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Pozměňovací návrh 1149
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.1.1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) po dobu 12 měsíců v případě skotu 
chovaného k produkci masa, a v každém 
případě alespoň po dobu tří čtvrtin jeho 
života;

a) po dobu 12 měsíců v případě skotu 
chovaného k produkci masa;

Or. de

Odůvodnění

V zájmu proveditelnosti těchto ustanovení musí být zrušeny odkazy na lhůty pro hovězí 
dobytek, ovce a kozy.

Pozměňovací návrh 1150
Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.1.1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) po dobu 12 měsíců v případě skotu 
chovaného k produkci masa, a v každém 
případě alespoň po dobu tří čtvrtin jeho 
života;

a) po dobu 12 měsíců v případě skotu 
chovaného k produkci masa;

Or. en

Odůvodnění

Dodatečný požadavek na to, aby byla zvířata chována v souladu s pravidly ekologické 
produkce alespoň po dobu tří čtvrtin svého života, ztěžuje prodej masa ekologického původu z 
dojnic převedených z konvenčních chovů. Tento požadavek se stejně nikdy nepoužije ve všech 
případech. I velmi staré krávy mohou být převedeny během dvou let, pokud se použije 
současný převod půdy a zvířat. Proto se domníváme, že tato administrativní zátěž není 
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logická, a navhrneme zjednodušení a jasné a přesné přechodné období. Pro skot by mělo 
stačit přechodné období v délce 12 měsíců.

Pozměňovací návrh 1151
Marian Harkin

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.1.2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) bez ohledu na písmeno a) mají býci 
starší jednoho roku přístup na pastvinu 
nebo na otevřené prostranství;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1152
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.1.2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud mají skot, ovce a kozy přístup na 
pastvinu v období pastvy a pokud systém 
zimního ustájení umožňuje zvířatům 
volnost pohybu, je možné upustit 
od povinnosti umožnit přístup na otevřená 
prostranství v zimních měsících;

c) skot, ovce a kozy by měly mít v zimních 
měsících stálý přístup na otevřená 
prostranství alespoň na několik hodin 
denně, kdykoli to podmínky dovolí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1153
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.1.2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 

d) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
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1.4.2.2, pochází nejméně 90 % krmiva z 
daného hospodářství nebo v případě, že to 
není proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími z téhož regionu;

1.4.2.2, pochází nejméně 60 % krmiva z 
daného hospodářství, nebo pokud to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími;

Or. en

Pozměňovací návrh 1154
Fredrick Federley

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.1.2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, pochází nejméně 90 % krmiva z 
daného hospodářství nebo v případě, že to 
není proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími z téhož regionu;

d) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, pochází nejméně 60 % krmiva z 
daného hospodářství nebo v případě, že to 
není proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími;

Or. en

Pozměňovací návrh 1155
Clara Eugenia Aguilera García

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.1.2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, pochází nejméně 90 % krmiva z 
daného hospodářství nebo v případě, že to 
není proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími z téhož regionu;

d) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, pochází nejméně 60 % krmiva z 
daného hospodářství nebo v případě, že to 
není proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími;

Or. es
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Pozměňovací návrh 1156
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.1.2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, pochází nejméně 90 % krmiva z 
daného hospodářství nebo v případě, že to 
není proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími z téhož regionu;

d) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, se nejméně 60 % krmiva získává
především z daného hospodářství nebo v 
případě, že to není proveditelné, je 
vyprodukováno ve spolupráci s jinými 
ekologickými hospodářstvími z téhož 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1157
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.1.2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, pochází nejméně 90 % krmiva z 
daného hospodářství nebo v případě, že to 
není proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími z téhož regionu;

d) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, pochází nejméně 60 % krmiva 
především z daného hospodářství nebo v 
případě, že to není proveditelné, je 
vyprodukováno ve spolupráci s jinými 
ekologickými hospodářstvími z téhož 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1158
Annie Schreijer-Pierik

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.1.2 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) systémy odchovu skotu, ovcí a koz jsou 
založeny na maximálním využívání pastvin 
podle jejich dostupnosti v různých 
obdobích roku. Nejméně 60 % sušiny 
v denní krmné dávce skotu, ovcí a koz 
pochází z objemných, čerstvých, sušených 
nebo silážovaných krmiv. Je povoleno 
snížení na 50 % u zvířat chovaných 
k produkci mléka, a to na maximální 
dobu tří měsíců na začátku laktace;

e) systémy odchovu skotu, ovcí a koz jsou 
založeny na maximálním využívání pastvin 
podle jejich dostupnosti v různých 
obdobích roku a pouze tehdy, pokud to 
okolnosti dovolí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1159
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.1.2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) systémy odchovu skotu, ovcí a koz jsou 
založeny na maximálním využívání pastvin 
podle jejich dostupnosti v různých 
obdobích roku. Nejméně 60 % sušiny 
v denní krmné dávce skotu, ovcí a koz 
pochází z objemných, čerstvých, sušených 
nebo silážovaných krmiv. Je povoleno 
snížení na 50 % u zvířat chovaných 
k produkci mléka, a to na maximální dobu 
tří měsíců na začátku laktace;

e) systémy odchovu skotu, ovcí a koz jsou 
založeny na maximálním využívání pastvin 
podle jejich dostupnosti v různých 
obdobích roku. Plemena se vybírají na 
základě jejich místní přizpůsobitelnosti 
podmínkám pro pastvu a jejich vhodnosti 
s ohledem na další ustanovení ohledně 
potravy, včetně požadavků na objemná, 
čerstvá, sušená nebo silážovaná krmiva.
Nejméně 60 % sušiny v denní krmné dávce 
skotu, ovcí a koz pochází z objemných, 
čerstvých, sušených nebo silážovaných 
krmiv. Je povoleno snížení na 50 % u 
zvířat chovaných k produkci mléka, a to na 
maximální dobu tří měsíců na začátku 
laktace;

Or. en

Pozměňovací návrh 1160
Marian Harkin
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Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.1.2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) systémy odchovu skotu, ovcí a koz jsou 
založeny na maximálním využívání pastvin 
podle jejich dostupnosti v různých 
obdobích roku. Nejméně 60 % sušiny 
v denní krmné dávce skotu, ovcí a koz 
pochází z objemných, čerstvých, sušených 
nebo silážovaných krmiv. Je povoleno 
snížení na 50 % u zvířat chovaných 
k produkci mléka, a to na maximální dobu 
tří měsíců na začátku laktace;

e) systémy odchovu skotu, ovcí a koz jsou 
založeny na maximálním využívání pastvin 
podle jejich dostupnosti v různých 
obdobích roku, pokud to okolnosti dovolí. 
Nejméně 60 % sušiny v denní krmné dávce 
skotu, ovcí a koz pochází z objemných, 
čerstvých, sušených nebo silážovaných 
krmiv. Je povoleno snížení na 50 % u 
zvířat chovaných k produkci mléka, a to na 
maximální dobu tří měsíců na začátku 
laktace;

Or. en

Pozměňovací návrh 1161
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.1.2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) všechna sající mláďata skotu, ovcí a koz 
jsou krmena přednostně mateřským 
mlékem, a to minimálně po dobu tří měsíců 
u skotu a 45 dnů u ovcí a koz.

f) všechna sající mláďata skotu, ovcí a koz 
jsou krmena přednostně mateřským 
mlékem nebo přírodním mlékem, a to 
minimálně po dobu tří měsíců u skotu a 45 
dnů u ovcí a koz.

Or. de

Pozměňovací návrh 1162
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.1.3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vazné ustájení dobytka, skotu a ovcí je 
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trvale zakázáno, a to včetně období, kdy 
pastva není možná. Výjimky se udělují 
pouze pro jednotlivá zvířata na omezenou 
dobu, pokud je to odůvodněno 
z veterinárního hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 1163
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.1.3 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) všechny typy ustájení umožní zvířatům 
stálý přístup na otevřená prostranství a 
tedy i možnost pohybu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1164
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.1.3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bez ohledu na čl. 3 odst. 1 první 
pododstavec písm. a) a čl. 3 odst. 1 druhý 
pododstavec směrnice Rady 2008/119/ES70

je zakázáno ustájení telat starších jednoho 
týdne v jednotlivých boxech, pokud se 
nejedná o jednotlivá zvířata a o omezenou 
dobu, a to pouze pokud to je odůvodněno z 
veterinárního hlediska.

c) bez ohledu na čl. 3 odst. 1 první 
pododstavec písm. a) a čl. 3 odst. 1 druhý 
pododstavec směrnice Rady 2008/119/ES70

je zakázána jakákoli forma individuálního 
ustájení, včetně ustájení telat 
v jednotlivých boxech, pokud se nejedná 
o jednotlivá zvířata a o omezenou dobu, a 
to pouze pokud to je odůvodněno z 
veterinárního hlediska. Jsou-li telata z 
veterinárních důvodů chována 
v jednotlivých boxech, musí mít tento box 
pevnou podlahu s podestýlkou ze slámy. 
Tele by mělo být schopné se snadno otočit, 
pohodlně si lehnout a mít možnost 
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vizuálního kontaktu s ostatními telaty. 
Jestliže se nepraktikuje odchov společně 
s matkou, skupinový chov mladých telat je 
povolen pouze po dosažení věku jednoho 
týdne. 

__________________ __________________
70 Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. 
prosince 2008, kterou se stanoví minimální 
požadavky pro ochranu telat (Úř. věst. L 
10, 15.1.2009, s. 7).

70 Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. 
prosince 2008, kterou se stanoví minimální 
požadavky pro ochranu telat (Úř. věst. L 
10, 15.1.2009, s. 7).

Or. en

Pozměňovací návrh 1165
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.2.2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koně a jiní lichokopytníci mají přístup 
na pastvinu, kdykoli to podmínky dovolí;

a) koně a jiní lichokopytníci mají během 
roku, kdy je k dispozici čerstvá tráva,
přístup na pastvu. V obdobích, kdy čerstvá 
tráva k dispozici není, by koně a jiní 
lichokopytníci měli mít přístup 
k objemnému krmivu a venkovním 
zařízením, které jim umožní přirozené 
chování;

Or. en

Pozměňovací návrh 1166
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.2.2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud mají koně a jiní lichokopytníci 
přístup na pastvinu v období pastvy 
a pokud systém zimního ustájení 
umožňuje zvířatům volnost pohybu, je 

vypouští se
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možné upustit od povinnosti umožnit 
přístup na otevřená prostranství v zimních 
měsících;

Or. en

Pozměňovací návrh 1167
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.2.2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, pochází nejméně 90 % krmiva z 
daného hospodářství nebo v případě, že to
není proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími z téhož regionu;

c) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, pochází nejméně 60 % krmiva z 
daného hospodářství, nebo pokud to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími;

Or. en

Pozměňovací návrh 1168
Fredrick Federley

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.2.2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, pochází nejméně 90 % krmiva z 
daného hospodářství nebo v případě, že to 
není proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími z téhož regionu;

c) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, pochází nejméně 60 % krmiva z 
daného hospodářství nebo v případě, že to 
není proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1169
Clara Eugenia Aguilera García

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.2.2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, pochází nejméně 90 % krmiva z 
daného hospodářství nebo v případě, že to 
není proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími z téhož regionu;

c) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, pochází nejméně 60 % krmiva z 
daného hospodářství nebo v případě, že to 
není proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími;

Or. es

Pozměňovací návrh 1170
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.2.2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, pochází nejméně 90 % krmiva z 
daného hospodářství nebo v případě, že to 
není proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími z téhož regionu;

c) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, se nejméně 60 % krmiva získává 
především z daného hospodářství nebo v 
případě, že to není proveditelné, je 
vyprodukováno ve spolupráci s jinými 
ekologickými hospodářstvími z téhož 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1171
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.2.2 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, pochází nejméně 90 % krmiva z 
daného hospodářství nebo v případě, že to 
není proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími z téhož regionu;

c) s výjimkou období, kdy dochází k 
sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 
1.4.2.2, pochází nejméně 60 % krmiva 
především z daného hospodářství nebo v 
případě, že to není proveditelné, je 
vyprodukováno ve spolupráci s jinými 
ekologickými hospodářstvími z téhož 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1172
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.2.2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) systémy odchovu koní a jiných 
lichokopytníků jsou založeny na 
maximálním využívání pastvin podle jejich 
dostupnosti v různých obdobích roku. 
Nejméně 60 % sušiny v denní krmné dávce 
koní a jiných lichokopytníků pochází 
z objemných, čerstvých, sušených nebo 
silážovaných krmiv;

d) systémy odchovu koní a jiných 
lichokopytníků jsou založeny na 
maximálním využívání pastvin podle jejich 
dostupnosti v různých obdobích roku. 
Pokud není možné dosáhnout vyššího 
podílu objemných krmiv, použijí se 
následující minimální pravidla, přičemž je 
jsou dodrženy požadavky na výživu, zdraví 
a dobré životní podmínky plemen:
Nejméně 60 % sušiny v denní krmné dávce 
koní a jiných lichokopytníků pochází 
z objemných, čerstvých, sušených nebo 
silážovaných krmiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1173
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.2.2 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) sající mláďata koní a jiných 
lichokopytníků jsou krmena přednostně 
mateřským mlékem, a to minimálně po 
dobu tří měsíců.

e) sající mláďata koní a jiných 
lichokopytníků jsou krmena přednostně 
mateřským mlékem přímo od matky až do 
okamžiku přirozeného odstavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1174
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.2.3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podlahy pro ustájení koní a jiných 
lichokopytníků jsou hladké, nikoli však 
kluzké. Nejméně polovina minimální 
plochy podlahy v uzavřených prostorách 
podle tabulky obsahující minimální plochy 
pro koně a jiné lichokopytníky uvedené 
v bodě 2.2.4 je pevná, a netvoří ji tedy 
roštová podlážka nebo mřížová konstrukce;

a) podlahy pro ustájení koní a jiných 
lichokopytníků jsou hladké, nikoli však 
kluzké. Celá minimální plocha podlahy
v uzavřených prostorách podle tabulky 
obsahující minimální plochy pro koně a 
jiné lichokopytníky uvedené v bodě 2.2.4 
je pevná, a netvoří ji tedy roštová podlážka 
nebo mřížová konstrukce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1175
José Bové

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2a. Chov králíků

i) Intenzita chovu splňuje tyto podmínky:

Uzavřené prostory:

- chovné králice a jejich vrh: 0.4 m²

- samci a březí králice: 0.3 m²

- králíci na výkrm: 0.15 m²



AM\1066371CS.doc 15/15 PE560.821v01-00

CS

Otevřená prostranství (mobilní ohrady):

- chovné králice a jejich vrh: 2.4 m²

- samci a březí králice: 2 m²

- králíci na výkrm: 0.4 m²

ii) Přechod králíků určených k chovu:

U každého přechodu samců a samic mimo 
ekologický chov do chovu ekologického 
musí být uplatněno přechodné období 
trvající nejméně tři měsíce, v jehož 
průběhu musí být dodržována pravidla 
stanovená v těchto specifikacích.

iii) Chov:

K prvnímu páření plemenných králíků 
dochází nejdříve ve věku 16 týdnů. Každá 
samice může mít maximálně 6 vrhů ročně.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1176
Franc Bogovič

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2a. Odchov králíků

2.7.1. Přechod na ekologickou produkci

Králíky a produkty z nich lze považovat za 
ekologické, pokud je dodrženo přechodné 
období v délce nejméně 3 měsíců.

2.7.2. Zvláštní podmínky ustájení a 
intenzity chovu

Pokud jde o podmínky ustájení a intenzitu 
chovu, uplatňují se následující se 
pravidla:

a) králíci musí mít vždy k dispozici seno 
s výjimkou období vegetace, kdy musí mít 
k dispozici čerstvou píci;

b) kromě krmiva uvedeného v předchozím 
odstavci musí mít králíci vždy k dispozici 
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větve s kůrou k jejich ohlodávání;

c) počet zvířat v budově nesmí překročit:

i) odstavená zvířata až do věku osmi 
týdnů: 8 zvířat na m2 vnitřní plochy 
budovy;

ii) zvířata starší osmi týdnů: 6 zvířat na m2 

vnitřní plochy budovy;

d) vnitřní plocha budovy musí být čistá, 
suchá a právně upravená jako prostor 
s podestýlkou umožňující polohu vleže. Až 
50 % vnitřní plochy budovy, která by 
v tomto období měla být pokryta 
podestýlkou, může tvořit roštová podlážka;

e) doporučuje se, aby oddělené chovné 
jednotky v budově měly několik pater. 
Mají-li tyto jednotky v budově několik 
pater, nejsou prostranství ve vyšších 
patrech započítána do celkové rozlohy 
uzavřených prostor budovy. Prostranství 
ve vyšších patrech musí být vybudována 
z pevného materiálu či materiálu stále 
pokrytého podestýlkou;

f) zvířata musí mít přístup k otevřeným 
prostranstvím. Nemají-li přístup 
k otevřeným prostranstvím, musí mít 
k dispozici výběh, jenž může být krytý. 
Výběh musí být zabezpečen a snadno 
přístupný za účelem úklidu;

g) minimální velikost vnější plochy je 
0,125 m2 na zvíře nebo 8 zvířat na m2;

h) odchov zvířat musí probíhat ve 
skupinách až do věku 6 měsíců;

Oddělený odchov jednotlivých zvířat není 
povolen s výjimkou případů, kdy je to na 
omezenou dobu a existuje pádný důvod, 
například prevence nákazy či veterinární 
péče, nebo v průběhu porodu a laktace a 
pro účely přechodu chovného zvířete.

Or. sl

Odůvodnění

Spotřebitelé v rostoucí míře požadují ekologické produkty z volně žijících zvířat a králíků. 
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Z toho důvodu je třeba zavést na evropské úrovni také jednotná pravidla pro odchov jelena 
lesního, muflonů, daňka evropského a králíků.

Pozměňovací návrh 1177
Peter Jahr

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3. [...] vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pravidla platná podle nařízení 834/2007 a 889/2008 zůstanou v platnosti, dokud nebude 
předložena (revidovaná) zpráva o ekologickém chovu prasat a drůbeže podle čl. 35 odst. 1a.

Pozměňovací návrh 1178
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 40 % krmiva pochází z daného 
hospodářství, nebo pokud to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1179
Fredrick Federley

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.2 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 40 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1180
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 40 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu; je nezbytné zohlednit zvláštnosti 
nejvzdálenějších regionů.

Prostřednictvím prováděcích aktů Komise 
stanoví možnost zohledňovat zvláštnosti 
nejvzdálenějších regionů.

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné zohledňovat zvláštnosti nejvzdálenějších regionů, které se mohou potýkat 
s problémem dodávek na krátkou vzdálenost.

Pozměňovací návrh 1181
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.2 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 40 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu. Je nezbytné zohlednit zvláštnosti 
nejvzdálenějších regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1182
Clara Eugenia Aguilera García

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 20 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci;

Or. es

Pozměňovací návrh 1183
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 20 % krmiva se získává 
především z daného hospodářství nebo v 
případě, že to není proveditelné, je 
vyprodukováno ve spolupráci s jinými 
ekologickými hospodářstvími nebo výrobci 
krmiv z téhož regionu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1184
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 20 % krmiva pochází 
především z daného hospodářství nebo v 
případě, že to není proveditelné, je 
vyprodukováno ve spolupráci s jinými 
ekologickými hospodářstvími nebo výrobci 
krmiv z téhož regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1185
Marian Harkin

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 20 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1186
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.2 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 20 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1187
Annie Schreijer-Pierik

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 20 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1188
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 20 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1189
Fredrick Federley

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.2 – odst. 1 – písm. c – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vždy je v dostatečném množství 
dostupná čistá a čerstvá voda.

Or. en

Pozměňovací návrh 1190
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Aby byly splněny základní požadavky 
na výživu ekologických prasat, zejména 
pokud jde o proteiny a základní 
aminokyseliny, a pokud zemědělec 
nemůže získat suroviny s vysokým 
obsahem proteinů získané výhradně 
z produkce ekologického krmiva, je u 
prasat a drůbeže povoleno používat 
neekologické suroviny s vysokým 
obsahem proteinů.

Maximální procentní podíl 
neekologických surovin s vysokým 
obsahem proteinů v krmivech povolený na 
dobu 12 měsíců činí u těchto druhů 5 %.

Hodnoty se vypočítají každý rok jako 
procentní podíl sušeného krmiva 
zemědělského původu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1191
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prasnice se chovají ve skupinách, kromě 
období konce březosti a období kojení;

c) prasnice se chovají ve skupinách, kromě 
období konce březosti a období kojení, 
během nichž má prasnice možnost 
volného pohybu ve svém kotci a je 
uvázána pouze na krátkou dobu, je-li to 
zcela nezbytné. Bez ohledu na další 
požadavky na slámu, musí mít prasnice 
několik dní před očekávaným porodem 
k dispozici dostatečné množství slámy 
nebo jiného vhodného přírodního 
materiálu, aby mohly vyjádřit svou 
potřebu stavění hnízda.

Or. en

Pozměňovací návrh 1192
Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oblasti volného pohybu umožňují 
prasatům kálet a rýt. Pro účely rytí mohou 
být použity různé substráty.

e) oblasti volného pohybu umožňují 
prasatům kálet a být aktivní. Pro účely 
aktivity mohou být použity různé 
pomůcky.

Or. en

Odůvodnění

Prasata by měla mít v oblastech volného pohybu různé prvky pro aktivitu, avšak materiál pro 
rytí je náročný kvůli srážkám a odvádění statkových hnojiv. Pomůcky pro rytí mohou být 
umístěny i uvnitř kotce, zatímco venku mohou být umístěny jiné prvky, které podpoří aktivitu 
prasat.
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Pozměňovací návrh 1193
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha 2 – oddíl 2 – část 2 – bod 2.3 – podbod 2.3.3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oblasti volného pohybu umožňují 
prasatům kálet a rýt. Pro účely rytí mohou
být použity různé substráty.

e) oblasti volného pohybu umožňují 
prasatům kálet a rýt. Pro účely rytí může
být použit další manipulační materiál, 
avšak rytí vyžaduje přístup k půdě a 
slámě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1194
Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.4. – odst. 2 - tabulka

Znění navržené Komisí

Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení prasat se stanoví takto:
Uzavřené prostory
(čistá plocha, kterou mají zvířata k dispozici)

Otevřená prostranství
(plocha pro volný pohyb mimo 
pastviny)

Minimální živá 
hmotnost (kg)

M2/hlavu M2/hlavu

Prasnice po porodu se selaty 
do stáří 40 dní

7,5 na prasnici 2,5

Prasata na výkrm až 50 0,8 0,6
až 85 1,1 0,8
až 110 1,3 1

Selata starší 40 dní a do 
30 kg

0,6 0,4

Chovná prasata 2,5 na samici 1,9
6 na samce 8,0

Pokud se kotce 
používají k přirozené 
plemenitbě: 10 m2 na 
kance.

Pozměňovací návrh
Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení prasat se stanoví takto:

Uzavřené prostory Otevřená prostranství
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(čistá plocha, kterou mají zvířata k dispozici) (plocha pro volný pohyb mimo 
pastviny)

Minimální živá 
hmotnost (kg)

M2/hlavu M2/hlavu

Prasnice po porodu se selaty 
do stáří 40 dní

7,5 na prasnici 2,5

Prasata na výkrm až 50 0,8 0,6
až 85 1,1 0,8
až 110 1,3 1
více než 110 1,5 1,2

Selata starší 40 dní a do 
30 kg

0,6 0,4

Chovná prasata 2,5 na samici 1,9
6 na samce 8,0
Pokud se kotce 
používají k přirozené 
plemenitbě: 10 m2 na 
kance.

Or. it

Pozměňovací návrh 1195
Marian Harkin

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.4. – odst. 2 - tabulka

Znění navržené Komisí

Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení prasat se stanoví takto:
Uzavřené prostory
(čistá plocha, kterou mají zvířata k dispozici)

Otevřená prostranství
(plocha pro volný pohyb mimo 
pastviny)

Minimální živá 
hmotnost (kg)

M2/hlavu M2/hlavu

Prasnice po porodu se selaty 
do stáří 40 dní

7,5 na prasnici 2,5

Prasata na výkrm až 50 0,8 0,6
až 85 1,1 0,8
až 110 1,3 1

Selata starší 40 dní a do 
30 kg

0,6 0,4

Chovná prasata 2,5 na samici 1,9
6 na samce 8,0
Pokud se kotce 
používají k přirozené 
plemenitbě: 10 m2 na 
kance.

Pozměňovací návrh
Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení prasat se stanoví takto:

Uzavřené prostory
(čistá plocha, kterou mají zvířata k dispozici)

Otevřená prostranství
(plocha pro volný pohyb mimo 
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pastviny)
Minimální živá 
hmotnost (kg)

M2/hlavu M2/hlavu

Prasnice po porodu se selaty 
do stáří 40 dní

7,5 na prasnici 2,5

Prasata na výkrm až 50 0,8 0,6
až 85 1,1 0,8
až 110 1,5 1,2

Selata starší 40 dní a do 
30 kg

0,6 0,4

Chovná prasata 2,5 na samici 1,9
6 na samce 8,0
Pokud se kotce 
používají k přirozené 
plemenitbě: 10 m2 na 
kance.

Or. it

Pozměňovací návrh 1196
Fredrick Federley

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.3.4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prasnice po porodu se selaty do stáří 40 
dní: 0–21 dní 6,0 m2, 22–40 dní 7,5 m2;

Or. en

Pozměňovací návrh 1197
Peter Jahr

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4. [...] vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pravidla platná podle nařízení 834/2007 a 889/2008 zůstanou v platnosti, dokud nebude 
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předložena (revidovaná) zpráva o ekologickém odchovu prasat a drůbeže podle čl. 35 odst. 
1a.

Pozměňovací návrh 1198
Ulrike Müller

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4. [...] vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pravidla týkající se drůbeže podle platných nařízení 834/2007 a 889/2008 zůstanou 
v platnosti (dokud nebude předložena (revidovaná) zpráva o ekologickém chovu prasat a 
drůbeže podle čl. 35 odst. 1a).

Pozměňovací návrh 1199
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo možné považovat drůbež 
a produkty z ní za ekologické, musí se 
pravidla produkce stanovená v tomto 
nařízení uplatňovat alespoň:

Aby bylo možné považovat drůbež 
a produkty z ní za ekologické, musí se 
pravidla produkce stanovená v tomto 
nařízení, včetně pravidel týkajících se 
původu drůbeže, uplatňovat alespoň:

Or. en

Pozměňovací návrh 1200
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.1 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Jsou zakázány linie drůbeže s rychlým 
růstem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1201
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Drůbež je buď odchována až do dosažení 
minimálního věku, nebo pochází z linií 
drůbeže s pomalým růstem definovaných 
příslušným orgánem. Pokud zemědělec 
nevyužívá linie drůbeže s pomalým 
růstem, činí minimální věk při porážce:

Drůbež určená pro produkci masa musí 
být získána z linií drůbeže s pomalým 
růstem přizpůsobených k odchovu 
na otevřených prostranstvích, jejichž 
průměrný denní přírůstek dosahuje u 
kuřat 35 g/den. Členské státy mohou 
stanovit přísnější kritéria pro pomalý růst.

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu zachování kvality a dobrých životních podmínek zvířat je důležité zajistit, aby 
ekologická drůbež určená k produkci masa, zejména pak kuřata, pocházela z linií drůbeže 
s pomalým růstem. Pro zajištění kvalitního masa je tato skutečnost hlavním kritériem, spíše 
než odolnost nebo přizpůsobení se odchovu drůbeže na otevřených prostranstvích. Definice 
linií drůbeže s pomalým růstem jsou v jednotlivých členských státech velmi odlišné. Podle 
studií provedených Komisí se přírůstek pohybuje v rozmezí 25 až 45 g/den. Je tudíž zapotřebí 
větší harmonizace. 

Pozměňovací návrh 1202
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Drůbež je buď odchována až do dosažení Drůbež určená pro produkci masa musí 
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minimálního věku, nebo pochází z linií 
drůbeže s pomalým růstem definovaných 
příslušným orgánem. Pokud zemědělec 
nevyužívá linie drůbeže s pomalým 
růstem, činí minimální věk při porážce:

být získána z linií drůbeže s pomalým 
růstem přizpůsobených k odchovu 
na otevřených prostranstvích, jejichž 
průměrný denní přírůstek dosahuje u 
kuřat 35 g/den. Členské státy mohou 
stanovit přísnější kritéria pro pomalý růst.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1203
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Drůbež je buď odchována až do dosažení 
minimálního věku, nebo pochází z linií 
drůbeže s pomalým růstem definovaných 
příslušným orgánem. Pokud zemědělec 
nevyužívá linie drůbeže s pomalým 
růstem, činí minimální věk při porážce:

Drůbež pochází z linií drůbeže s pomalým 
růstem, které splňují stanovené omezené 
rychlosti denního růstu slučitelné 
s minimální věkovou hranicí pro odchov u 
každého druhu. Tyto rychlosti růstu jsou 
stanoveny v tomto nařízení. Minimální
věk při porážce činí:

Or. en

Pozměňovací návrh 1204
Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Drůbež je buď odchována až do dosažení 
minimálního věku, nebo pochází z linií 
drůbeže s pomalým růstem definovaných 
příslušným orgánem. Pokud zemědělec 
nevyužívá linie drůbeže s pomalým růstem, 
činí minimální věk při porážce:

Drůbež je buď odchována až do dosažení 
minimálního věku, nebo pochází z linií 
drůbeže s pomalým růstem definovaných 
příslušným orgánem Komise. Pokud 
zemědělec nevyužívá linie drůbeže 
s pomalým růstem, činí minimální věk při 
porážce:
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Or. en

Odůvodnění

Definici linií drůbeže s pomalým růstem by měla stanovit Komise. Vzhledem k účasti 
členských států v rozhodovacím procesu panují v praxi značné rozdíly, což vede k narušení 
trhu. Definice linií drůbeže s pomalým růstem, které členské státy vypočítaly na základě 
maximální denní rychlosti růstu, se pohybují v rozmezí od 28 do 50 g/den, což odpovídá 
rozdílu v době produkce kuřete čítajícím 34 dní.

Pozměňovací návrh 1205
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 81 dnů u kuřat; a) 70 dnů u kuřat;

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu souladu s většinou evropských postupů se navrhuje stanovit minimální věk kuřat na 
70 dní, což odpovídá minimální době pro přechod na ekologickou produkci stanovené v bodě 
2.4.1 přílohy II návrhu nařízení.

Pozměňovací návrh 1206
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení
Příloha 2 – oddíl 2 – část 2 – bod 2.4 – podbod 2.4.2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) 140 dnů u krocanů a hus na pečení; h) 140 dnů u krocanů a krůt a hus na 
pečení prodávaných v celku;

Or. fr
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Odůvodnění

Navrhovaný minimální věk byl převzat z platné přílohy IV nařízení (ES) č. 543/2008, pokud 
jde o obchodní normy pro způsoby chovu: viz písmeno d) „tradiční volný výběh“ a odlišení 
krocanů a krůt jako dělené maso nebo maso vcelku stejně jako v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 1207
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) 140 dnů u krocanů a hus na pečení; h) 140 dnů u krocanů a krůt a hus na 
pečení prodávaných v celku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1208
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.2 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) 100 dnů u krůt. i) 98 dnů u krůt určených k prodeji jako 
dělené krůtí maso a 126 dnů u krocanů 
určených k prodeji jako dělené krocaní
maso.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1209
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.2 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) 100 dnů u krůt. i) 98 dnů u krůt určených k prodeji jako 
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dělené krůtí maso,

Or. fr

Odůvodnění

Navrhovaný minimální věk byl převzat z platné přílohy IV nařízení (ES) č. 543/2008, pokud 
jde o obchodní normy pro způsoby chovu: viz písmeno d) „tradiční volný výběh“ a odlišení 
krocanů a krůt jako dělené maso nebo maso vcelku stejně jako v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 1210
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.2 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) 126 dnů u krocanů určených k prodeji 
jako dělené krocaní maso.

Or. fr

Odůvodnění

Navrhovaný minimální věk byl převzat z platné přílohy IV nařízení (ES) č. 543/2008, pokud 
jde o obchodní normy pro způsoby chovu: viz písmeno d) „tradiční volný výběh“ a odlišení 
krocanů a krůt jako dělené maso nebo maso vcelku stejně jako v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 1211
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nosnice musí být získávány z linií 
přizpůsobených k odchovu na otevřených 
prostranstvích.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1212
Marian Harkin

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při nedostatečném množství ekologicky 
chovaných rodičovských slepic v případě, 
že se hejno tvoří nově, obnovuje se nebo 
se vytváří opětovně, lze do jednotky
ekologické produkce přivést drůbež mimo 
ekologický chov, pokud jsou kuřice 
určené k produkci vajec a drůbež chovaná 
na maso mladší tří dnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1213
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při nedostatečném množství ekologicky 
chovaných rodičovských slepic v případě, 
že se hejno tvoří nově, obnovuje se nebo 
se vytváří opětovně, lze do jednotky 
ekologické produkce přivést drůbež mimo 
ekologický chov, pokud jsou kuřice 
určené k produkci vajec a drůbež chovaná 
na maso mladší tří dnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1214
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.3 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 40 % krmiva pochází z daného 
hospodářství, nebo pokud to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci;

Or. en

Pozměňovací návrh 1215
Fredrick Federley

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 40 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1216
Clara Eugenia Aguilera García

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 20 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv;
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Or. es

Pozměňovací návrh 1217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 20 % krmiva se získává 
především z daného hospodářství nebo v 
případě, že to není proveditelné, je 
vyprodukováno ve spolupráci s jinými 
ekologickými hospodářstvími nebo výrobci 
krmiv z téhož regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1218
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 20 % krmiva pochází 
především z daného hospodářství nebo v 
případě, že to není proveditelné, je 
vyprodukováno ve spolupráci s jinými 
ekologickými hospodářstvími nebo výrobci 
krmiv z téhož regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1219
Marian Harkin

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.3 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 20 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1220
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 20 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1221
Annie Schreijer-Pierik

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 20 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1222
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

a) nejméně 20 % krmiva pochází z daného 
hospodářství nebo v případě, že to není 
proveditelné, je vyprodukováno ve 
spolupráci s jinými ekologickými 
hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1223
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vodní ptactvo má v zájmu uspokojení 
druhově specifických potřeb a požadavků 
na dobré životní podmínky přístup 
k tekoucí vodě, rybníku, jezeru nebo tůni 
vždy, kdy to povětrnostní a hygienické 
podmínky dovolují; pokud to povětrnostní 
podmínky nedovolují, má přístup k vodě, 
která ptákům umožňuje ponořit hlavu, aby 
si mohli čistit peří;

b) vodní ptactvo má v zájmu uspokojení 
druhově specifických potřeb a požadavků 
na dobré životní podmínky přístup 
k tekoucí vodě, rybníku, jezeru nebo tůni 
vždy, kdy to povětrnostní a hygienické 
podmínky dovolují; pokud to povětrnostní 
podmínky nedovolují, má přístup k vodě, 
která ptákům umožňuje ponořit hlavu 
dostatečně hluboko tak, aby ponořili oči a 
nozdry a pokropili své tělo vodou, aby si 
mohli čistit peří. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1224
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot
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Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) drůbež má přístup na otevřené 
prostranství alespoň po dobu jedné třetiny 
svého života. Otevřená prostranství jsou 
převážně pokryta vegetací, jsou vybavena 
ochranným zařízením a umožňují drůbeži 
jednoduchý přístup k přiměřenému počtu 
napájecích žlabů;

c) drůbež má přístup na otevřené 
prostranství alespoň po dobu jedné třetiny 
svého života. Otevřená prostranství jsou 
převážně pokryta vegetací;

Or. fr

Odůvodnění

Přítomnost napájecích žlabů ve venkovních výbězích láká volně žijící ptáky a je spjata 
s vážným rizikem v případě propuknutí nákazy ptačí chřipkou. Evropská komise je proto 
v takovém případě nedoporučuje. V některých členských státech jsou trvale zakázány. 
Vegetace jako zákrsky či stromy umožňují drůbeži zalehnout ve venkovních výbězích, a 
dalších ochranných zařízení tudíž není zapotřebí.

Pozměňovací návrh 1225
Norbert Erdős

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) drůbež má přístup na otevřené 
prostranství alespoň po dobu jedné třetiny 
svého života. Otevřená prostranství jsou 
převážně pokryta vegetací, jsou vybavena 
ochranným zařízením a umožňují drůbeži 
jednoduchý přístup k přiměřenému počtu 
napájecích žlabů;

c) drůbež má přístup na otevřené 
prostranství alespoň po dobu jedné třetiny 
svého života. Otevřená prostranství jsou 
převážně pokryta vegetací;

Or. xm

Odůvodnění

Přítomnost napájecích žlabů ve otevřených výbězích láká volně žijící ptáky a způsobuje vážné 
riziko v případě influenzy ptáků. Evropská komise je proto nedoporučuje a v některých 
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členských státech jsou dokonce trvale zakázány. Vegetace jako stromy či zákrsky umožňují 
drůbeži více využívat venkovní prostory, a dalších ochranných zařízení tudíž není zapotřebí.

Pozměňovací návrh 1226
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) drůbež má přístup na otevřené
prostranství alespoň po dobu jedné třetiny
svého života. Otevřená prostranství jsou 
převážně pokryta vegetací, jsou vybavena 
ochranným zařízením a umožňují drůbeži
jednoduchý přístup k přiměřenému počtu 
napájecích žlabů;

c) drůbež má přístup na otevřené 
prostranství, včetně pastvy nebo 
zalesněných oblastí, alespoň po dobu jedné 
poloviny svého života. Otevřená 
prostranství jsou převážně pokryta 
vegetací, jsou vybavena ochranným 
zařízením, která zvířatům dovolují schovat 
se a hrabat a umožňují jim jednoduchý
přístup k přiměřenému počtu napájecích 
žlabů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1227
Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) drůbež má přístup na otevřené 
prostranství alespoň po dobu jedné třetiny 
svého života. Otevřená prostranství jsou 
převážně pokryta vegetací, jsou vybavena 
ochranným zařízením a umožňují drůbeži 
jednoduchý přístup k přiměřenému počtu 
napájecích žlabů;

c) drůbež má přístup na otevřené 
prostranství alespoň po dobu jedné třetiny 
svého života a neustále od chvíle, kdy jsou 
jedinci zcela opeření. Otevřená 
prostranství jsou převážně pokryta 
jednoletou nebo trvalou vegetací, jsou 
vybavena ochranným zařízením 
a umožňují drůbeži jednoduchý přístup 
k přiměřenému počtu napájecích žlabů;

Or. en
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Odůvodnění

Jak stávající právní text, tak nový návrh potřebují další harmonizaci, aby se omezilo narušení 
trhu. Je třeba vysvětlit záměr ustanovení „po dobu jedné třetiny svého života“ a požadavky na 
vegetaci by měly být specifikovány, aby se minimalizovalo možné narušení trhu. Různé 
interpretace vedou k tomu, že produkce drůbeže v některých členských státech vyžaduje o 
50 % větší venkovní prostor na zvíře než jiné srovnatelné členské státy.

Pozměňovací návrh 1228
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud se drůbež chová v uzavřených 
zařízeních z důvodu omezení nebo 
povinností uložených právními předpisy 
Unie, má trvalý přístup k dostatečnému 
množství objemného krmiva a vhodného 
materiálu, aby byly uspokojeny její 
etologické potřeby;

d) pokud se drůbež chová v uzavřených 
zařízeních, a to i z důvodu omezení nebo 
povinností uložených právními předpisy 
Unie, má trvalý přístup ke krytému výběhu
(venkovnímu výběhu) a rovněž k
dostatečnému množství objemného krmiva 
a vhodného materiálu, aby byly 
uspokojeny její etologické potřeby. 
Omezený přístup k venkovnímu výběhu by 
měl být možný pouze z důvodu špatných 
povětrnostních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 1229
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.4 – odst. 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) nejméně jedna třetina podlahové plochy
je pevná, a netvoří ji tedy roštová podlážka 
nebo mřížová konstrukce a je pokryta 
podestýlkou, jako je sláma, dřevěné 
hobliny, písek nebo rašelina;

i) celá podlahová plocha je pevná, 
a netvoří ji tedy roštová podlážka nebo 
mřížová konstrukce a je pokryta 
podestýlkou, jako je sláma, dřevěné 
hobliny, písek nebo rašelina;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1230
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.4 – odst. 1 – písm. e – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) drůbež má k dispozici hřady, jejichž 
počet a rozměry jsou uzpůsobeny velikosti 
skupiny a rozměrům ptáků podle tabulky 
uvádějící minimální rozlohu uzavřených 
prostor a otevřených prostranství a další 
parametry ustájení drůbeže stanovené 
v bodě 2.4.5.;

iii) drůbež má k dispozici hřady, jejichž 
počet a rozměry jsou uzpůsobeny velikosti 
skupiny a rozměrům ptáků podle tabulky 
uvádějící minimální rozlohu uzavřených 
prostor a otevřených prostranství a další 
parametry ustájení drůbeže stanovené 
v bodě 2.4.5.. Musí být také k dispozici 
hřady pro plemennou drůbež, kuřice a 
brojlery. V případě potřeby je nezbytné 
doplnit také smotky slámy a suroviny 
určené k zobání. V případě krocanů je 
třeba počítat s vyvýšenými plošinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 1231
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.4 – odst. 1 – písm. e – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) vnější hranice budovy, případně včetně 
krytého výběhu, jsou vybaveny vstupními 
a výstupními otvory s rozměry vhodnými 
pro ptáky o celkové délce nejméně 4 m na 
100 m2 plochy budovy, která je ptákům k 
dispozici. Pokud se vyskytuje krytý výběh, 
mají vnitřní otvory mezi budovou a tímto 
výběhem celkovou délku 2 m na 100 m² 
budovy. Přístup do krytého výběhu je 
umožněn po 24 hodin denně;

iv) vnější hranice budovy, případně včetně 
krytého výběhu, jsou vybaveny vstupními 
a výstupními otvory s rozměry vhodnými 
pro ptáky o celkové délce nejméně 4 m na 
100 m2 plochy budovy, která je ptákům k 
dispozici. Vnitřní otvory mezi budovou a 
tímto výběhem mají celkovou délku 2 m 
na 100 m² budovy. Přístup do krytého 
výběhu je umožněn po 24 hodin denně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1232
Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha 2 – oddíl 2 – část 2 – bod 2.4 – podbod 2.4.4 – odst. 1 – písm. e – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) vnější hranice budovy, případně včetně 
krytého výběhu, jsou vybaveny vstupními 
a výstupními otvory s rozměry vhodnými 
pro ptáky o celkové délce nejméně 4 m na 
100 m2 plochy budovy, která je ptákům k 
dispozici. Pokud se vyskytuje krytý výběh, 
mají vnitřní otvory mezi budovou a tímto 
výběhem celkovou délku 2 m na 100 m² 
budovy. Přístup do krytého výběhu je 
umožněn po 24 hodin denně;

iv) vnější hranice budovy, případně včetně 
krytého výběhu, jsou vybaveny vstupními 
a výstupními otvory s rozměry vhodnými 
pro ptáky o celkové délce nejméně 4 m na 
100 m2 plochy budovy, která je ptákům k 
dispozici. Pokud se vyskytuje krytý výběh, 
mají vnitřní otvory mezi budovou a tímto 
výběhem celkovou délku 1,5 m na 100 m² 
budovy. Přístup do krytého výběhu je 
umožněn po 24 hodin denně;

Or. en

Odůvodnění

Otvory mezi budovou a krytým výběhem by měly být omezeny na 1,5m na 100m2 plochy 
budovy, aby se zabránilo průvanu a potenciálně smrtícímu hejnování zvířat v budově. V 
severských zemích se negativní dopady průvanu v drubežárnách zdá být největší výzvou.

Pozměňovací návrh 1233
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.4 – odst. 1 – písm. e – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) vícepatrové systémy mají nejvýše tři 
úrovně užitné plochy včetně přízemní 
úrovně. Vzdálenost mezi jednotlivými 
úrovněmi nebo přechodnými oblastmi, 
jako jsou prostory pro hnízda, nesmí být 
větší než 1 m. Vyšší patra umožňují 
odstraňování hnoje pomocí 
automatizovaného systému;

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 1234
Clara Eugenia Aguilera García

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.4 – odst. 1 – písm. e – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) vícepatrové systémy mají nejvýše tři 
úrovně užitné plochy včetně přízemní 
úrovně. Vzdálenost mezi jednotlivými 
úrovněmi nebo přechodnými oblastmi, jako 
jsou prostory pro hnízda, nesmí být větší 
než 1 m. Vyšší patra umožňují 
odstraňování hnoje pomocí 
automatizovaného systému;

vi) víceúrovňové systémy mají nejvýše tři 
úrovně užitné plochy včetně přízemní 
úrovně. Vzdálenost mezi jednotlivými 
úrovněmi nebo přechodnými oblastmi, jako 
jsou prostory pro hnízda, nesmí být větší 
než 1 m. Vyšší patra umožňují 
odstraňování hnoje pomocí 
automatizovaného systému;

Or. es

Odůvodnění

Správným pojmem je „víceúrovňový“.

Pozměňovací návrh 1235
Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.4 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v době mezi dvěma turnusy chované 
drůbeže jsou veškerá hospodářská zvířata 
přesunuta pryč z budovy. Během této doby 
se budovy a zařízení vyčistí 
a vydezinfikují. Kromě toho se na konci 
každého turnusu chované drůbeže 
ponechají výběhy po určitou dobu 
stanovenou členskými státy prázdné, aby 
se umožnil opětný růst vegetace. Tyto 
požadavky se nevztahují na drůbež, jež 
není chována v turnusech, není chována na 
výbězích a může se po celý den volně 
pohybovat.

g) v době mezi dvěma turnusy chované 
drůbeže jsou veškerá hospodářská zvířata 
přesunuta pryč z budovy. Během této doby 
se budovy a zařízení vyčistí 
a vydezinfikují. Kromě toho se na konci 
každého turnusu chované drůbeže 
ponechají výběhy po určitou dobu 
stanovenou členskými státy prázdné, aby 
se umožnil opětný růst vegetace. Tyto 
požadavky se nevztahují na drůbež, jež 
není chována v turnusech, není chována na 
výbězích a může se po celý den volně 
pohybovat. Otevřená prostranství pro 
drůbež mohou být průběžně používána za 
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předpokladu, že nejméně 50 % jejich 
plochy je pokryto jednoletou nebo trvalou 
vegetací. Je povolena směs skupin stromů 
a otevřených prostranství.

Or. en

Odůvodnění

Podle skupiny odborníků Evropské komise o ekologické produkci (EGTOP) se jako 
nejatraktivnější otevřená prostranství pro drůbež jeví smíšená vegetace. Pokud je zajištěna 
atraktivní vegetace, nemělo by být nutné nechávat prostranství prázdná, aby mohla vegetace 
dorůst. V současné době jsou právní předpisy vykládány velmi odlišnými způsoby, což vede k 
velmi odlišným podmínkám v členských státech.

Pozměňovací návrh 1236
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4.5. Intenzita chovu 2.4.5. Statková hnojiva 

Or. fr

Odůvodnění

Text ani jeho nadpis nejsou srozumitelné. Bylo by vhodnější upřesnit je slovy, že se tento bod 
týká statkových hnojiv, a to odkazem na platnou směrnici. Každý členský stát přizpůsobil 
evropskou směrnici o dusičnanech v závislosti na svých ekologických problémech. Je důležité, 
aby nadále existovala možnost, aby jejím základem byly vnitrostátní předpisy, jako je tomu 
v případě platného nařízení o ekologické produkci (č. 15 odst. 2 nařízení č. 889/2008).

Pozměňovací návrh 1237
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Počet zvířat na hektar musí dodržovat tyto Maximální množství statkového hnojiva 
aplikovaného na hektar musí splňovat 
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mezní hodnoty: mezní hodnotu 170 kg organického 
dusíku ročně na hektar zemědělsky 
využívané půdy. Z tohoto důvodu musí 
počet zvířat na hektar dodržovat tyto mezní 
hodnoty nebo musí být vypočítán na 
základě příslušných vnitrostátních 
předpisů přijatých v rámci provádění 
směrnice 91/676/EHS:

Or. fr

Odůvodnění

Text ani jeho nadpis nejsou srozumitelné. Bylo by vhodnější upřesnit je slovy, že se tento bod 
týká hnoje, a to odkazem na platnou směrnici. Každý členský stát přizpůsobil evropskou 
směrnici o dusičnanech v závislosti na svých ekologických problémech. Je důležité, aby 
nadále existovala možnost, aby jejím základem byly vnitrostátní předpisy, jako je tomu 
v případě platného nařízení o ekologické produkci (č. 15 odst. 2 nařízení č. 889/2008).

Pozměňovací návrh 1238
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Počet zvířat na hektar musí dodržovat tyto 
mezní hodnoty:

Počet zvířat na hektar musí dodržovat tyto 
mezní hodnoty stanovené v tabulkách 
uvedených níže. V případě potřeby musí 
být rovněž stanoven maximální počet 
zvířat ve skupině a v kotci s cílem zajistit, 
aby byly splněny požadavky na chování 
zvířat. Maximální velikost skupiny 
drůbeže musí být vždy přiměřená, aby se 
zajistilo, že ptáci mohou rozeznávat 
všechny členy skupiny a vytvářet s nimi 
vztahy. Tyto mezní hodnoty se v případě 
potřeby upřesní, aby se zajistilo, že 
zohledňují požadavky na rychlost růstu. 
Pokud je navíc dočasné omezení přístupu 
na otevřená prostranství nezbytné, stanoví 
se nižší hustota ustájení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1239
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Počet zvířat na hektar musí dodržovat tyto 
mezní hodnoty:

Počet zvířat na hektar musí dodržovat tyto 
mezní hodnoty nebo musí být vypočítán na 
základě příslušných vnitrostátních 
předpisů přijatých v rámci provádění 
směrnice 91/676/EHS:

Or. fr

Pozměňovací návrh 1240
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.5. – odst. 2

Znění navržené Komisí

Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení ptáků 
druhu Gallus gallus se stanoví takto: 

Plemenná 
drůbež / rodiče

Mladí jedinci Drůbež na výkrm Kapouni Nosnice

Věk Plemenná 
drůbež 

Kuřice
0–8 týdnů

Kuřice 9–
18 týdnů

Počáteční 
fáze
0–21 dnů

Závěrečná 
fáze
22–81 dnů

22–150 
dnů

Nosnice 
od 19 
týdnů

Vnitřní 
hustota 
ustájení (ptáci 
na m² 
využitelné 
plochy) pro 
pevné 
a mobilní 
stavby

6 kusů 24 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

15 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

20 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, avšak 
maximálně 21
kg živé 
hmotnosti na 
m²

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

6 kusů

Prostor na 
hřadu (cm)

18

Dodatečná 
omezení pro 
vícepodlažní 
systémy/m² 
přízemní 
podlahové 
plochy (včetně 

9 kusů 36 kusů 
kromě 
plochy 
krytého 
výběhu

22 kusů obvykle není použitelné 9 kusů
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krytého 
výběhu, je-li 
přístupný 24 h 
denně)
Mezní 
hodnoty pro 
velikost hejna

3 000 včetně 
samců

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

Hustota 
ustájení ve 
venkovních 
výbězích 
(m2/kus) pod 
podmínkou, že 
není 
překročena 
mez 170 kg 
N/ha/rok

4 1 4 1 4 4 4

* dělitelné tak, aby vznikly turnusy po 3 x 3 000 nebo 2 x 4 800 kusech

Pozměňovací návrh
Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení ptáků 
druhu Gallus gallus se stanoví takto: 

Plemenná 
drůbež / 
rodiče

Mladí jedinci Drůbež na výkrm Kapouni Nosnice

Věk Plemenná 
drůbež 

Kuřice
0–8 týdnů

Kuřice 9–
18 týdnů

Počáteční 
fáze
0–28 dnů

Závěrečná 
fáze
28–91 dnů

91–150 
dnů

Nosnice 
od 19 
týdnů

Vnitřní 
hustota 
ustájení (ptáci 
na m² 
využitelné 
plochy) pro 
pevné 
a mobilní 
stavby

6 kusů 24 kusů, avšak 
maximálně 25
kg živé 
hmotnosti na 
m²

16 kusů, 
avšak 
maximálně 
25 kg živé 
hmotnosti 
na m²

20 kusů, 
avšak 
maximálně 
25 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů 
avšak 
maximálně 25
kg živé 
hmotnosti na 
m²
Avšak 
v případě, že 
plocha plošin 
mobilní stavby 
nepřekročí 
rozlohu 150 
m2 a že 
budova 
zůstane v noci 
otevřená, lze 
hustotu 
navýšit na 16 
zvířat za 
předpokladu, 
že nesmí 
překročit 30
kg živé 
hmotnosti na 
m².

6,5 kusů 
avšak 
maximálně 
25 kg živé 
hmotnosti 
na m²

9 kusů na 
m2/využitel
né plochy
kromě 
plochy 
krytého 
výběhu

Prostor na 15
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hřadu (cm)

Dodatečná 
omezení pro 
vícepodlažní 
systémy/m² 
přízemní 
podlahové 
plochy (včetně 
krytého 
výběhu, je-li 
přístupný 24 h 
denně)

36 kusů kromě 
plochy 
krytého 
výběhu

24 kusů obvykle není použitelné 9 kusů

Mezní 
hodnoty pro 
velikost hejna

10 000* 10 000 Maximáln

ě 1 hejno 

na budovu 

a 4 budovy 

na 

produkční 

jednotku. 

Maximálně 1 

hejno na 

budovu a 4 

budovy na 

produkční 

jednotku.

Maximáln

ě 1 hejno 

na budovu 

a 4 budovy 

na 

produkční 

jednotku.

Maximáln

ě 3000 a 

9000 kusů 

na budovu 

a 

maximáln

ě 18 000 

kusů na 

zemědělsk

ý podnik.

Hustota 
ustájení ve 
venkovních 
výbězích 
(m2/kus) pod 
podmínkou, že 
není 
překročena 
mez 170 kg 
N/ha/rok

4 1 2 4 4

* dělitelné tak, aby vznikly turnusy po 3 x 3 000 nebo 2 x 4 800 kusech

Or. fr

Pozměňovací návrh 1241
Michel Dantin and Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.5. – odst. 2

Znění navržené Komisí

Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení ptáků druhu 
Gallus gallus se stanoví takto: 

Plemenná 
drůbež / rodiče

Mladí jedinci Drůbež na výkrm Kapouni Nosnice

Věk Plemenná 
drůbež 

Kuřice
0–8 týdnů

Kuřice 9–
18 týdnů

Počáteční 
fáze

Závěrečná 
fáze

22–150 
dnů

Nosnice 
od 19 týdnů
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0–21 dnů 22–81 dnů
Vnitřní 
hustota 
ustájení (ptáci 
na m² 
využitelné 
plochy) pro 
pevné 
a mobilní 
stavby

6 kusů 24 kusů, 
avšak 
maximálně
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

15 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

20 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, avšak 
maximálně 21
kg živé 
hmotnosti na 
m²

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

6 kusů

Prostor na 
hřadu (cm)

18

Dodatečná 
omezení pro 
vícepodlažní 
systémy/m² 
přízemní 
podlahové 
plochy (včetně 
krytého 
výběhu, je-li 
přístupný 24 h 
denně)

9 kusů 36 kusů 
kromě 
plochy 
krytého 
výběhu

22 kusů obvykle není použitelné 9 kusů

Mezní 
hodnoty pro 
velikost hejna

3 000 včetně 
samců

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

Hustota 
ustájení ve 
venkovních 
výbězích 
(m2/kus) pod 
podmínkou, že 
není 
překročena 
mez 170 kg 
N/ha/rok

4 1 4 1 4 4 4

* dělitelné tak, aby vznikly turnusy po 3 x 3 000 nebo 2 x 4 800 kusech

Pozměňovací návrh
Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení ptáků druhu 
Gallus gallus se stanoví takto: 

Plemenná 
drůbež / rodiče

Mladí jedinci Drůbež na výkrm Kapouni Nosnice

Věk Plemenná 
drůbež 

Kuřice
0–8 týdnů

Kuřice 9–
18 týdnů

Počáteční 
fáze
0–28 dnů

Závěrečná 
fáze
28–91 dnů

91–150 
dnů

Nosnice 
od 19 týdnů

Vnitřní 
hustota 
ustájení (ptáci 
na m² 
využitelné 
plochy) pro 
pevné 
a mobilní 

6 kusů 24 kusů, 
avšak 
maximálně 
25 kg živé 
hmotnosti na 
m²

16 kusů, 
avšak 
maximálně 
25 kg živé 
hmotnosti 
na m²

20 kusů, 
avšak 
maximálně 
25 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, avšak 
maximálně 25
kg živé 
hmotnosti na 
m²

6,25 kusů, 
avšak 
maximálně 
35 kg živé 
hmotnosti 
na m²

9 kusů na 

m2/využiteln

é plochy 

kromě 

plochy 

krytého 

výběhu



PE560.821v01-00 50/50 AM\1066371CS.doc

CS

stavby
Prostor na 
hřadu (cm)

15

Dodatečná 
omezení pro 
vícepodlažní 
systémy/m² 
přízemní 
podlahové 
plochy (včetně 
krytého 
výběhu, je-li 
přístupný 24 h 
denně)

9 kusů 36 kusů 
kromě 
plochy 
krytého 
výběhu

24 kusů obvykle není použitelné 9 kusů

Mezní 
hodnoty pro 
velikost hejna

3 000 včetně 
samců

10 000* 10 000 10 000* 4 800 2 500 3000 kusů a 

maximálně 

9000 kusů 

na budovu a 

maximálně 

18 000 kusů 

na 

zemědělský 

podnik

Mezní 

hodnoty pro 

velikost 

zemědělského 

podniku

Maximálně 1 hejno na budovu a maximálně 4 budovy na produkční jednotku.

Hustota 
ustájení ve 
venkovních 
výbězích 
(m2/kus) pod 
podmínkou, že 
není 
překročena 
mez 170 kg 
N/ha/rok

4 1 2 4 4

* dělitelné tak, aby vznikly turnusy po 3 x 3 000 nebo 2 x 4 800 kusech

Or. fr

Pozměňovací návrh 1242
Fredrick Federley

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.5. – odst. 2

Znění navržené Komisí

Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení ptáků druhu 
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Gallus gallus se stanoví takto: 
Plemenná 
drůbež / rodiče

Mladí jedinci Drůbež na výkrm Kapouni Nosnice

Věk Plemenná 
drůbež 

Kuřice
0–8 týdnů

Kuřice 9–
18 týdnů

Počáteční 
fáze
0–21 dnů

Závěrečná 
fáze
22–81 dnů

22–150 
dnů

Nosnice 
od 19 týdnů

Vnitřní 
hustota 
ustájení (ptáci 
na m² 
využitelné 
plochy) pro 
pevné 
a mobilní 
stavby

6 kusů 24 kusů, 
avšak
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

15 kusů, 
avšak 
maximáln
ě 21 kg 
živé 
hmotnosti 
na m²

20 kusů, 
avšak
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, avšak 
maximálně 21 
kg živé 
hmotnosti na
m²

10 kusů, 
avšak 
maximáln
ě 21 kg 
živé 
hmotnosti 
na m²

6 kusů

Prostor na 
hřadu (cm)

18

Dodatečná 
omezení pro 
vícepodlažní 
systémy/m² 
přízemní 
podlahové 
plochy (včetně 
krytého 
výběhu, je-li 
přístupný 24 h 
denně)

9 kusů 36 kusů 
kromě 
plochy 
krytého 
výběhu

22 kusů obvykle není použitelné 9 kusů

Mezní 
hodnoty pro 
velikost hejna

3 000 včetně 
samců

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

Hustota 
ustájení ve 
venkovních 
výbězích 
(m2/kus) pod 
podmínkou, že 
není 
překročena 
mez 170 kg 
N/ha/rok

4 1 4 1 4 4 4

* dělitelné tak, aby vznikly turnusy po 3 x 3 000 nebo 2 x 4 800 kusech

Pozměňovací návrh
Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení ptáků druhu 
Gallus gallus se stanoví takto: 

Plemenná 
drůbež / rodiče

Mladí jedinci Drůbež na výkrm Kapouni Nosnice

Věk Plemenná 
drůbež 

Kuřice
0–8 týdnů

Kuřice 9–
18 týdnů

Počáteční 
fáze
0–21 dnů

Závěrečná 
fáze
22–81 dnů

22–150 
dnů

Nosnice 
od 19 týdnů

Vnitřní 
hustota 
ustájení (ptáci 

6 kusů maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 

15 
kusů/m²

maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 

10 kusů/m² Vnitřní 
hustota 
ustájení 

6 kusů
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na m² 
využitelné 
plochy) pro 
pevné 
a mobilní 
stavby

na m² na m² (ptáci 
na m² 
využitelné 
plochy) 
pro pevné 
a mobilní 
stavby

Prostor na 
hřadu (cm)

18

Dodatečná 
omezení pro 
vícepodlažní 
systémy/m² 
přízemní 
podlahové 
plochy (včetně 
krytého 
výběhu, je-li 
přístupný 24 h 
denně)

9 kusů 36 kusů 
kromě 
plochy
krytého 
výběhu

22 kusů obvykle není použitelné 9 kusů

Mezní 
hodnoty pro 
velikost hejna

3 000 včetně 
samců

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

Hustota 
ustájení ve 
venkovních 
výbězích 
(m2/kus) pod 
podmínkou, že 
není 
překročena 
mez 170 kg 
N/ha/rok

4 1 4 1 4 4 4

* dělitelné tak, aby vznikly turnusy po 3 x 3 000 nebo 2 x 4 800 kusech

Or. en

Pozměňovací návrh 1243
Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.5. – odst. 2

Znění navržené Komisí

Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení ptáků druhu 
Gallus gallus se stanoví takto: 

Plemenná 
drůbež / rodiče

Mladí jedinci Drůbež na výkrm Kapouni Nosnice

Věk Plemenná 
drůbež 

Kuřice
0–8 týdnů

Kuřice 9–
18 týdnů

Počáteční 
fáze

Závěrečná 
fáze

22–150 
dnů

Nosnice 
od 19 týdnů
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0–21 dnů 22–81 dnů
Vnitřní 
hustota 
ustájení (ptáci 
na m² 
využitelné 
plochy) pro 
pevné 
a mobilní 
stavby

6 kusů 24 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

15 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

20 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, avšak 
maximálně 21 
kg živé 
hmotnosti na 
m²

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

6 kusů

Prostor na 
hřadu (cm)

18

Dodatečná 
omezení pro 
vícepodlažní 
systémy/m² 
přízemní 
podlahové 
plochy (včetně 
krytého 
výběhu, je-li 
přístupný 24 h 
denně)

9 kusů 36 kusů 
kromě 
plochy 
krytého 
výběhu

22 kusů obvykle není použitelné 9 kusů

Mezní 
hodnoty pro 
velikost hejna

3.000 včetně 
samců

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

Hustota 
ustájení ve 
venkovních 
výbězích 
(m2/kus) pod 
podmínkou, že 
není 
překročena 
mez 170 kg 
N/ha/rok

4 1 4 1 4 4 4

* dělitelné tak, aby vznikly turnusy po 3 x 3 000 nebo 2 x 4 800 kusech

Pozměňovací návrh
Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení ptáků druhu 
Gallus gallus se stanoví takto: 

Plemenná 
drůbež / rodiče

Kuřice Drůbež na výkrm Kapouni Nosnice

Věk Plemenná 
drůbež 

Počáteční 
fáze

Závěrečná 
fáze

22–150 dnů Nosnice 
od 19 
týdnů

Vnitřní 
hustota 
ustájení (ptáci 
na m² 
využitelné 
plochy) pro 
pevné 
a mobilní 
stavby

6 kusů 15 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti
na m²

15 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

20 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, avšak 
maximálně 21 
kg živé 
hmotnosti na 
m²

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

6 kusů
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Prostor na 
hřadu (cm)

18

Dodatečná 
omezení pro 
vícepodlažní 
systémy/m² 
přízemní 
podlahové 
plochy (včetně 
krytého 
výběhu, je-li 
přístupný 24 h 
denně)

12 kusů 21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

obvykle není použitelné 12 kusů

Mezní 
hodnoty pro 
velikost hejna

3.000 včetně 
samců

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

Hustota 
ustájení ve 
venkovních 
výbězích 
(m2/kus) pod 
podmínkou, že 
není 
překročena 
mez 170 kg 
N/ha/rok

4 1 1 1 1 4 4

* dělitelné tak, aby vznikly turnusy po 3 x 3 000 nebo 2 x 4 800 kusech

Or. en

Odůvodnění

Stocking density for fattening birds and pullets can be reduced due to limited use of outdoor 
area for young birds given less pressure on the vegetation and reduction on the 
environmental impact. Flock sizes for young stocks should be increased to facilitate the 
production and the transition from a pullet production system to an egg-laying system. The 
limitations for density on ground floor areas should be increased for layers and breeders in 
order to meet existing practices in countries with multilayers systems. Dividing of pullet 
production into two age groups with different flock sizes makes the management 
unnecessarily burdensome.

Pozměňovací návrh 1244
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.5. – odst. 3

Znění navržené Komisí
Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení ptáků jiných 
druhů než Gallus gallus se stanoví takto: 



AM\1066371CS.doc 55/55 PE560.821v01-00

CS

Krocani a krůty Husy Kachny Perličky
Druh Samci Samice Všechny Pekingsk

é
Pižmové –
samci

Pižmové –
samice

Mulard Všechny

Vnitřní hustota 
ustájení (ptáci 
na m² využitelné 
plochy) pro 
pevné a mobilní 
stavby

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, 
avšak 
maximál
ně 21 kg 
živé 
hmotnost
i na m²

10 kusů, 
avšak 
maximál
ně 21 kg 
živé 
hmotnost
i na m²

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

Prostor na 
hřadu (cm)

40 40 obvykle 
není 
použiteln
é

obvykle 
není 
použiteln
é

40 40 obvykle 
není 
použitelné

20

Mezní hodnoty 
pro velikost 
hejna

2 500 2 500 2 500 4 000 
samic
3 200 
samců

3 200 4 000 3 200 5 200

Hustota ustájení 
ve venkovních 
prostorách 
(m2/kus) pod 
podmínkou, že 
není překročena 
mez 170 kg 
N/ha/rok

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

Pozměňovací návrh
Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení ptáků jiných 
druhů než Gallus gallus se stanoví takto: 

Krocani a krůty Husy Kachny Perličky
Druh Samci Samice Všechny Pekingsk

é
Pižmové –
samci

Pižmové –
samice

Mulard Všechny

Počáteční fáze 0–63 
dnů

0–63 dnů 0–35 
dnů

0–26 dnů 0–35 dnů 0–35 dnů 0–35 dnů 0–28 dnů

Vnitřní hustota 
ustájení (ptáci na m² 
využitelné plochy) 
pro pevné a mobilní 
stavby

6,5
kusů, 
avšak
maximá
lně 35
kg živé 
hmotno
sti na 
m²

62,5
kusů, 
avšak 
maximál
ně 35 kg 
živé 
hmotnost
i na m²

5 kusů, 
avšak 
maximál
ně 30 kg 
živé 
hmotnost
i na m²

8 kusů, 
avšak 
maximál
ně 35 kg 
živé 
hmotnost
i na m²

8 kusů, 
avšak 
maximálně 
35 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
25 kg živé 
hmotnosti 
na m²

8 kusů, 
avšak 
maximálně 
35 kg živé 
hmotnosti 
na m²

13 kusů, 
avšak 
maximálně 
25 kg živé 
hmotnosti 
na m²

Vnitřní hustota 

ustájení (ptáci 

na m2 využitelné 

plochy) pro mobilní 

stavby s maximální 

čistou plochou 

nepřekračující 150 

m2

16 kusů, avšak maximálně 30 kg živé hmotnosti na m²
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Mezní hodnoty pro 
velikost hejna

2 500 2 500 2 500 4 000 
samic
3 200 
samců

3 200 4 000 3 200 5 200

Mezní hodnoty pro 

velikost 

zemědělského 

podniku

Maximálně 1 hejno na budovu a maximálně 4 budovy na produkční jednotku.

Hustota ustájení ve 
venkovních 
prostorách (m2/kus) 
pod podmínkou, že 
není překročena mez 
170 kg N/ha/rok

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Odůvodnění

Navržená pravidla mají lépe vyhovovat postupům v různých členských státech a podpořit 
přechod tradičních zemědělských podniků na ekologickou produkci a současně zajistit 
vysokou úroveň dobrých životních podmínek zvířat.

Pozměňovací návrh 1245
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.5. – odst. 3

Znění navržené Komisí
Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení ptáků jiných 
druhů než Gallus gallus se stanoví takto: 

Krocani a krůty Husy Kachny Perličky
Druh Samci Samice Všechny Pekingsk

é
Pižmové –
samci

Pižmové –
samice

Mulard Všechny

Vnitřní hustota 
ustájení (ptáci 
na m² využitelné 
plochy) pro 
pevné a mobilní 
stavby

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, 
avšak 
maximál
ně 21 kg 
živé 
hmotnost
i na m²

10 kusů, 
avšak 
maximáln
ě 21 kg 
živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
21 kg živé 
hmotnosti 
na m²

Prostor na 
hřadu (cm)

40 40 obvykle 
není 
použiteln
é

obvykle 
není 
použiteln
é

40 40 obvykle 
není 
použitelné

20

Mezní hodnoty 
pro velikost 
hejna

2 500 2 500 2 500 4 000 
samic
3 200 
samců

3 200 4 000 3 200 5 200
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Hustota ustájení 
ve venkovních 
prostorách 
(m2/kus) pod 
podmínkou, že 
není překročena 
mez 170 kg 
N/ha/rok

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

Pozměňovací návrh
Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení ptáků jiných 
druhů než Gallus gallus se stanoví takto: 

Krocani a krůty Husy Kachny Perličky
Druh Samci Samice Všechny Pekingsk

é
Pižmové –
samci

Pižmové –
samice

Mulard Všechny

Počáteční fáze 0–63 dnů 0–63 dnů 0–35 
dnů

0–26 dnů 0–35 dnů 0–35 dnů 0–35 dnů 0–28 dnů

Vnitřní hustota 
ustájení (ptáci 
na m² využitelné 
plochy) pro 
pevné a mobilní 
stavby

6,25 kusů, 
avšak 
maximálně 
30 kg živé 
hmotnosti 
na m²

6,25 kusů, 
avšak 
maximálně 
35 kg živé 
hmotnosti 
na m²

5 kusů, 
avšak 
maximál
ně 30 kg 
živé 
hmotnost
i na m²

8 kusů, 
avšak 
maximáln
ě 35 kg 
živé 
hmotnosti 
na m²

8 kusů, 
avšak 
maximálně 
35 kg živé 
hmotnosti 
na m²

10 kusů, 
avšak 
maximálně 
25 kg živé 
hmotnosti 
na m²

8 kusů, 
avšak 
maximálně 
35 kg živé 
hmotnosti 
na m²

13 kusů, 
avšak 
maximálně 
25 kg živé 
hmotnosti 
na m²

Vnitřní hustota 

ustájení (ptáci 

na m˛ 

využitelné 

plochy) pro 

mobilní stavby 

s maximální 

čistou plochou 

nepřekračující 

150 m2

16 kusů, avšak maximálně 30 kg živé hmotnosti na m²

Mezní hodnoty 
pro velikost 
hejna

2 500 2 500 2 500 4 000 
samic
3 200 
samců

3 200 4 000 3 200 5 200

Mezní hodnoty 

pro velikost 

zemědělského 

podniku

Maximálně 1 hejno na budovu a maximálně 4 budovy na produkční jednotku.

Hustota ustájení 
ve venkovních 
prostorách 
(m2/kus) pod 
podmínkou, že 
není překročena 
mez 170 kg 
N/ha/rok

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1246
Norbert Lins, Jens Gieseke

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V jedné budově nesmí být chováno více 
než 3000 nosnic. Na mladou drůbež se 
vztahují zvláštní pravidla.

Or. de

Pozměňovací návrh 1247
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) celková využitelná plocha budovy pro 
účely výkrmu drůbeže nepřekročí v celé 
produkční jednotce 1920 m2. 

Or. fr

Odůvodnění

Minimální velikost odpovídá hustotě ustájení na otevřeném prostranství, tj. 4 m2 x 4800 slepic 
(podle mezní hodnoty pro velikost hejna pro drůbež na výkrm stanovené v tabulce v příloze II 
části II bodu 2.4.5), tj. 1920 m2.

Pozměňovací návrh 1248
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.5 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) celková využitelná plocha budovy pro 
účely výkrmu drůbeže nepřekročí v celé 
produkční jednotce 1920 m2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1249
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) celkový počet nosnic v produkční 
jednotce nepřekročí 18 000 kusů a 
v budově 9 000 kusů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1250
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) drůbež má přístup na otevřené 
prostranství alespoň po dobu jedné třetiny 
svého života. Zejména má trvalý přístup 
na otevřené prostranství za denního světla 
již od tak nízkého věku, jak je to prakticky 
možné, kdykoli to fyziologické a fyzické 
podmínky dovolí, s výjimkou dočasných 
omezení uložených na základě právních 
předpisů Unie;

a) nosnice a drůbež v závěrečné fázi mají
přístup na otevřené prostranství alespoň po 
dobu jedné třetiny svého života, 
s výjimkou dočasných omezení uložených 
na základě právních předpisů Unie;

Or. fr
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Odůvodnění

Z hygienických důvodů nemají kuřice mladší 18 týdnů, které se mají stát nosnicemi, přístup na 
venkovní plochy (není zaručena ochrana očkováním a existuje riziko nákazy vajec salmonelou 
a mykoplazmaty. Vzhledem k tomu, že životní období kuřice představuje jednu třetinu života 
slepice, nebrání tato ustanovení zvířatům v přístupu na otevřená prostranství po většinu jejich 
života.

Pozměňovací návrh 1251
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) drůbež má přístup na otevřené 
prostranství alespoň po dobu jedné třetiny 
svého života. Zejména má trvalý přístup 
na otevřené prostranství za denního světla 
již od tak nízkého věku, jak je to prakticky 
možné, kdykoli to fyziologické a fyzické 
podmínky dovolí, s výjimkou dočasných 
omezení uložených na základě právních 
předpisů Unie;

a) nosnice a drůbež v závěrečné fázi mají
přístup na otevřené prostranství alespoň po 
dobu jedné třetiny svého života, 
s výjimkou dočasných omezení uložených 
na základě právních předpisů Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1252
Norbert Erdős

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) drůbež má přístup na otevřené 
prostranství alespoň po dobu jedné třetiny 
svého života. Zejména má trvalý přístup 
na otevřené prostranství za denního světla 
již od tak nízkého věku, jak je to prakticky 
možné, kdykoli to fyziologické a fyzické 
podmínky dovolí, s výjimkou dočasných 
omezení uložených na základě právních 
předpisů Unie;

a) nosnice a drůbež na výkrm mají přístup 
na otevřené prostranství alespoň po dobu 
jedné třetiny svého života, s výjimkou 
dočasných omezení uložených na základě 
právních předpisů Unie;
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Or. xm

Odůvodnění

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 
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 odst. 2.4.6)

Pozměňovací návrh 1253
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) drůbež má přístup na otevřené 
prostranství alespoň po dobu jedné třetiny
svého života. Zejména má trvalý přístup na 
otevřené prostranství za denního světla již 
od tak nízkého věku, jak je to prakticky 
možné, kdykoli to fyziologické a fyzické 
podmínky dovolí, s výjimkou dočasných 
omezení uložených na základě právních 
předpisů Unie;

a) drůbež má přístup na otevřené 
prostranství alespoň po dobu většiny svého 
života. Zejména má trvalý přístup na 
otevřené prostranství za denního světla již 
od tak nízkého věku, jak je to prakticky 
možné, kdykoli to fyziologické a fyzické 
podmínky dovolí, s výjimkou dočasných 
omezení uložených z důvodu špatných 
povětrnostních podmínek nebo na základě 
právních předpisů Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 1254
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) otevřená prostranství pro drůbež jsou 
převážně pokryta vegetací, kterou tvoří 
různé rostliny, jsou vybavena ochranným 

b) otevřená prostranství pro drůbež jsou 
převážně pokryta vegetací. Vegetace na 
venkovních plochách musí být pravidelně 
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zařízením a umožňují drůbeži jednoduchý 
přístup k přiměřenému počtu napájecích 
žlabů. Vegetace na venkovních plochách 
musí být pravidelně sklízena a 
odstraňována, aby se omezil možný 
nadbytek živin. Otevřená prostranství 
nesmí zasahovat mimo okruh 150 m 
od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup 
do budovy. Tuto vzdálenost však lze 
zvětšit až na 350 m od nejbližšího otvoru 
umožňujícího přístup do budovy za 
předpokladu, že na území celého 
venkovního výběhu je rovnoměrně 
rozmístěn dostatečný počet přístřešků a 
napájecích žlabů, a to nejméně čtyři 
přístřešky na hektar;

sklízena a odstraňována, aby se omezil 
možný nadbytek živin. Otevřená 
prostranství nesmí zasahovat mimo okruh 
150 m od nejbližšího otvoru umožňujícího 
přístup do budovy. Tuto vzdálenost však 
lze zvětšit až na 350 m od nejbližšího 
otvoru umožňujícího přístup do budovy za 
předpokladu, že na území celého 
venkovního výběhu je rovnoměrně 
rozmístěn dostatečný počet přístřešků či 
zákrsků nebo zeleně, a to nejméně čtyři 
přístřešky nebo háje na hektar;

Or. fr

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 1255
Norbert Erdős

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) otevřená prostranství pro drůbež jsou 
převážně pokryta vegetací, kterou tvoří 
různé rostliny, jsou vybavena ochranným 
zařízením a umožňují drůbeži jednoduchý 
přístup k přiměřenému počtu napájecích 
žlabů. Vegetace na venkovních plochách 
musí být pravidelně sklízena a 

b) otevřená prostranství pro drůbež jsou 
převážně pokryta vegetací, kterou tvoří 
různé rostliny. Vegetace na venkovních 
plochách musí být pravidelně sklízena a 
odstraňována, aby se omezil možný 
nadbytek živin. Otevřená prostranství 
nesmí zasahovat mimo okruh 150 m 
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odstraňována, aby se omezil možný 
nadbytek živin. Otevřená prostranství 
nesmí zasahovat mimo okruh 150 m 
od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup 
do budovy. Tuto vzdálenost však lze 
zvětšit až na 350 m od nejbližšího otvoru 
umožňujícího přístup do budovy za 
předpokladu, že na území celého 
venkovního výběhu je rovnoměrně 
rozmístěn dostatečný počet přístřešků a 
napájecích žlabů, a to nejméně čtyři 
přístřešky na hektar;

od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup 
do budovy. Tuto vzdálenost však lze 
zvětšit až na 350 m od nejbližšího otvoru 
umožňujícího přístup do budovy za 
předpokladu, že na území celého 
venkovního výběhu je rovnoměrně 
rozmístěn dostatečný počet přístřešků, 
zákrsků nebo zalesněných ploch, a to 
nejméně čtyři přístřešky či křoví na hektar;

Or. xm

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 1256
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) otevřená prostranství pro drůbež jsou 
převážně pokryta vegetací, kterou tvoří 
různé rostliny, jsou vybavena ochranným 
zařízením a umožňují drůbeži jednoduchý 
přístup k přiměřenému počtu napájecích 
žlabů. Vegetace na venkovních plochách 
musí být pravidelně sklízena a 
odstraňována, aby se omezil možný 
nadbytek živin. Otevřená prostranství 
nesmí zasahovat mimo okruh 150 m 
od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup 
do budovy. Tuto vzdálenost však lze 
zvětšit až na 350 m od nejbližšího otvoru 

b) otevřená prostranství pro drůbež jsou 
převážně pokryta vegetací, kterou tvoří 
různé rostliny, jsou vybavena ochranným 
zařízením v přiměřeném počtu, jež drůbeži 
umožňují jednoduchý přístup 
k přiměřenému počtu napájecích žlabů. 
Ochranná zařízení by zvířatům měla 
umožnit se schovat. Vegetace na 
venkovních plochách musí být pravidelně 
sklízena a odstraňována, aby se omezil 
možný nadbytek živin. Otevřená 
prostranství nesmí zasahovat mimo okruh 
150 m od nejbližšího otvoru umožňujícího 
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umožňujícího přístup do budovy za 
předpokladu, že na území celého 
venkovního výběhu je rovnoměrně 
rozmístěn dostatečný počet přístřešků a 
napájecích žlabů, a to nejméně čtyři 
přístřešky na hektar;

přístup do budovy. Tuto vzdálenost však 
lze zvětšit až na 350 m od nejbližšího 
otvoru umožňujícího přístup do budovy za 
předpokladu, že na území celého 
venkovního výběhu je rovnoměrně 
rozmístěn dostatečný počet přístřešků a 
napájecích žlabů, a to nejméně čtyři 
přístřešky na hektar;

Or. en

Pozměňovací návrh 1257
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud se drůbež chová v uzavřených 
zařízeních z důvodu omezení nebo 
povinností uložených právními předpisy 
Unie, má trvalý přístup k dostatečnému 
množství objemného krmiva a vhodného 
materiálu, aby byly uspokojeny její 
etologické potřeby.

d) pokud se drůbež chová v uzavřených 
zařízeních, a to i z důvodu omezení nebo 
povinností uložených právními předpisy 
Unie, má trvalý přístup ke krytému výběhu 
(venkovnímu výběhu) a rovněž 
k dostatečnému množství objemného 
krmiva a vhodného materiálu, aby byly 
uspokojeny její etologické potřeby.

Or. en

Pozměňovací návrh 1258
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Škubání živé drůbeže je zakázáno. Nucené krmení a škubání živé drůbeže je 
zakázáno.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1259
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.7. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3.4a. Zakazuje se mrzačení drůbeže, 
včetně kastrace a kauterizace zobáku. 
Chirurgické zákroky jsou povoleny pouze 
ve výjimečných případech na základě 
individuálního posouzení a pouze z 
opodstatněných důvodů týkajících se 
dobrých životních podmínek zvířat. Pokud 
k takovému zákroku dojde, je třeba 
zabránit bolesti a utrpení použitím 
odpovídající anestezie a následného tišení 
bolesti. Zákrok provádí pouze 
kvalifikovaný personál a veterinární lékař 
a to pouze v nejvhodnějším věku zvířat. 
Kdykoliv je to proveditelné, k řešení 
specifických záležitostí spojených 
s chovem nekastrovaných samců a zvířat 
s rohy se použijí nechirurgické alternativy 
a poradenství o vhodných plemenech a 
chovných postupech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1260
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.4.7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4.7a. Zakazuje se mrzačení drůbeže, 
včetně kastrace a kauterizace zobáku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1261
Clara Eugenia Aguilera García

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.5.5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) včelíny jsou umístěny v oblastech, které 
zajišťují zdroje nektaru a pylu tvořené v 
zásadě ekologicky pěstovanými plodinami 
nebo případně přirozenou vegetací nebo 
lesy či plodinami, jež nejsou ekologicky 
udržovány, ale jsou ošetřovány pouze 
metodami s nízkým dopadem na životní 
prostředí;

a) včelíny jsou umístěny v oblastech, které 
zajišťují zdroje nektaru a pylu tvořené v 
zásadě ekologicky pěstovanými plodinami 
nebo případně přirozenou vegetací nebo 
lesy či plodinami, jež nejsou ekologicky 
udržovány, ale jsou ošetřovány pouze 
metodami s nízkým dopadem na životní 
prostředí odpovídajícími metodám 
stanoveným v článku 28 a 30 nařízení 
(EU) č. 1305/2013;

Or. es

Odůvodnění

Je nezbytné upřesnit terminologii.

Pozměňovací návrh 1262
Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.5.5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) včelíny jsou umístěny tak, aby se 
v okruhu tří kilometrů zdroje nektaru a 
pylu skládaly v zásadě z ekologicky 
pěstovaných plodin nebo z přirozené 
vegetace nebo z plodin ošetřovaných 
metodami s malým dopadem na životní 
prostředí, které jsou rovnocenné metodám 
stanoveným v článcích 28 a 30 nařízení 
(EU) č. 1305/2013, které nemohou mít 
dopad na ekologický charakter včelařské 
produkce. Výše uvedené požadavky se 
nevztahují na období, kdy neprobíhá doba 
květu, nebo na období zimního spánku 

c) skupina odborníků Komise, EGTOP, by 
měla vypracovat pokyny;
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včel;

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí další harmonizace v otázce umístnění včelínů. Není jasné, jak velkou oblast polí 
s konvenčními plodinami lze akceptovat a jaké druhy konvenčních plodin a zdroje nektaru a 
pylu lze v okruhu 3 km povolit. Členské státy uplatňují velmi odlišné výklady.

Pozměňovací návrh 1263
Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.5.5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) úly a materiály používané ve včelařství 
jsou v zásadě vyrobeny z přírodních
materiálů, které nepředstavují riziko 
znečištění životního prostředí ani 
kontaminace včelařských produktů;

d) úly a materiály používané ve včelařství 
jsou v zásadě vyrobeny z materiálů, které 
nepředstavují riziko znečištění životního 
prostředí ani kontaminace včelařských 
produktů;

Or. en

Odůvodnění

Ekologičtí včelaři by měli mít možnost používat moderní úly z lehčích materiálů. 
Polystyrenové a podobné úly se úspěšně používají v konvenčním včelařství, aniž by ohrozily 
bezpečnost potravin nebo zdraví zvířat.

Pozměňovací návrh 1264
Franc Bogovič

Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2.6 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.6. Odchov daňka evropského, muflona a 
jelena lesního

2.6.1. Přechod na ekologickou produkci
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Daňka evropského, muflona a jelena 
lesního a produkty z nich lze považovat za 
ekologické, pokud je dodrženo přechodné 
období v délce nejméně 6 měsíců u daňka 
evropského a 12 měsíců u jelena lesního.

2.6.2. Zvláštní podmínky ustájení a 
intenzity chovu

Pokud jde o podmínky ustájení a intenzitu 
chovu, uplatňují se následující se 
pravidla:

a) odchov daňka evropského, muflona a 
jelena lesního probíhá v kotcích 
uvedených v písmeni f). Minimální 
velikost kotce pro daňka evropského a 
muflona je jeden hektar a pro jelena 
lesního dva hektary. Pokud je v jednom 
kotci chováno několik druhů, činí 
minimální velikost tohoto kotce tři 
hektary;

b) u každého kotce musí existovat možnost 
rozdělit jej na nejméně dva výběhy. 
Minimální velikost kotce pro daňka 
evropského a muflona je polovina hektaru 
a alespoň jeden hektar pro jelena lesního 
či několik hospodářských druhů 
chovaných v jednom kotci;

c) zvířata musí žít v sociálních skupinách. 
Minimální počet dospělých zvířat v 
jednom kotci musí zahrnovat tři samice a 
jednoho samce z každého druhu. Horní 
mezní hodnota počtu zvířat na hektar 
v kotci činí:

i) daněk evropský a muflon: 10 dospělých 
zvířat na hektar;

ii) jelen lesní: 5 dospělých zvířat na 
hektar;

d) zvířata chovaná ve stádu jsou zahrnuta 
do kvóty uvedené v předchozím odstavci 
v prvním roce svého života; 

e) oddělený odchov jednotlivých zvířat 
není povolen s výjimkou případů, kdy je to 
na omezenou dobu a existuje pádný 
důvod, například prevence nákazy či 



AM\1066371CS.doc 69/69 PE560.821v01-00

CS

veterinární péče;

f) na kotce se vztahují následující 
ustanovení:

i) kotcem se rozumí ohrada, jejíž součástí 
je prostor, v němž jsou zvířata chráněna 
před počasím. Ekologický odchov 
hospodářských zvířat v kotci na velmi 
vlhké či močálovité půdě není povolen;

ii) v období vegetace musí být v kotci 
zajištěna přirozená pastva. Kotce, v nichž 
nemůže být v období vegetace zajištěno 
krmení na pastvě, nejsou povoleny;

iii) zvířata musí mít k dispozici úkryty a 
přístřešky;

iv) zvířata musí mít k dispozici přirozený 
způsob péče o kopyta. Není-li takový 
způsob zajištěn v dostatečné míře složením 
půdy, musí být zajištěn jinými vhodnými 
opatřeními (např. zpevněním půdy v okolí 
krmelišť);

v) v kotcích jelena lesního musí mít 
zvířata možnost válet se v bahně, aby byla 
zajištěna péče o srst a regulace tělesné 
teploty;

vi) krmeliště musí být umístěna na ploše 
chráněné před počasím a přístupné jak 
zvířatům, tak i osobám, které se o ně 
starají. Půda, na níž jsou krmeliště 
umístěna, musí být zpevněna a zařízení 
určené ke krmení musí mít střechu;

vii) nelze-li zajistit stálý přístup ke krmení, 
musí být krmeliště koncipována tak, aby 
se všechna zvířata mohla krmit současně;

viii) vnější a vnitřní ohrada musí být pro 
zvířata zřetelně viditelná, aby nemohlo 
dojít k jejich zranění. Ohrada nesmí mít 
ostré úhly;

ix) Ohrada kotce by měla být pro daňka 
evropského a muflona nejméně 1,8 m 
vysoká a pro jelena lesního nejméně 2 m 
vysoká. Uvedené výšky se nevztahují na 
ohradu uvnitř kotce určenou k vytvoření 
výběhů;
x) v období vegetace se musí zvířata 
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v kotcích krmit na pastvě;

xi) krmení je povoleno pouze v případě 
nedostatku pastvy z důvodu špatných 
povětrnostních podmínek;

xii) zvířata chovaná v kotcích musí mít k 
dispozici bezpečnou vodu. Není-li 
k dispozici přirozený zdroj vody snadno 
přístupný zvířatům, musí být zajištěno 
jejich napájení.

Or. sl

Odůvodnění

Spotřebitelé v rostoucí míře požadují ekologické produkty z volně žijících zvířat a králíků. 
Z toho důvodu je třeba zavést na evropské úrovni také jednotná pravidla pro odchov jelena 
lesního, muflonů, daňka evropského a králíků.

Pozměňovací návrh 1265
Ricardo Serrão Santos

Návrh nařízení
Příloha II – část III – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) „udržitelným rybolovem“ se rozumí 
získávání živých vodních zdrojů, které lze 
provádět po neurčitou dobu, aniž by se 
snížila schopnost cílových druhů zachovat 
zdravou úroveň populace a aniž by to 
mělo negativní dopady na jiné druhy 
v ekosystému nebo stanovištích ve smyslu 
rámcové směrnice o vodě nebo případně 
rámcové směrnice o strategii pro mořské 
prostředí73 a.

__________________
73 a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/113/ES ze dne 12. prosince 

2006 o požadované jakosti vod pro 

měkkýše (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 

14) a směrnice Evropského Parlamentu a 

Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008 , 
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kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství v oblasti mořské 

environmentální politiky (rámcová 

směrnice o strategii pro mořské prostředí) 

(Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

Or. pt

Pozměňovací návrh 1266
Ricardo Serrão Santos

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 2. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.6a. Zemědělské podniky s ekologickou 
produkcí mořských řas nebo živočichů 
pocházejících z akvakultury nesmí vyvolat 
rizika pro druhy, které mají být 
zachovány.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1267
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas

Návrh nařízení
Příloha II – část 3 – bod 3.2.1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou plochy, kde rostou, ve velmi 
dobrém ekologickém stavu podle definice 
ve směrnici 2000/60/ES75 a nejsou 
nevhodné ze zdravotního hlediska;

a) jsou plochy, kde rostou, ve velmi 
dobrém ekologickém stavu podle definice 
ve směrnici 2000/60/ES75, nebo jejich 
kvalita odpovídá zónám produkce 
klasifikovaným jako A a B podle nařízení 
(ES) č. 854/200476 a nejsou nevhodné ze 
zdravotního hlediska;

__________________ __________________
75 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/113/ES ze dne 12. prosince 
2006 o požadované jakosti vod pro 
měkkýše (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 

75 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. 
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14). věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
76 Nařízení Evropského Parlamentu a 
Rady ze dne 29. dubna 2004, kterým se 
stanoví zvláštní pravidla pro organizaci 
úředních kontrol produktů živočišného 
původu určených k lidské spotřebě (Úř. 
věst. L 139, 30.04.2004). 

Or. fr

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 1268
Alain Cadec, Michel Dantin

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 3.2.1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou plochy, kde rostou, ve velmi 
dobrém ekologickém stavu podle definice 
ve směrnici 2000/60/ES75 a nejsou 
nevhodné ze zdravotního hlediska;

a) jsou plochy, kde rostou, buď ve velmi 
dobrém ekologickém stavu podle definice 
ve směrnici 2000/60/ES75, nebo jejich 
kvalita odpovídá oblastem produkce 
klasifikovaným jako A a B podle nařízení 
(ES) č. 854/2004 a nejsou nevhodné ze 
zdravotního hlediska;

__________________ __________________
75 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/113/ES ze dne 12. prosince 
2006 o požadované jakosti vod pro 
měkkýše (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 

75 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/113/ES ze dne 12. prosince 
2006 o požadované jakosti vod pro 
měkkýše (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 
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14). 14).

Or. fr

Pozměňovací návrh 1269
Ricardo Serrão Santos

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 3.2.1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou plochy, kde rostou, ve velmi 
dobrém ekologickém stavu podle definice 
ve směrnici 2000/60/ES75 a nejsou 
nevhodné ze zdravotního hlediska;

a) jsou plochy, kde rostou, ve velmi 
dobrém ekologickém stavu podle definice 
ve směrnici 2000/60/ES75, nebo dosáhly 
dobrého stavu životního prostředí, jak je 
definován ve směrnici 2008/56/ES75 a, a 
nejsou nevhodné ze zdravotního hlediska;

__________________ __________________
75 a Směrnice Evropského Parlamentu a 
Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008 , 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti mořské 
environmentální politiky (rámcová 
směrnice o strategii pro mořské prostředí) 
(Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

75 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/113/ES ze dne 12. prosince 
2006 o požadované jakosti vod pro 
měkkýše (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 
14).

75 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/113/ES ze dne 12. prosince 
2006 o požadované jakosti vod pro 
měkkýše (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 
14).

Or. pt

Odůvodnění

Činnosti v oblasti akvakultury mohou být prováděny v mořském prostředí a v takovém 
případě by měly zohledňovat příslušné právní předpisy v oblasti životního prostředí, včetně 
rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí.

Pozměňovací návrh 1270
Alain Cadec, Michel Dantin
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Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 3.2.2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby se zajistilo zachování rozsáhlého 
genofondu, provádí se pravidelně sběr 
mladých mořských řas ve volné přírodě za 
účelem doplnění kultur v uzavřených 
zařízeních;

b) aby se zajistilo zachování rozsáhlého 
genofondu, provádí se pravidelně sběr 
mořských řas ve volné přírodě za účelem 
zachování a posílení rozmanitosti kultur 
v uzavřených zařízeních;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1271
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 3.2.2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby se zajistilo zachování rozsáhlého 
genofondu, provádí se pravidelně sběr 
mladých mořských řas ve volné přírodě za 
účelem doplnění kultur v uzavřených 
zařízeních;

b) aby se zajistilo zachování rozsáhlého 
genofondu, provádí se pravidelně sběr 
mořských řas ve volné přírodě za účelem 
zachování a posílení rozmanitosti kultur 
v uzavřených zařízeních;

Or. fr

Odůvodnění

Ve volné přírodě lze sbírat mořské řady jakéhokoli stáří, aby bylo zajištěno zachování 
genetické rozmanitosti. Navrhuje se proto vypustit slovo „mladých“. Další navržená změna 
„zachování a posílení rozmanitosti“ by měla upřesnit cíl produkčního pravidla.

Pozměňovací návrh 1272
Alain Cadec, Michel Dantin

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 3.4.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.4.4. Pokud se sklízení provádí ve sdílené 
nebo společné sklizňové oblasti, musí být k 

3.4.4. Pokud se sklízení provádí ve sdílené 
nebo společné sklizňové oblasti, musí být k 
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dispozici doklady o tom, že celkové 
sklízené množství je v souladu s tímto 
nařízením.

dispozici doklady vydané příslušným 
orgánem, který určí členský stát, o tom, že 
celkové sklízené množství je v souladu s 
tímto nařízením. 

.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1273
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 3.4.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.4.4. Pokud se sklízení provádí ve sdílené 
nebo společné sklizňové oblasti, musí být k 
dispozici doklady o tom, že celkové 
sklízené množství je v souladu s tímto 
nařízením.

3.4.4. Pokud se sklízení provádí ve sdílené 
nebo společné sklizňové oblasti, musí být k 
dispozici doklady vydané příslušným 
orgánem o tom, že celkové sklízené 
množství je v souladu s tímto nařízením.

Or. fr

Odůvodnění

Dodatečná změna zajistí účast orgánu odpovědného za nakládání s biomasou z mořských řas 
a měla by také podpořit udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, jakož i organizaci 
podnikání v oblasti mořských řas v členských státech.

Pozměňovací návrh 1274
Ivan Jakovčić

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.2.1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ekologická akvakultura je založena na 
odchovu mladých jedinců pocházejících 
z ekologických líhní a z ekologických
akvakulturních podniků;

a) pro účely odchovu a v případě, že 
nejsou k dispozici mladí jedinci 
pocházející z ekologické akvakultury, se 
použijí tato omezení:

a) je třeba použít mladé jedince 
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z ekologické produkce, jsou-li k dispozici;

b) nejméně poslední tři čtvrtiny trvání 
produkčního cyklu proběhnou podle 
zásad řízení ekologického chovu.

Každý členský stát zajistí, aby byla 
vytvořena elektronická databáze uvádějící 
akvakulturní druhy, pro něž jsou na jeho 
území k dispozici mladí jedinci a 
produkční kapacitu certifikovaných 
hospodářství akvakultury.

Komise přijme prováděcí akty, jimiž 
stanoví technické podrobnosti pro 
vytvoření databáze uvedené v odstavci 2. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1275
Ricardo Serrão Santos

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.2.1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) nelze-li živočichy získat za podmínek 

uvedených bodě 4.1.2.1 písm. a), lze je 

odlovit ve volné přírodě. Tito živočichové 

podléhají zásadám řízení ekologického 

chovu alespoň tři měsíce předtím, než 

mohou být použiti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1276
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.2.1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) za účelem zlepšení genetického fondu 
mohou být do podniku přivezeni 
živočichové odlovení ve volné přírodě 
nebo nepocházející z ekologické 
akvakultury. Takovíto živočichové 
podléhají zásadám řízení ekologického 
chovu alespoň tři měsíce předtím, než 
mohou být použiti k účelům plemenitby.

d) v ekologické produkci se nepoužívají 
ryby pocházející z rybolovu, včetně ryb 
používaných pro výroby rybí moučky, 
oleje z celých ryb pocházejících z lovu 
volně žijících ryb ani volně žijící ryby 
používané pro účely plemenitby nebo jako 
ryby-čističi. Ve výjimečných případech, 
kdy věrohodně nejsou k dispozici 
alternativní zdroje a podmínky byly 
přizpůsobeny potřebám druhů, mohou být
za účelem zlepšení vhodnosti genetického 
fondu do podniku přivezeni živočichové 
odlovení ve volné přírodě nebo 
nepocházející z ekologické akvakultury. 
Takovíto živočichové podléhají zásadám 
řízení ekologického chovu alespoň tři 
měsíce předtím, než mohou být použiti k 
účelům plemenitby.

Or. en

Pozměňovací návrh 1277
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.2.1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) pro účely odchovu je sběr mladých 
jedinců pocházejících z akvakultury ve 
volné přírodě omezen na následující 
konkrétní případy:

i) larvy a mladí jedinci ryb nebo korýšů, 
kteří se dostali do rybníků, do systémů 
oddělujících produkční jednotky od okolí 
a do ohrazených prostor při jejich 
napouštění;

ii) úhoř říční, pokud je pro danou lokalitu 
schválen plán chovu a lovu úhořů a 
pokud umělá reprodukce úhořů zůstane i 
nadále nevyřešena;
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iii) doplnění stavů volně žijících druhů 
jiných než úhoře říčního v extenzivním 
chovu akvakultury uvnitř mokřad, jako 
jsou smíšené nádrže, přílivových oblastech 
a pobřežních hladinách, za předpokladu, 
že:

– doplnění stavů je v souladu s opatřeními 
řízení schválenými příslušnými úřady, aby 
se zajistilo udržitelné využívání dotčených 
druhů, a

– ryby se živí výhradně krmivem přirozeně 
dostupným v prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1278
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.2.1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) pro účely odchovu a v případě, že 
nejsou k dispozici mladí jedinci 
pocházející z ekologické akvakultury, 
mohou členské státy povolit použití 
mladých jedinců nepocházejících 
z ekologické akvakultury za předpokladu, 
že nejméně poslední dvě trvání 
produkčního cyklu proběhnou podle 
zásad řízení ekologického chovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1279
Marian Harkin

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.2.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.1.2.1a. Pro účely odchovu a v případě, 
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že nejsou k dispozici mladí jedinci 
pocházející z ekologické akvakultury, se 
použijí tato omezení:

a) je třeba použít mladé jedince 
z ekologické produkce, jsou-li k dispozici;

b) nejméně poslední tři čtvrtiny trvání 
produkčního cyklu proběhnou podle 
zásad řízení ekologického chovu.

Každý členský stát zajistí, aby byla 
vytvořena elektronická databáze uvádějící 
akvakulturní druhy, pro něž jsou na jeho 
území k dispozici mladí jedinci a 
produkční kapacitu certifikovaných 
hospodářství akvakultury.

Komise přijme prováděcí akty, jimiž 
stanoví technické podrobnosti pro 
vytvoření databáze uvedené v odstavci 2. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 37 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1280
Ricardo Serrão Santos

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.3.2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) oblasti produkce jsou ve velmi dobrém 
ekologickém stavu podle definice
ve směrnici 2000/60/ES.

b) oblasti produkce jsou ve velmi dobrém 

ekologickém stavu podle definice 

ve směrnici 2000/60/ES,

nebo dosáhly dobrého stavu životního 
prostředí, jak je definován ve směrnici 
2008/56/ES.

Or. pt

Odůvodnění

Činnosti v oblasti akvakultury mohou být prováděny v mořském prostředí a v takovém 
případě by měly zohledňovat příslušné právní předpisy v oblasti životního prostředí, včetně 
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rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí.

Pozměňovací návrh 1281
Marian Harkin

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.3.3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Astaxantin pocházející především 
z ekologických zdrojů, jako jsou 
organické ulity korýšů, se může použít 
v krmivu pro lososy a pstruhy v mezích 
jejich fyziologických potřeb. Pokud nejsou 
k dispozici ekologické zdroje, je možné 
použít přírodní zdroje astaxantinu (jako je 
například kvasinka Phaffia rhodozyma).

Or. en

Pozměňovací návrh 1282
Ivan Jakovčić, Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.3.3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) astaxantin pocházející především 
z ekologických zdrojů, jako jsou 
organické ulity korýšů, se může použít 
v krmivu pro lososy a pstruhy v mezích 
jejich fyziologických potřeb. Pokud nejsou 
k dispozici ekologické zdroje, je možné 
použít přírodní zdroje astaxantinu (jako je 
například kvasinka Phaffia rhodozyma).

Or. en

Pozměňovací návrh 1283
Anja Hazekamp, Stefan Eck
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Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.4.1 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) za účelem biologického omezení výskytu 
ektoparazitů se dává přednost použití ryb-
čističů.

j) za účelem biologického omezení výskytu 
ektoparazitů se dává přednost použití ryb-
čističů pouze tehdy, pokud byly podmínky 
přizpůsobeny potřebám druhů. V souladu 
s bodem 4.1.2.1 písm. d) této přílohy by se 
v ekologické produkci neměly používat 
ryby pocházející z rybolovu používané 
jako ryby-čističi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1284
Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.4.2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) používání alopatické léčby je omezeno 
na dvě léčebné kúry za rok s výjimkou 
očkování a povinných programů eradikace 
některých chorob. V případech s 
produkčním cyklem kratším než jeden rok 
však platí omezení na jednu alopatickou 
léčebnou kúru. Jsou-li uvedené meze pro 
alopatické léčebné kúry překročeny, 
nesmějí se dotčení živočichové pocházející 
z akvakultury prodávat jako ekologické 
produkty;

d) používání alopatické léčby je omezeno 
na dvě léčebné kúry za rok s výjimkou 
očkování, ošetření proti parazitům a 
povinných programů eradikace některých 
chorob. V případech s produkčním cyklem 
kratším než jeden rok však platí omezení 
na jednu alopatickou léčebnou kúru. Jsou-li 
uvedené meze pro alopatické léčebné kúry 
překročeny, nesmějí se dotčení živočichové 
pocházející z akvakultury prodávat jako 
ekologické produkty;

Or. en

Odůvodnění

Paraziti se často ošetřují produkty, které jsou zařazeny do kategorie alopatických léčebných 
kúr. Z tohoto důvodu a pro zajištění souladu s bodem 4.1.4.2 písm. e) je třeba v bodě 4.1.4.2 
písm. d) stanovit výjimku.
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Pozměňovací návrh 1285
Marian Harkin

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.4.2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) ošetření proti parazitům, kromě 
povinných programů tlumení 
vykonávaných členskými státy, je omezeno 
na dvě kúry za rok nebo na jednu kúru za 
rok, pokud je produkční cyklus kratší než 
18 měsíců;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1286
Ivan Jakovčić

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.4.2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) ošetření proti parazitům, kromě 
povinných programů tlumení 
vykonávaných členskými státy, je omezeno 
na dvě kúry za rok nebo na jednu kúru za 
rok, pokud je produkční cyklus kratší než 
18 měsíců;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1287
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.5.3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akvakultura by měla být povolena pouze 
u druhů, v jejichž případě jsou k dispozici 
dostatečné znalosti o standardech v oblasti 



AM\1066371CS.doc 83/83 PE560.821v01-00

CS

jejich potřeb, aby se zajistilo jejich 
správné používání.

Or. it

Pozměňovací návrh 1288
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.5.3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vždy by se měly používat pouze 
nejvhodnější druhy a plemena. Chov 
samotářských a predátorských rybích 
druhů, jejichž požadavky na samotu a lov 
nelze v zajetí splnit, je zakázán.

Or. en

Pozměňovací návrh 1289
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.6.6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.1.6.6. Přijímají se vhodná opatření, aby 
se doba přepravy živočichů pocházejících 
z akvakultury omezila na minimum.

4.1.6.6. Přijímají se vhodná opatření, aby 
se doba přepravy živočichů pocházejících 
z akvakultury omezila na minimum a 
nepřekročila 6 hodin.

Or. en

Pozměňovací návrh 1290
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.6.7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.1.6.7. Jakékoli utrpení během celého 
života živočichů, včetně samotného 
usmrcení, se udržuje na co nejnižší 
úrovni.

4.1.6.7. Jakémukoliv utrpení během celého 
života živočichů, včetně přepravy a
samotného usmrcení, je třeba se vyhnout. 
Vhodné a šetrné předchozí omráčení 
zvířat v době porážky je povinné pro 
všechna zvířata.

Or. en

Pozměňovací návrh 1291
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.1.6.8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.1.6.8. Způsoby usmrcování jsou takové, 
aby ryby okamžitě ztratily vědomí a 
necítily bolest. Manipulace před 
usmrcením se provádí tak, aby se zabránilo 
zranění a zároveň se udrželo utrpení a stres 
na co nejnižší úrovni. Při zvažování 
optimálních metod usmrcování je nutno 
zohlednit rozdíly ve velikosti 
usmrcovaných jedinců, rozdíly mezi 
jednotlivými biologickými druhy a také 
rozdíly mezi různými produkčními místy.

4.1.6.8. Předchozí omráčení zvířat v době 
porážky je povinné pro všechna zvířata a 
je takové, aby ryby okamžitě ztratily 
vědomí a necítily bolest. Manipulace před 
usmrcením se provádí tak, aby se zabránilo 
zranění a zároveň se udrželo utrpení a stres 
na co nejnižší úrovni. Prodej živých ryb je 
zakázán. Při zvažování optimálních metod 
usmrcování je nutno zohlednit rozdíly ve 
velikosti usmrcovaných jedinců, rozdíly 
mezi jednotlivými biologickými druhy a 
také rozdíly mezi různými produkčními 
místy. Porážka formou vykrvácení a 
vystavení působení oxidu uhličitého je 
zakázána. Korýši jsou usmrcování pouze 
způsoby, při nichž se používá elektrické 
zařízení pro účely omráčení nebo 
usmrcení. V nařízení budou stanovena 
jasně definovaná pravidla pro humánní 
porážku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1292
Ricardo Serrão Santos

Návrh nařízení
Příloha II – část III – bod 4.2.2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podniky provozující ekologický chov 
měkkýšů minimalizují rizika ohrožující 
druhy významné z hlediska ochrany 
přírody. V případě použití sítí na ochranu 
proti predátorům musí být tyto sítě 
konstruovány tak, aby nemohly způsobit 
újmu ptákům, kteří se za potravou potápějí 
pod hladinu.

c) podniky provozující ekologický chov 
měkkýšů nevyvolávají rizika ohrožující 
druhy významné z hlediska ochrany 
přírody. V případě použití sítí na ochranu 
proti predátorům musí být tyto sítě 
konstruovány tak, aby nemohly způsobit 
újmu ptákům, kteří se za potravou potápějí 
pod hladinu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1293
Norbert Lins, Renate Sommer

Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1. Potravinářské přídatné látky, 
doplňkové látky v krmivech, pomocné 
a další látky a složky používané při 
zpracování potravin nebo krmiv a jakékoli 
používané zpracovatelské postupy, jako je 
uzení, se řídí zásadami správné výrobní 
praxe76.

1.1. Potravinářské přídatné látky,
doplňkové látky v krmivech, pomocné 
a další látky a složky používané při 
zpracování potravin nebo krmiv a jakékoli 
používané zpracovatelské postupy, jako je 
uzení, se řídí zásadami správné výrobní 
praxe76. Při uzení potravin se 
upřednostňují postupy, které odpovídají 
zájmům bezpečnosti potravin a ochrany 
životního prostředí a zdrojů.

__________________ __________________
76 Správná výrobní praxe podle definice 
v čl. 3 písm. a) nařízení Komise (ES) 
č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 
o správné výrobní praxi pro materiály 
a předměty určené pro styk s potravinami 
(Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 75).

76 Správná výrobní praxe podle definice 
v čl. 3 písm. a) nařízení Komise (ES) 
č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 
o správné výrobní praxi pro materiály 
a předměty určené pro styk s potravinami 
(Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 75).

Or. en
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Odůvodnění

Při produkci kouře běžným způsobem se do prostředí uvolňují znečišťující emise a v uzených 
potravinách vznikají rezidua škodlivých látek, např. dehtu či polycyklických aromatických 
uhlovodíků. Z těchto důvodů podpořila EU finančně rozvoj alternativních produktů k uzení 
potravin. Používání čistého kouře je bezpečnější, neboť má menší dopady na životní prostředí 
(článek 11 SFEU) a na zdraví (čl. 168 odst. 1 SFEU).

Pozměňovací návrh 1294
Maria Noichl

Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1. Potravinářské přídatné látky, 
doplňkové látky v krmivech, pomocné 
a další látky a složky používané při 
zpracování potravin nebo krmiv a jakékoli 
používané zpracovatelské postupy, jako je 
uzení, se řídí zásadami správné výrobní 
praxe76.

1.1. Potravinářské přídatné látky, 
doplňkové látky v krmivech, pomocné 
a další látky a složky používané při 
zpracování potravin nebo krmiv a jakékoli 
používané zpracovatelské postupy, jako je 
uzení, se řídí zásadami správné výrobní 
praxe. V průmyslové výrobě je nezbytné 
upřednostňovat postupy, které podporují 
zachování zdraví, životního prostředí a 
zdrojů, bezpečnost potravin a bezpečnost 
při práci.

__________________ __________________
76 Správná výrobní praxe podle definice 
v čl. 3 písm. a) nařízení Komise (ES) 
č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 
o správné výrobní praxi pro materiály 
a předměty určené pro styk s potravinami 
(Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 75).

76 Správná výrobní praxe podle definice 
v čl. 3 písm. a) nařízení Komise (ES) 
č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 
o správné výrobní praxi pro materiály 
a předměty určené pro styk s potravinami 
(Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 75).

Or. de

Odůvodnění

Prázdné

Pozměňovací návrh 1295
Michel Dantin, Angélique Delahaye



AM\1066371CS.doc 87/87 PE560.821v01-00

CS

Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1. Potravinářské přídatné látky, 
doplňkové látky v krmivech, pomocné 
a další látky a složky používané při 
zpracování potravin nebo krmiv a jakékoli 
používané zpracovatelské postupy, jako je 
uzení, se řídí zásadami správné výrobní 
praxe76.

1.1. Potravinářské přídatné látky, 
doplňkové látky v krmivech, pomocné 
a další látky a složky používané při 
zpracování potravin nebo krmiv a jakékoli 
používané zpracovatelské postupy, jako je 
uzení, se řídí zásadami správné výrobní 
praxe76. Při uzení potravin upřednostňují 
hospodářské subjekty procesy, které 
zajišťují bezpečnost potravin, zdraví 
spotřebitelů, ochranu životního prostředí, 
hospodárné využívání zdrojů a bezpečnost 
při práci.

__________________ __________________
76 Správná výrobní praxe podle definice 
v čl. 3 písm. a) nařízení Komise (ES) 
č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 
o správné výrobní praxi pro materiály 
a předměty určené pro styk s potravinami 
(Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 75).

76 Správná výrobní praxe podle definice 
v čl. 3 písm. a) nařízení Komise (ES) 
č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 
o správné výrobní praxi pro materiály 
a předměty určené pro styk s potravinami 
(Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 75).

Or. fr

Pozměňovací návrh 1296
Franc Bogovič

Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 1.6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.6a. Při produkci zpracovaných potravin
a krmiv jsou zakázány techniky, produkty 
a látky, k jejichž výrobě byly použity 
nanotechnologie.

Or. sl

Pozměňovací návrh 1297
Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 2.1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produkt je vyroben převážně ze 
zemědělských složek; pro účely určení, zda 
je produkt vyroben převážně ze 
zemědělských složek, se nebere ohled na 
přidanou vodu a sůl;

a) produkt je vyroben převážně ze 
zemědělských složek a kvasinek; pro účely 
určení, zda je produkt vyroben převážně ze 
zemědělských složek, se nebere ohled na 
přidanou vodu a sůl;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1298
Norbert Erdős

Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 2.2.2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) minerály (včetně stopových prvků), 
vitaminy, aminokyseliny a mikroživiny, a 
to pouze v případě, že jejich použití 
v potravinách, jejichž jsou součástí, je 
vyžadováno zákonem.

e) minerály (včetně stopových prvků), 
vitaminy, aminokyseliny a mikroživiny pro 
účely výživy, to pouze v případě, že jejich 
použití je v souladu s ustanoveními 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o 
potravinách určených pro kojence a malé 
děti, potravinách pro zvláštní lékařské 
účely a náhradě celodenní stravy pro 
regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice 
Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 
96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 
2006/141/ES, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení 
Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 
953/2009.

Or. hu

Odůvodnění

Právní úprava ekologického zemědělství musí být sladěna s ustanoveními obecných právních 
předpisů týkajících se potravin. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je harmonizace 
s ustanoveními nařízení (EU) č. 609/2013.
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Pozměňovací návrh 1299
Norbert Lins, Albert Deß, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 2.2.2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) minerály (včetně stopových prvků), 
vitaminy, aminokyseliny a mikroživiny, a 
to pouze v případě, že jejich použití 
v potravinách, jejichž jsou součástí, je 
vyžadováno zákonem.

e) minerály (včetně stopových prvků), 
vitaminy, aminokyseliny a mikroživiny s 
cílem splnit stravovací požadavky v 
případě potravin určených pro kojence a 
malé děti a potravin pro zvláštní lékařské 
účely podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 609/20131 a.

__________________
1 a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 
2013 o potravinách určených pro kojence 
a malé děti, potravinách pro zvláštní 
lékařské účely a náhradě celodenní stravy 
pro regulaci hmotnosti a o zrušení 
směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic 
Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 
2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady a Komise 
2009/39/ES.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné podporovat ekologické produkty na všech úrovních. Součástí této podpory je také 
nařízení o ekologické produkci, jež zajistí soulad s obecnými právními předpisy týkajícími se 
potravin, zejména pak s cílem splnit stravovací požadavky v případě potravin určených pro
kojence a malé děti a potravin pro zvláštní lékařské účely.

Pozměňovací návrh 1300
Norbert Erdős

Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 2.2.4 – písm. b – bod iii – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– řasy, včetně mořských; – řasy, včetně mořských a rodu 
lithothamne;

Or. hu

Odůvodnění

V některých členských státech patří řasy rodu lithothamne k důležitým složkám alternativního 
ekologického mléka (např. mléka sójového). Nařízení o ekologické produkci se tudíž musí 
vztahovat i na používání řas rodu lithothamne.

Pozměňovací návrh 1301
Maria Noichl, Ismail Ertug, Susanne Melior

Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 2.2.4 – písm. b – bod iii – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– řasy, včetně mořských; – řasy, včetně mořských a rodu 
lithothamnium

Or. de

Odůvodnění

Řasy rodu lithothamnium mají vysoký obsah vápníku, a proto jsou v některých členských 
státech používány jako složka při produkci ekologických rostlinných alternativ mléka. Na 
úrovni EU tudíž musí existovat možnost používat v ekologické produkci řasy rodu 
lithothamnium.

Pozměňovací návrh 1302
Clara Eugenia Aguilera García

Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 2.2.4 – písm. b – bod iii – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- lapačo;

Or. es
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Odůvodnění

Kombucha je ekologický produkt, který vzniká fermentací hub. Jednou z jeho složek je 
„lapačo“, které nemá ekologickou variantu.

Pozměňovací návrh 1303
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 2.2.5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2.5a. Aroma může být certifikováno jako 
ekologické, pokud splňuje následující 
zvláštní podmínky pro aromata:

- jedná se o přírodní aroma ve smyslu čl. 
16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1334/2008;

- nejméně 95 % aromatu tvoří ekologické 
složky a 95 % samotné chuťové složky 
tvoří ekologické složky, přičemž chuťová 
složka je výhradně zemědělského původu;

- nositele chuti (s výjimkou soli, vody a 
povolených přísad) tvoří ze 100 % složky 
ekologického původu;

- maximální 5% podíl zemědělských 
složek nezískaných z ekologického 
zemědělství v chuťové složce získalo 
povinnou dočasnou vnitrostátní výjimku 
v souladu s přílohou II částí IV bodem 
2.2.4a;

Ekologické aroma musí být také v souladu 
s obecnými ustanoveními tohoto nařízení 
týkajícího se produkce potravin.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby byla k dispozici harmonizovaná definice ekologických aromat.

Pozměňovací návrh 1304
Marian Harkin
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Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 2.2.5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2.5a. Kromě požadavků stanovených 
tímto nařízením musí být splněny tyto 
dodatečné požadavky na zpracování 
ekologických aromat:

1. Za ekologická aromata se považují 
pouze aromatické výtažky a přírodní 
aromata definovaná v čl. 16 odst. 4 a 5 
nařízení (ES) č. 1334/2008.

2. 95% chuťových složek ekologických 
aromat musí být ekologického původu.

3. Jsou povoleny pouze ekologické nosiče 
a tyto nosiče musí být zahrnuty ve výpočtu 
podílu zemědělských složek.

4. Přídatné látky, rozpouštědla a pomocné 
látky musí být použity v ekologické 
podobě, pokud jsou v této podobě 
dostupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 1305
Annie Schreijer-Pierik

Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 2.2.5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2.5a. Kromě požadavků stanovených 
tímto nařízením musí být splněny tyto 
dodatečné požadavky na zpracování 
ekologických aromat:

1. Za ekologická aromata se považují 
pouze aromatické výtažky a přírodní 
aromata definovaná v čl. 16 odst. 4 a 5 
nařízení (ES) č. 1334/2008.

2. 95% všech chuťových složek 
ekologických aromat musí být 
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ekologického původu.

3. Jsou povoleny pouze ekologické nosiče 
a tyto nosiče musí být zahrnuty ve výpočtu 
podílu zemědělských složek.

4. Přídatné látky, rozpouštědla a pomocné 
látky musí být použity v ekologické 
podobě, pokud jsou v této podobě 
dostupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 1306
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 2.2.5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2.5a. Aroma může být certifikováno jako 
ekologické, pokud je v souladu s obecnými 
ustanoveními tohoto nařízení týkajícího se 
produkce potravin a splňuje následující 
zvláštní podmínky:

1. Jedná se o přírodní aroma ve smyslu čl. 
16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1334/2008.

2. Nejméně 95 % aromatu tvoří 
ekologické složky a 95 % samotné 
chuťové složky tvoří ekologické složky, 
přičemž chuťová složka je výhradně 
zemědělského původu.

3. Nositele chuti (s výjimkou soli, vody a 
povolených přísad) tvoří ze 100 % složky 
ekologického původu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1307
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 3.1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1. Aniž jsou dotčeny oddíly 1 a 2 a 
zvláštní zákazy a omezení stanovené v 
bodech 3.2 až 3.5, jsou povoleny pouze 
enologické postupy, procesy a ošetření, 
včetně omezení stanovených v článku 80 a 
čl. 83 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 a 
v článku 3, v článcích 5 až 9 a 11 až 14 
nařízení (ES) č. 606/2009 a v přílohách 
uvedených nařízení, používané před 1. 
srpnem 2010.

3.1. Jsou povoleny pouze enologické 
postupy, procesy a ošetření, včetně 
omezení stanovených v článku 80 a čl. 83 
odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 a v 
článku 3, v článcích 5 až 9 a 11 až 14 
nařízení (ES) č. 606/2009 a v přílohách 
uvedených nařízení, používané před 1. 
srpnem 2010.

Or. fr

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 1308
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení
Příloha II – část V – bod 3.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2 Je zakázáno použití těchto 
enologických postupů, procesů a 
ošetření:

vypouští se

a) částečného zahuštění chladem podle 
přílohy VIII části I oddílu B.1 písm. c) 
nařízení (EU) č. 1308/2013;

b) odsíření fyzikálními metodami podle 
bodu 8 přílohy I A nařízení (ES) č. 
606/2009;

c) ošetření elektrodialýzou k zajištění 
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stabilizace vína proti vysrážení vinného 
kamene podle bodu 36 přílohy I A 
nařízení (ES) č. 606/2009;

d) částečné dealkoholizace vína podle 
bodu 40 přílohy I A nařízení (ES) č. 
606/2009;

e) ošetření katexem k zajištění stabilizace 
vína proti vysrážení vinného kamene 
podle bodu 43 přílohy I A nařízení (ES) 
č. 606/2009.

Or. fr

Odůvodnění

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 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.

Pozměňovací návrh 1309
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Alberto Cirio, Esther Herranz García, Aldo 
Patriciello

Návrh nařízení
Příloha II – část V – bod 3.2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odsíření fyzikálními metodami podle 
bodu 8 přílohy I A nařízení (ES) č. 
606/2009;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1310
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Alberto Cirio, Aldo 
Patriciello



PE560.821v01-00 96/96 AM\1066371CS.doc

CS

Návrh nařízení
Příloha II – část V – bod 3.2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ošetření elektrodialýzou k zajištění 
stabilizace vína proti vysrážení vinného 
kamene podle bodu 36 přílohy I A 
nařízení (ES) č. 606/2009;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1311
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Aldo Patriciello, Alberto 
Cirio

Návrh nařízení
Příloha II – část V – bod 3.2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) částečné dealkoholizace vína podle 
bodu 40 přílohy I A nařízení (ES) č. 
606/2009;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1312
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Aldo Patriciello, Alberto 
Cirio

Návrh nařízení
Příloha II – část V – bod 3.2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) ošetření katexem k zajištění stabilizace 
vína proti vysrážení vinného kamene 
podle bodu 43 přílohy I A nařízení (ES) č. 
606/2009.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1313
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení
Příloha II – část V – bod 3.3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) při tepelném ošetření podle bodu 2 
přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009 
nesmí teplota překročit 70 °C;

a) při tepelném ošetření podle bodu 2 
přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009 
nesmí teplota překročit 75 °C;

Or. fr

Odůvodnění

Tepelné ošetření vína vinařům umožňuje snadněji čelit problémům, které jsou způsobeny 
zkaženou úrodou vína, a představuje zajímavou alternativu k používání oxidu siřičitého. 
Úprava bez použití síry je vhodnější pro zdraví a umožňuje pokrýt poptávku vývozních trhů. 
Tepelné ošetření je fyzikální proces, při němž nedochází ke změně ve složení vína. Zvýšení 
teploty ze 70 na 75 °C by optimalizovalo výsledky tohoto alternativního postupu.

Pozměňovací návrh 1314
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení
Příloha II – část V – bod 3.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.4 Za účelem případného postupného 
ukončení nebo dalšího omezení 
přezkoumá Komise před 1. srpnem 2015 
používání těchto enologických postupů, 
procesů a ošetření:

vypouští se

a) tepelného ošetření uvedeného v bodě 2 
přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009;

b) užití iontoměničových pryskyřic 
uvedeného v bodě 20 přílohy I A nařízení 
(ES) č. 606/2009;

c) reverzní osmózy podle přílohy VIII 
části I oddílu B.1 písm. b) nařízení (EU) 
č. 1308/2013.
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Or. fr

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 1315
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha II – část V – bod 3.5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.5a. Označování ekologických vín

V zájmu transparentnosti pro spotřebitele 
musí být na štítku ekologických vín 
uvedeny tyto informace:

a) přidání kvasinek;

b) obsah siřičitanu podle některého ze tří 
množství: 0-50 mg/l, 50-100 mg/l, 100-150 
mg/l.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1316
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha II – část VI – bod 1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2. Ekologické kvasinky nesmí být 1.2. Ekologické kvasinky nesmí být 
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v ekologických potravinách nebo krmivu 
přítomny společně s kvasinkami jiného než 
ekologického původu.

v ekologických potravinách nebo krmivu 
přítomny společně s kvasinkami jiného než 
ekologického původu. Kvasinky používané 
při produkci ekologických vín musí být 
výhradně ekologického původu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1317
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Návrh nařízení
Příloha II – část VI – bod 1.3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nejsou-li k dispozici kvasinky 
v ekologické podobě, povolí se pro 
produkci ekologických kvasinek přidání 
až 5 % kvasičného extraktu či autolyzátu 
nezískaného z ekologické produkce do 
substrátu (vypočítaného jako podíl 
sušiny). 

Or. fr

Odůvodnění

Ekologické kvasinky lze připravovat pomocí různých látek, včetně kvasičného extraktu či 
autolyzátu. Nejsou-li tyto látky k dispozici v ekologické podobě v dostatečném množství, 
mohou být nahrazeny běžným kvasičným extraktem v podílu až 5 %. Používání kvasičného 
autolyzátu navíc umožňuje zamezit používání fosfátu amonného, jejž zakazují pravidla 
ekologické produkce USA. Existuje tak možnost odstranit technickou překážku pro vývoz, jíž 
někteří ekologičtí vinaři čelí.

Pozměňovací návrh 1318
Clara Eugenia Aguilera García

Návrh nařízení
Příloha II – část VI – bod 1.3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pro produkci ekologických kvasinek 
přidání až 5 % kvasičného extraktu či 
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autolyzátu nezískaného z ekologické 
produkce do substrátu (vypočítaného jako 
procentní podíl sušiny).

Or. es

Odůvodnění

Zpřísnění stávajících právních předpisů upravujících produkci ekologických kvasinek.

Pozměňovací návrh 1319
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Příloha II – část VI – bod 1.3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pro produkci ekologických kvasinek se 
povolí přidání až 5 % kvasičného extraktu 
či autolyzátu nezískaného z ekologické 
produkce do substrátu (vypočítaného jako 
podíl sušiny).

Or. fr

Pozměňovací návrh 1320
Norbert Lins

Návrh nařízení
Příloha II – část VI – bod 1.3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pro produkci ekologických kvasinek se 
povolí přidání až 5 % kvasičného extraktu 
či autolyzátu nezískaného z ekologické 
produkce do substrátu (vypočítaného jako 
podíl sušiny).

Or. en

Odůvodnění

This amendment re-establishes the current rules of production of organic yeast (article 46 a 
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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.

Pozměňovací návrh 1321
Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha II – část VI – bod 1.3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pro produkci ekologických kvasinek se 
povolí přidání až 5 % kvasičného extraktu 
či autolyzátu nezískaného z ekologické 
produkce do substrátu (vypočítaného jako 
podíl sušiny).

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 1322
Norbert Lins, Jens Gieseke

Návrh nařízení
Příloha V a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha Va

Zvláštní pravidla týkající se evropského 
clearingového orgánu
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Oddíl 1

POSLÁNÍ A POVINNOSTI

1. Poslání clearingového orgánu

Clearingový orgán vytvoří na rychle 
rostoucím trhu s ekologickými produkty 
společné základní podmínky pro všechny 
hospodářské subjekty a zajistí 
spravedlivou hospodářskou soutěž mezi 
ekologickými hospodářskými subjekty 
Unie a výrobci ze třetích zemí.
Clearingový orgán zajistí průběžnou 
výměnu relevantních informací mezi 
hospodářskými subjekty a odpovědnými 
orgány a provádí kontroly, které jsou 
nezbytné k zajištění hladkého fungování 
tohoto odvětví. Clearingový orgán předloží 
na žádost Komise posouzení změn 
ustanovení v tomto nařízení či jeho 
přílohách, a to na základě výsledků 
sledování, vědeckých poznatků a 
konzultací se zúčastněnými stranami 
v odvětví ekologické produkce a dalšími 
zainteresovanými stranami.

2. Povinnosti clearingového orgánu

Clearingový orgán má tyto povinnosti:

a) poskytovat vědecké poradenství a 
technickou podporu za účelem lepšího 
provádění a nezbytného monitorování 
dodržování požadavků tohoto nařízení;

b) shromažďovat, analyzovat, spravovat a 
sumarizovat takové vědecké a technické 
údaje podle tohoto nařízení, které jsou 
důležité pro provádění nařízení 
v členských státech a třetích zemích;

c) vytvářet postupy a nástroje komunikace 
a zahajovat výměnu údajů a informací 
mezi clearingovým orgánem, členskými 
státy a akreditačními orgány v souladu 
s tímto nařízením;

d) podporovat uznávání a sledování 
kontrolních orgánů a kontrolních 
subjektů ve třetích zemích;



AM\1066371CS.doc 103/103 PE560.821v01-00

CS

e) koordinovat jednotné provádění kontrol 
a koordinovat informace a opatření 
ohledně domnělých porušení podmínek, 
které mají dopad na některé členské státy 
nebo třetí země (články 20a až 26b);

f) spravovat a aktualizovat příslušné 
seznamy uznaných kontrolních orgánů a 
kontrolních subjektů v třetích zemích, 
které byly akreditovány podle čl. 29 odst. 
4;

g) usnadňovat a koordinovat povolování 
rovnocenných norem podle článku 30b a 
v souladu s tím spravovat a aktualizovat 
seznam rovnocenných norem, včetně 
zveřejňování nesrovnalostí s právními 
předpisy Unie;

h) usnadňovat a koordinovat proces 
hodnocení látek a změny seznamů 
schválených postupů a látek v souladu 
s článkem 19;

i) monitorovat a koordinovat rozvoj 
odvětví ekologického osiva a trhu 
s ekologickými krmivy.

Or. de

Odůvodnění

Přesný název tohoto evropského clearingového orgánu a podrobné informace o jeho 
organizaci budou muset být stanoveny v jiné části tohoto nařízení. Je nezbytné zvážit, zda lze 
změnit či rozšířit pravomoci příslušného oddělení Potravinového a veterinárního úřadu 
Evropské komise (FVO), tak aby zahrnovaly výše uvedené povinnosti. Musely by se 
odpovídajícím způsobem navýšit lidské zdroje uvedeného oddělení. Nebylo by tedy nutné 
vytvářet nový orgán.
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