,5 m на 100 m² 
площ от помещението. Трябва да е 
осигурен двадесет и четири часов 
достъп до верандата;



AM\1066371BG.doc 47/47 PE560.821v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Отворите между помещението и верандата следва да са ограничени до 1,5 m/100 m² 
площ от помещението, за да се намали течението и потенциално смъртоносно 
скупчване на животните в помещението. Отрицателните последици от течението за 
организма на домашните птици изглежда са голямо предизвикателство в 
скандинавските страни.

Изменение 1233
Марко Дзуло, Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.4 – параграф 1 – буква д – подточка vi

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) при системите с няколко нива на 
отглеждане използваемата площ е 
разположена на не повече от три 
нива, включително нивото на пода. 
Разстоянието между отделните нива 
или междинните зони, като напр. 
местата за гнездене, е не повече от 
1 m. За по-високите нива е предвидена 
автоматизирана система за 
отстраняване на тор;

заличава се

Or. it

Изменение 1234
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.4 – параграф 1 – буква д – подточка vi

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) при системите с няколко нива на 
отглеждане използваемата площ е 
разположена на не повече от три нива, 
включително нивото на пода.
Разстоянието между отделните нива или 
междинните зони, като напр. местата за 

(Не се отнася за българския текст.)
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гнездене, е не повече от 1 m. За по-
високите нива е предвидена 
автоматизирана система за отстраняване 
на тор;

Or. es

Обосновка

(Не се отнася за българския текст.)

Изменение 1235
Йенс Роде

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.4 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) в сградите не трябва да има птици в 
периодите между отглеждането на всяка
една партида птици. През тези периоди 
сградите и оборудването се почистват и 
дезинфекцират. Освен това, когато 
отглеждането на всяка партида птици 
приключи, откритите заградени площи 
се оставят празни за период, определян 
от държавите членки, за да се 
възстанови растителността. Тези 
изисквания не се прилагат за местата, 
където птиците не се отглеждат на 
партиди, не се гледат в открити 
заградени площи и могат да се движат 
свободно през целия ден.

ж) в сградите не трябва да има птици в 
периодите между отглеждането на всяка 
една партида птици. През тези периоди 
сградите и оборудването се почистват и 
дезинфекцират. Освен това, когато 
отглеждането на всяка партида птици 
приключи, откритите заградени площи 
се оставят празни за период, определян 
от държавите членки, за да се 
възстанови растителността. Тези 
изисквания не се прилагат за местата, 
където птиците не се отглеждат на 
партиди, не се гледат в открити 
заградени площи и могат да се движат 
свободно през целия ден. Откритите 
пространства за домашни птици 
могат да се използват непрекъснато, 
при условие че най-малко 50 % от 
площта е покрита с едногодишна или 
многогодишна растителност. 
Разрешава се комбинация от групи 
дървета и открити пространства.

Or. en
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Обосновка

Най-привлекателните открити пространства за домашните птици според 
експертната група по биологично земеделие на Комисията (EGTOP) включват смесена 
растителност. Ако е осигурена привлекателна растителност, следва да е излишно 
оставянето на площите празни с цел възстановяване на растителността.  В момента 
могат да се видят най-различни тълкувания на правилата, което води до различаващи 
се в голяма степен условия в държавите членки.

Изменение 1236
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Приложение II – част II – точка 2.4.5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4.5. Гъстота на животните 2.4.5. Оборски тор 

Or. fr

Обосновка

Текстът и неговото заглавие не са ясни. Би било по-добре те да бъдат изяснени, като 
се посочи, че тази точка се отнася за оборски тор, като се направи препратка към 
сега действащата директива. Всяка държава членка е приела Европейската 
директива за нитратитет в зависимост от своите проблеми, свързани с околната 
среда. Важно е да се премахне възможността от за основаване на националните 
разпоредби, както е в случая със сега действащия регламент относно биологичното 
производство (член 15, параграф 2 от Регламент 889/2008).

Изменение 1237
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният брой на птиците на 
хектар е съобразен със следните 
граници:

Максималното количество оборски 
тор, разпределено върху хектар, 
трябва да съответства на 
ограничението от 170 kg органичен 
азот на година и на хектар земеделска 
площ. За тази цел максималният брой 
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на птиците на хектар е съобразен със 
следните граници или се изчислява на 
основата на съответните 
национални разпоредби, приети в 
изпълнение на Директива 91/676/ЕИО.

Or. fr

Обосновка

Текстът и неговото заглавие не са ясни. Би било по-добре те да бъдат изяснени, като 
се посочи, че тази точка се отнася за оборски тор, като се направи препратка към 
сега действащата директива. Всяка държава членка е приела Европейската 
директива за нитратитет в зависимост от своите проблеми, свързани с околната 
среда. Важно е да се премахне възможността от за основаване на националните 
разпоредби, както е в случая със сега действащия регламент относно биологичното 
производство (член 15, параграф 2 от Регламент 889/2008).

Изменение 1238
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният брой на птиците на 
хектар е съобразен със следните 
граници:

Максималният брой на птиците на 
хектар е съобразен със следните 
граници, определени в таблиците по-
долу: Максималният брой животни 
на група и на обор също се определят, 
когато е подходящо, за да се 
гарантира спазването на 
изискванията по отношение на 
поведението. По всяко време 
максималният размер на групата за 
домашните птици е подходящ, за да 
се осигури, че птиците могат да 
разпознаят всички членове на групата 
и да формират отношения с тях. 
Тези ограничения се конкретизират 
при необходимост, за да се гарантира, 
че отразяват изискванията, свързани 
с темповете на растеж. Освен това, 
когато са необходими временни 
ограничения на достъпа до открито 
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просттранство, се определят 
намалени стойности за гъстотата 
на животните.

Or. en

Изменение 1239
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният брой на птиците на 
хектар е съобразен със следните 
граници:

Максималният брой на птиците на 
хектар е съобразен със следните 
граници или се изчислява на основата 
на съответните национални 
разпоредби, приети в изпълнение на 
Директива 91/676/ЕИО.

Or. fr

Изменение 1240
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.4.5. – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Минималната площ на закритите помещения и на площите на открито и другите 

характеристики на помещенията за отглеждане на птици от видовете Gallus gallusса, както 

следва: 

Птици за 
разплод/родит
ели

Подрастващи птици Птици за угояване Скопени 
петли

Носачки

Възраст Птици за 
разплод 

Ярки
0 — 8 
седмици

Ярки 
9-18 
седмици

В 
началния 
период
0 — 21
дни

В крайния 
период
22 — 81 дни

22 — 150 
дни

Кокошки 
носачки 
от 19 
седмици

Гъстота на 
животните в 
помещението 

6 птици 24 птици с 
максимум 
21 kg 

15 птици с 
максимум 
21 kg 

20 птици с 
максимум 
21 kg 

10 птици 
с максимум 
21 kg живо 

10 птици с 
максимум 
21 kg 

6 птици
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(брой птици 
на m2 
използваема 
площ) за 
фиксирани и 
мобилни 
птичарници

живо 
тегло/m²

живо 
тегло/m²

живо 
тегло/m²

тегло/m² живо 
тегло/m²

Пространство 
на кацалката 
(cm)

18

Допълнителн
и 
ограничения 
при 
системите с 
няколко нива 
на 
отглеждане/ 
m2 на 
подовата 
площ 
(включително 
верандата, 
ако е 
осигурен 24 
часов достъп)

9 птици 36 птици, 
като се 
изключва 
площта на 
верандата

22 птици Обикновено не е приложимо 9 птици

Максимален 
размер на 
стадото

3 000, 
включително 
мъжките птици

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Гъстота на 
животните в 
ограденото 
място на 
открито 
(m2/птица), 
при условие 
че лимитът от 
170 kg 
азот/ha/годин
а не е 
надвишен

4 1 4 1 4 4 4

* допустимо разделяне за производство на 3 партиди от по 3000 птици или 2 партиди от по 4800 птици

Изменение
Минималната площ на закритите помещения и на площите на открито и другите 

характеристики на помещенията за отглеждане на птици от видовете Gallus gallusса, както 

следва:

Птици за 
разплод/ро

Подрастващи птици Птици за угояване Скопени 
петли

Носачки
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дители

Възраст Птици за 
разплод 

Ярки
0 — 8 
седмици

Ярки 
9-18 
седмици

В 
началния 
период
0-28 дни

В крайния 
период
22 — 91 дни

91 — 150 
дни

Кокошки 
носачки 
от 19 
седмици

Гъстота на 
животните в 
помещението 
(брой птици 
на m2 
използваема 
площ) за 
фиксирани и 
мобилни 
птичарници

6 птици 24 птици с 
максимум 
25 kg живо
тегло/m²

16 птици с 
максимум 
25 kg 
живо 
тегло/m²

20 птици с 
максимум 
25 kg 
живо 
тегло/m²

10 птици 
с максимум 
25 kg живо 
тегло/m²
Въпреки 
това, в 
случай че 
мобилните 
птичарници 
не 
надхвърлят 
150 m2 площ 
на 
платформи
те и ако се 
оставят 
отворени 
през нощта, 
заетостта 
може да 
бъде 
увеличена до 
16 животни, 
при условие 
че те не 
надхвърлят 
30 kg живо 
тегло/m2

6,5 птици 
с 
максимум 
25 kg 
живо 
тегло/m²

9 птици 
на m2 
използвае
ма площ, 
без да се 
включва 
верандат
а 

Пространство 
на кацалката 
(cm)

15

Допълнителн
и
ограничения 
при 
системите с 
няколко нива 
на 
отглеждане/ 
m2 на 
подовата 
площ 
(включително 
верандата, 
ако е 
осигурен 24 
часов достъп)

36 птици, 
като се 
изключва 
площта на 
верандата

24 птици Обикновено не е приложимо 9 птици

Максимален 
размер на 
стадото

10 000* 10 000 Максиму
м 1 стадо 
на 

Максимум 1 
стадо на 
птичарник и 

Максиму
м 1 стадо 
на 

3 000 и 
максимум 
9 000 на 
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птичарни
к и 
максимум 
4 сгради 
на 
производс
твена 
единица 

максимум 4 
сгради на 
производств
ена единица

птичарни
к и 
максимум 
4 сгради 
на 
производс
твена 
единица

птичарни
к и 
максимум 
18 000 на 
земеделск
о 
стопанст
во

Гъстота на 
животните в 
ограденото 
място на 
открито 
(m2/птица), 
при условие 
че лимитът от 
170 kg 
азот/ha/годин
а не е 
надвишен

4 1 2 4 4

* допустимо разделяне за производство на 3 партиди от по 3000 птици или 2 партиди от по 4800 птици

Or. fr

Изменение 1241
Мишел Дантен и Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.4.5.  – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Минималната площ на закритите помещения и на площите на открито и другите характеристики 

на помещенията за отглеждане на птици от видовете Gallus gallusса, както следва:

Птици за 
разплод/родит
ели

Подрастващи птици Птици за угояване Скопени 
петли

Носачки

Възраст Птици за 
разплод 

Ярки
0 — 8 
седмици

Ярки 9 —
18 
седмици

В 
началния 
период
0 — 21
дни

В крайния 
период
22 — 81 дни

22 — 150 
дни

Кокошки 
носачки от 
19 седмици

Гъстота на 
животните в 
помещението 
(брой птици 
за m2 
използваема 
площ) за 
фиксирани и 
мобилни 

6 птици 24 птици с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

15 птици с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

20 птици с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 птици с 
максимум 
21 kg живо 
тегло/m²

10 птици с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

6 птици
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птичарници
Пространство 
на кацалката 
(cm)

18

Допълнителн
и 
ограничения 
при 
системите с 
няколко нива 
на 
отглеждане/ 
m2 на 
подовата 
площ 
(включително 
верандата, 
ако е 
осигурен 24 
часов достъп)

9 птици 36 птици, 
като се 
изключва 
площта на 
верандата

22 птици Обикновено не е приложимо 9 птици

Максимален 
размер на 
стадото

3 000, 
включително 
мъжките птици

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Гъстота на 
животните в 
ограденото
място на 
открито 
(m2/птица), 
при условие 
че лимитът от 
170 kg 
азот/ha/годин
а не е 
надвишен

4 1 4 1 4 4 4

* допустимо разделяне за производство на 3 партиди от по 3000 птици или 2 партиди от по 4800 птици

Изменение
Минималната площ на закритите помещения и на площите на открито и другите характеристики 

на помещенията за отглеждане на птици от видовете Gallus gallusса, както следва:

Птици за 
разплод/роди
тели

Подрастващи птици Птици за угояване Скопени 
петли

Носачки

Възраст Птици за 
разплод 

Ярки
0 — 8 
седмици

Ярки 9 —
18 
седмици

В 
началния 
период
0-28 days

В крайния 
период
28 — 91 дни

91 — 150 
дни

Кокошки 
носачки от 
19 седмици

Гъстота на 
животните в 
помещението 
(брой птици 
за m2 
използваема 

6 птици 24 птици с
максимум 
25 kg живо 
тегло/m²

16 птици с 
максимум 
25 kg 
живо 
тегло/m²

20 птици с 
максимум 
25 kg 
живо 
тегло/m²

10 птици с 
максимум 
25 kg живо 
тегло/m²

6,25 птици 
с 
максимум 
35 kg 
живо 
тегло/m²

9 птици на 
m2 
използваем
а площ, без 
да се 
включва 



PE560.821v01-00 56/56 AM\1066371BG.doc

BG

площ) за 
фиксирани и 
мобилни 
птичарници

верандата

Пространство 
на кацалката 
(cm)

15

Допълнителн
и 
ограничения 
при 
системите с 
няколко нива 
на 
отглеждане/ 
m2 на 
подовата 
площ 
(включително 
верандата, 
ако е 
осигурен 24 
часов достъп)

9 птици 36 птици, 
като се 
изключва 
площта на 
верандата

24 птици Обикновено не е приложимо 9 птици

Максимален 
размер на 
стадото

3 000, 
включително 
мъжките 
птици

10 000* 10 000 10 000* 4 800 2 500 3 000 и 
максимум
9 000 на 
сграда и 
максимум 
18 000 на 
земеделско 
стопанств
о

Максимален 
размер на 
земеделскот
о 
стопанство

Максимум 1 стадо на птичарник и максимум 4 сгради на производствена единица.

Гъстота на 
животните в 
ограденото 
място на 
открито 
(m2/птица), 
при условие 
че лимитът от 
170 kg 
азот/ha/годин
а не е 
надвишен

4 1 2 4 4

* допустимо разделяне за производство на 3 партиди от по 3000 птици или 2 партиди от по 4800 птици

Or. fr
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Изменение 1242
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.4.5.  – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Минималната площ на закритите помещения и на площите на открито и другите характеристики 

на помещенията за отглеждане на птици от видовете Gallus gallusса, както следва:

Птици за 
разплод/родите
ли

Подрастващи птици Птици за угояване Скопени 
петли

Носачки

Възраст Птици за 
разплод 

Pullets 0-8 
weeks

Ярки 9 —
18 
седмици

Starter 0-
21 days

Finisher 22 to 
81 days

22 — 150 
дни

Кокошки 
носачки от 
19 седмици

Гъстота на 
животните в 
помещението 
(брой птици 
за m2 
използваема 
площ) за 
фиксирани и 
мобилни 
птичарници

6 птици 24 птици 
с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

15 птици 
с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

20 птици 
с
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 птици с 
максимум 
21 kg живо 
тегло/m²

10 птици с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

6 птици

Пространст
во на 
кацалката 
(cm)

18

Допълнителн
и 
ограничения 
при 
системите с 
няколко нива 
на 
отглеждане/ 
m2 на 
подовата 
площ 
(включително 
верандата, 
ако е 
осигурен 24 
часов достъп)

9 птици 36 птици,
като се 
изключва 
площта на 
верандата

22 птици Обикновено не е приложимо 9 птици

Максимален 
размер на 
стадото

3 000, 
включително 
мъжките птици

10,000* 3,300 10,000* 4,800 2,500 3,000

Гъстота на 
животните в 
ограденото 

4 1 4 1 4 4 4
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място на 
открито 
(m2/птица), 
при условие 
че лимитът от 
170 kg 
азот/ha/годин
а не е 
надвишен

* допустимо разделяне за производство на 3 партиди от по 3000 птици или 2 партиди от по 4800 птици

Изменение
Минималната площ на закритите помещения и на площите на открито и другите характеристики 

на помещенията за отглеждане на птици от видовете Gallus gallusса, както следва:

Птици за 
разплод/родите
ли

Подрастващи птици Птици за угояване Скопени 
петли

Носачки

Възраст Птици за 
разплод 

Ярки 0 – 8 
седмици

Ярки 9 —
18 
седмици

В 
началния 
период 0 –
21 дни

В крайния 
период 22 –
81 дни

Възраст Птици за 
разплод 

Гъстота на 
животните в 
помещението 
(брой птици 
за m2 
използваема 
площ) за 
фиксирани и 
мобилни 
птичарници

6 птици максимум 
21 kg/жив
о 
тегло/m2

15 птици/
m2

максимум 
21 kg/жив
о тегло/m2

10 птици/m2 Гъстота на 
животните 
в 
помещени
ето (брой 
птици за 
m2 
използвае
ма площ) 
за 
фиксиран
и и 
мобилни 
птичарниц
и

6 птици

Пространст
во на 
кацалката 
(cm)

18

Допълнителн
и 
ограничения 
при 
системите с 
няколко нива 
на 
отглеждане/ 
m2 на 
подовата 
площ 
(включително 
верандата, 
ако е 

9 птици 36 птици, 
като се 
изключва 
площта на 
верандата

22 птици Обикновено не е приложимо 9 птици
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осигурен 24 
часов достъп)

Максимален 
размер на 
стадото

3 000, 
включително 
мъжките птици

10,000* 3,300 10,000* 4,800 2,500 3.000 

Гъстота на 
животните в 
ограденото 
място на 
открито 
(m2/птица), 
при условие 
че лимитът от 
170 kg 
азот/ha/годин
а не е 
надвишен

4 1 4 1 4 4 4

* допустимо разделяне за производство на 3 партиди от по 3000 птици или 2 партиди от по 4800 птици

Or. en

Изменение 1243
Йенс Роде

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.4.5. – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Минималната площ на закритите помещения и на площите на открито и другите характеристики 

на помещенията за отглеждане на птици от видовете Gallus gallusса, както следва:

Птици за 
разплод/родите
ли

Подрастващи птици Птици за угояване Скопени 
петли

Носачки

Възраст Птици за 
разплод 

Ярки
0 — 8 
седмици

Ярки 9 —
18 
седмици

В 
началния 
период
0 — 21 
дни

В крайния 
период
22 — 81 дни

22 — 150 
дни

Кокошки 
носачки от 
19 седмици

Гъстота на 
животните в 
помещението 
(брой птици 
за m2 
използваема 
площ) за 
фиксирани и 
мобилни 
птичарници

6 птици 24 птици с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

15 птици с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

20 птици с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 птици с 
максимум 
21 kg живо 
тегло/m²

10 птици с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

6 птици
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Пространст
во на 
кацалката 
(cm)

18

Допълнителн
и 
ограничения 
при 
системите с 
няколко нива 
на 
отглеждане/ 
m2 на 
подовата 
площ 
(включително 
верандата, 
ако е 
осигурен 24 
часов достъп)

9 птици 36 птици, 
като се 
изключва 
площта 
на 
верандат
а

22 птици Обикновено не е приложимо 9 птици

Максимален 
размер на 
стадото

3 000, 
включително 
мъжките птици

10,000* 3,300 10,000* 4,800 2,500 3,000

Гъстота на 
животните в 
ограденото 
място на 
открито 
(m2/птица), 
при условие 
че лимитът от 
170 kg 
азот/ha/годин
а не е 
надвишен

4 1 4 1 4 4 4

* допустимо разделяне за производство на 3 партиди от по 3000 птици или 2 партиди от по 4800 птици

Изменение
Минималната площ на закритите помещения и на площите на открито и другите характеристики 

на помещенията за отглеждане на птици от видовете Gallus gallusса, както следва:

Птици за 
разплод/родите
ли

Ярки Птици за угояване Скопени 
петли

Носачки

Възраст Птици за 
разплод 

В 
началния 
период

В крайния 
период

22 — 150 дни Кокошки 
носачки 
от 19 
седмици

Гъстота на 
животните в 
помещението 
(брой птици 
за m2 
използваема 

6 птици 15 птици с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

15 птици с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

20 птици с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 птици с 
максимум 
21 kg живо 
тегло/m²

10 птици с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

6 птици
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площ) за 
фиксирани и 
мобилни 
птичарници

Пространст
во на 
кацалката 
(cm)

18

Допълнителн
и 
ограничения 
при 
системите с 
няколко нива 
на 
отглеждане/ 
m2 на 
подовата 
площ 
(включително 
верандата, 
ако е 
осигурен 24 
часов достъп)

12 птици 21 kg 
живо 
тегло/m2

21 kg 
живо 
тегло/m2

Обикновено не е приложимо 12 птици

Максимален 
размер на 
стадото

3 000, 
включително 
мъжките птици

10,000* 10,000 10,000* 4,800 2,500 3,000

Гъстота на 
животните в 
ограденото 
място на 
открито 
(m2/птица), 
при условие 
че лимитът от 
170 kg 
азот/ha/годин
а не е 
надвишен

4 1 1 1 1 4 4

* допустимо разделяне за производство на 3 партиди от по 3000 птици или 2 партиди от по 4800 птици

Or. en

Обосновка

Гъстотата на животните за птици за угояване и пилета може да бъде намалена 
поради ограниченото използване на откритото пространство за младите птици 
предвид по-малкото натоварване на растителността и намаляването на 
въздействието върху околната среда. Размерите на стадата за младите стада 
следва да бъдат увеличени, за да се улесни производството и преходът от система 
производство на пилета към система за снасяне на яйца. Ограниченията за 
гъстотата на площите на пода следва да бъде увеличена за носачки и птици за 
разплод с цел да се отговори на съществуващите практики в държавите със системи 
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с няколко нива. Разделянето на производството на пилета на две групи с различни 
размери на стадото утежнява ненужно управлението.

Изменение 1244
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.4.5. – параграф 3

Текст, предложен от Комисията
Минималната площ на закритите помещения и на площите на открито и другите характеристики 

на помещенията за отглеждане на птици от видове, различни от Gallus gallus, са, както следва:

Пуйки Гъски Патици Токачки
Тип Мъжки Женски Всички Пекинск

и
Мъжки 
мускусни

Женски 
мускусни

Зеленогла
ви

Всички

Гъстота на 
животните в 
помещението 
(брой птици за 
m2 използваема 
площ) за 
фиксирани и 
мобилни 
птичарници

10 с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 с 
максиму
м 21 kg 
живо 
тегло/m²

10 с 
максиму
м 21 kg 
живо 
тегло/m²

10 с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

Пространств
о на 
кацалката 
(cm)

40 40 Обикно
вено не 
е 
прилож
имо

Обикнов
ено не е 
прилож
имо

40 40 Обикнове
но не е 
приложи
мо

20

Максимален 
размер на 
стадото

2 500 2,500 2 500 4 000 
женски
3 200 
мъжки

3 200 4 000 3 200 5 200

Гъстота на 
животните на 
открито 
(m2/птица), при 
условие че 
лимитът от 
170 kg 
азот/ha/година 
не е надвишен

10 10 15 4,5 4,5 4,5 4,5 4

Изменение
Минималната площ на закритите помещения и на площите на открито и другите характеристики 

на помещенията за отглеждане на птици от видове, различни от Gallus gallus, са, както следва:

Пуйки Гъски Патици Токачки
Тип Мъжки Женски Всички Пекинск Мъжки Женски Зеленогла Всички
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и мускусни мускусни ви
Начален период 0 – 63 

дни
0 – 63 
дни

0 – 35 
дни

0 – 26 
дни

0 – 35 дни 0 – 35 дни 0 – 35 дни 0 – 28 дни

Гъстота на 
животните в 
помещението (брой 
птици за m2

използваема площ) 
за фиксирани и 
мобилни 
птичарници

6,5 с 
максим
ум 
35 kg 
живо 
тегло/
m²

6,25 с 
максиму
м 35 kg 
живо 
тегло/m²

5 с 
максиму
м 30 kg 
живо 
тегло/m²

8 с 
максиму
м 35 kg 
живо 
тегло/m²

8 с 
максимум 
35 kg 
живо 
тегло/m²

10 с 
максимум 
25 kg 
живо 
тегло/m²

8 с 
максимум 
35 kg 
живо 
тегло/m²

13 с 
максимум 
25 kg 
живо 
тегло/m²

Гъстота на 
животните в 
помещението 
(брой птици за m2

използваема площ) 
за мобилни 
птичарници с 
подова площ от не 
повече от 150 m2

16 с максимум 30 kg живо тегло/m2

Максимален размер 
на стадото

2 500 2 500 2 500 4 000 
женски
3 200 
мъжки

3 200 4 000 3 200 5 200

Максимален 
размер на 
земеделското 
стопанство

Максимум 1 стадо на птичарник и максимум 4 сгради на производствена единица.

Гъстота на 
животните на 
открито (m2/птица), 
при условие че 
лимитът от 170 kg 
азот/ha/година не е 
надвишен

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Обосновка

Предложените правила са предназначени да бъдат съобразени в по-голяма степен с 
практиките в различните държави членки и да насърчават превръщането на 
традиционните земеделски стопанства, като в същото време гарантират, че високо 
равнище на хуманно отношение към животните.

Изменение 1245
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.4.5. – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията
Минималната площ на закритите помещения и на площите на открито и другите характеристики 

на помещенията за отглеждане на птици от видове, различни от Gallus gallus, са, както следва:

Пуйки Гъски Патици Токачки
Тип Мъжки Женски Всички Пекинск

и
Тип Мъжки Женски Всички

Гъстота на 
животните в 
помещението 
(брой птици за 
m2 използваема 
площ) за 
фиксирани и 
мобилни 
птичарници

10 с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 с 
максиму
м 21 kg 
живо 
тегло/m²

10 с 
максиму
м 21 kg 
живо 
тегло/m²

10 с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

10 с 
максимум 
21 kg 
живо 
тегло/m²

Пространство 
на кацалката 
(cm)

40 40 Обикно
вено не 
е 
прилож
имо

Обикнов
ено не е 
прилож
имо

40 40 Обикнове
но не е 
приложи
мо

20

Максимален 
размер на 
стадото

2 500 2 500 2 500 4 000 
женски
3 200 
мъжки

3 200 4 000 3 200 5 200

Гъстота на 
животните на 
открито 
(m2/птица), при 
условие че 
лимитът от 
170 kg 
азот/ha/година 
не е надвишен

10 10 15 4,5 4,5 4,5 4,5 4

Изменение
Минималната площ на закритите помещения и на площите на открито и другите характеристики 

на помещенията за отглеждане на птици от видове, различни от Gallus gallus, са, както следва:

Пуйки Гъски Патици Токачки
Тип Мъжки Женски Всички Пекинск

и
Тип Мъжки Женски Всички

Начален 
период

0 – 63 дни 0 – 63 дни 0 – 35 
дни

0 – 26 
дни

0 – 35 дни 0 – 35 дни 0 – 35 дни 0 – 28 дни

Гъстота на 
животните в 
помещението 
(брой птици за 
m2 използваема
площ) за 
фиксирани и 
мобилни 
птичарници

6,25 с 
максимум 
35 kg 
живо 
тегло/m²

6,25 с 
максимум 
35 kg 
живо 
тегло/m²

5 с 
максиму
м 30 kg 
живо 
тегло/m²

8 с 
максиму
м 35 kg 
живо 
тегло/m²

8 с 
максимум 
35 kg 
живо 
тегло/m²

10 с 
максимум 
25 kg 
живо 
тегло/m²

8 с 
максимум 
35 kg 
живо 
тегло/m²

13 с 
максимум 
25 kg 
живо 
тегло/m²

Гъстота на 
животните в 

16 с максимум 30 kg живо тегло/m2
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помещението 
(брой птици 
за m2

използваема 
площ) за 
мобилни 
птичарници с 
подова площ 
от не повече 
от 150 m2

Максимален 
размер на 
стадото

2 500 2 500 2 500 4 000 
женски
3 200 
мъжки

3 200 4 000 3 200 5 200

Максимален 
размер на 
земеделското 
стопанство

Максимум 1 стадо на птичарник и максимум 4 сгради на производствена единица.

Гъстота на 
животните на 
открито 
(m2/птица), 
при условие че 
лимитът от
170 kg 
азот/ha/година 
не е надвишен

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Изменение 1246
Норберт Линс, Йенс Гизеке

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В един птичарник не могат да се 
държат повече от 3 000 кокошки 
носачки. За младите домашни птици 
се прилагат специфични правила.

Or. de

Изменение 1247
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано
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Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(га) общата използваема площ на 
птичарниците за целите на 
угояването в цялата производствена 
единица не надхвърля 1 920 m2. 

Or. fr

Обосновка

Минималният размер съответства на гъстотата на животните на открито, т.е. 4 
m2 умножени по 4 800 кокошки (според големината на стадото за угояване на птици, 
посочена в таблицата в приложение II, част II, точка 2.4.5), което прави 1 920 m2.

Изменение 1248
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(га) общата използваема площ на 
птичарниците за целите на 
угояването в цялата производствена 
единица не надхвърля 1 920 m2.

Or. fr

Изменение 1249
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(гб) общият брой на кокошките 
носачки не надхвърля 18 000 на 
производствена единица и 9 000 на 
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птичарник.

Or. fr

Изменение 1250
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) домашните птици имат достъп до 
открито пространство поне за една трета 
от живота си. По-специално през деня 
се предоставя непрекъснат достъп до 
открити пространства от толкова 
ранна възраст, колкото е 
практически възможно, когато 
физиологичните и физическите 
условия позволяват това освен в 
случаите на временни ограничения, 
наложени въз основа на 
законодателството на Съюза;

a) кокошките носачки и домашните 
птици в крайния период имат достъп до 
открито пространство поне за една трета 
от живота си, освен в случаите на 
временни ограничения, наложени въз 
основа на законодателството на Съюза;

Or. fr

Обосновка

Поради санитарни причини, ярки по-малки от 18 седмици, които стават кокошки 
носачки, нямат достъп до външната област (опазването от ваксини не е 
гарантирано и съществува риск от заразяване на яйцата със салмонела и 
микоплазми). Тъй като етапът на ярка представлява една трета от живота на 
кокошката, настоящите разпоредби не предотвратяват достъпа на животните до 
открити пространства през по-голямата част от живота им. 

Изменение 1251
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.6 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) домашните птици имат достъп до 
открито пространство поне за една трета 
от живота си. По-специално през деня 
се предоставя непрекъснат достъп до 
открити пространства от толкова 
ранна възраст, колкото е 
практически възможно, когато 
физиологичните и физическите 
условия позволяват това освен в 
случаите на временни ограничения, 
наложени въз основа на 
законодателството на Съюза;

a) кокошките носачки и домашните 
птици в крайния период имат достъп до 
открито пространство поне за една трета 
от живота си, освен в случаите на 
временни ограничения, наложени въз 
основа на законодателството на Съюза;

Or. fr

Изменение 1252
Норберт Ердьос

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) домашните птици имат достъп до 
открито пространство поне за една трета 
от живота си. По-специално през деня 
се предоставя непрекъснат достъп до 
открити пространства от толкова 
ранна възраст, колкото е 
практически възможно, когато 
физиологичните и физическите 
условия позволяват това освен в 
случаите на временни ограничения, 
наложени въз основа на 
законодателството на Съюза;

a) кокошките носачки и птиците за 
угояване имат достъп до открито 
пространство поне за една трета от 
живота си, освен в случаите на 
временни ограничения, наложени въз 
основа на законодателството на Съюза;

Or. xm

Обосновка

For health and animal fragility issues, young birds must be kept indoors during the first 
weeks of the breeding period. Furthermore, for health issues also, it is not possible to give 
access to outdoors for pullets under 18 weeks. Indeed, the immunization coverage is fully 
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vested only at the end of this 18-week period. Good sanitary quality of livestock and eggs, 
particularly in relation to the risk of Salmonella and Mycoplasma, cannot be guaranteed if 
the pullets have a mandatory access to outdoors. As pullet period represents 1/3 of the life of 
a hen, these provisions do not prevent to comply with the access to outdoors during most of its 
life (as required in (a) of paragraph 2.4.6)

Изменение 1253
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) домашните птици имат достъп до 
открито пространство поне за една 
трета от живота си. По-специално през 
деня се предоставя непрекъснат достъп 
до открити пространства от толкова 
ранна възраст, колкото е практически 
възможно, когато физиологичните и 
физическите условия позволяват това 
освен в случаите на временни 
ограничения, наложени въз основа на 
законодателството на Съюза;

а) домашните птици имат достъп до 
открито пространство поне през по-
голямата част от живота си. По-
специално през деня се предоставя 
непрекъснат достъп до открити 
пространства от толкова ранна възраст, 
колкото е практически възможно, когато 
физиологичните и физическите условия 
позволяват това освен в случаите на 
временни ограничения, поради лоши 
атмосферни условия или наложени въз 
основа на законодателството на Съюза;

Or. en

Изменение 1254
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) откритите пространства за домашни 
птици са покрити основно с 
растителност, състояща се от 
различни видове растения, оборудвани 
са със защитни съоръжения и 
позволяват на птиците лесен достъп 
до достатъчен брой поилки.
Растителността на открито пространство 

б) откритите пространства за домашни 
птици са покрити основно с 
растителност. Растителността на 
открито пространство трябва да се 
прибира и отстранява на редовни 
интервали, за да се намали 
възможността за излишъци на 
хранителни вещества. Откритите 
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трябва да се прибира и отстранява на 
редовни интервали, за да се намали 
възможността за излишъци на 
хранителни вещества. Откритите 
пространства не трябва да се простират 
извън радиус от 150 m от най-близкия 
отвор на птичарника. При все това е 
допустимо разширение до 350 m от най-
близкия отвор на птичарника, при 
условие че на територията на цялото 
открито пространство има равномерно 
разположени достатъчен брой заслони и 
поилки, като заслоните са най-малко 
четири на хектар;

пространства не трябва да се простират 
извън радиус от 150 m от най-близкия 
отвор на птичарника. При все това е 
допустимо разширение до 350 m от най-
близкия отвор на птичарника, при 
условие че на територията на цялото 
открито пространство има равномерно 
разположени достатъчен брой заслони
или храсти/зеленина , като заслоните
или насажденията са най-малко 
четири на хектар;

Or. fr

Обосновка

Les variétés de plantes qui peuvent être sur un parcours dépendent avant tout de la région de 
l’élevage et de son climat. La réglementation ne doit pas imposer « un large éventail de 
plantes » au risque d’avoir des espèces exotiques néfastes pour l’environnement.La présence 
d’abreuvoirs sur les parcours extérieurs attire les oiseaux sauvages et entraîne un risque 
important en cas d’épisode d’Influenza aviaire. Pour cette raison, la Commission européenne 
la déconseille en cas d’épisode d’Influenza aviaire, et cela est même interdit en permanence 
dans certains états-membres.C’est la végétation, par exemple avec des arbustes ou de arbres, 
qui aide les volailles à s’étendre sur les parcours en plein air, il n’est pas nécessaire d’avoir 
d’autres équipements de protection en plus.

Изменение 1255
Норберт Ердьос

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) откритите пространства за домашни 
птици са покрити основно с 
растителност, състояща се от различни 
видове растения, оборудвани са със 
защитни съоръжения и позволяват на 
птиците лесен достъп до достатъчен 
брой поилки. Растителността на открито 
пространство трябва да се прибира и 
отстранява на редовни интервали, за да 

б) откритите пространства за домашни 
птици са покрити основно с 
растителност, състояща се от различни 
видове растения. Растителността на 
открито пространство трябва да се 
прибира и отстранява на редовни 
интервали, за да се намали 
възможността за излишъци на 
хранителни вещества. Откритите 
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се намали възможността за излишъци на 
хранителни вещества. Откритите 
пространства не трябва да се простират 
извън радиус от 150 m от най-близкия 
отвор на птичарника. При все това е 
допустимо разширение до 350 m от най-
близкия отвор на птичарника, при 
условие че на територията на цялото 
открито пространство има равномерно 
разположени достатъчен брой заслони и 
поилки, като заслоните са най-малко 
четири на хектар;

пространства не трябва да се простират 
извън радиус от 150 m от най-близкия 
отвор на птичарника. При все това е 
допустимо разширение до 350 m от най-
близкия отвор на птичарника, при 
условие че на територията на цялото 
открито пространство има равномерно 
разположени достатъчен брой заслони,
площи с храсти или дървета, като 
заслоните или храстите са най-малко 
четири на хектар;

Or. xm

Обосновка

The varieties of plants that can be found on open-air spaces depends primarily on the place of 
the production and its climate. The regulation must not impose "a wide range of plants" at the 
risk of having exotic varieties harmful to the environment. The presence of drinking troughs 
on the on open-air runs attracts wild birds and causes a significant risk in case of an avian 
influenza episode. For this reason, the European Commission does not recommend it, and this 
is even banned permanently in some member states. Vegetation, for example with trees or 
shrubs, helps poultry to expand on outdoor spaces, it is not necessary to have other additional 
protective equipment.

Изменение 1256
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) откритите пространства за домашни 
птици са покрити основно с 
растителност, състояща се от различни 
видове растения, оборудвани са със
защитни съоръжения и позволяват на 
птиците лесен достъп до достатъчен 
брой поилки. Растителността на открито 
пространство трябва да се прибира и 
отстранява на редовни интервали, за да 
се намали възможността за излишъци на 
хранителни вещества. Откритите 
пространства не трябва да се простират 
извън радиус от 150 m от най-близкия 

б) откритите пространства за домашни 
птици са покрити основно с 
растителност, състояща се от различни 
видове растения, оборудвани са с 
достатъчен брой защитни съоръжения, 
които позволяват на птиците лесен 
достъп до достатъчен брой поилки.
Защитните съоръжения следва да 
дават възможност на животните да 
се крият. Растителността на открито
пространство трябва да се прибира и 
отстранява на редовни интервали, за да 
се намали възможността за излишъци на 
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отвор на птичарника. При все това е 
допустимо разширение до 350 m от най-
близкия отвор на птичарника, при 
условие че на територията на цялото 
открито пространство има равномерно 
разположени достатъчен брой заслони и 
поилки, като заслоните са най-малко 
четири на хектар;

хранителни вещества. Откритите 
пространства не трябва да се простират 
извън радиус от 150 m от най-близкия 
отвор на птичарника. При все това е
допустимо разширение до 350 m от най-
близкия отвор на птичарника, при 
условие че на територията на цялото 
открито пространство има равномерно 
разположени достатъчен брой заслони и 
поилки, като заслоните са най-малко 
четири на хектар;

Or. en

Изменение 1257
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато домашните птици са държани 
в затворени помещения поради 
ограничения или задължения, наложени 
въз основа на законодателството на 
Съюза, птиците имат постоянен достъп 
до достатъчно количество груб фураж и 
до материал, подходящ за задоволяване 
на етологичните им потребности.

г) когато домашните птици са държани 
в затворени помещения, включително
поради ограничения или задължения, 
наложени въз основа на 
законодателството на Съюза, птиците 
имат постоянен достъп до веранда 
(открита заградена площ), както и до
достатъчно количество груб фураж и до 
материал, подходящ за задоволяване на 
етологичните им потребности;

Or. en

Изменение 1258
Януш Войчеховски, Беата Гошевска, Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Ядвига 
Вишневска

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.4.7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Забранява се оскубване на живи Забранява се принудителното хранене 
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домашни птици. и оскубването на живи домашни птици.

Or. en

Изменение 1259
Януш Войчеховски, Беата Гошевска, Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Ядвига 
Вишневска

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3.4а. Забранява се осакатяването на 
домашни птици, включително 
кастрацията и подрязването на 
човките. Хирургически процедури се 
допускат само в редки случаи според 
всеки отделен случай/индивидуално и 
само поради обосновани 
съображения/мотиви, свързани с 
хуманното отношение към 
животните. В такива случаи 
болката и страданието трябва да се 
предотвратяват чрез подходяща 
анестезия и удължена аналгезия. 
Процедурите се извършват само в 
най-подходящата възраст от 
квалифициран персонал ветеринарен 
хирург. Когато е възможно, се 
прилагат нехирургически 
алтернативи, включително 
използването на подходящи породи и 
практики за отглеждане, за да се 
решат конкретни проблеми, свързани 
с развъждане на некастрирани 
(нескопени) мъжки животни.

Or. en

Изменение 1260
Януш Войчеховски, Беата Гошевска, Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Ядвига 
Вишневска
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Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.4.7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4.7a. Забранява се осакатяването на 
домашни птици, включително 
кастрацията и подрязването на 
човките.

Or. en

Изменение 1261
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – точка 2.5.5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) пчелините се разполагат в райони, 
съдържащи източници на нектар и 
полен, състоящи се предимно от 
биологично отглеждани култури или по 
целесъобразност — от естествена 
растителност или гори или култури, 
управлявани по небиологичен начин, 
обработвани единствено чрез методи 
със слабо екологично въздействие;

a) пчелините се разполагат в райони, 
съдържащи източници на нектар и 
полен, състоящи се предимно от 
биологично отглеждани култури или по 
целесъобразност — от естествена 
растителност или гори или култури, 
управлявани по небиологичен начин, 
обработвани единствено чрез методи 
със слабо екологично въздействие, 
еквивалентни на методите, посочени 
в членове 28 и 30 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013;

Or. es

Обосновка

необходимо е изясняване на терминологията.

Изменение 1262
Йенс Роде

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.5.5 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) пчелините се разполагат така, че в 
радиус от 3 km от площадката на 
пчелина източниците на нектар и 
полен да се състоят предимно от 
биологично отглеждани култури или 
естествена растителност или 
култури, обработвани чрез методи 
със слабо екологично въздействие, 
равностойни на тези, описани в 
членове 28 и 30 от Регламент (ЕС) № 
1305/2013, които не могат да окажат 
влияние върху квалифицирането на 
пчеларската продукция като 
произведена по биологичен начин. Тези 
изисквания не се прилагат към 
области, където няма наличие на 
цъфтящи растения, или когато 
кошерите са в латентно състояние 
през зимните месеци;

в) Експертната група на Комисията 
за технически консултации в 
областта на биологичното 
производство (EGTOP) следва да 
изготви насоките.

Or. en

Обосновка

Необходима е допълнителна хармонизация относно разположението на пчелините. Не 
е ясно колко голяма площ от конвенционални поля е приемлива и какъв вид 
конвенционални насаждения и източници на нектар и полен са допустими в рамките 
на радиус от 3 км. В рамките на държавите членки се срещат много различни 
интерпретации.

Изменение 1263
Йенс Роде

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.5.5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) кошерите и материалите, използвани 
в пчеларството, са основно от 
естествени материали, които не крият 
риск от замърсяване на околната среда 
или на пчеларските продукти.

г) кошерите и материалите, използвани 
в пчеларството, са основно от 
материали, които не крият риск от 
замърсяване на околната среда или на 
пчеларските продукти.
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Or. en

Обосновка

Трябва да бъде възможно биологичните пчелари да използват модерни кошери, 
изработени от по-лек материал. Кошерите от стиропор и други подобни материали 
се използват успешно в традиционното пчеларство, без това да се застрашава 
безопасността на храните и здравето на животните.

Изменение 1264
Франц Богович

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІ – точка 2.6 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.6. Отглеждане на елен лопатар, 
муфлон и благороден елен

2.6.1. Преход към биологично 
производство

Елен лопатар, муфлон, благороден 
елен и получените от тях продукти 
могат да се считат за биологични при 
спазване на преходен период от най-
малко 6 месеца за елен лопатар и 
муфлон и 12 месеца за благороден 
елен.

2.6.2. Специални условия в 
помещенията и гъстота на 
животните

По отношение на условията в 
помещенията и гъстотата на 
животните се прилагат следните 
правила:

а) елен лопатар, муфлон и благороден 
елен се отглеждат в загражденията, 
посочени в буква е). Минималният 
размер на загражденията за елен 
лопатар и за муфлон е един хектар, а 
за благороден елен – два хектара. Ако 
няколко вида се отглеждат заедно в 
едно заграждение, минималният му 
размер е три хектара;
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б)  за всяко заграждение трябва да се 
осигури възможност за разделяне на 
два оградени двора. Минималният 
размер на заграждението е половин 
хектар за елен лопатар и муфлон, и 
най-малко един хектар за благороден 
елен или няколко видове, отглеждани 
в общо заграждение;

в) Животните трябва да живеят в 
социални групи. Минималният брой 
възрастни животни в заграждение 
трябва да включва три женски и един 
мъжки за всеки вид животни. 
Горната граница за броя на 
животните на хектар в заграждение 
е:

и) елен лопатар и муфлон: 10 
възрастни животни на хектар;

ii) Благороден елен: 5 възрастни 
животни на хектар;

г) животните, които се отглеждат в 
стадо, се включват в квотата, 
посочена в предишния параграф, през 
първата година от живота им; 

д) отглеждането на индивидуални 
животни отделно не се разрешава, 
освен ако е за ограничен период и 
съществува основателна причина 
като например предотвратяване на 
заболявания или ветеринарно лечение;

е) към загражденията се прилагат 
следните разпоредби:

и) заграждение означава оградено 
място, което включва част, където 
животните имат възможност за 
подслон при лошо време. 
Биологичното отглеждане на 
животни в заграждения върху много 
мокри или блатни почви не се 
допуска;

ii) в заграждението през 
вегетационния период трябва да се 
осигури естествено пашуване.    Не се 
допускат заграждения, в които не 
може да се осигури паша през 
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вегетационния период;

(iii) животните трябва да разполагат 
с убежища и заслони;

iv) на животните трябва да се 
осигури естествен метод за 
поддържане на копитата.  Ако това 
не е достатъчно поради състава на 
почвата, той трябва да се осигури 
чрез други подходящи мерки 
(например чрез консолидиране на 
почвата около местата за хранене);

v) в загражденията за благороден елен 
животните трябва да имат 
възможност да се въргалят в кал, за 
да се осигури поддържане на кожата 
и регулиране на телесната 
температура;

vi) хранилките трябва да бъдат 
инсталирани на места, защитени от 
лошото време, и достъпни както за 
животните, така и за персонала, 
който се грижи за тях.  Почвата, 
върху която са разположени местата 
за хранене, трябва да бъде 
консолидирана и хранилките трябва 
да бъдат оборудвани с покрив;

(vii) ако постоянен достъп до храна не 
може да бъде гарантиран, местата за 
хранене трябва да са проектирани 
така, че всички животни да могат да 
се хранят едновременно;

(viii) външните и вътрешните огради 
трябва да са ясно видими за 
животните, така че те да не се 
нараняват. Оградата не може да има 
остри ъгли;

(ix) височината на оградата на 
заграждението следва да бъде най-
малко 1,8 метра за елен лопатар и 
муфлон и най-малко два метра за 
благороден елен. Тези височини не се 
прилагат за оградите вътре в 
заграждението за създаването на 
оградени дворове;

(x) през вегетационния период 
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животните трябва да се хранят с 
пашуване в загражденията;

(xi) фуражно хранене се разрешава 
единствено в случай на недостиг на 
паша поради лоши метеорологични 
условия;

(xii) отглежданите в заграждение 
животни трябва да разполагат с 
безопасна питейна вода. Ако не е 
наличен естествен воден източник, 
който е лесно достъпен за 
животните,трябва да се осигурят 
места за водопой.

Or. sl

Обосновка

Потребителите все повече търсят продукти от дивеч и зайци, отглеждани по 
биологични методи. Поради това следва да бъдат въведени единни правила на 
равнището на ЕС за отглеждане на благороден елен, муфлон, елен лопатар и зайци.

Изменение 1265
Рикарду Серан Сантуш

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІІ – параграф 1– точка 9 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9а. „устойчиво рибарство“: 
извличането на живи водни ресурси, 
които могат да се запазват за 
неограничен период от време, без да се 
намалява капацитетът на целевите 
видове за поддържане на здравословни 
равнища на популацията и без 
сериозни негативни последици за 
други видове в екосистемата или в 
техните местообитания по смисъла 
на Рамковата директива за водите 
или Рамковата директива за морска 
стратегия73 a, както е приложимо.

__________________
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73а Директива 2006/113/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. относно 
изискванията за качеството на 
водите с черупкови организми (ОВ 
L 376, 27.12.2006 г., стр. 14) и 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 юни 
2008 г. за установяване на рамка за 
действията на Общността в 
областта на политиката за морска 
среда (Рамкова директива за морска 
стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., 
стр. 19, съответно.

Or. pt

Изменение 1266
Рикарду Серан Сантуш

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІІ – точка 2.6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.6a. Стопанствата за биологично 
производство на морски водорасли и 
аквакултурни животни, не трябва да 
предизвикват рискове за видовете, 
чието опазване представлява 
интерес.

Or. pt

Изменение 1267
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано, Изабел Тома

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІІ – точка 3.2.1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) районите, в които те растат, са с 
отлично екологично състояние съгласно 
определеното в Директива 2000/60/ЕО75

a) районите, в които те растат, са с 
отлично екологично състояние съгласно 
определеното в Директива 2000/60/ЕО75
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и не са неподходящи от гледна точка на 
здравеопазването;

или са с качество, равностойно на 
зоните за производство, 
класифицирани като А и Б в 
Регламент (ЕО) № 854/200476 и не са 
неподходящи от гледна точка на 
здравеопазването;

__________________ __________________
75 Директива 2006/113/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от
12 декември 2006 г. относно 
изискванията за качеството на 
водите с черупкови организми (ОВ L
376, 27.12.2006 г., стр. 14).

75 Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от
23 октомври 2000 г. за установяване
на рамка за действията на 
Общността в областта на 
политиката за водите (ОВ L 327, 
22.12.2000 г., стр. 1).
76 Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. за определяне на специфичните 
правила за организирането на 
официален контрол върху продуктите 
от животински произход, 
предназначени за човешка консумация 
(ОВ L 139, 30.4.2004 г.). 

Or. fr

Обосновка

On reprend les conditions fixées dans le précédent règlement 834/2007 (règlement CE article 
13 1.a) et doit permettre dans l’attente de transposition de critères adaptés dans le cadre de 
la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE, de conserver des possibilités de classement 
adaptées aux activités et applicables au travers de critères de classement utilisés pour les 
zones de production conchylicole.Ainsi, la récolte d’algues marines sauvages (3.2.1.) et la 
culture d’algues marines (3.2.2. faisant référence également au 3.2.1.), sont considérées 
comme des productions biologiques (que l’utilisation des algues produites soit alimentaire ou 
non alimentaire) dans les zones de production réunissant les conditions suivantes :-si un 
classement au titre du règlement 854/2004 a été effectué pour la zone concernée celle-ci doit 
être classée A ou B pour au moins un groupe de mollusque (bivalves fouisseurs, bivalves non 
fouisseurs)-si la zone n’a pas fait l’objet d’un tel classement, l’opérateur doit mettre en place 
une démarche du même type que celle aboutissant au classement.

Изменение 1268
Ален Кадек, Мишел Дантен 

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІІ – точка 3.2.1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) районите, в които те растат, са с 
отлично екологично състояние съгласно 
определеното в Директива 2000/60/ЕО75

и не са неподходящи от гледна точка на 
здравеопазването;

a) районите, в които те растат, са или с 
отлично екологично състояние съгласно 
определеното в Директива 2000/60/ЕО75

или са с качество, равностойно на 
зоните за производство, 
класифицирани като А и Б в 
Регламент № 854/2004 и не са 
неподходящи от гледна точка на 
здравеопазването;

__________________ __________________
75 Директива 2006/113/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно 
изискванията за качеството на водите с 
черупкови организми (ОВ L 376, 
27.12.2006 г., стр. 14).

75 Директива 2006/113/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно 
изискванията за качеството на водите с 
черупкови организми (ОВ L 376, 
27.12.2006 г., стр. 14).

Or. fr

Изменение 1269
Рикарду Серан Сантуш

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІІ – точка 3.2.1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) районите, в които те растат, са с 
отлично екологично състояние съгласно 
определеното в Директива 2000/60/ЕО75

и не са неподходящи от гледна точка на 
здравеопазването;

a) районите, в които те растат, са с 
отлично екологично състояние съгласно 
определеното в Директива 2000/60/ЕО75

или са с добро екологично състояние 
съгласно определеното в Директива 
2008/56/ЕО75a, и не са неподходящи от 
гледна точка на здравеопазването;

__________________ __________________
75a Директива 2008/56/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 юни 2008 г. за създаване на 
рамка за действие на Общността в 
областта на политиката за морска 
среда (Рамкова директива за
морска стратегия) (ОВL 164, 
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25.6.2008 г., стр. 19) 
75 Директива 2006/113/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно 
изискванията за качеството на водите с 
черупкови организми (ОВ L 376, 
27.12.2006 г., стр. 14).

75 Директива 2006/113/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно 
изискванията за качеството на водите с 
черупкови организми (ОВ L 376, 
27.12.2006 г., стр. 14).

Or. pt

Обосновка

Операциите, които са свързани с аквакултури, могат да се осъществяват в морска 
среда и в тези случаи следва да се вземат предвид съответните законодателни 
актове в областта на околната среда, включително Рамковата директива за морска 
стратегия.

Изменение 1270
Ален Кадек, Мишел Дантен 

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІІ – точка 3.2.2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за да се гарантира поддържането на 
богат генетичен фонд, редовно се 
извършва събиране на диворастящи
ювенилни морски водорасли за
попълване на наличния запас от 
култури, отглеждани в закрити 
помещения;

б) за да се гарантира поддържането на 
богат генетичен фонд, редовно се 
извършва събиране на диворастящи 
морски водорасли за поддържане и 
увеличаване на разнообразието на 
наличния запас от култури, отглеждани 
в закрити помещения;

Or. fr

Изменение 1271
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано, Изабел Тома, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІІ – точка 3.2.2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за да се гарантира поддържането на б) за да се гарантира поддържането на 
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богат генетичен фонд, редовно се 
извършва събиране на диворастящи
ювенилни морски водорасли за
попълване на наличния запас от 
култури, отглеждани в закрити 
помещения;

богат генетичен фонд, редовно се 
извършва събиране на диворастящи 
морски водорасли за поддържане и 
увеличаване на разнообразието на 
наличния запас от култури, отглеждани 
в закрити помещения;

Or. fr

Обосновка

Морски диворастящи водорасли от всички възрасти могат да бъдат събирани с цел 
гарантиране на поддържане на генетично разнообразие; във връзка с това се предлага 
да се заличи думата „ювенилни“. Предложеното изменение „за поддържане и 
увеличаване на разнообразието“ следва да служи за изясняване на правилото за 
производство.

Изменение 1272
Ален Кадек, Мишел Дантен 

Предложение за регламент
Приложение II – част IIІ – точка 3.4.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.4.4. Ако морските водорасли се 
добиват от съвместно използван или 
общ район на добив, се изисква 
наличието на документация, доказваща, 
че цялата реколта е в съответствие с 
изискванията на настоящия регламент.

3.4.4. Ако морските водорасли се 
добиват от съвместно използван или 
общ район на добив, се изисква 
наличието на документация, издадена 
от компетентния орган, определен 
от държавата членка, доказваща, че 
цялата реколта е в съответствие с 
изискванията на настоящия регламент.

.

Or. fr

Изменение 1273
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано, Изабел Тома, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение II – част IIІ – точка 3.4.4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3.4.4. Ако морските водорасли се 
добиват от съвместно използван или 
общ район на добив, се изисква 
наличието на документация, доказваща, 
че цялата реколта е в съответствие с 
изискванията на настоящия регламент.

3.4.4. Ако морските водорасли се 
добиват от съвместно използван или 
общ район на добив, се изисква 
наличието на издадена от 
компетентния орган документация, 
доказваща, че цялата реколта е в 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

Добавката гарантира участието на компетентния орган за управлението на 
биомасата от водорасли и следва също така да насърчава устойчивото управление на 
дивите ресурси, както и структурирането на бизнеса с водорасли в държавите 
членки.

Изменение 1274
Иван Яковчич

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІІ – точка 4.1.2.1 – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) биологичната аквакултура се 
основава на отглеждане на 
зарибителен материал с произход от 
разплодници, отгледани по биологичен 
начин, и от стопанства с биологично 
производство;

а) с цел угояване и когато липсват
отгледани по биологичен начин
ювенилни екземпляри аквакултурни 
животни, при спазване на следните 
ограничения:

а) следва да се използват отглеждани 
по биологичен начин ювенилни 
екземпляри, когато са налични

б) най-малко последните три 
четвърти от продължителността 
на производствения цикъл се 
управляват съгласно принципите на 
биологичното производство.

Всяка държава членка гарантира 
създаването на компютризирана база 
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данни, съдържаща всички видове 
аквакултури, за които на нейна 
територия се намират отглеждани 
по биологичен начин ювенилни 
екземпляри, и производствения 
капацитет на сертифицираните 
стопанства за аквакултури.

Комисията приема актове за 
изпълнение за определяне на 
техническите подробности за 
създаването на базата данни, 
посочена в параграф 2. Посочените 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата за 
преглед.

Or. en

Изменение 1275
Рикарду Серан Сантуш

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІІ – точка 4.1.2.1 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) когато не е възможно да се 
получат животни съгласно 
условията, определени в точка 4.1.2.1, 
буква а) те могат да бъдат уловени 
диви животни. Такива животни се 
отглеждат съгласно принципите на 
биологичното производство в 
продължение на най-малко три 
месеца преди да бъдат използвани.

Or. pt

Изменение 1276
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІІ – точка 4.1.2.1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) уловени диви животни или 
отглеждани по небиологичен начин 
аквакултурни животни могат да бъдат 
въведени в стопанството с оглед на 
подобряване на генетичния материал.
Такива животни се отглеждат съгласно 
принципите на биологичното 
производство в продължение на най-
малко три месеца преди да бъдат 
използвани за развъдни цели.

г) уловена дива риба, включително 
риба, използвана за рибно брашно, 
рибено масло от цяла риба от риболов 
в открито море, както и дива риба, 
използвана за развъждане или като 
риби чистачи, не се използва в 
биологичното производство. В 
изключителни случаи, когато няма 
разумно обосновани алтернативни 
източници и условията се 
приспособяват към потребностите 
на видовете, уловени диви животни или 
отглеждани по небиологичен начин 
аквакултурни животни могат да бъдат 
въведени в стопанството с оглед на 
подобряване на пригодността на
генетичния материал. Такива животни 
се отглеждат съгласно принципите на 
биологичното производство в 
продължение на най-малко три месеца 
преди да бъдат използвани за развъдни 
цели.

Or. en

Изменение 1277
Естер Еранс Гарсия, Пилар Аюсо, Рамон Луис Валкарсел Сисо

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІІ – точка 4.1.2.1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) събирането на ювенилни 
екземпляри диви аквакултурни 
животни с цел угояване се ограничава 
до следните специални случаи:

и) естествено навлизане на личинки и 
ювенилни екземпляри от риба или 
ракообразни при пълненето на 
басейни, садкови системи и 
заграждения;

ii) млади екземпляри от европейска 
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змиорка, при условие че в 
стопанството е въведен одобрен план 
за управление на змиорката и че 
изкуственото възпроизводство на 
змиорката продължава да бъде 
невъзможно;

(iii) зарибяване с диви ювенилни 
екземпляри от видове, различни от 
европейска змиорка, при екстензивно 
отглеждане на аквакултури във 
влажните зони, като например 
басейни с бракична вода, приливно-
отливни зони и крайбрежни лагуни, 
при условие че:

– възстановяването на запасите е в 
съответствие с мерките за 
управление, одобрени от 
съответните органи, за да се 
гарантира устойчива експлоатация 
на въпросните видове, и

– рибата се храни само с естествена 
храна, налична в околната среда.

Or. en

Изменение 1278
Естер Еранс Гарсия, Пилар Аюсо, Рамон Луис Валкарсел Сисо

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІІ – точка 4.1.2.1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) с цел угояване и когато липсват 
отгледани по биологичен начин 
ювенилни екземпляри аквакултурни 
животни, държавите членки могат 
да разрешат използването на 
ювенилни екземпляри, отгледани по 
небиологичен начин, при условие че 
най-малко последните две трети от 
продължителността на 
производствения цикъл се управляват 
съгласно принципите на 
биологичното производство.
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Or. en

Изменение 1279
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІІ – точка 4.1.2.1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1.2.1a. с цел угояване и когато 
липсват отгледани по биологичен 
начин ювенилни екземпляри 
аквакултурни животни, при спазване 
на следните ограничения:

a) следва да се използват отглеждани 
по биологичен начин ювенилни 
екземпляри, когато са налични

б) най-малко последните три 
четвърти от продължителността 
на производствения цикъл се 
управляват съгласно принципите на 
биологичното производство.

Всяка държава членка гарантира 
създаването на компютризирана база 
данни, съдържаща всички видове 
аквакултури, за които на нейна 
територия се намират отглеждани 
по биологичен начин ювенилни 
екземпляри, и производствения 
капацитет на сертифицираните 
стопанства за аквакултури.

Комисията приема актове за 
изпълнение за определяне на 
техническите подробности за 
създаването на базата данни, 
посочена в параграф 2. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 37, 
параграф 2.

Or. en
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Изменение 1280
Рикарду Серан Сантуш

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІІ – точка 4.1.3.2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) районите на отглеждане са с отлично 
екологично състояние съгласно 
определеното в Директива 2000/60/ЕО.

б) районите на отглеждане са с отлично 
екологично състояние съгласно 
определеното в Директива 2000/60/ЕО
или са с добро екологично състояние 
съгласно определеното в Директива 
2008/56/ЕО.

Or. pt

Обосновка

Операциите, които са свързани с аквакултури, могат да се осъществяват в морска 
среда и в тези случаи следва да се вземат предвид съответните законодателни 
актове в областта на околната среда, включително Рамковата директива за морска 
стратегия.

Изменение 1281
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІІ – точка 4.1.3.3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във фуражната дажба за сьомга и 
пъстърва може да се използва 
астаксантин, получен предимно от 
биологични източници като 
отгледани по биологичен начин 
черупчести ракообразни, в границите 
на физиологичните потребности на 
рибите. При липса на биологични 
източници могат да се използват 
естествени източници на 
астаксантин (като дрожди Phaffia).

Or. en
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Изменение 1282
Иван Яковчич, Йенс Роде

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІІ – точка 4.1.3.3 –  параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Във фуражната дажба за сьомга и 
пъстърва може да се използва 
астаксантин, получен предимно от 
биологични източници като 
отгледани по биологичен начин 
черупчести ракообразни, в границите 
на физиологичните потребности на 
рибите. При липса на биологични 
източници могат да се използват 
естествени източници на 
астаксантин (като дрожди Phaffia).

Or. en

Изменение 1283
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІІ – точка 4.1.4.1 –  параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) за биологична борба с ектопаразитите 
се предпочита използването на риби 
чистачи.

й) за биологична борба с ектопаразитите 
се предпочита използването на риби 
чистачи само когато условията са 
адаптирани към потребностите на 
видовете. Използването на уловена 
дива риба като риби чистачи не 
следва да се прилага при биологичното 
производство в съответствие с 
параграф 4.1.2.1, буква г) от 
настоящото приложение.

Or. en

Изменение 1284
Йенс Роде
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Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІІ – точка 4.1.4.2 –  параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) прилагането на алопатично лечение се 
ограничава до два курса на лечение 
годишно, с изключение на ваксинациите 
и задължителните схеми за 
ликвидиране. При производствен цикъл, 
по-кратък от една година, се прилага 
ограничение на алопатичното лечение 
до един курс. При надвишаване на 
посочените ограничения на 
алопатичното лечение съответните 
аквакултурни животни не могат да 
бъдат продавани като биологични 
продукти;

г) прилагането на алопатично лечение се 
ограничава до два курса на лечение 
годишно, с изключение на 
ваксинациите, обработките срещу 
паразити и задължителните схеми за 
ликвидиране. При производствен цикъл, 
по-кратък от една година, се прилага 
ограничение на алопатичното лечение 
до един курс. При надвишаване на 
посочените ограничения на 
алопатичното лечение съответните 
аквакултурни животни не могат да 
бъдат продавани като биологични 
продукти;

Or. en

Обосновка

Паразитите често са обработвани с препарати, категоризирани като алопатично 
лечение. Поради тази причина и за да се гарантира съгласуваност с параграф 4.1.4.2., 
буква д), е необходимо допускането на изключение в параграф 4.1.4.2, буква г)..

Изменение 1285
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІІ – точка 4.1.4.2 –  параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) прилагането на обработки срещу 
паразити, с изключение на 
задължителните контролни схеми, 
прилагани от държавите членки, се 
ограничава до два пъти годишно или 
до един път годишно, когато 
производственият цикъл е по-кратък 
от 18 месеца;

заличава се
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Or. en

Изменение 1286
Иван Яковчич

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІІ – точка 4.1.4.2 –  параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) прилагането на обработки срещу 
паразити, с изключение на 
задължителните контролни схеми, 
прилагани от държавите членки, се 
ограничава до два пъти годишно или 
до един път годишно, когато 
производственият цикъл е по-кратък 
от 18 месеца;

заличава се

Or. en

Изменение 1287
Марко Дзуло, Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІІ – точка 4.1.5.3 –  параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Аквакултурата следва да се разрешава 
само за видове, за които съществува 
достатъчно информация относно 
стандартите във връзка с техните 
нужди, за да се гарантира правилно 
прилагане.

Or. it

Изменение 1288
Аня Хазекамп, Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІІ – точка 4.1.5.3 –  параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Само най-подходящите видове и 
породи следва да се използват по всяко 
време. Забранява се отглеждането на 
самотни и хищни видове риби, за 
които в условия на плен не могат да 
бъдат изпълнени изискванията по 
отношение на уединение и лов.

Or. en

Изменение 1289
Януш Войчеховски, Беата Гошевска, Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Ядвига 
Вишневска

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІІ – точка 4.1.6.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1.6.6. Вземат се подходящи мерки, за 
да се сведе до минимум 
продължителността на 
транспортирането на аквакултурните 
животни.

4.1.6.6. Вземат се подходящи мерки, за 
да се сведе до минимум 
продължителността на 
транспортирането на аквакултурните 
животни и да не се надвишава периода 
от 6 часа.

Or. en

Изменение 1290
Януш Войчеховски, Беата Гошевска, Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Ядвига 
Вишневска

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІІ – точка 4.1.6.7

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1.6.7. Всяко страдание се свежда до 
минимум по време на целия живот на 
животното, включително при 
умъртвяване.

4.1.6.7. Всяко страдание се избягва по 
време на целия живот на животното, 
включително при транспортиране и
умъртвяване. При клане за всички 
животни е задължително 
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прилагането на подходящо и хуманно 
предварително зашеметяване.

Or. en

Изменение 1291
Януш Войчеховски, Беата Гошевска, Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Ядвига 
Вишневска

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІІ – точка 4.1.6.8

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1.6.8. Техниките за умъртвяване 
трябва да привеждат рибата 
незабавно в безсъзнание и да я правят
нечувствителна към болка. 
Манипулациите преди умъртвяване се 
осъществяват по начин, при който се 
избягват нараняванията, като 
същевременно се свеждат до минимум 
страданието и стресът. При избор на 
оптимални методи за умъртвяване 
трябва да се вземат предвид разликите в 
големината на уловената риба, вида на 
рибата и характеристиките на 
производствените обекти.

4.1.6.8. Предварителното 
зашеметяване при умъртвяване ще 
бъде задължително за всички 
животни и ще привежда рибата 
незабавно в безсъзнание, като я прави
нечувствителна към болка.  
Манипулациите преди умъртвяване се 
осъществяват по начин, при който се 
избягват нараняванията, като 
същевременно се свеждат до минимум 
страданието и стресът. Продажбата на 
жива риба се забранява. При избор на 
оптимални методи за умъртвяване 
трябва да се вземат предвид разликите в 
големината на уловената риба, вида на 
рибата и характеристиките на 
производствените обекти. Забранява се 
умъртвяването на риба чрез 
обезкръвяване и чрез излагане на 
въздействието на въглероден диоксид. 
Ракообразни се умъртвяват 
единствено посредством методи,  при 
които се използва оборудване за 
електрическо 
зашеметяване/умъртвяване. В 
регламента се посочват ясно 
определени правила за хуманно 
умъртвяване.

Or. en
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Изменение 1292
Рикарду Серан Сантуш

Предложение за регламент
Приложение II – част ІІІ – точка 4.2.2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) стопанствата за биологично 
отглеждане на черупчести свеждат до 
минимум рисковете по отношение на 
видовете, чието опазване представлява 
интерес.
Ако се използват мрежи срещу 
хищници, конструкцията на мрежите 
трябва да е такава, че да не позволява 
увреждане на водоплаващите птици.

в) стопанствата за биологично 
отглеждане на черупчести не 
причиняват рискове по отношение на 
видовете, чието опазване представлява 
интерес.
Ако се използват мрежи срещу 
хищници, конструкцията на мрежите 
трябва да е такава, че да не позволява 
увреждане на водоплаващите птици.

Or. pt

Изменение 1293
Норберт Линс, Ренате Зомер

Предложение за регламент
Приложение II – част IV – точка 1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1. По отношение на добавките в 
храните и фуражните добавки, 
спомагателните вещества и други 
вещества и съставки, използвани за 
преработка на храни или фуражи, и на 
всички прилагани преработвателни 
практики, като опушването, се спазват 
принципите на добрата производствена 
практика76.

1.1. По отношение на добавките в 
храните и фуражните добавки, 
спомагателните вещества и други 
вещества и съставки, използвани за 
преработка на храни или фуражи, и на 
всички прилагани преработвателни 
практики, като опушването, се спазват 
принципите на добрата производствена 
практика76. При опушването на храни 
се предпочита използването на 
процедури, които са в съответствие с 
правилата относно безопасността на 
храните, опазването на околната 
среда и ресурсите.

__________________ __________________
76 Добри производствени практики 
(ДПП), както са определени в член 3, 
буква а) от Регламент (ЕО) № 2023/2006 
на Комисията от 22 декември 2006 г. 
относно добра производствена практика 

76 Добри производствени практики 
(ДПП), както са определени в член 3, 
буква а) от Регламент (ЕО) № 2023/2006 
на Комисията от 22 декември 2006 г. 
относно добра производствена практика 
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за материали и предмети, 
предназначени за контакт с храни (ОВ L 
384, 29.12.2006 г., стр. 75)

за материали и предмети, 
предназначени за контакт с храни (ОВ L 
384, 29.12.2006 г., стр. 75)

Or. en

Обосновка

Получаването на пушек по конвенционален начин води до отделянето на замърсяващи 
емисии в околната среда и до създаването на остатъци от вредни вещества като 
катран и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в пушените храни. Затова с 
финансиране от ЕС беше подкрепено разработването на алтернативни пушени 
продукти. Използването на пречистен дим (чист дим) е по-безопасно, тъй като то 
оказва по-малко въздействие върху околната среда (член 11 от ДФЕС) и върху 
здравето на хората (член 168, параграф 1 от ДФЕС).

Изменение 1294
Мария Нойхл

Предложение за регламент
Приложение II – част IV – точка 1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1. По отношение на добавките в 
храните и фуражните добавки, 
спомагателните вещества и други 
вещества и съставки, използвани за 
преработка на храни или фуражи, и на 
всички прилагани преработвателни 
практики, като опушването, се спазват 
принципите на добрата производствена 
практика76.

1.1. По отношение на добавките в 
храните и фуражните добавки, 
спомагателните вещества и други 
вещества и съставки, използвани за 
преработка на храни или фуражи, и на 
всички прилагани преработвателни 
практики, като опушването, се спазват 
принципите на добрата производствена 
практика76. При промишленото 
производство следва да се предпочита 
използването на процедури, които 
водят до опазване на здравето, 
околната среда и ресурсите, 
безопасност на храните и безопасни 
условия на труд.

__________________ __________________
76 Добри производствени практики 
(ДПП), както са определени в член 3, 
буква а) от Регламент (ЕО) № 2023/2006 
на Комисията от 22 декември 2006 г. 
относно добра производствена практика 

76 Добри производствени практики 
(ДПП), както са определени в член 3, 
буква а) от Регламент (ЕО) № 2023/2006 
на Комисията от 22 декември 2006 г. 
относно добра производствена практика 



PE560.821v01-00 98/98 AM\1066371BG.doc

BG

за материали и предмети, 
предназначени за контакт с храни (ОВ L 
384, 29.12.2006 г., стр. 75)

за материали и предмети, 
предназначени за контакт с храни (ОВ L 
384, 29.12.2006 г., стр. 75)

Or. de

Обосновка

Няма 

Изменение 1295
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Приложение II – част IV – точка 1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1. По отношение на добавките в 
храните и фуражните добавки, 
спомагателните вещества и други 
вещества и съставки, използвани за 
преработка на храни или фуражи, и на 
всички прилагани преработвателни 
практики, като опушването, се спазват 
принципите на добрата производствена 
практика76.

1.1. По отношение на добавките в 
храните и фуражните добавки, 
спомагателните вещества и други
вещества и съставки, използвани за 
преработка на храни или фуражи, и на 
всички прилагани преработвателни 
практики, като опушването, се спазват 
принципите на добрата производствена 
практика76. По отношение на 
опушването на продукти 
операторите следва да отдават 
предпочитание на използването на 
процеси, които водят до безопасност 
на храните, опазване на здравето на 
потребителите и околната среда,  
икономично използване на ресурсите и 
безопасни условия на труд.

__________________ __________________
76 Добри производствени практики 
(ДПП), както са определени в член 3, 
буква а) от Регламент (ЕО) № 2023/2006 
на Комисията от 22 декември 2006 г. 
относно добра производствена практика 
за материали и предмети, 
предназначени за контакт с храни (ОВ L 
384, 29.12.2006 г., стр. 75)

76 Добри производствени практики 
(ДПП), както са определени в член 3, 
буква а) от Регламент (ЕО) № 2023/2006 
на Комисията от 22 декември 2006 г. 
относно добра производствена практика 
за материали и предмети, 
предназначени за контакт с храни (ОВ L 
384, 29.12.2006 г., стр. 75)
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Or. fr

Изменение 1296
Франц Богович

Предложение за регламент
Приложение II – част ІV – точка 1.6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6a. Използването на техники, 
продукти и вещества, произведени с 
помощта на нанотехнологиите, се 
забранява при производството на 
преработени храни и фуражи.

Or. sl

Изменение 1297
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Приложение II – част ІV – точка 2.1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) продуктът е произведен главно от 
земеделски съставки; за да се определи 
дали даден продукт е произведен главно 
от земеделски съставки, не се вземат 
предвид добавените вода и готварска 
сол;

a) продуктът е произведен главно от 
земеделски съставки и дрожди; за да се 
определи дали даден продукт е 
произведен главно от земеделски 
съставки, не се вземат предвид 
добавените вода и готварска сол;

Or. fr

Изменение 1298
Норберт Ердьос

Предложение за регламент
Приложение II – част ІV – точка 2.2.2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) минерали (включително д) минерали (включително 
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олигоелементи), витамини, 
аминокиселини и други микроелементи, 
разрешени единствено доколкото 
тяхната употреба в храните, в които 
са включени, се изисква от закона.

олигоелементи), витамини, 
аминокиселини и други микроелементи 
за хранителни цели са разрешени 
единствено доколкото тяхната 
употреба съответства на 
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 
609/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета от 12 юни 2013 г. относно 
храните, предназначени за кърмачета 
и малки деца, храните за специални 
медицински цели и заместителите на 
целодневния хранителен прием за 
регулиране на телесното тегло и за 
отмяна на Директива 92/52/ЕИО на 
Съвета, директиви 96/8/ЕО, 
2006/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2009/141/ЕО 
на Комисията, Директива 2009/39/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 
и (ЕО) № 953/2009 на Комисията.

Or. hu

Обосновка

Регламентът за биологичното земеделие трябва да бъде в съответствие с 
разпоредбите на общото законодателство за храните. Това изменение цели 
хармонизиране с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 609/2013.

Изменение 1299
Норберт Линс, Алберт Дес, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Приложение II – част ІV – точка 2.2.2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) минерали (включително 
олигоелементи), витамини, 
аминокиселини и други микроелементи, 
разрешени единствено доколкото 
тяхната употреба в храните, в които 
са включени, се изисква от закона.

д) минерали (включително 
олигоелементи), витамини, 
аминокиселини и други микроелементи, 
отговарящи на изискванията към 
хранителния режим във връзка с 
храните, предназначени за кърмачета 
и малки деца, както и храните за 
специални медицински цели, съгласно 
Регламент (ЕС) № 609/2013 на 
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Европейския парламент и на Съвета1 

a

__________________
1 a Регламент (ЕС) № 609/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юни 2013 г. относно храните,
предназначени за кърмачета и малки 
деца, храните за специални 
медицински цели и заместителите на 
целодневния хранителен прием за 
регулиране на телесното тегло и за 
отмяна на Директива 92/52/ЕИО на 
Съвета, директиви 96/8/ЕО, 
1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО 
на Комисията, Директива 2009/39/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 
и (ЕО) № 953/2009 на Комисията.

Or. en

Обосновка

Производството на биологични продукти трябва да бъде подкрепяно на всички 
равнища, което включва също така хармонизиране на Регламента на ЕО за 
биологичните храни с общото законодателство за храните, по-специално с цел 
изпълняване на изискванията към хранителния режим във връзка с храните, 
предназначени за кърмачета и малки деца, както и храните за специални медицински 
цели.

Изменение 1300
Норберт Ердьос

Предложение за регламент
Приложение II – част IV – точка 2.2.4 – буква б – подточка iii – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- водорасли, включително морски 
водорасли;

- водорасли, включително морски 
водорасли и литотамниум;

Or. hu
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Обосновка

В редица държави членки водорослите литотамниум се явяват като важен 
компонент от алтернативното биологично мляко (например, соевото мляко). За тази 
цел Регламентът за биологичното земеделие  трябва да включва също и използването 
на водораслите литотамниум.

Изменение 1301
Мария Нойхл, Исмаил Ертуг, Сузане Мелиор

Предложение за регламент
Приложение II – част IV – точка 2.2.4 – буква б – подточка iii – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- водорасли, включително морски 
водорасли;

- водорасли, включително морски 
водорасли и литотамниум;

Or. de

Обосновка

Водораслите литотамниум имат високо съдържание на калций и затова вече се 
използват в някои държави членки като съставка при производството на биологични 
растителни алтернативи на млякото. Следователно на равнището на ЕС 
водораслите литотамниум трябва да могат да се използваm в състава на биологични 
продукти.

Изменение 1302
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Приложение II – част IV – точка 2.2.4 – буква б – подточка iii – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- лапачо;

Or. es

Обосновка

Комбуча е биологичен продукт, произведен чрез ферментацията на гъби. Една от 
съставките му е „лапачо“, за която не съществува биологичен вариант.
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Изменение 1303
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано

Предложение за регламент
Приложение II – част ІV – точка 2.2.5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2.5a. Един ароматизант може да 
бъде сертифициран като биологичен, 
ако отговаря на следните специфични 
условия за ароматизантите:

- ако е естествен ароматизант по 
смисъла на член 16, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1334/2008;

- ако съдържа най-малко 95% 
биологични съставки и 
ароматичният компонент съдържа 
най-малко 95% биологични съставки и 
е изключително от земеделски 
произход;

- ако ароматизантът (с изключение 
на сол, вода и разрешени добавки) 
съдържа 100% съставки от 
биологичен произход;

- ако най-много 5% от 
небиологичните съставки от 
земеделски произход в състава на 
ароматичния компонент са получили 
задължителна временна национална 
дерогация в съответствие с 
приложение II, част IV, точка 2.2.4a.

Биологичният ароматизант трябва 
също така да отговаря на общите 
разпоредби на настоящия регламент 
във връзка с производството на храни.

Or. fr

Обосновка

Важно е да се осигури хармонизирано определение за биологичните ароматизанти.
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Изменение 1304
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Приложение II – част ІV – точка 2.2.5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2.5a. В допълнение към 
изискванията, предвидени в 
настоящия регламент, следва да 
бъдат изпълнени следните 
допълнителни изисквания за 
преработката на биологични 
ароматизанти:

1. За биологични ароматизанти се 
считат само ароматични екстракти 
и естествени ароматизанти съгласно 
определението в член 16, параграфи 4 
и 5 от Регламент (ЕО) № 1334/2008.

2. При биологичните ароматизанти 
95% от ароматичните компоненти 
са биологични.

3. При изчисляването на 
процентното съдържание на 
земеделски съставки се разрешават и 
включват само биологични носители.

4. Добавките, разтворителите и 
спомагателните вещества се 
използват в биологична форма, когато 
са налични.

Or. en

Изменение 1305
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Приложение II – част ІV – точка 2.2.5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2.5a. В допълнение към 
изискванията, предвидени в 
настоящия регламент, следва да 
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бъдат изпълнени следните 
допълнителни изисквания за 
преработката на биологични 
ароматизанти:

1. За биологични ароматизанти се 
считат само ароматични екстракти 
и естествени ароматизанти съгласно 
определението в член 16, параграфи 4 
и 5 от Регламент (ЕО) № 1334/2008.

2. При биологичните ароматизанти 
95% от всички ароматични 
компоненти са биологични.

3. При изчисляването на 
процентното съдържание на 
земеделски съставки се разрешават и 
включват само биологични носители.

4. Добавките, разтворителите и 
спомагателните вещества се 
използват в биологична форма, когато 
са налични.

Or. en

Изменение 1306
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Приложение II – част ІV – точка 2.2.5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2.5a. Един ароматизант може да 
бъде сертифициран като биологичен, 
ако отговаря на общите разпоредби 
на настоящия регламент по 
отношение на храните и на следните 
специални условия:

1. ако е естествен ароматизант по 
смисъла на член 16, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1334/2008;

2. ако съдържа най-малко 95% 
биологични съставки и 
ароматичният компонент съдържа 
най-малко 95% биологични съставки и 
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е изключително от земеделски 
произход;

3. ароматизантът (с изключение на
сол, вода и разрешени добавки) трябва 
да съдържа 100% съставки от 
биологичен произход;

Or. fr

Изменение 1307
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано

Предложение за регламент
Приложение II – част IV – точка 3.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1. Без да се засягат разпоредбите в 
раздели 1 и 2 и специалните забрани и 
ограничения, предвидени в точки 3.2. 
— 3.5., се разрешават само тези 
енологични практики, процеси и 
обработки, включително ограниченията, 
предвидени в член 80 и член 83, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 
1308/2013 и в член 3, членове 5 — 9 и 
членове 11 — 14 от Регламент (ЕО) № 
606/2009 и в приложенията към 
посочените регламенти, които са били 
използвани преди 1 август 2010 г.

3.1. Разрешават се само тези енологични 
практики, процеси и обработки, 
включително ограниченията, 
предвидени в член 80 и член 83, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 3/2010 
и в член 5, членове 9 — 11 и членове 14 
— 1 от Регламент (ЕО) № 606/2009 и в 
приложенията към посочените 
регламенти, които са били използвани 
преди 1 август 2010 г.

Or. fr

Обосновка

For reasons of understanding, simplification and the good application of the Regulation by 
operators, it is essential that all oenological practices authorised for the production of 
organic wine are kept within a single document, as is currently the case with Regulation 
203/2012.  This enables oenological practices authorised for conventional wines and those 
for organic wines to be linked together in a more coherent way, with every practice being 
subject prior to its authorisation to the criteria laid down in Article 80(3) of the Single CMO 
Regulation, no 1308/2013.
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Изменение 1308
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано

Предложение за регламент
Приложение II – част V – точка 3.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2 Забранено е използването на 
следните енологични практики, 
процеси и обработки:

заличава се

а) частична концентрация 
посредством охлаждане в 
съответствие с част І, раздел Б, 
точка 1, буква в) от приложение VІІІ 
към Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б) десулфитиране чрез физични 
методи в съответствие с точка 8 
от приложение I А към Регламент 
(ЕО) № 606/2009;

в) обработка с електродиализа за 
осигуряване на тартаратна 
стабилност на виното в 
съответствие с точка 36 от 
приложение I А към Регламент (ЕО) 
№ 606/2009;

г) частично намаляване на 
алкохолното съдържание на виното 
в съответствие с точка 40 от 
приложение I А към Регламент (ЕО) 
№ 606/2009;

д) обработка с катионообменители 
за осигуряване на тартаратна 
стабилност на виното в 
съответствие с точка 43 от 
приложение I А към Регламент (ЕО) 
№ 606/2009.

Or. fr

Обосновка

For reasons of understanding, simplification and the good application of the Regulation by 
operators, it is essential that all oenological practices authorised for the production of 
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organic wine are kept within a single document, as is currently the case with Regulation 
203/2012.  This enables the oenological practices authorised for conventional wines and 
those for organic wines to be set out in a more coherent way, with every practice being 
subject prior to its authorisation to the criteria laid down in Article 80(3) of the Single CMO 
Regulation, no 1308/2013.

Изменение 1309
Херберт Дорфман, Мишел Дантен, Алберто Чирио, Естер Еранс Гарсия, Алдо 
Патричело

Предложение за регламент
Приложение II – част V – точка 3.2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) десулфитиране чрез физични 
методи в съответствие с точка 8 от 
приложение I А към Регламент (ЕО) 
№ 606/2009;

заличава се

Or. en

Изменение 1310
Херберт Дорфман, Мишел Дантен, Естер Еранс Гарсия, Алберто Чирио, Алдо 
Патричело

Предложение за регламент
Приложение II – част V – точка 3.2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обработка с електродиализа за 
осигуряване на тартаратна 
стабилност на виното в 
съответствие с точка 36 от 
приложение I А към Регламент (ЕО) 
№ 606/2009;

заличава се

Or. en

Изменение 1311
Херберт Дорфман, Мишел Дантен, Естер Еранс Гарсия, Алдо Патричело, Алберто 
Чирио
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Предложение за регламент
Приложение II – част V – точка 3.2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) частично намаляване на 
алкохолното съдържание на виното в 
съответствие с точка 40 от 
приложение I А към Регламент (ЕО) 
№ 606/2009;

заличава се

Or. en

Изменение 1312
Херберт Дорфман, Мишел Дантен, Естер Еранс Гарсия, Алдо Патричело, Алберто 
Чирио

Предложение за регламент
Приложение II – част V – точка 3.2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) обработка с катионообменители за 
осигуряване на тартаратна 
стабилност на виното в 
съответствие с точка 43 от 
приложение I А към Регламент (ЕО) 
№ 606/2009.

заличава се

Or. en

Изменение 1313
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано

Предложение за регламент
Приложение II – част V – точка 3.3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при термични обработки в 
съответствие с точка 2 от приложение I 
А към Регламент (ЕО) № 606/2009 
температурата не превишава 70 °C;

a) при термични обработки в 
съответствие с точка 2 от приложение I 
А към Регламент (ЕО) № 606/2009 
температурата не превишава 75 °C;
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Or. fr

Обосновка

Термообработката на вино позволява на винопроизводителите да се справят по-лесно 
с проблемите, свързани с реколтите от развалено грозде, и представлява интересна 
алтернатива на използването на серен диоксид. За здравето е по-добре да не се 
използва сяра, като това дава възможност за задоволяване на търсенето на 
експортните пазари. Топлинната обработка е физичен процес, който не променя 
състава на виното. Повишаването от 70 на 75 ° би подобрило резултатите от тази 
алтернативна практика.

Изменение 1314
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано

Предложение за регламент
Приложение II – част V – точка 3.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.4 Използването на следните 
енологични практики, процеси и 
обработки се преразглежда от 
Комисията преди 1 август 2015 г. с 
оглед на забраняване или 
допълнително ограничаване на 
такива практики:

заличава се

а) термични обработки, както е 
посочено в точка 2 от приложение I 
А към Регламент (ЕО) № 606/2009;

б) използване на йоннообменни 
смоли, както е посочено в точка 20 
от приложение I А към Регламент 
(ЕО) № 606/2009;

в) обратна осмоза в съответствие с 
част І, раздел Б, точка 1, буква б) от 
приложение VІІІ към Регламент 
(ЕС) № 1308/2013.

Or. fr
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Обосновка

Il est important de maintenir ces trois pratiques oenologiques de manière à éviter des 
impasses techniques pour les producteurs: les traitements thermiques sont une alternative à 
l'emploi de l'anhydride sulfureux pouvant provoquer des désagréments sur la santé-les 
résines échangeuses d'ions est une alternative pour l'enrichissement quand celui ci est 
nécessaire. Elle offre une alternative pour les zones de production qui ne peuvent pas utiliser 
de sucre (de saccharose) qui évite des distorsions de concurrence entre les zones pouvant 
recourir au sucre et celles qui ne le peuvent pas.-l'osmose inverse est un procédé physique qui 
joue aussi sur la concentration en sucres des moûts par élimination partielle de l'eau.Ces 
trois techniques qui n'altèrent pas la qualité des vins doivent être maintenues pour les vins 
biologiques.

Изменение 1315
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение II – част V – точка 3.5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.5a. Етикетиране на биологичните 
вина

С цел осигуряване на прозрачност за 
потребителя, върху етикета на 
биологичните вина трябва да 
фигурира следната информация:

a) добавката на дрожди;

б) съдържанието на сулфит в 
съответствие с трите нива: 0-50 мг 
/л, 50-100 мг /л и 100-150 мг /л;

Or. fr

Изменение 1316
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение II – част VІ – точка 1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2. Биологичните дрожди не 
присъстват в биологични храни или 

1.2. Биологичните дрожди не 
присъстват в биологични храни или 
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фуражи едновременно с небиологични 
дрожди.

фуражи едновременно с небиологични 
дрожди. Дрождите, които се 
използват при производството на 
биологични вина, трябва да са 
изключително от биологичен 
произход.

Or. fr

Изменение 1317
Ерик Андрийо, Жан-Пол Дьонано

Предложение за регламент
Приложение II – част VІ – точка 1.3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавянето на до 5 % екстракт от 
небиологични дрожди или автолизат 
към субстрата (изчислен като сухо 
вещество) е позволено при 
производството на биологични 
дрожди, когато те не са в биологична 
форма. 

Or. fr

Обосновка

Биологичните дрожди могат да бъдат получени от различни вещества, включително 
екстракти от дрожди и автолизати. Ако тези вещества не са налични в биологична 
форма в достатъчно количество, те могат да бъдат доставени под формата на 5%-
ов екстракт от обикновени дрожди. Освен това, използването на дрождени 
автолизати позволява също така употребата на амониев фосфат, което е забранено 
съгласно правилата за биологично производство в Съединените щати и трябва да се 
избягва . По този начин могат да бъдат преодолени техническите пречки при износа, 
пред които са изправени някои производители на биологично вино.

Изменение 1318
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Приложение II – част VІ – точка 1.3 – буква б а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) добавянето на до 5 % екстракт от 
небиологични дрожди или автолизат 
към субстрата (изчислен като сухо 
вещество) при производството на 
биологични дрожди.

Or. es

Обосновка

Действащото законодателство, уреждащо производството на биологични дрожди, 
се затяга.

Изменение 1319
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Приложение II – част VІ – точка 1.3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) добавянето на до 5 % екстракт от 
небиологични дрожди или автолизат 
към субстрата (изчислен като сухо 
вещество) е позволено при 
производството на биологични 
дрожди.

Or. fr

Изменение 1320
Норберт Линс

Предложение за регламент
Приложение II – част VІ – точка 1.3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавянето на до 5 % екстракт от 
небиологични дрожди или автолизат 
към субстрата (изчислен като сухо 
вещество) е позволено при  
производството на биологични 
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дрожди.

Or. en

Обосновка

This amendment re-establishes the current rules of production of organic yeast (article 46 a 
regulation 889/2008). Yeast nutrition requires a source of nitrogen, phosphor, vitamins and 
minerals which can only be found in 5 % conventional yeast extract. This disposition was 
recommended in 2008 by an Independent Experts on Provisions on organic yeast.The 
modification of the current rules of production will bring a drastic reduction in the 
availability of organic yeast produced in the EU, which could reduce the availability of the 
global traditional fermented products produced with yeast like organic bread.

Изменение 1321
Йенс Роде

Предложение за регламент
Приложение II – част VІ – точка 1.3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавянето на до 5 % екстракт от 
небиологични дрожди или автолизат 
към субстрата (изчислен като сухо 
вещество) е позволено при  
производството на биологични 
дрожди.

Or. en

Обосновка

This amendment re-establishes the current rules of production of organic yeast (article 46 a 
regulation 889/2008). Yeast nutrition requires a source of nitrogen, phosphor, vitamins and 
minerals which can only be found in 5 % conventional yeast extract. This disposition was 
recommended in 2008 by an Independent Experts on Provisions on organic yeast.The 
modification of the current rules of production will bring a drastic reduction in the 
availability of organic yeast produced in the EU, which could reduce the availability of the 
global traditional fermented products produced with yeast like organic bread.

Изменение 1322
Норберт Линс, Йенс Гизеке
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Предложение за регламент
Приложение V а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Vа

Специфични правила за европейски 
клирингов орган

Pаздел 1

ЗАДАЧА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Задача на клиринговия орган

В бързо развиващия се пазар на 
биологични продукти клиринговият 
орган следва да установи общи 
основни условия за всички оператори 
и да гарантира лоялна конкуренция 
между производителите на 
биологични продукти от Съюза и 
производителите от трети държави. 
Клиринговият орган осигурява 
постоянен обмен на съответна 
информация между операторите и 
отговорните органи и извършва 
проверките, необходими за 
гарантиране на гладкото 
функциониране на сектора. При 
поискване от страна на Комисията, 
клиринговият орган, въз основа на 
резултатите от мониторинга, 
научните открития и 
консултациите със заинтересованите 
страни от сектора на биологичното 
производство и други заинтересовани 
страни, представя оценки във връзка с 
изменението на разпоредбите, 
съдържащи се в настоящия 
регламент или приложенията към 
него.

2. Задължения на клиринговия орган

Клиринговият орган има следните 
задължения:

а) предоставяне на научни съвети и  
оказване на техническа помощ за по-
доброто прилагане и необходимия 
мониторинг по отношение на 
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спазването на настоящия регламент;

б) събиране, анализиране, хостване и 
обобщаване на тези научни и 
технически данни в съответствие с 
настоящия регламент, които са от 
значение за прилагането на 
регламента в държавите членки и 
трети държави;

в) създаване на комуникационни 
процедури и комуникационни 
инструменти и започване на обмен на 
данни и информация между 
клиринговия орган, държавите членки 
и органите по акредитация в 
съответствие с настоящия 
регламент;

г) оказване на подкрепа за 
признаването и мониторинга на 
контролните и надзорните органи в 
трети държави;

д) координиране на еднаквото 
прилагане на контрола, както и 
координиране на информацията и 
мерките във връзка с предполагаеми 
нарушения, които засягат няколко 
държави членки или трети държави 
(членове 20а и 26б);

е) управление и актуализиране на 
всички съответни регистри на 
признати контролни органи от 
трети държави и надзорни органи, 
акредитирани съгласно член 29, 
параграф 4;

ж) улесняване и координиране на 
процеса на разрешаване на 
еквивалентни стандарти съгласно 
член 30б, и съответно управление и 
актуализиране на регистъра на 
еквивалентните стандарти, 
включително предоставяне на 
информация за несъответствия с 
нормативната уредба на Съюза;

з) улесняване и координиране на 
процедурата за оценка на веществата 
и преразглеждане на списъците с 
разрешените процедури и вещества в 
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съответствие с член 19;

и) мониторинг и координация на 
развитието в областта на 
биологичните семена и на пазара за 
биологични фуражи;

Or. de

Обосновка

Точното наименование на този Европейски клирингов орган и подробностите във 
връзка с неговата структура ще трябва да бъдат посочени на друго място в 
настоящия регламент. Следва да се обърне внимание на това дали правомощията на 
съответния отдел на Хранителната и ветеринарна служба към Европейската 
комисия могат да бъдат променени/разширени, така че да включват горепосочените 
задължения. Броят на служителите в този отдел следва да бъде увеличен съответно. 
Това ще премахне необходимостта от създаването на нов орган.
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