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Ændringsforslag 1149
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.1.1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tolv måneder for kvæg, der er bestemt til 
kødproduktion, og altid mindst 3/4 af 
deres levetid

a) tolv måneder for kvæg, der er bestemt til 
kødproduktion

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til disse bestemmelsers praktiske gennemførlighed skal referencen til levetiden -
ligesom for får og geder - også slettes for kvæg, der er bestemt til kødproduktion.

Ændringsforslag 1150
Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.1.1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tolv måneder for kvæg, der er bestemt til 
kødproduktion, og altid mindst 3/4 af 
deres levetid

a) tolv måneder for kvæg, der er bestemt til 
kødproduktion

Or. en

Begrundelse

Dette ekstra krav om, at dyr skal have opfyldt reglerne om økologisk produktion i mindst 3/4 
af deres levetid, gør det vanskeligt at sælge økologisk kød fra omlagte malkekøer. Kravet vil 
alligevel aldrig gælde i alle tilfælde. Selv meget gamle køer kan omlægges inden for to år, 
hvis man omlægger jord og dyr samtidig. Det er derfor ikke en logisk administrativ byrde, og 
vi foreslår en forenkling og en klar og præcis omlægningstid. Tolv måneder til omlægning bør 
være tilstrækkeligt for kvæg.
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Ændringsforslag 1151
Marian Harkin

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.1.2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Uanset litra a) skal tyre på over et år 
have adgang til græsarealer eller udeareal.

(vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 1152
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.1.2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Når kvæg, får og geder har adgang til
græsarealer i græsningsperioden, og når 
vinteropstaldningsordningerne giver 
dyrene mulighed for at bevæge sig frit, 
kan kravet om adgang til udearealer i
vintermånederne fraviges.

c) Kvæg, får og geder bør i 
vintermånederne have permanent adgang 
til udearealer i mindst et par timer om 
dagen, når vejrforholdene tillader det.

Or. en

Ændringsforslag 1153
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.1.2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Mindst 90 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, jf. punkt 
1.4.2.2, skal komme fra egen bedrift eller,
hvis dette ikke er muligt, være produceret i
samarbejde med andre økologiske 
landbrugsbedrifter i det samme område.

d) Mindst 60 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, jf. punkt 
1.4.2.2, skal komme fra egen bedrift eller,
hvor dette ikke er muligt, være produceret i 
samarbejde med andre økologiske 
landbrugsbedrifter.
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Or. en

Ændringsforslag 1154
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.1.2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Mindst 90 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, jf. punkt 
1.4.2.2, skal komme fra egen bedrift eller, 
hvis dette ikke er muligt, være produceret i 
samarbejde med andre økologiske 
landbrugsbedrifter i det samme område.

d) Mindst 60 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, jf. punkt 
1.4.2.2, skal komme fra egen bedrift eller, 
hvis dette ikke er muligt, være produceret i 
samarbejde med andre økologiske 
landbrugsbedrifter.

Or. en

Ændringsforslag 1155
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.1.2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Mindst 90 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, jf. punkt 
1.4.2.2, skal komme fra egen bedrift eller, 
hvis dette ikke er muligt, være produceret i 
samarbejde med andre økologiske 
landbrugsbedrifter i det samme område.

d) Mindst 60 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, jf. punkt 
1.4.2.2, skal komme fra egen bedrift eller, 
hvis dette ikke er muligt, være produceret i 
samarbejde med andre økologiske 
landbrugsbedrifter.

Or. es

Ændringsforslag 1156
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.1.2 – afsnit 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Mindst 90 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, jf. punkt 
1.4.2.2, skal komme fra egen bedrift eller, 
hvis dette ikke er muligt, være produceret i 
samarbejde med andre økologiske 
landbrugsbedrifter i det samme område.

d) Mindst 60 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, jf. punkt 
1.4.2.2, skal primært tilvejebringes fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samarbejde med andre 
økologiske landbrugsbedrifter i det samme 
område.

Or. en

Ændringsforslag 1157
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.1.2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Mindst 90 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, jf. punkt 
1.4.2.2, skal komme fra egen bedrift eller, 
hvis dette ikke er muligt, være produceret i 
samarbejde med andre økologiske 
landbrugsbedrifter i det samme område.

d) Mindst 60 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, jf. punkt 
1.4.2.2, skal primært komme fra egen 
bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, være 
produceret i samarbejde med andre 
økologiske landbrugsbedrifter i det samme 
område.

Or. en

Ændringsforslag 1158
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.1.2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) For kvæg, får og geder skal opdrættet 
være baseret på størst mulig anvendelse af 
græsarealer, i det omfang græsgange står til 
rådighed på de forskellige tidspunkter af 

e) For kvæg, får og geder skal opdrættet 
være baseret på størst mulig anvendelse af 
græsarealer, i det omfang græsgange står til 
rådighed på de forskellige tidspunkter af 
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året Mindst 60 % af det tørstof, der udgør 
den daglige foderration for kvæg, får og 
geder, skal bestå af grovfoder, frisk eller 
tørret foder eller ensilage. Denne 
procentdel kan nedsættes til 50 % for 
mælkeproducerende dyr i højst tre 
måneder i begyndelsen af laktationen.

året, og kun når vejrforholdene tillader 
det.

Or. en

Ændringsforslag 1159
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.1.2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) For kvæg, får og geder skal opdrættet 
være baseret på størst mulig anvendelse af 
græsarealer, i det omfang græsgange står til 
rådighed på de forskellige tidspunkter af 
året Mindst 60 % af det tørstof, der udgør 
den daglige foderration for kvæg, får og 
geder, skal bestå af grovfoder, frisk eller 
tørret foder eller ensilage. Denne 
procentdel kan nedsættes til 50 % for 
mælkeproducerende dyr i højst tre måneder 
i begyndelsen af laktationen.

e) For kvæg, får og geder skal opdrættet 
være baseret på størst mulig anvendelse af 
græsarealer, i det omfang græsgange står til 
rådighed på de forskellige tidspunkter af 
året. Arterne skal vælges ud fra deres evne 
til at tilpasse sig lokale 
græsningsbetingelser og deres egnethed 
til andet foder, herunder krav om 
grovfoder, frisk eller tørret foder eller 
ensilage. Mindst 60 % af det tørstof, der 
udgør den daglige foderration for kvæg, får 
og geder, skal bestå af grovfoder, frisk eller 
tørret foder eller ensilage. Denne 
procentdel kan nedsættes til 50 % for 
mælkeproducerende dyr i højst tre måneder 
i begyndelsen af laktationen.

Or. en

Ændringsforslag 1160
Marian Harkin

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.1.2 – afsnit 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) For kvæg, får og geder skal opdrættet 
være baseret på størst mulig anvendelse af 
græsarealer, i det omfang græsgange står til 
rådighed på de forskellige tidspunkter af 
året. Mindst 60 % af det tørstof, der udgør 
den daglige foderration for kvæg, får og 
geder, skal bestå af grovfoder, frisk eller 
tørret foder eller ensilage. Denne 
procentdel kan nedsættes til 50 % for 
mælkeproducerende dyr i højst tre måneder 
i begyndelsen af laktationen.

e) For kvæg, får og geder skal opdrættet 
være baseret på størst mulig anvendelse af 
græsarealer, i det omfang græsgange står til 
rådighed på de forskellige tidspunkter af 
året, og når vejrforholdene tillader det. 
Mindst 60 % af det tørstof, der udgør den 
daglige foderration for kvæg, får og geder, 
skal bestå af grovfoder, frisk eller tørret 
foder eller ensilage. Denne procentdel kan 
nedsættes til 50 % for mælkeproducerende 
dyr i højst tre måneder i begyndelsen af 
laktationen.

Or. en

Ændringsforslag 1161
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.1.2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Kalve, lam og gedekid skal i 
diegivningsperioden fodres fortrinsvis med 
modermælk i en minimumsperiode på tre 
måneder for kalve og 45 dage for lam og 
gedekid.

f) Kalve, lam og gedekid skal i 
diegivningsperioden fodres fortrinsvis med 
modermælk eller naturlig mælk i en 
minimumsperiode på tre måneder for kalve 
og 45 dage for lam og gedekid.

Or. de

Ændringsforslag 1162
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.1.3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Tøjring af kvæg og får er forbudt til 
hver en tid, også uden for 
græsningssæsonen. Der kan kun 
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indrømmes undtagelser, hvis det berører 
enkelte dyr i et begrænset tidsrum, og for 
så vidt det er begrundet i 
veterinærhensyn.

Or. en

Ændringsforslag 1163
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.1.3 – afsnit 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Al opstaldning skal give permanent 
adgang til et åbent område, hvor dyrene 
kan røre sig.

Or. en

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

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.1.3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Uanset artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra 
a), og artikel 3, stk. 1, andet afsnit i Rådets 
direktiv 2008/119/EF70, er opstaldning af i 
enkeltbokse af kalve, der er over en uge 
gamle, forbudt, medmindre det kun berører 
enkelte dyr i et begrænset tidsrum og for så 
vidt det er begrundet i veterinærhensyn.

c) Uanset artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra 
a), og artikel 3, stk. 1, andet afsnit i Rådets 
direktiv 2008/119/EF70, er enhver form for
opstaldning enkeltvis, herunder 
opstaldning i enkeltbokse af kalve forbudt, 
medmindre det kun berører enkelte dyr i et 
begrænset tidsrum og for så vidt det er 
begrundet i veterinærhensyn. Når kalve 
opstaldes i enkeltbokse af veterinære 
grunde, skal boksen have fast gulv og 
halmstrøelse. Kalven bør let kunne vende 
sig, ligge ned i fuld længde (behageligt) 
og have visuel kontakt med andre kalve. 
Hvis kalven tages fra koen umiddelbart 
efter kælvning, må kalvene først gå i 
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grupper, efter at de er blevet en uge 
gamle.

__________________ __________________
70 Rådets direktiv 2008/119/EF af 18. 
december 2008 om fastsættelse af 
mindstekrav med hensyn til beskyttelse af 
kalve (EUT L 10 af 15.1.2009, s. 7)

70 Rådets direktiv 2008/119/EF af 18. 
december 2008 om fastsættelse af 
mindstekrav med hensyn til beskyttelse af 
kalve (EUT L 10 af 15.1.2009, s. 7)

Or. en

Ændringsforslag 1165
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.2.2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Dyr af hestefamilien skal have adgang til 
græsningsarealer, når vejrforholdene 
tillader det.

a) Dyr af hestefamilien skal have adgang til 
græsningsarealer på de tidspunkter af året,
hvor der er græs på arealerne. På alle 
andre tidspunkter bør dyr af hestefamilien 
have adgang til grovfoder og udendørs 
anlæg, der giver dem mulighed for at 
udvise deres naturlige adfærd.

Or. en

Ændringsforslag 1166
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.2.2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Når dyr af hestefamilien har adgang til 
græsarealer i græsningsperioden, og når 
vinteropstaldningsordningerne giver 
dyrene mulighed for at bevæge sig frit, 
kan kravet om adgang til udearealer i 
vintermånederne fraviges.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1167
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.2.2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Mindst 90 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, som 
omhandlet i 1.4.2.2, skal komme fra egen 
bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, være 
produceret i samarbejde med andre 
økologiske landbrugsbedrifter i det samme 
område.

c) Mindst 60 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, som 
omhandlet i 1.4.2.2, skal komme fra egen 
bedrift eller, hvor dette ikke er muligt, 
være produceret i samarbejde med andre 
økologiske landbrugsbedrifter.

Or. en

Ændringsforslag 1168
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.2.2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Mindst 90 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, som 
omhandlet i 1.4.2.2, skal komme fra egen 
bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, være 
produceret i samarbejde med andre 
økologiske landbrugsbedrifter i det samme 
område.

c) Mindst 60 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, som 
omhandlet i 1.4.2.2, skal komme fra egen 
bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, være 
produceret i samarbejde med andre 
økologiske landbrugsbedrifter.

Or. en

Ændringsforslag 1169
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.2.2 – afsnit 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Mindst 90 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, som 
omhandlet i 1.4.2.2, skal komme fra egen 
bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, være 
produceret i samarbejde med andre 
økologiske landbrugsbedrifter i det samme 
område.

c) Mindst 60 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, som 
omhandlet i 1.4.2.2, skal komme fra egen
bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, være 
produceret i samarbejde med andre 
økologiske landbrugsbedrifter.

Or. es

Ændringsforslag 1170
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.2.2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Mindst 90 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, som 
omhandlet i 1.4.2.2, skal komme fra egen 
bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, være 
produceret i samarbejde med andre 
økologiske landbrugsbedrifter i det samme 
område.

c) Mindst 60 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, som 
omhandlet i 1.4.2.2, skal primært 
tilvejebringes fra egen bedrift eller, hvis 
dette ikke er muligt, være produceret i 
samarbejde med andre økologiske 
landbrugsbedrifter i det samme område.

Or. en

Ændringsforslag 1171
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.2.2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Mindst 90 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, som 
omhandlet i 1.4.2.2, skal komme fra egen 

c) Mindst 60 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, som 
omhandlet i 1.4.2.2, skal primært komme 
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bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, være 
produceret i samarbejde med andre 
økologiske landbrugsbedrifter i det samme 
område.

fra egen bedrift eller, hvis dette ikke er 
muligt, være produceret i samarbejde med 
andre økologiske landbrugsbedrifter i det 
samme område.

Or. en

Ændringsforslag 1172
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.2.2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) For dyr af hestefamilien skal opdrættet 
være baseret på størst mulig anvendelse af 
græsarealer, i det omfang græsgange står til 
rådighed på de forskellige tidspunkter af 
året. Mindst 60 % af det tørstof, der udgør 
den daglige foderration for dyr af 
hestefamilien, skal bestå af grovfoder, frisk 
eller tørret foder eller ensilage.

d) For dyr af hestefamilien skal opdrættet 
være baseret på størst mulig anvendelse af 
græsarealer, i det omfang græsgange står til 
rådighed på de forskellige tidspunkter af 
året. Hvis en større andel af grovfoder 
ikke er mulig, gælder følgende 
minimumsregler, idet arternes krav til 
ernæring, sundhed og velfærd overholdes:
Mindst 60 % af det tørstof, der udgør den 
daglige foderration for dyr af 
hestefamilien, skal bestå af grovfoder, frisk 
eller tørret foder eller ensilage.

Or. en

Ændringsforslag 1173
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.2.2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Dyr af hestefamilien skal i dieperioden 
fortrinsvis fodres med modermælk i en 
minimumsperiode på tre måneder.

e) Dyr af hestefamilien skal i dieperioden 
fortrinsvis fodres med modermælk, som 
dies direkte fra moderen, indtil den 
naturlige fravænning.

Or. en
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Ændringsforslag 1174
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.2.3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Staldbygninger for dyr af hestefamilien 
skal have jævne, men ikke glatte gulve.
Mindst halvdelen af indendørsarealet som 
angivet i den skematiske oversigt over 
mindste areal for dyr af hestefamilien som 
omhandlet i punkt 2.2.4., skal være fast, 
dvs. ikke fuldspaltegulv eller drænet gulv.

a) Staldbygninger for dyr af hestefamilien 
skal have jævne, men ikke glatte gulve.
Hele indendørsarealet som angivet i den 
skematiske oversigt over mindste areal for 
dyr af hestefamilien som omhandlet i punkt 
2.2.4., skal være fast, dvs. ikke 
fuldspaltegulv eller drænet gulv.

Or. en

Ændringsforslag 1175
José Bové

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2a. Kaninavl

i) Belægningsgraden skal opfylde 
følgende betingelser:

Indendørs areal:

- Avlshunner og deres afkom: 0,4 m²

- Handyr og drægtige kaniner: 0,3 m²

- Kaniner til slagtning: 0,15 m²

Udendørs areal (mobile folde):

- Avlshunner og deres afkom: 2,4 m²

- Handyr og drægtige kaniner: 2 m²

- Kaniner til slagtning: 0,4 m²

ii) Omlægning af kaniner beregnet til avl:

Enhver indsættelse af han- og hundyr, der 
ikke er af økologisk oprindelse, medfører 
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for disse dyr en omlægningsperiode på 
mindst tre måneder, hvor reglerne i 
nærværende specifikationer skal 
overholdes.

iii) Avl:

Avlskaninerne skal mindst være 16 uger 
gamle ved den første parring. Antallet af 
unger pr. hundyr må ikke overstige seks 
om året.

Or. fr

Ændringsforslag 1176
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2a. Kaninopdræt

2.7.1. Omlægning til økologisk produktion

Kaniner og produkter fra dem kan anses 
for økologiske efter gennemførelse af en 
omlægningsperiode på mindst 3 uger.

2.7.2. Særlige staldforhold og 
belægningsgrad

Følgende regler gælder for staldforhold 
og belægningsgrad:

a) Kaniner skal have permanent adgang 
til hø bortset fra i vækstperioden, hvor de 
skal have adgang til grøntfoder

b) Ud over det i foregående litra 
omhandlede foder skal kaniner altid have 
adgang til grene med bark, som de kan 
gnave i

c) Antallet af dyr i stalden må ikke 
overstige:

i) fravænnede dyr, som er op til otte uger 
gamle: 8 dyr pr. m2 indre areal af stalden

ii) dyr, der er ældre end otte uger: 6 dyr 
pr. m2 indre areal af stalden
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d) Staldens indre areal skal være rent, tørt 
og reguleret som en liggeplads med 
strøelse. Op til 50 % af staldens indre 
areal må bestå af spaltegulve, som skal 
være dækket af strøelse i hele perioden

e) Det anbefales, at de enkelte 
opdrætsenheder i stalden fordeles på flere 
etager. Hvis de enkelte opdrætsenheder er 
fordelt på flere etager, skal de højere 
liggende områder ikke regnes med i 
størrelsen af staldens indre areal. De 
højere liggende områder skal være 
fremstillet af et massivt materiale eller et 
materiale, som permanent er dækket med 
strøelse

f) Dyrene skal have adgang til udearealer. 
Hvis dyrene ikke har adgang til et 
udeareal, skal de have adgang til et 
løbeareal, der eventuelt kan overdækkes. 
Løbearealet skal sikres og være nemt at 
rengøre

g) Det ydre areal skal være mindst 0,125 
m2 pr. dyr eller 8 dyr pr m2

h) Dyr, der er op til seks måneder gamle, 
skal opdrættes i grupper

Opdræt af dyr enkeltvis er forbudt, 
medmindre det kun sker i et begrænset 
tidsrum og med gyldig grund, såsom 
sygdomsforebyggelse eller 
dyrlægebehandling eller under fødsel og 
diegivning og til placering af et avlsdyr.

Or. sl

Begrundelse

Forbrugerne efterspørger i stigende grad økologiske vildt- og kaninprodukter. Derfor bør der 
også indføres ensartede regler for opdræt af kronhjort, muflonfår, dådyr og kaniner på EU-
plan.

Ændringsforslag 1177
Peter Jahr
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Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3. [...] udgår

Or. de

Begrundelse

Indtil fremlæggelsen af den i artikel 35, stk. 1a (ny), omhandlede rapport om økologisk 
svinebrug og økologisk fjerkræbrug bør de hidtidige regler i forordning nr. 834/2007 og 
889/2008 fortsat finde anvendelse.

Ændringsforslag 1178
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 40 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvor dette ikke er 
muligt, være produceret i samarbejde med 
andre økologiske landbrug eller 
foderstofvirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1179
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 40 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samarbejde med andre 
økologiske landbrug eller 
foderstofvirksomheder.



PE560.821v01-00 18/18 AM\1066371DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 1180
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 40 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder. Der skal tages 
hensyn til de særlige forhold i regionerne 
i den yderste periferi.

Kommissionen vedtager en 
gennemførelsesretsakt, der giver 
mulighed for at tage hensyn til de særlige 
forhold i regionerne i den yderste periferi.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage hensyn til de særlige forhold i regionerne i den yderste periferi, 
som kan have lokale forsyningsproblemer.

Ændringsforslag 1181
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 40 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder. Der skal tages 
hensyn til de særlige forhold i regionerne 
i den yderste periferi.
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Or. fr

Ændringsforslag 1182
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 20 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samarbejde med andre 
økologiske landbrug eller 
foderstofvirksomheder.

Or. es

Ændringsforslag 1183
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 20 % af foderet skal primært 
tilvejebringes fra egen bedrift eller, hvis 
dette ikke er muligt, være produceret i 
samme område i samarbejde med andre 
økologiske landbrug eller 
foderstofvirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1184
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.2 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 20 % af foderet skal primært
komme fra egen bedrift eller, hvis dette 
ikke er muligt, være produceret i samme 
område i samarbejde med andre økologiske 
landbrug eller foderstofvirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1185
Marian Harkin

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 20 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

Or. en

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

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 20 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

Or. en
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Ændringsforslag 1187
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 20 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1188
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 20 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1189
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.2 – afsnit 1 – litra c – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Der skal altid være tilgængeligt rent, 
frisk vand i tilstrækkelige mængder.

Or. en
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Ændringsforslag 1190
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) For at opfylde økologiske svins 
vigtigste ernæringsbehov, særlig for 
proteiner og essentielle aminosyrer, og 
når det ikke er muligt for landbrugeren at 
skaffe proteinrige råvarer udelukkende 
fra økologisk produktion til dyrefoder, er 
det tilladt at anvende en begrænset andel 
af ikke-økologiske proteinrige råvarer til 
svin og fjerkræ.

Den højeste procentdel af ikke-økologiske 
proteinrige råvarer til dyrefoder, der er 
tilladt for hver periode på 12 måneder til 
disse arter, er 5 %.

Disse tal beregnes på årsbasis som en 
procentdel af tørstofindholdet i foder af 
landbrugsoprindelse.

Or. fr

Ændringsforslag 1191
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Søer skal holdes i grupper undtagen i de 
sidste stadier af drægtighedsperioden og i 
diegivningsperioden

c) Søer skal holdes i grupper undtagen i de 
sidste stadier af drægtighedsperioden og i 
diegivningsperioden, og i den tid skal soen 
kunne bevæge sig frit i sin sti og kun 
tøjres kortvarigt, når det er absolut 
nødvendigt. Uanset andre krav om halm 
skal søer få dage før den forventede 
faring forsynes med en tilstrækkelig 
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mængde halm eller andet passende 
naturligt materiale, der giver dem 
mulighed for at bygge rede.

Or. en

Ændringsforslag 1192
Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.3 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Svin skal kunne gøde og rode på 
løbearealerne. Som rodemateriale kan der 
anvendes forskellige substrater.

e) Svin skal kunne gøde og røre sig på 
løbearealerne. Som aktivering kan der 
anvendes forskellige anlæg.

Or. en

Begrundelse

Svin bør have ting at beskæftige sig med på deres løbearealer, men rodemateriale er 
vanskeligt at håndtere på grund af nedbør og dræning af gødning. Mulighed for at rode kunne 
tilbydes inde i stien, mens andre anlæg kunne tilbydes udendørs til aktivering af svinene.

Ændringsforslag 1193
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag 2 – del II – punkt 2.3 – punkt 2.3.3 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Svin skal kunne gøde og rode på 
løbearealerne. Som rodemateriale kan der 
anvendes forskellige substrater.

e) Svin skal kunne gøde og rode på 
løbearealerne. Som rodemateriale kan der 
anvendes supplerende rodematerialer, 
men der skal være adgang til jord og 
halm.

Or. en
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Ændringsforslag 1194
Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.4. – afsnit 2 - tabel

Kommissionens forslag

Følgende værdier gælder med hensyn til mindste indendørs og udendørs areal og andre 
bygningskarakteristika for svin:

Indendørs areal
(nettoareal, som dyrene skal have til 

rådighed)

Udendørs areal
(løbegårde, ikke græsarealer)

Mindste 
levendevægt (kg)

M2/dyr M2/dyr

Diegivende søer med 
smågrise på indtil 40 dage

7,5 søer 2,5

Fedesvin indtil 50 0,8 0,6
indtil 85 1,1 0,8
indtil 110 1,3 1

Smågrise over 40 dage og 
indtil 30 kg

0,6 0,4

Avlssvin 2,5 hundyr 1,9
6 handyr 8,0

Hvis stier anvendes til 
naturlig bedækning: 10 
m2/orne

Ændringsforslag
Følgende værdier gælder med hensyn til mindste indendørs og udendørs areal og andre 
bygningskarakteristika for svin:

Indendørs areal
(nettoareal, som dyrene skal have til 

rådighed)

Udendørs areal
(løbegårde, ikke græsarealer)

Mindste 
levendevægt (kg)

M2/dyr M2/dyr

Diegivende søer med 
smågrise på indtil 40 dage

7,5 søer 2,5

Fedesvin indtil 50 0,8 0,6
indtil 85 1,1 0,8
indtil 110 1,3 1
over 110 1,5 1,2

Smågrise over 40 dage og 
indtil 30 kg

0,6 0,4

Avlssvin 2,5 hundyr 1,9
6 handyr 8,0
Hvis stier anvendes til 
naturlig bedækning: 10 
m2/orne

Or. it
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Ændringsforslag 1195
Marian Harkin

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.4. – afsnit 2 - tabel

Kommissionens forslag

Følgende værdier gælder med hensyn til mindste indendørs og udendørs areal og andre 
bygningskarakteristika for svin:

Indendørs areal
(nettoareal, som dyrene skal have til 

rådighed)

Udendørs areal
(løbegårde, ikke græsarealer)

Mindste 
levendevægt (kg)

M2/dyr M2/dyr

Diegivende søer med 
smågrise på indtil 40 dage

7,5 søer 2,5

Fedesvin indtil 50 0,8 0,6
indtil 85 1,1 0,8
indtil 110 1,3 1

Smågrise over 40 dage og 
indtil 30 kg

0,6 0,4

Avlssvin 2,5 hundyr 1,9
6 handyr 8,0
Hvis stier anvendes til 
naturlig bedækning: 10 
m2/orne

Ændringsforslag
Følgende værdier gælder med hensyn til mindste indendørs og udendørs areal og andre 
bygningskarakteristika for svin:

Indendørs areal
(nettoareal, som dyrene skal have til 

rådighed)

Udendørs areal
(løbegårde, ikke græsarealer)

Mindste 
levendevægt (kg)

M2/dyr M2/dyr

Diegivende søer med 
smågrise på indtil 40 dage

7,5 søer 2,5

Fedesvin indtil 50 0,8 0,6
indtil 85 1,1 0,8
indtil 110 1,5 1,2

Smågrise over 40 dage og 
indtil 30 kg

0,6 0,4

Avlssvin 2,5 hundyr 1,9
6 handyr 8,0
Hvis stier anvendes til 
naturlig bedækning: 10 
m2/orne

Or. it
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Ændringsforslag 1196
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.3.4 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Diegivende søer med smågrise på indtil 40 
dage: 0-21 dage 6,0 m2, 22-40 dage 7,5 m2

Or. en

Ændringsforslag 1197
Peter Jahr

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4. [...] udgår

Or. de

Begrundelse

Indtil fremlæggelsen af den i artikel 35, stk. 1a (ny), omhandlede rapport om økologisk 
svinebrug og økologisk fjerkræbrug bør de hidtidige regler i forordning nr. 834/2007 og 
889/2008 fortsat finde anvendelse.

Ændringsforslag 1198
Ulrike Müller

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4. [...] udgår

Or. de
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Begrundelse

Reglerne for fjerkræ bør (indtil fremlæggelsen af rapporten om anbefaling af et 
ændringsforslag ad artikel 35) bibeholdes fra de hidtidige forordninger nr. 834/2007 og 
889/2008.

Ændringsforslag 1199
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fjerkræ og produkter heraf anses for 
økologiske, skal produktionsreglerne i 
denne forordning have været anvendt i 
mindst.

For at fjerkræ og produkter heraf anses for 
økologiske, skal produktionsreglerne i 
denne forordning, herunder reglerne om 
fjerkræets oprindelse, have været anvendt 
i mindst.

Or. en

Ændringsforslag 1200
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Hurtigtvoksende fjerkræracer er 
forbudt.

Or. en

Ændringsforslag 1201
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fjerkræ skal enten opdrættes, indtil dyrene Fjerkræ, som er bestemt til kødproduktion,
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når en given minimumsalder, eller
komme fra langsomt voksende
fjerkræracer som defineret af den 
kompetente myndighed. Anvender 
landbrugeren ikke-langsomt voksende
fjerkræracer, er mindste alder for 
slagtning:

skal komme fra racer, som egner sig til 
frilandsopdræt og er langsomt voksende, 
dvs. med en gennemsnitlig daglig 
vægtforøgelse på højst 35 g/dag som 
kylling. Medlemsstaterne kan fastsætte 
strengere kriterier for langsomt voksende.

Or. fr

Begrundelse

For at respektere kvaliteten og dyrevelfærden er det vigtigt at kræve, at økologisk fjerkræ, 
som er bestemt til kødproduktion, særlig kyllinger til kødproduktion, kommer fra langsomt 
voksende racer. Det er det vigtigste kriterium for at sikre en kødkvalitet, samt at fjerkræet er 
velegnet til frilandsopdræt. De nationale definitioner af langsomt voksende racer som kylling 
er meget forskellige. Ifølge Kommissionens sammenstillinger er de fra 25 til 45 g/dag. Der er 
behov for en bedre harmonisering.

Ændringsforslag 1202
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fjerkræ skal enten opdrættes, indtil dyrene 
når en given minimumsalder, eller
komme fra langsomt voksende
fjerkræracer som defineret af den
kompetente myndighed. Anvender 
landbrugeren ikke-langsomt voksende
fjerkræracer, er mindste alder for 
slagtning:

Fjerkræ, som er bestemt til kødproduktion,
skal komme fra racer, som egner sig til 
frilandsopdræt og er langsomt voksende, 
dvs. med en gennemsnitlig daglig 
vægtforøgelse på højst 35 g/dag som 
kylling. Medlemsstaterne kan fastsætte 
strengere kriterier for langsomt voksende.

Or. fr

Ændringsforslag 1203
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.2 – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fjerkræ skal enten opdrættes, indtil dyrene 
når en given minimumsalder, eller
komme fra langsomt voksende fjerkræracer 
som defineret af den kompetente 
myndighed. Anvender landbrugeren ikke-
langsomt voksende fjerkræracer, er
mindste alder for slagtning:

Fjerkræ skal komme fra langsomt 
voksende fjerkræracer, som opfylder 
fastsatte, begrænsede daglige vækstrater, 
der er forenelige med 
mindsteopdrætsalderen for hver enkelt 
art. Disse vækstrater fastlægges i denne 
forordning. Mindste alder for slagtning er:

Or. en

Ændringsforslag 1204
Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fjerkræ skal enten opdrættes, indtil dyrene 
når en given minimumsalder, eller komme 
fra langsomt voksende fjerkræracer som 
defineret af den kompetente myndighed. 
Anvender landbrugeren ikke-langsomt 
voksende fjerkræracer, er mindste alder for 
slagtning:

Fjerkræ skal enten opdrættes, indtil dyrene 
når en given minimumsalder, eller komme 
fra langsomt voksende fjerkræracer som 
defineret af Kommissionen. Anvender 
landbrugeren ikke-langsomt voksende 
fjerkræracer, er mindste alder for slagtning:

Or. en

Begrundelse

Definitionen af langsomt voksende racer bør bibeholdes af Kommissionen. Som følge af den 
nationale deltagelse i beslutningstagningen ses der en betydelig forskel i praksis, hvilket giver 
markedsforvridninger. Nationale definitioner af langsomt voksende racer beregnet på basis af 
den maksimale daglige vækst varierer fra 28 til 50 g/dag. Dette svarer til en forskel i 
produktionstiden for en kylling på cirka 34 dage.

Ændringsforslag 1205
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.2 – afsnit 1 – litra a



PE560.821v01-00 30/30 AM\1066371DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 81 dage for kyllinger a) 70 dage for kyllinger

Or. fr

Begrundelse

For at være i tråd med de fleste europæiske praksisser reduceres den foreslåede 
minimumsalder for kyllingen til 70 dage, hvilket svarer til den mindste omlægningsperiode, 
der er fastsat i punkt 2.4.1 i bilag II til forslaget til forordning.

Ændringsforslag 1206
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning
Bilag 2 – del 2 – del 2 – punkt 2.4 – punkt 2.4.2 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) 140 dage for kalkuner (handyr) og gæs 
og

h) 140 dage for hun- og hankalkuner og
gæs, der afsættes hele til stegning, og

Or. fr

Begrundelse

Den foreslåede minimumsalder er taget fra det nuværende bilag IV til forordning (EF) nr. 
543/2008 om handelsnormer for fjerkrækød, jf. litra d) "frilands", idet der ligesom i denne 
forordning skelnes mellem udskårne og hele hun- og hankalkuner.

Ændringsforslag 1207
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.2 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) 140 dage for kalkuner (handyr) og gæs
og

h) 140 dage for hun- og hankalkuner og
gæs, der afsættes hele til stegning

Or. fr
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Ændringsforslag 1208
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.2 – afsnit 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) 100 dage for kalkuner (hundyr). i) 98 dage for hankalkuner til opskæring 
og 126 dage for hunkalkuner til 
opskæring.

Or. fr

Ændringsforslag 1209
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.2 – afsnit 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) 100 dage for kalkuner (hundyr). i) 98 dage for hankalkuner til opskæring.

Or. fr

Begrundelse

Den foreslåede minimumsalder er taget fra det nuværende bilag IV til forordning (EF) nr. 
543/2008 om handelsnormer for fjerkrækød, jf. litra d) "frilands", idet der ligesom i denne 
forordning skelnes mellem udskårne og hele hun- og hankalkuner.

Ændringsforslag 1210
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.2 – afsnit 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) 126 dage for hankalkuner til 
opskæring.
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Or. fr

Begrundelse

Den foreslåede minimumsalder er taget fra det nuværende bilag IV til forordning (EF) nr. 
543/2008 om handelsnormer for fjerkrækød, jf. litra d) "frilands", idet der ligesom i denne 
forordning skelnes mellem udskårne og hele hun- og hankalkuner.

Ændringsforslag 1211
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Æglæggende høner skal komme fra racer, 
som egner sig til frilandsopdræt.

Or. fr

Ændringsforslag 1212
Marian Harkin

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en flok førstegangsetableres, fornyes 
eller genetableres, og der ikke er 
økologisk opdrættede forældredyr til 
rådighed i tilstrækkeligt antal, og forudsat 
at kyllinger til æglægning og fjerkræ til 
kødproduktion er under tre dage gamle, 
kan ikke-økologisk opdrættet fjerkræ 
indsættes i en økologisk 
produktionsenhed.

Or. en

Ændringsforslag 1213
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 



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

DA

Wiśniewska

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en flok førstegangsetableres, fornyes 
eller genetableres, og der ikke er 
økologisk opdrættede forældredyr til 
rådighed i tilstrækkeligt antal, og forudsat 
at kyllinger til æglægning og fjerkræ til 
kødproduktion er under tre dage gamle, 
kan ikke-økologisk opdrættet fjerkræ 
indsættes i en økologisk 
produktionsenhed.

Or. en

Ændringsforslag 1214
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 40 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvor dette ikke er 
muligt, være produceret i samarbejde med 
andre økologiske landbrug eller 
foderstofvirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1215
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 

a) Mindst 40 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
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være produceret i samme område i
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

være produceret i samarbejde med andre 
økologiske landbrug eller 
foderstofvirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1216
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 20 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samarbejde med andre 
økologiske landbrug eller 
foderstofvirksomheder.

Or. es

Ændringsforslag 1217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 20 % af foderet skal primært 
tilvejebringes fra egen bedrift eller, hvis 
dette ikke er muligt, være produceret i 
samme område i samarbejde med andre 
økologiske landbrug eller 
foderstofvirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1218
Julie Girling
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Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 20 % af foderet skal primært
komme fra egen bedrift eller, hvis dette 
ikke er muligt, være produceret i samme 
område i samarbejde med andre økologiske 
landbrug eller foderstofvirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1219
Marian Harkin

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 20 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

Or. en

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

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 20 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

Or. en
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Ændringsforslag 1221
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 20 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1222
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 20 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1223
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Vandfugle skal have adgang til et 
vandløb, en dam eller en sø, når 
vejrforholdene og de hygiejniske forhold 

b) Vandfugle skal have adgang til et 
vandløb, en dam eller en sø, når 
vejrforholdene og de hygiejniske forhold 
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tillader det, således at deres artsspecifikke 
behov kan dækkes og dyrevelfærdskravene 
kan overholdes. Hvis vejrforholdene ikke 
tillader det, skal de have adgang til vand, 
så de har mulighed for at dyppe hovedet i 
vand og dermed soignere deres fjerdragt

tillader det, således at deres artsspecifikke 
behov kan dækkes og dyrevelfærdskravene 
kan overholdes. Hvis vejrforholdene ikke 
tillader det, skal de have adgang til vand, 
så de har mulighed for at dyppe hovedet i 
vand. Vanddybden skal være tilstrækkelig 
til, at de kan dække både øjne og næsebor 
i vandet og komme det ud over kroppen og
dermed soignere deres fjerdragt

Or. en

Ændringsforslag 1224
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fjerkræ skal have adgang til udeareal i 
mindst en tredjedel af deres liv. Udearealer 
til fjerkræ skal for størstedelen være 
dækket af vegetation, give rimeligt ly og 
give fjerkræet let adgang til et 
tilstrækkeligt antal drikkekar.

c) Fjerkræ skal have adgang til udeareal i 
mindst en tredjedel af deres liv. Udearealer 
til fjerkræ skal for størstedelen være 
dækket af vegetation.

Or. fr

Begrundelse

Drikkekar på udearealer tiltrækker vilde fugle og udgør en betydelig risiko i tilfælde af aviær 
influenza. Derfor fraråder Kommissionen dette, hvis der skulle opstå fugleinfluenza. De er 
endog permanent forbudt i visse medlemsstater. Vegetation såsom småtræer eller træer giver 
fjerkræet mulighed for at udfolde sig på udearealer, og det er ikke nødvendigt med andre 
supplerende former for ly.

Ændringsforslag 1225
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.4 – afsnit 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fjerkræ skal have adgang til udeareal i 
mindst en tredjedel af deres liv. Udearealer 
til fjerkræ skal for størstedelen være 
dækket af vegetation, give rimeligt ly og 
give fjerkræet let adgang til et 
tilstrækkeligt antal drikkekar.

c) Fjerkræ skal have adgang til udeareal i 
mindst en tredjedel af deres liv. Udearealer 
til fjerkræ skal for størstedelen være 
dækket af vegetation.

Or. xm

Begrundelse

Drikkekar på udearealer tiltrækker vilde fugle og udgør en betydelig risiko i tilfælde af aviær 
influenza. Derfor frarådes det af Kommissionen og er endda forbudt permanent i nogle 
medlemsstater. Vegetation såsom træer eller buske giver fjerkræet mulighed for at udfolde sig 
på udearealer, og det er ikke nødvendigt med andre supplerende former for ly.

Ændringsforslag 1226
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fjerkræ skal have adgang til udeareal i 
mindst en tredjedel af deres liv. Udearealer 
til fjerkræ skal for størstedelen være 
dækket af vegetation, give rimeligt ly og 
give fjerkræet let adgang til et 
tilstrækkeligt antal drikkekar.

c) Fjerkræ skal have adgang til udeareal, 
herunder græs- og/eller skovareal, i 
mindst halvdelen af deres liv. Udearealer 
til fjerkræ skal for størstedelen være 
dækket af vegetation, give rimeligt ly, som 
giver dyrene mulighed for at gemme sig
og udføre skrabeadfærd, og give fjerkræet 
let adgang til et tilstrækkeligt antal 
drikkekar.

Or. en

Ændringsforslag 1227
Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.4 – afsnit 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fjerkræ skal have adgang til udeareal i 
mindst en tredjedel af deres liv. Udearealer 
til fjerkræ skal for størstedelen være 
dækket af vegetation, give rimeligt ly og 
give fjerkræet let adgang til et 
tilstrækkeligt antal drikkekar.

c) Fjerkræ skal have adgang til udeareal i 
mindst en tredjedel af deres liv og fast fra 
det tidspunkt, hvor de har fået fuld 
fjerdragt. Udearealer til fjerkræ skal for 
størstedelen være dækket af etårig eller 
flerårig vegetation, give rimeligt ly og give 
fjerkræet let adgang til et tilstrækkeligt 
antal drikkekar.

Or. en

Begrundelse

Både eksisterende retsakter og det nye forslag skal yderligere harmoniseres for at reducere 
markedsfordrejningen. Hensigten med "en tredjedel af deres liv" bør klarlægges, og kravene 
til vegetation bør specificeres for at minimere den potentielle markedsfordrejning. Forskellige 
fortolkninger resulterer i, at nogle fjerkræproduktioner i visse medlemsstater kræver 50 % 
mere udeareal pr. dyr end i sammenlignelige medlemsstater.

Ændringsforslag 1228
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Holdes fjerkræ indendørs som følge af 
restriktioner eller forpligtelser, der er 
pålagt i medfør af EU-lovgivningen, skal 
de have permanent adgang til tilstrækkelige 
mængder grovfoder og passende materiale, 
der kan opfylde deres adfærdsmæssige 
behov.

d) Holdes fjerkræ indendørs, herunder
som følge af restriktioner eller 
forpligtelser, der er pålagt i medfør af EU-
lovgivningen, skal de have permanent 
adgang til en veranda (løbeareal) samt 
permanent adgang til tilstrækkelige 
mængder grovfoder og passende materiale, 
der kan opfylde deres adfærdsmæssige 
behov. Adgangen til et løbeareal må kun 
begrænses på grund af dårlige 
vejrforhold.

Or. en
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Ændringsforslag 1229
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.4 – afsnit 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Mindst en tredjedel af gulvarealet skal 
være fast, dvs. ikke fuldspaltegulv eller 
drænet gulv, og være dækket med strøelse 
såsom halm, høvlspåner, sand eller tørv.

i) Hele gulvarealet skal være fast, dvs. ikke 
fuldspaltegulv eller drænet gulv, og være 
dækket med strøelse såsom halm, 
høvlspåner, sand eller tørv.

Or. en

Ændringsforslag 1230
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.4 – afsnit 1 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Dyrene skal have siddepinde, der i antal 
og størrelse svarer til flokkens omfang og 
dyrenes størrelse som fastsat i den 
skematiske oversigt over mindste 
indendørs og udendørs areal og and 
bygningskarakteristika for 
fjerkræproduktion, der er fastsat i punkt 
2.4.5.

iii) Dyrene skal have siddepinde, der i antal 
og størrelse svarer til flokkens omfang og 
dyrenes størrelse som fastsat i den 
skematiske oversigt over mindste 
indendørs og udendørs areal og and 
bygningskarakteristika for 
fjerkræproduktion, der er fastsat i punkt 
2.4.5. Der skal også indføres regler for 
siddepinde til avlsfjerkræ, kyllinger og 
slagtekyllinger. Der skal endvidere efter 
behov indføres regler for halmkugler og 
hakkemateriale samt for hævede 
platforme til kalkuner.

Or. en

Ændringsforslag 1231
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.4 – afsnit 1 – litra e – nr. iv
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Bygningens ydre grænse, dvs. iberegnet 
en mulig veranda, skal have indgangs- og 
udgangshuller af en størrelse, som passer 
til fuglene, og disse huller skal tilsammen 
være mindst 4 m pr. 100 m² af det husareal, 
der er til rådighed for fuglene. Hvis 
bygningen er udstyret med en veranda, 
skal længden af udgangshullerne mellem 
stalden og verandaen være 2 m pr. 100 m² 
staldareal. Dyrene skal have adgang til 
verandaen døgnet rundt.

iv) Bygningens ydre grænse, dvs. iberegnet 
en mulig veranda, skal have indgangs- og 
udgangshuller af en størrelse, som passer 
til fuglene, og disse huller skal tilsammen 
være mindst 4 m pr. 100 m² af det husareal, 
der er til rådighed for fuglene. Længden af 
udgangshullerne mellem stalden og 
verandaen skal være 2 m pr. 100 m² 
staldareal. Dyrene skal have adgang til 
verandaen døgnet rundt.

Or. en

Ændringsforslag 1232
Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag 2 – del 2 – punkt 2.4.4 – afsnit 1 – litra e – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Bygningens ydre grænse, dvs. iberegnet 
en mulig veranda, skal have indgangs- og 
udgangshuller af en størrelse, som passer 
til fuglene, og disse huller skal tilsammen 
være mindst 4 m pr. 100 m² af det husareal, 
der er til rådighed for fuglene. Hvis 
bygningen er udstyret med en veranda, skal 
længden af udgangshullerne mellem 
stalden og verandaen være 2 m pr. 100 m² 
staldareal. Dyrene skal have adgang til 
verandaen døgnet rundt.

iv) Bygningens ydre grænse, dvs. iberegnet 
en mulig veranda, skal have indgangs- og 
udgangshuller af en størrelse, som passer 
til fuglene, og disse huller skal tilsammen 
være mindst 4 m pr. 100 m² af det husareal, 
der er til rådighed for fuglene. Hvis 
bygningen er udstyret med en veranda, skal 
længden af udgangshullerne mellem 
stalden og verandaen være 1,5 m pr. 100 
m² staldareal. Dyrene skal have adgang til 
verandaen døgnet rundt.

Or. en

Begrundelse

Åbninger mellem bygning og veranda bør begrænses til 1,5 m pr. 100 m² bygning for at 
reducere træk og potentielt dødelig flokkulering i bygningen. Negative virkninger af træk i 
fjerkræsystemet synes at være en stor udfordring i nordiske lande.



PE560.821v01-00 42/42 AM\1066371DA.doc

DA

Ændringsforslag 1233
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.4 – afsnit 1 – litra e – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) Flerlagssystemer må højst have tre 
etager nytteareal herunder gulvareal. Der 
må højst være 1 meter mellem etager eller 
mellemliggende arealer som f.eks. 
redearealer. Højere etager skal være 
udstyret således, at gødningen fjernes ved 
hjælp af et automatisk system.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1234
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.4 – afsnit 1 – litra e – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) Flerlagssystemer må højst have tre 
etager nytteareal herunder gulvareal. Der 
må højst være 1 meter mellem etager eller 
mellemliggende arealer som f.eks. 
redearealer. Højere etager skal være 
udstyret således, at gødningen fjernes ved 
hjælp af et automatisk system.

vi) Flerniveausystemer må højst have tre 
etager nytteareal herunder gulvareal. Der 
må højst være 1 meter mellem etager eller 
mellemliggende arealer som f.eks. 
redearealer. Højere etager skal være 
udstyret således, at gødningen fjernes ved 
hjælp af et automatisk system.

Or. es

Begrundelse

"Flerniveau" er den korrekte term.

Ændringsforslag 1235
Jens Rohde
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Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.4 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Der skal være en tomgangsperiode 
mellem opdræt af to fjerkræflokke. I denne 
periode rengøres og desinficeres bygningen 
og dens udstyr. Herudover skal 
hønsegården hvile efter opdræt af en 
fjerkræflok, så vegetationen kan gro frem 
igen og der kan overholdes en 
tomgangsperiode, hvis længde fastsættes af 
medlemsstaterne. Disse krav gælder ikke 
for fjerkræ, som ikke opdrættes i flokke, 
som ikke holdes i hønsegårde, og som kan 
bevæge sig frit hele dagen.

g) Der skal være en tomgangsperiode 
mellem opdræt af to fjerkræflokke. I denne 
periode rengøres og desinficeres bygningen 
og dens udstyr. Herudover skal 
hønsegården hvile efter opdræt af en 
fjerkræflok, så vegetationen kan gro frem 
igen og der kan overholdes en 
tomgangsperiode, hvis længde fastsættes af 
medlemsstaterne. Disse krav gælder ikke 
for fjerkræ, som ikke opdrættes i flokke, 
som ikke holdes i hønsegårde, og som kan 
bevæge sig frit hele dagen. Udearealer for 
fjerkræ kan være i ubrudt brug, såfremt 
mindst 50 % af området er dækket af 
etårig eller flerårig vegetation. En 
blanding af grupper af træer og åbne 
områder er tilladt.

Or. en

Begrundelse

De mest attraktive udearealer for fjerkræ ifølge Kommissionens ekspertgruppe om økologisk 
landbrug (EGTOP) inkluderer en blandet vegetation. Hvis der sikres attraktiv vegetation, bør 
det være unødvendigt at lade områderne stå tomme for at lade vegetationen vokse frem igen. I 
øjeblikket ses der meget forskellige fortolkninger af forordningerne, hvilket resulterer i meget 
forskellige betingelser i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 1236
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4.5. Belægningsgrad 2.4.5. Husdyrgødning

Or. fr
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Begrundelse

Teksten og overskriften er ikke klar, og de skal derfor tydeliggøres ved at anføre, at det drejer 
sig om husdyrgødning ved at henvise til det gældende direktiv. Den enkelte medlemsstat har 
tilpasset EU-direktivet om nitrater i forhold til sine miljøproblemer. Det er nødvendigt at give 
frihed til at følge disse nationale bestemmelser, som det er tilfældet i den gældende 
forordning om økologisk produktion (artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 889/2008).

Ændringsforslag 1237
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til det maksimale antal dyr pr. 
hektar må følgende grænseværdier ikke 
overskrides:

Den øvre grænse for, hvor meget gødning 
der må anvendes pr. hektar, må ikke 
overstige grænsen på 170 kg organisk 
kvælstof/år/ha landbrugsareal. Med 
hensyn til det maksimale antal dyr pr. 
hektar må følgende grænseværdier derfor
ikke overskrides, eller antallet beregnes på 
grundlag af de tilsvarende nationale 
bestemmelser vedtaget i henhold til 
direktiv 91/676/EØF:

Or. fr

Begrundelse

Teksten og overskriften er ikke klar, og de skal derfor tydeliggøres ved at anføre, at det drejer 
sig om husdyrgødning ved at henvise til det gældende direktiv. Den enkelte medlemsstat har 
tilpasset EU-direktivet om nitrater i forhold til sine miljøproblemer. Det er nødvendigt at give 
frihed til at følge disse nationale bestemmelser, som det er tilfældet i den gældende 
forordning om økologisk produktion (artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 889/2008).

Ændringsforslag 1238
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.5 – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til det maksimale antal dyr pr. 
hektar må følgende grænseværdier ikke 
overskrides:

Med hensyn til det maksimale antal dyr pr. 
hektar må grænseværdierne i 
nedenstående tabel ikke overskrides. 
Endvidere skal det maksimale antal dyr 
pr. gruppe og pr. stald fastsættes, hvor det 
er relevant, for at sikre, at kravene 
vedrørende dyrenes adfærdsmæssige 
behov er opfyldt. En gruppe af fjerkræ må 
aldrig være større, end at den enkelte fugl 
kan genkende og danne relationer med 
alle gruppens øvrige medlemmer. Disse 
grænser skal om nødvendigt tilpasses for 
at sikre, at de afspejler kravene til 
vækstrater. Desuden skal der fastsættes en 
reduceret belægningsgrad for de tilfælde, 
hvor det er nødvendigt at begrænse 
adgangen til udendørsarealer midlertidigt.

Or. en

Ændringsforslag 1239
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til det maksimale antal dyr pr. 
hektar må følgende grænseværdier ikke 
overskrides:

Med hensyn til det maksimale antal dyr pr. 
hektar må følgende grænseværdier ikke 
overskrides, eller antallet beregnes på 
grundlag af de tilsvarende nationale 
bestemmelser vedtaget i henhold til 
direktiv 91/676/EØF:

Or. fr

Ændringsforslag 1240
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.5. – afsnit 2
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Kommissionens forslag

Mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for fugle af arten Gallus gallus

er følgende:

Avlsdyr/forældr
edyr

Ungfjerkræ Fjerkræ til slagtning Kapuner Lægge-
høns

Alder Avlsfjerkræ Kyllinger
0-8 uger

Kyllinger 
9-18 uger

Slagtefjerk
ræ tidlig 
slagtealder
0-21 dage

Slagtefjerkræ 
sen slagtealder
22 til 81 dage

22-150
dage

Æglæggen
de høner 
fra 19 uger

Belægningsgra
d indendørs 
(fugle pr. m2

nytteareal) for 
faste og 
mobile huse

6 fugle 24 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

15 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

20 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 fugle med 
højst 21 kg 
levendevægt/
m²

10 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

6 fugle

cm 
siddepind/dyr

18

For 
flerlagssystem
er yderligere 
begrænsninger 
/m2 gulvareal 
(herunder 
veranda, 
hvortil der er 
adgang døgnet 
rundt)

9 fugle 36 fugle 
undtagen 
verandaare
al

22 fugle Normalt ikke relevant 9 fugle

Grænse for 
flokstørrelse

3 000 inklusive 
handyr

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

Belægningsgra
d for udendørs 
areal 
(m2/fugl), 
forudsat at 
grænsen på 
170 kg N/ha/år 
ikke 
overskrides

4 1 4 1 4 4 4

* kan deles op i flokke på 3 x 3 000 eller 2 x 4 800.

Ændringsforslag
Mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for fugle af arten Gallus gallus

er følgende:

Avlsdyr/foræl
dredyr

Ungfjerkræ Fjerkræ til slagtning Kapuner Lægge-
høns

Alder Avlsfjerkræ Kyllinger
0-8 uger

Kyllinger 
9-18 uger

Slagtefjerk
ræ tidlig 
slagtealder

Slagtefjerkræ 
sen slagtealder
22 til 91 dage

91-150
dage

Æglæggen
de høner 
fra 19 uger
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0-28 dage
Belægningsgra
d indendørs 
(fugle pr. m2

nytteareal) for 
faste og 
mobile huse

24 fugle med 
højst 25 kg 
levendevægt
/m²

16 fugle 
med højst 
25 kg 
levendevæ
gt/m²

20 fugle 
med højst 
25 kg 
levendevæ
gt/m²

10 fugle med 
højst 25 kg 
levendevægt/
m². I mobile 
huse, hvis 
gulvareal ikke 
overstiger 150 
m2, og som 
også er åbne 
om natten, 
kan 
belægningsgr
aden dog 
forøges til 16, 
men højst 30 
kg 
levendevægt 
pr . m2

6,5 fugle 
med højst 
35 kg 
levendevæ
gt/m²

9 fugle pr. 
m2

nytteareal, 
eksklusiv 
veranda

cm 
siddepind/dyr

15

For 
flerlagssystem
er yderligere 
begrænsninger 
/m2 gulvareal 
(herunder 
veranda, 
hvortil der er 
adgang døgnet 
rundt)

36 fugle 
undtagen 
verandaareal

22 fugle Normalt ikke relevant 9 fugle

Grænse for 
flokstørrelse

10 000* 10 000 Højst 1 
flok pr. 
fjerkræhus 
og højst 4 
huse pr. 
produktion
senhed

Højst 1 flok 
pr. fjerkræhus 
og højst 4 
huse pr. 
produktionsen
hed

Højst 1 
flok pr. 
fjerkræhus 
og højst 4 
huse pr. 
produktion
senhed

3 000 og 
højst 9 000 
pr. 
fjerkræhus 
og højst 
18 000 pr. 
bedrift

Belægningsgra
d for udendørs 
areal 
(m2/fugl), 
forudsat at 
grænsen på 
170 kg N/ha/år 
ikke 
overskrides

4 1 2 4 4

* kan deles op i flokke på 3 x 3 000 eller 2 x 4 800.

Or. fr

Ændringsforslag 1241
Michel Dantin and Angélique Delahaye
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Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.5. – afsnit 2

Kommissionens forslag

Mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for fugle af arten Gallus gallus er 

følgende:

Avlsdyr/forældr
edyr

Ungfjerkræ Fjerkræ til slagtning Kapuner Læggehøns

Alder Avlsfjerkræ Kyllinger
0-8 uger

Kyllinger 
9-18 uger

Slagtefjerk
ræ tidlig 
slagtealder
0-21 dage

Slagtefjerkræ 
sen slagtealder
22 til 81 dage

22-150
dage

Æglæggende 
høner fra 19 
uger

Belægningsgra
d indendørs 
(fugle pr. m2

nytteareal) for 
faste og 
mobile huse

6 fugle 24 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

15 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

20 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 fugle med 
højst 21 kg 
levendevægt/
m²

10 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

6 fugle

cm 
siddepind/dyr

18

For 
flerlagssystem
er yderligere 
begrænsninger 
/m2 gulvareal 
(herunder 
veranda, 
hvortil der er 
adgang døgnet 
rundt)

9 fugle 36 fugle 
undtagen 
verandaare
al

22 fugle Normalt ikke relevant 9 fugle

Grænse for 
flokstørrelse

3 000 inklusive 
handyr

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

Belægningsgra
d for udendørs 
areal 
(m2/fugl), 
forudsat at 
grænsen på 
170 kg N/ha/år 
ikke 
overskrides

4 1 4 1 4 4 4

* kan deles op i flokke på 3 x 3 000 eller 2 x 4 800.

Ændringsforslag
Mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for fugle af arten Gallus gallus er 

følgende:

Avlsdyr/foræl
dredyr

Ungfjerkræ Fjerkræ til slagtning Kapuner Læggehøns
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Alder Avlsfjerkræ Kyllinger
0-8 uger

Kyllinger 
9-18 uger

Slagtefjerk
ræ tidlig 
slagtealder
0-28 dage

Slagtefjerkræ 
sen slagtealder
28 til 91 dage

91-150
dage

Æglæggende 
høner fra 19 
uger

Belægningsgra
d indendørs 
(fugle pr. m2

nytteareal) for 
faste og 
mobile huse

6 fugle 24 fugle med 
højst 25 kg 
levendevægt
/m²

16 fugle 
med højst 
25 kg 
levendevæ
gt/m²

20 fugle 
med højst 
25 kg 
levendevæ
gt/m²

6,25 fugle 
med højst 35
kg 
levendevægt/
m²

10 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

9 fugle pr. 
m2

nytteareal, 
eksklusiv 
veranda

cm 
siddepind/dyr

15

For 
flerlagssystem
er yderligere 
begrænsninger 
/m2 gulvareal 
(herunder 
veranda, 
hvortil der er 
adgang døgnet 
rundt)

9 fugle 36 fugle 
undtagen 
verandaareal

24 fugle Normalt ikke relevant 9 fugle

Grænse for 
flokstørrelse

3 000 
inklusive 
handyr

10 000* 10 000 10 000* 4 800 2 500 3 000 og 
højst 9 000 
pr. 
fjerkræhus 
og højst 
18 000 pr. 
bedrift

Grænse for 
opdrættenes 
størrelse

Højst 1 flok pr. fjerkræhus og højst 4 
huse pr. produktionsenhed

Belægningsgra
d for udendørs 
areal 
(m2/fugl), 
forudsat at
grænsen på 
170 kg N/ha/år 
ikke 
overskrides

4 1 2 4 4

* kan deles op i flokke på 3 x 3 000 eller 2 x 4 800.

Or. fr

Ændringsforslag 1242
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.5. – afsnit 2

Kommissionens forslag
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Mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for fugle af arten Gallus gallus er 

følgende:

Avlsdyr/forældr
edyr

Ungfjerkræ Fjerkræ til slagtning Kapuner Læggehøns

Alder Avlsfjerkræ Kyllinger
0-8 uger

Kyllinger 
9-18 uger

Slagtefjerk
ræ tidlig 
slagtealder
0-21 dage

Slagtefjerkræ 
sen slagtealder
22 til 81 dage

22-150 
dage

Æglæggende 
høner fra 19 
uger

Belægningsgra
d indendørs 
(fugle pr. m2

nytteareal) for 
faste og 
mobile huse

6 fugle 24 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

15 fugle
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

20 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 fugle med 
højst 21 kg 
levendevægt/
m²

10 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

6 fugle

cm 
siddepind/dyr

18

For 
flerlagssystem
er yderligere 
begrænsninger 
/m2 gulvareal 
(herunder 
veranda, 
hvortil der er 
adgang døgnet 
rundt)

9 fugle 36 fugle 
undtagen 
verandaare
al

22 fugle Normalt ikke relevant 9 fugle

Grænse for 
flokstørrelse

3 000 inklusive 
handyr

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

Belægningsgra
d for udendørs 
areal 
(m2/fugl), 
forudsat at 
grænsen på 
170 kg N/ha/år 
ikke 
overskrides

4 1 4 1 4 4 4

* kan deles op i flokke på 3 x 3 000 eller 2 x 4 800.

Ændringsforslag
Mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for fugle af arten Gallus gallus er 

følgende:

Avlsdyr/forældr
edyr

Ungfjerkræ Fjerkræ til slagtning Kapuner Læggehøns

Alder Avlsfjerkræ Kyllinger
0-8 uger

Kyllinger 
9-18 uger

Slagtefjerk
ræ tidlig 
slagtealder
0-21 dage

Slagtefjerkræ 
sen slagtealder
22 til 81 dage

Alder Avlsfjerkræ

Belægningsgra
d indendørs 
(fugle pr. m2

6 fugle højst 21 kg 
levendevæ
gt/m²

15 
fugle/m²

højst 21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 fugle/m² Belægning
sgrad 
indendørs 

6 fugle
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nytteareal) for 
faste og 
mobile huse

(fugle pr. 
m2

nytteareal) 
for faste og 
mobile 
huse

cm 
siddepind/dyr

18

For 
flerlagssystem
er yderligere 
begrænsninger 
/m2 gulvareal 
(herunder 
veranda, 
hvortil der er 
adgang døgnet 
rundt)

9 fugle 36 fugle 
undtagen 
verandaare
al

22 fugle Normalt ikke relevant 9 fugle

Grænse for 
flokstørrelse

3 000 inklusive 
handyr

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

Belægningsgra
d for udendørs 
areal 
(m2/fugl), 
forudsat at 
grænsen på 
170 kg N/ha/år 
ikke 
overskrides

4 1 4 1 4 4 4

* kan deles op i flokke på 3 x 3 000 eller 2 x 4 800.

Or. en

Ændringsforslag 1243
Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.5. – afsnit 2

Kommissionens forslag

Mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for fugle af arten Gallus gallus er 

følgende:

Avlsdyr/forældr
edyr

Ungfjerkræ Fjerkræ til slagtning Kapuner Læggehøns

Alder Avlsfjerkræ Kyllinger
0-8 uger

Kyllinger 
9-18 uger

Slagtefjerk
ræ tidlig 
slagtealder
0-21 dage

Slagtefjerkræ 
sen slagtealder
22 til 81 dage

22-150 
dage

Æglæggende 
høner fra 19 
uger

Belægningsgra 6 fugle 24 fugle 15 fugle 20 fugle 10 fugle med 10 fugle 6 fugle
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d indendørs 
(fugle pr. m2

nytteareal) for 
faste og 
mobile huse

med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

højst 21 kg 
levendevægt/
m²

med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

cm 
siddepind/dyr

18

For 
flerlagssystem
er yderligere 
begrænsninger 
/m2 gulvareal 
(herunder 
veranda, 
hvortil der er 
adgang døgnet 
rundt)

9 fugle 36 fugle 
undtagen 
verandaar
eal

22 fugle Normalt ikke relevant 9 fugle

Grænse for 
flokstørrelse

3 000 inklusive 
handyr

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

Belægningsgra
d for udendørs 
areal 
(m2/fugl), 
forudsat at 
grænsen på 
170 kg N/ha/år 
ikke 
overskrides

4 1 4 1 4 4 4

* kan deles op i flokke på 3 x 3 000 eller 2 x 4 800.

Ændringsforslag
Mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for fugle af arten Gallus gallus er 

følgende:

Avlsdyr/forældr
edyr

Kyllinger Fjerkræ til slagtning Kapuner Læggehøns

Alder Avlsfjerkræ Slagtefjerk
ræ tidlig 
slagtealder

Slagtefjerk
ræ sen 
slagtealder

22-150 dage Æglæggen
de høner 
fra 19 uger

Belægningsgra
d indendørs 
(fugle pr. m2

nytteareal) for 
faste og 
mobile huse

6 fugle 15 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

15 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

20 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 fugle med 
højst 21 kg 
levendevægt/
m²

10 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

6 fugle

cm 
siddepind/dyr

18

For 
flerlagssystem
er yderligere 
begrænsninger 
/m2 gulvareal 
(herunder 

12 fugle 21 kg 
levendevæ
gt/m2

21 kg 
levendevæ
gt/m2

Normalt ikke relevant 12 fugle
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veranda, 
hvortil der er 
adgang døgnet 
rundt)
Grænse for 
flokstørrelse

3 000 inklusive 
handyr

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

Belægningsgra
d for udendørs 
areal 
(m2/fugl), 
forudsat at 
grænsen på 
170 kg N/ha/år 
ikke 
overskrides

4 1 1 1 1 4 4

* kan deles op i flokke på 3 x 3 000 eller 2 x 4 800.

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 1244
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.5. – afsnit 3

Kommissionens forslag
Mindste indendørs og udendørs arealer og andre bygningskarakteristika for fugle af andre arter end 

Gallus gallus er følgende:

Kalkuner Gæs Ænder Perlehøns
Type Handyr Hundyr Alle Pekingæn

der
Berberiæn
der 
(handyr)

Berberiæn
der 
(hundyr)

Gråænder Alle

Belægningsgrad 
indendørs (fugle 
pr. m2

nytteareal) for 
faste og mobile 
huse

10 med 
højst 21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 med 
højst 21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 med 
højst 21
kg 
levendev
ægt/m²

10 med 
højst 21
kg 
levendev
ægt/m²

10 med 
højst 21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 med 
højst 21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 med 
højst 21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 med 
højst 21 kg 
levendevæ
gt/m²

cm siddepind 40 40 Normalt Normalt 40 40 Normalt 20
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ikke 
relevant

ikke 
relevant

ikke 
relevant

Grænse for 
flokstørrelse

2 500 2 500 2 500 4 000 
hundyr

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
handyr

Belægningsgrad 
udendørs 
(m2/fugl) 
forudsat, at 
grænsen på 170 
kg N/ha/år ikke 
overskrides

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

Ændringsforslag
Mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for fugle af arten Gallus gallus er 

følgende:

Kalkuner Gæs Ænder Perlehøns
Type Handyr Hundyr Alle Pekingæn

der
Berberiæn
der 
(handyr)

Berberiæn
der 
(hundyr)

Gråænder Alle

Periode for tidlig 
slagtealder

0-63 
dage

0-63 
dage

0-35 
dage

0-26 
dage

0-35 dage 0-35 dage 0-35 dage 0-28 dage

Belægningsgrad 
indendørs (fugle pr. 
m2 nytteareal) for 
faste og mobile huse

6,5 med 
højst 35
kg 
levende
vægt/m²

6,25 med 
højst 35
kg 
levendev
ægt/m²

5 med 
højst 30
kg 
levendev
ægt/m²

8 med 
højst 35
kg 
levendev
ægt/m²

8 med 
højst 35 kg 
levendevæ
gt/m²

10 med 
højst 25 kg 
levendevæ
gt/m²

8 med 
højst 35 kg 
levendevæ
gt/m²

13 med 
højst 25 kg 
levendevæ
gt/m²

Belægningsgrad 
indendørs (fugle pr. 
m2 nytteareal) for 
mobile huse med et 
gulvareal på højst 
150 m2

16 med højst 30 kg levendevægt/m2

Grænse for 
flokstørrelse

2 500 2 500 2 500 4 000 
hundyr

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
handyr

Grænse for 
opdrætenhedernes 
størrelse

Højst 1 flok pr. fjerkræhus og højst 4 huse pr. produktionsenhed

Belægningsgrad 
udendørs (m2/fugl) 
forudsat, at grænsen 
på 170 kg N/ha/år 
ikke overskrides

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Begrundelse

Formålet med de foreslåede regler er, at de skal være bedre tilpasset til metoderne i de 
forskellige medlemsstater og skal fremme omlægningen af konventionelle landbrugsopdræt og 
samtidig sikre et højt dyrevelfærdsniveau.
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Ændringsforslag 1245
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.5. – afsnit 3

Kommissionens forslag
Mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for fugle af arten Gallus gallus er 

følgende:

Kalkuner Gæs Ænder Perlehøns
Type Handyr Hundyr Alle Pekingæn

der
Berberiæn
der 
(handyr)

Berberiæn
der 
(hundyr)

Gråænder Alle

Belægningsgrad 
indendørs (fugle 
pr. m2

nytteareal) for 
faste og mobile 
huse

10 med 
højst 21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 med 
højst 21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 med
højst 21
kg 
levendev
ægt/m²

10 med 
højst 21
kg 
levendev
ægt/m²

10 med 
højst 21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 med 
højst 21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 med 
højst 21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 med 
højst 21 kg 
levendevæ
gt/m²

cm siddepind 40 40 Normalt 
ikke 
relevant

Normalt 
ikke 
relevant

40 40 Normalt 
ikke 
relevant

20

Grænse for 
flokstørrelse

2 500 2 500 2 500 4 000 
hundyr
3 200 
handyr

3 200 4 000 3 200 5 200

Belægningsgrad 
udendørs 
(m2/fugl) 
forudsat, at 
grænsen på 170 
kg N/ha/år ikke 
overskrides

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

Ændringsforslag
Mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for fugle af arten Gallus gallus er 

følgende:

Kalkuner Gæs Ænder Perlehøns
Type Handyr Hundyr Alle Pekingæn

der
Berberiæn
der 
(handyr)

Berberiæn
der 
(hundyr)

Gråænder Alle

Periode for 
tidlig 
slagtealder

0-63 dage 0-63 dage 0-35 
dage

0-26 dage 0-35 dage 0-35 dage 0-35 dage 0-28 dage

Belægningsgrad 
indendørs (fugle 
pr. m2

nytteareal) for 
faste og mobile 
huse

6,25 med 
højst 35 kg 
levendevæ
gt/m²

6,25 med 
højst 35 kg 
levendevæ
gt/m²

5 med 
højst 30
kg 
levendev
ægt/m²

8 med 
højst 35 
kg 
levendev
ægt/m²

8 med 
højst 35 kg 
levendevæ
gt/m²

10 med 
højst 25 kg 
levendevæ
gt/m²

8 med 
højst 35 kg 
levendevæ
gt/m²

13 med 
højst 25 kg 
levendevæ
gt/m²

Belægningsgra 16 med højst 30 kg levendevægt/m2
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d indendørs 
(fugle pr. m2

nytteareal) for 
mobile huse 
med et 
gulvareal på 
højst 150 m2

Grænse for 
flokstørrelse

2 500 2 500 2 500 4 000 
hundyr

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
handyr

Grænse for 
opdrætenheder
nes størrelse

Højst 1 flok pr. fjerkræhus og højst 4 huse pr. produktionsenhed

Belægningsgrad 
udendørs 
(m2/fugl) 
forudsat, at 
grænsen på 170 
kg N/ha/år ikke 
overskrides

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Ændringsforslag 1246
Norbert Lins, Jens Gieseke

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tillades ikke mere end 3 000 
æglæggende høner i et hønsehus. 
Specifikke regler finder anvendelse for så 
vidt angår ungt fjerkræ.

Or. de

Ændringsforslag 1247
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Det samlede belægningsareal i 
fjerkræbygninger for fjerkræ til slagtning 
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i enhver produktionsenhed må ikke 
overskride 1 920 m².

Or. fr

Begrundelse

Minimumsstørrelsen svarer til belægningsgraden for udendørs arealer, dvs. 4 m2 ganget med 
4 800 kyllinger (grænsen for flokstørrelsen for fjerkræ til slagtning, jf. tabellen i bilag II, del 
II, punkt 2.4.5), hvilket svarer til 1 920 m2.

Ændringsforslag 1248
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Det samlede belægningsareal i 
fjerkræbygninger for fjerkræ til slagtning 
i enhver produktionsenhed må ikke 
overskride 1 920 m².

Or. fr

Ændringsforslag 1249
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) Det samlede antal æglæggende høner 
må ikke overstige 18 000 høner pr. 
produktionsenhed og 9 000 høner pr. 
fjerkræhus.

Or. fr
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Ændringsforslag 1250
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fjerkræ skal have adgang til et udendørs 
areal i mindst en tredjedel af deres liv. 
Navnlig skal dyrene om dagen til 
stadighed have adgang til et udendørs 
areal i en så ung alder som muligt, som 
det er praktisk muligt, når den 
fysiologiske og fysiske kondition tillader 
det, medmindre der er indført midlertidige 
restriktioner som følge af påbud i henhold 
til EU-lovgivningen

a) Æglæggende høner og fjerkræ til 
slagtning skal have adgang til et udendørs 
areal i mindst en tredjedel af deres liv, 
medmindre der er indført midlertidige 
restriktioner som følge af påbud i henhold 
til EU-lovgivningen

Or. fr

Begrundelse

Af sundhedsmæssige årsager er det ikke muligt at give kyllinger under 18 uger adgang til 
udendørs arealer (vaccinationsdækning ikke sikret og risiko for salmonella og et mykoplasma 
på ægget), og de bliver derefter æglæggende høner . Kyllingefasen udgør en tredjedel af 
hønens levetid, og disse bestemmelser forhindrer ikke, at adgangen til udendørs arealer sikres 
i størstedelen af dyrets levetid.

Ændringsforslag 1251
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fjerkræ skal have adgang til et udendørs 
areal i mindst en tredjedel af deres liv. 
Navnlig skal dyrene om dagen til 
stadighed have adgang til et udendørs 
areal i en så ung alder som muligt, som 
det er praktisk muligt, når den 
fysiologiske og fysiske kondition tillader 
det, medmindre der er indført midlertidige 
restriktioner som følge af påbud i henhold 

a) Æglæggende høner og fjerkræ til 
slagtning skal have adgang til et udendørs 
areal i mindst en tredjedel af deres liv, 
medmindre der er indført midlertidige 
restriktioner som følge af påbud i henhold 
til EU-lovgivningen
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til EU-lovgivningen

Or. fr

Ændringsforslag 1252
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fjerkræ skal have adgang til et udendørs 
areal i mindst en tredjedel af deres liv. 
Navnlig skal dyrene om dagen til 
stadighed have adgang til et udendørs 
areal i en så ung alder som muligt, som 
det er praktisk muligt, når den 
fysiologiske og fysiske kondition tillader 
det, medmindre der er indført midlertidige 
restriktioner som følge af påbud i henhold 
til EU-lovgivningen

a) Æglæggende høner og fjerkræ til 
slagtning skal have adgang til et udendørs 
areal i mindst en tredjedel af deres liv, 
medmindre der er indført midlertidige 
restriktioner som følge af påbud i henhold 
til EU-lovgivningen

Or. xm

Begrundelse

For health and animal fragility issues, young birds must be kept indoors during thefirst 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, theimmunization coverage is fully vested only at 
the end of this 18-week period.Good sanitary quality of livestock and eggs, particularly in 
relation to therisk of Salmonella and Mycoplasma, cannot be guaranteed if the pullets have 
amandatory access to outdoors. As pullett period represents 1/3 of the life of ahen, these 
provisions do not prevent to comply with the access to outdoorsduring most of its life (as 
required in (a) of paragraph 2.4.6)

Ændringsforslag 1253
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.6 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fjerkræ skal have adgang til et udendørs 
areal i mindst en tredjedel af deres liv. 
Navnlig skal dyrene om dagen til stadighed 
have adgang til et udendørs areal i en så 
ung alder som muligt, som det er praktisk 
muligt, når den fysiologiske og fysiske 
kondition tillader det, medmindre der er 
indført midlertidige restriktioner som følge 
af påbud i henhold til EU-lovgivningen

a) Fjerkræ skal have adgang til et udendørs 
areal i mindst størstedelen af deres liv. 
Navnlig skal dyrene om dagen til stadighed 
have adgang til et udendørs areal i en så 
ung alder som muligt, som det er praktisk 
muligt, når den fysiologiske og fysiske 
kondition tillader det, medmindre der er 
indført midlertidige restriktioner på grund 
af dårlige vejrforhold eller som følge af 
påbud i henhold til EU-lovgivningen

Or. en

Ændringsforslag 1254
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.6 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Udendørs arealer til fjerkræ skal for 
størstedelen være dækket af vegetation
bestående af forskellige planter, give 
rimeligt ly og give fjerkræet let adgang til 
et tilstrækkeligt antal drikkekar. 
Vegetationen på udendørsarealet skal 
høstes og fjernes med regelmæssige 
mellemrum for at mindske risikoen for 
næringsstofoverskud. Udendørsarealerne 
må ikke strække sig ud over en radius på 
150 meter fra fjerkræhusets nærmeste 
udgangsåbning. Der tillades dog en radius 
på op til 350 meter fra fjerkræhusets 
nærmeste udgangsåbning, hvis der findes 
tilstrækkeligt mange steder, hvor hønsene 
kan søge ly, og drikkekar, jævnt fordelt 
over hele udendørsarealet med mindst fire 
steder med ly pr. hektar.

b) Udendørs arealer til fjerkræ skal for 
størstedelen være dækket af vegetation. 
Vegetationen på udendørsarealet skal 
høstes og fjernes med regelmæssige 
mellemrum for at mindske risikoen for 
næringsstofoverskud. Udendørsarealerne 
må ikke strække sig ud over en radius på 
150 meter fra fjerkræhusets nærmeste 
udgangsåbning. Der tillades dog en radius 
på op til 350 meter fra fjerkræhusets 
nærmeste udgangsåbning, hvis der findes
tilstrækkeligt mange steder eller vegetation 
med buske eller træer, hvor hønsene kan 
søge ly, jævnt fordelt over hele 
udendørsarealet med mindst fire steder 
med ly eller buskadser pr. hektar.

Or. fr
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Begrundelse

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.

Ændringsforslag 1255
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.6 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Udendørs arealer til fjerkræ skal for 
størstedelen være dækket af vegetation 
bestående af forskellige planter, give 
rimeligt ly og give fjerkræet let adgang til 
et tilstrækkeligt antal drikkekar
Vegetationen på udendørsarealet skal 
høstes og fjernes med regelmæssige 
mellemrum for at mindske risikoen for 
næringsstofoverskud. Udendørsarealerne 
må ikke strække sig ud over en radius på 
150 meter fra fjerkræhusets nærmeste 
udgangsåbning. Der tillades dog en radius 
på op til 350 meter fra fjerkræhusets 
nærmeste udgangsåbning, hvis der findes 
tilstrækkeligt mange steder, hvor hønsene 
kan søge ly, og drikkekar, jævnt fordelt 
over hele udendørsarealet med mindst fire 
steder med ly pr. hektar.

b) Udendørs arealer til fjerkræ skal for 
størstedelen være dækket af vegetation 
bestående af forskellige planter.
Vegetationen på udendørsarealet skal 
høstes og fjernes med regelmæssige 
mellemrum for at mindske risikoen for 
næringsstofoverskud. Udendørsarealerne 
må ikke strække sig ud over en radius på 
150 meter fra fjerkræhusets nærmeste 
udgangsåbning. Der tillades dog en radius 
på op til 350 meter fra fjerkræhusets 
nærmeste udgangsåbning, hvis der findes 
tilstrækkeligt mange steder, herunder 
buske og træbevoksede arealer, hvor 
hønsene kan søge ly, jævnt fordelt over 
hele udendørsarealet med mindst fire 
steder, herunder buskadser, med ly pr. 
hektar.

Or. xm

Begrundelse

The varieties of plants that can be found on open-air spacesdepends primarily on the place of 
the production and its climate. Theregulation must not impose "a wide range of plants" at the 
risk ofhaving exotic varieties harmful to the environment. The presence of drinkingtroughs on 
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the on open-air runs attracts wild birds and causes a significantrisk in case of an avian 
influenza episode. For this reason, the EuropeanCommission does not recommend it, and this 
is even banned permanently in somemember states. Vegetation, for example with trees or 
shrubs, helpspoultry to expand on outdoor spaces, it is not necessary to have otheradditional 
protective equipment.

Ændringsforslag 1256
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.6 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Udendørs arealer til fjerkræ skal for 
størstedelen være dækket af vegetation 
bestående af forskellige planter, give 
rimeligt ly og give fjerkræet let adgang til 
et tilstrækkeligt antal drikkekar. 
Vegetationen på udendørsarealet skal 
høstes og fjernes med regelmæssige 
mellemrum for at mindske risikoen for 
næringsstofoverskud. Udendørsarealerne 
må ikke strække sig ud over en radius på 
150 meter fra fjerkræhusets nærmeste 
udgangsåbning. Der tillades dog en radius 
på op til 350 meter fra fjerkræhusets 
nærmeste udgangsåbning, hvis der findes 
tilstrækkeligt mange steder, hvor hønsene 
kan søge ly, og drikkekar, jævnt fordelt 
over hele udendørsarealet med mindst fire 
steder med ly pr. hektar.

b) Udendørs arealer til fjerkræ skal for 
størstedelen være dækket af vegetation 
bestående af forskellige planter og give 
rimeligt ly, som giver fjerkræet let adgang 
til et tilstrækkeligt antal drikkekar. Lyet 
skal give dyrene mulighed for at gemme 
sig. Vegetationen på udendørsarealet skal 
høstes og fjernes med regelmæssige 
mellemrum for at mindske risikoen for 
næringsstofoverskud. Udendørsarealerne 
må ikke strække sig ud over en radius på 
150 meter fra fjerkræhusets nærmeste 
udgangsåbning. Der tillades dog en radius 
på op til 350 meter fra fjerkræhusets 
nærmeste udgangsåbning, hvis der findes 
tilstrækkeligt mange steder, hvor hønsene 
kan søge ly, og drikkekar, jævnt fordelt 
over hele udendørsarealet med mindst fire 
steder med ly pr. hektar.

Or. en

Ændringsforslag 1257
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.6 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Holdes fjerkræ indendørs som følge af 
restriktioner eller forpligtelser, der er 

d) Holdes fjerkræ indendørs, herunder
som følge af restriktioner eller 
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pålagt i medfør af EU-lovgivningen, skal 
de have permanent adgang til tilstrækkelige 
mængder grovfoder og passende materiale, 
der kan opfylde deres adfærdsmæssige 
behov.

forpligtelser, der er pålagt i medfør af EU-
lovgivningen, skal de have permanent 
adgang til en veranda (løbeareal) samt til
tilstrækkelige mængder grovfoder og 
passende materiale, der kan opfylde deres 
adfærdsmæssige behov.

Or. en

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

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Plukning af levende fjerkræ er forbudt. Tvangsfodring og plukning af levende 
fjerkræ er forbudt.

Or. en

Ændringsforslag 1259
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.7. – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3.4a. Lemlæstelse af fjerkræ såsom 
kastrering og næbtrimning er forbudt. 
Kirurgiske indgreb må kun tillades i 
sjældne tilfælde, på ad hoc-
basis/individuelt og kun af hensyn til eller 
begrundet i dyrenes velfærd. Når sådanne 
tilfælde opstår, skal smerte og lidelse 
forebygges ved hjælp af passende 
bedøvelse og længerevarende 
smertestillende midler. Indgrebene må 
kun udføres i den mest hensigtsmæssige 
alder og af kvalificeret personale eller en 
dyrlæge. Når det er praktisk muligt, skal 
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der anvendes ikke-kirurgiske alternativer, 
herunder brug af egnede racer, og der 
skal anvendes opstaldningsmetoder for at 
imødekomme specifikke bekymringer 
forbundet med opdræt af ukastrerede 
handyr.

Or. en

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

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.4.7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4.7a. Lemlæstelse af fjerkræ såsom 
kastrering og næbtrimning er forbudt.

Or. en

Ændringsforslag 1261
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.5.5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Bigårde skal placeres i områder, der 
sikrer bierne nektar- og pollenkilder, som i 
det væsentlige består af økologiske 
afgrøder eller, hvor det er relevant, vild 
bevoksning eller ikke-økologisk forvaltede 
skove eller afgrøder, der kun behandles 
efter metoder, der har ringe indvirkning på 
miljøet

a) Bigårde skal placeres i områder, der 
sikrer bierne nektar- og pollenkilder, som i 
det væsentlige består af økologiske 
afgrøder eller, hvor det er relevant, vild 
bevoksning eller ikke-økologisk forvaltede 
skove eller afgrøder, der kun behandles 
efter metoder, der har ringe indvirkning på 
miljøet, og som er omtalt i artikel 28 og 30 
i forordning (EU) nr. 1305/2013

Or. es
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Begrundelse

Terminologien bør præciseres.

Ændringsforslag 1262
Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.5.5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Ved placering af bigårde sikres det, at 
nektar- og pollenkilderne i en radius på 3 
km fra bigården i det væsentlige består af 
økologiske afgrøder og vild bevoksning 
eller afgrøder, der behandles efter 
miljøskånsomme metoder som fastsat i 
artikel 28 og 30 i forordning (EU) nr. 
1305/2013, der ikke kan påvirke biavlens 
økologiske status disse krav gælder ikke 
for områder, hvor der ingen blomstring 
finder sted, eller når bistaderne er i dvale

c) Kommissionens ekspertgruppe EGTOP 
bør fastlægge retningslinjer herfor

Or. en

Begrundelse

Der er behov for yderligere harmonisering med hensyn til placering af bigårde. Det er uklart, 
hvor stort et areal der må være konventionel mark, og hvilken type konventionelle afgrøder, 
nektar- og pollenkilder der er tilladt inden for en radius af 3 km. Der ses meget forskellige 
fortolkninger i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 1263
Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.5.5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Bistaderne og de materialer, der 
anvendes i biavl, skal hovedsageligt bestå 
af naturlige materialer, der ikke giver 
nogen risiko for forurening af miljøet og 

d) Bistaderne og de materialer, der 
anvendes i biavl, skal hovedsageligt bestå 
af materialer, der ikke giver nogen risiko 
for forurening af miljøet og 
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biavlsprodukterne. biavlsprodukterne.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt for økologiske biavlere at bruge moderne bistader fremstillet af lettere 
materialer. Stader af skumplast og lignende bruges med held i konventionel biavl uden at 
sætte fødevaresikkerheden eller dyresundheden på spil.

Ændringsforslag 1264
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Bilag II – del II – punkt 2.6 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.6. Opdræt af dådyr, muflonfår og 
kronhjort

2.6.1. Omlægning til økologisk produktion

Dådyr, muflonfår, kronhjorte og 
produkter fra dem kan anses for 
økologiske efter gennemførelse af en 
omlægningsperiode på mindst 6 måneder 
for dådyr og muflonfår og 12 måneder for 
kronhjorte.

2.6.2. Særlige staldforhold og 
belægningsgrad

Følgende regler gælder for staldforhold 
og belægningsgrad:

a) Dådyr, muflonfår og kronhjorte 
opdrættes i de i litra f) omhandlede folde. 
Minimumsstørrelsen af en fold til dådyr 
og muflonfår skal være en hektar og til 
kronhjorte to hektar. Hvis flere arter 
opdrættes i samme fold, skal den have en 
størrelse på mindst tre hektar

b) Hver fold skal kunne opdeles i mindst 
to indelukker. Størrelsen af en fold skal 
være mindst en halv hektar til dådyr og 
muflonfår og mindst én hektar til 
kronhjorte og til opdræt af flere arter i 
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samme fold

c) Dyrene skal opdrættes i sociale 
grupper. Der skal i samme fold være 
mindst tre voksne hunner og én voksen 
han af hver dyreart. Den øvre grænse for 
antallet af dyr pr. hektar i en fold er:

i) Dådyr og muflonfår: 10 voksne dyr pr. 
hektar

ii) Kronhjorte: 5 voksne dyr pr. hektar

d) Dyr, der opdrættes i flok, skal i deres 
første leveår indgå i den i foregående 
stykke omhandlede kvote 

e) Opdræt af dyr enkeltvis er forbudt, 
medmindre det kun sker i et begrænset 
tidsrum og med gyldig grund, såsom 
sygdomsforebyggelse eller 
dyrlægebehandling

f) Følgende bestemmelser gælder for 
folde:

i) Ved fold forstås en indhegning med et 
afsnit, hvor dyrene kan søge ly for vind og 
vejr. Økologisk opdræt af dyr i en fold på 
meget våd eller sumpet jord er forbudt

ii) Der skal sikres naturlig græsning i en 
fold under vækstperioden. Folde, der ikke 
kan sikre dyrene ernæring ved græsning i 
vækstperioden, er forbudt

iii) Dyrene skal have adgang til 
skjulesteder og ly

iv) Dyrene skal kunne rense deres hove på 
naturlig vis. Hvis dette ikke i tilstrækkelig 
grad er muligt på grund af jordens 
sammensætning, skal det sikres gennem 
andre hensigtsmæssige foranstaltninger 
(f.eks. ved at komprimere jorden omkring 
fodringsstedet)

v) I kronhjortefolde skal dyrene kunne 
rulle sig i mudderet med henblik på at 
pleje pelsen og regulere 
kropstemperaturen

vi) Fodringsstederne skal etableres et sted, 
hvor de er beskyttet mod vejrliget, og hvor 
de er tilgængelige for både dyrene og de 
personer, der passer dem. Jorden omkring 
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fodringsstederne skal komprimeres, og 
fodringsanlægget skal være udstyret med 
tag

vii) Hvis der ikke kan sikres permanent 
adgang til foder, skal fodringsstederne 
være udformet således, at alle dyrene kan 
spise på samme tid

viii) De ydre og indre hegn skal være klart 
synlige for dyrene, så de ikke kan komme 
til skade. Hegnet må ikke have skarpe 
kanter

ix) Foldens hegn skal være mindst 1,8 
meter højt for dådyr og muflonfår og 
mindst to meter højt for kronhjorte. Hegn 
til inddeling af folden i indelukker er ikke 
omfattet af denne højdeangivelse

x) I vækstperioden skal dyrene ernære sig 
ved græsning i foldene

xi) Fodring er kun tilladt i tilfælde af 
utilstrækkelige græsningsmuligheder som 
følge af dårlige vejrforhold

xii) Dyr, der opdrættes i en fold, skal have 
adgang til rent vand. Hvis det ikke er 
muligt at give dyrene adgang til en 
naturlig vandkilde, skal der etableres 
drikkekilder.

Or. sl

Begrundelse

Forbrugerne efterspørger i stigende grad økologiske vildt- og kaninprodukter. Derfor bør der 
også indføres ensartede regler for opdræt af kronhjort, muflonfår, dådyr og kaniner på EU-
plan.

Ændringsforslag 1265
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Bilag II – del III – afsnit 1 – punkt 9 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) "Bæredygtigt fiskeri": udnyttelse af 
levende akvatiske ressourcer, der kan 
opretholdes på ubestemt tid uden at 
reducere målarternes kapacitet og uden 
store negative indvirkninger på andre 
arter i økosystemet eller i deres levesteder 
som omhandlet i vandrammedirektivet 
eller havstrategirammedirektivet73 a, med 
henblik på at opretholde sunde bestande.

__________________
73 a Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/113/EF af 12. december 
2006 om kvalitetskrav til skaldyrvande 
(EUT L 376 af 27.12.2006, s. 14) og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 
af 25.6.2008, s. 19).

Or. pt

Ændringsforslag 1266
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 2. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.6a. Bedrifter til økologisk produktion af 
tang og akvakulturdyr må ikke medføre 
risici for beskyttede arter.

Or. pt

Ændringsforslag 1267
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas
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Forslag til forordning
Bilag II – Del III – punkt 3.2.1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) voksestederne er karakteriseret ved høj 
økologisk kvalitet som defineret i direktiv 
2000/60/EF75 og ikke er sundhedsmæssigt 
uegnede

a) voksestederne er karakteriseret ved høj 
økologisk kvalitet som defineret i direktiv 
2000/60/EF75, eller er af en kvalitet, der 
svarer til produktionsområder, der er 
klassificeret som A og B i henhold til 
forordning (EF) nr. 854/2004 (10), og
ikke er sundhedsmæssigt uegnede

__________________ __________________
75 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2006/113/EF af 12. december 2006 om 
kvalitetskrav til skaldyrvande (EUT L 376 
af 27.12.2006, s. 14).

75 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger (EFT L 327 af 
22.12.2000, s. 1). (10) Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige 
bestemmelser for tilrettelæggelsen af den 
offentlige kontrol af animalske produkter 
til konsum (EUT L 139 af 30.4.2004).

Or. fr

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 1268
Alain Cadec, Michel Dantin
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Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 3.2.1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) voksestederne er karakteriseret ved høj 
økologisk kvalitet som defineret i direktiv 
2000/60/EF75 og ikke er sundhedsmæssigt 
uegnede

a) voksestederne er karakteriseret ved høj 
økologisk kvalitet som defineret i direktiv 
2000/60/EF75, eller er af en kvalitet, der 
svarer til produktionsområder, der er 
klassificeret som A og B i henhold til 
forordning (EF) nr. 854/2004, og ikke er 
sundhedsmæssigt uegnede

__________________ __________________
75 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/113/EF af 12. december 2006 om 
kvalitetskrav til skaldyrvande (EUT L 376 
af 27.12.2006, s. 14).

75 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/113/EF af 12. december 2006 om 
kvalitetskrav til skaldyrvande (EUT L 376 
af 27.12.2006, s. 14).

Or. fr

Ændringsforslag 1269
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 3.2.1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) voksestederne er karakteriseret ved høj 
økologisk kvalitet som defineret i direktiv 
2000/60/EF75 og ikke er sundhedsmæssigt 
uegnede

a) voksestederne er karakteriseret ved høj 
økologisk kvalitet som defineret i direktiv 
2000/60/EF75 eller ved en god 
miljøtilstand som defineret i direktiv 
2008/56/EF75 a og ikke er sundhedsmæssigt 
uegnede

__________________ __________________

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 
af 25.6.2008, s. 19).

75 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/113/EF af 12. december 2006 om 
kvalitetskrav til skaldyrvande (EUT L 376 

75 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/113/EF af 12. december 2006 om 
kvalitetskrav til skaldyrvande (EUT L 376 
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af 27.12.2006, s. 14). af 27.12.2006, s. 14).

Or. pt

Begrundelse

Idet akvakulturaktiviteter må udføres i halvmiljøet, bør der her tages hensyn til den relevante 
miljølovgivning, herunder havstrategirammedirektivet.

Ændringsforslag 1270
Alain Cadec, Michel Dantin

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 3.2.2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) For at sikre vedligeholdelse af en 
omfattende genpulje bør indsamling af
unge tangplanter finde sted regelmæssigt 
for at supplere de bestande, der dyrkes 
indendørs.

b) For at sikre vedligeholdelse af en 
omfattende genpulje bør indsamling af 
tangplanter finde sted regelmæssigt for at
bevare og udvikle mangfoldigheden af de 
bestande, der dyrkes indendørs.

Or. fr

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

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 3.2.2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) For at sikre vedligeholdelse af en 
omfattende genpulje bør indsamling af
unge tangplanter finde sted regelmæssigt 
for at supplere de bestande, der dyrkes 
indendørs.

b) For at sikre vedligeholdelse af en 
omfattende genpulje bør indsamling af 
tangplanter finde sted regelmæssigt for at
bevare og udvikle mangfoldigheden af de 
bestande, der dyrkes indendørs.

Or. fr
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Begrundelse

For at sikre bevarelsen af den genetiske mangfoldighed kan tangplanter i alle aldre 
indsamles. Det foreslås derfor at lade betegnelsen "unge" udgå. Forslaget om følgende 
ændring "bevare og udvikle mangfoldigheden af" skal gøre det muligt at præcisere målet med 
produktionsreglen.

Ændringsforslag 1272
Alain Cadec, Michel Dantin

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 3.4.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.4.4. Høstes tangen i et delt eller fælles 
høstområde, skal det kunne dokumenteres, 
at den samlede høst er i overensstemmelse 
med denne forordning.

3.4.4. Høstes tangen i et delt eller fælles 
høstområde, skal det med dokumenter 
udarbejdet af den kompetente myndighed, 
der er udpeget af medlemsstaten, kunne 
dokumenteres, at den samlede høst er i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. fr

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

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 3.4.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.4.4. Høstes tangen i et delt eller fælles 
høstområde, skal det kunne dokumenteres, 
at den samlede høst er i overensstemmelse 
med denne forordning.

3.4.4. Høstes tangen i et delt eller fælles 
høstområde, skal det med dokumenter 
udarbejdet af den kompetente myndighed
kunne dokumenteres, at den samlede høst 
er i overensstemmelse med denne 
forordning.

Or. fr

Begrundelse

Denne tilføjelse sikrer den kompetente myndigheds intervention med hensyn til at forvalte 
biomasse fra tangplanter og skal således tilskynde til en bæredygtig forvaltning af 
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naturressourcer og en strukturering af tangplanteerhvervet i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 1274
Ivan Jakovčić

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.2.1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Økologisk akvakultur skal være baseret 
på opdræt af yngel fra økologiske
gydebestande og økologiske brug.

a) Til opdrætsformål, og når der ikke er 
yngel af økologiske akvakulturdyr til 
rådighed, dog med følgende 
begrænsninger.

a) Økologisk yngel bør anvendes, når den 
er til rådighed.

b) Økologireglerne skal følges for mindst 
de sidste tre fjerdedele af dyrets 
produktionscyklus.

Hver medlemsstat sikrer, at der oprettes 
en elektronisk database til registrering af 
de akvakulturarter, for hvilke der findes 
økologisk yngel på dens område, og 
produktionskapaciteten i certificerede 
akvakulturbrug.

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om de tekniske 
detaljer vedrørende oprettelsen af den 
database, der er omhandlet i stk. 2. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 1275
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.2.1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Hvis det ikke er praktisk muligt at 
anskaffe dyr, der opfylder betingelserne i 
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4.1.2.1, litra a), må de fanges i naturen. 
Disse dyr skal holdes under økologisk 
forvaltning i mindst tre måneder, før de 
må anvendes.

Or. pt

Ændringsforslag 1276
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.2.1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Indfangede vilde eller ikke-økologiske 
akvakulturdyr kan indføres på bruget, når 
det sker med henblik på at forbedre
arvemassen. Disse dyr skal holdes under 
økologisk forvaltning i mindst tre måneder, 
før de må anvendes til avl.

d) Indfangede vilde fisk, herunder fisk til 
fiskemel, olie fra hele fisk, der kommer 
fra vilde fiskerier, og vilde fisk brugt til 
opdræt eller som rensefisk, må ikke 
bruges i økologisk produktion. 
Undtagelsesvis, hvor der ikke findes 
alternative kilder i rimeligt omfang, og 
betingelserne er tilpasset til arternes 
behov, kan indfangede vilde eller ikke-
økologiske akvakulturdyr indføres på 
bruget, når det sker med henblik på at 
forbedre arvemassens egnethed. Disse dyr 
skal holdes under økologisk forvaltning i 
mindst tre måneder, før de må anvendes til 
avl.

Or. en

Ændringsforslag 1277
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.2.1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Til opdrætsformål er indsamling af 
vild yngel af akvakulturdyr specifikt 
begrænset til følgende tilfælde:
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i) naturlig tilstrømning af larver og yngel 
af fisk eller skaldyr, når damme, 
indeslutningssystemer og aflukker fyldes

ii) europæisk glasål, såfremt der er indført 
en godkendt åleforvaltningsplan for 
lokaliteten, og kunstig reproduktion af ål 
fortsat ikke lader sig gøre

iii) udsætning af vild yngel af andre arter 
end europæisk ål i ekstensive 
akvakulturbrug beliggende i vådområder, 
f.eks. brakvandsdamme, 
tidevandsafhængige områder og 
kystlaguner, såfremt:

– udsætningen er i overensstemmelse med 
forvaltningsforanstaltninger, der er 
godkendt af de relevante myndigheder for 
at sikre den bæredygtige udnyttelse af de 
berørte arter, og

– fiskene fodres udelukkende med foder, 
der er naturligt til stede i miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 1278
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.2.1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) Til opdrætsformål, og når der ikke er 
yngel af økologiske akvakulturdyr til 
rådighed, kan medlemsstaterne tillade 
brug af ikke-økologisk yngel, forudsat at 
minimum de sidste to tredjedele af 
produktionscyklussens varighed er 
forløbet under økologisk forvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 1279
Marian Harkin
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Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.2.1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1.2.1a. a) Til opdrætsformål, og når der 
ikke er yngel af økologiske akvakulturdyr 
til rådighed, med følgende 
begrænsninger:

a) Økologisk yngel bør anvendes, når den 
er til rådighed.

b) Økologireglerne skal følges for mindst 
de sidste tre fjerdedele af dyrets 
produktionscyklus.

Hver medlemsstat sikrer, at der oprettes 
en elektronisk database til registrering af 
de akvakulturarter, for hvilke der findes 
økologisk yngel på dens område, og 
produktionskapaciteten i certificerede 
akvakulturbrug.

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om de tekniske 
detaljer vedrørende oprettelsen af den 
database, der er omhandlet i stk. 2. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 37, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1280
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.3.2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vækstområderne skal være af høj 
økologisk kvalitet som defineret i direktiv 
2000/60/EF

b) vækstområderne skal være af høj 
økologisk kvalitet som defineret i direktiv 
2000/60/EF eller af en god miljøtilstand 
som defineret i direktiv 2008/56/EF

Or. pt
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Begrundelse

Idet akvakulturaktiviteter må udføres i halvmiljøet, bør der her tages hensyn til den relevante 
miljølovgivning, herunder havstrategirammedirektivet.

Ændringsforslag 1281
Marian Harkin

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.3.3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Astaxanthin fremstillet fortrinsvis af 
økologiske materialer, som f.eks. skaller 
fra økologisk opdrættede krebsdyr, må 
anvendes i foderrationen til laks og ørred 
inden for grænserne af deres fysiologiske 
behov. Hvis der ikke kan skaffes 
økologiske materialer, må der anvendes 
naturlige astaxanthinkilder, som f.eks. 
Phaffia-gær.

Or. en

Ændringsforslag 1282
Ivan Jakovčić, Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.3.3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Astaxanthin udvundet af primært 
økologiske kilder, f.eks. økologiske 
skaldyrs skaller, kan anvendes i 
foderrationen til laks og ørred inden for 
grænserne af deres fysiologiske behov. 
Hvis der ikke kan skaffes økologiske 
materialer, må der anvendes naturlige 
astaxanthinkilder, som f.eks. Phaffia-gær.

Or. en
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Ændringsforslag 1283
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.4.1 – afsnit 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) Hvad angår biologisk bekæmpelse af 
ektoparasitter, skal det først og fremmest 
tilstræbes at anvende renere fisk.

j) Hvad angår biologisk bekæmpelse af 
ektoparasitter, skal det først og fremmest
kun tilstræbes at anvende rensefisk, når 
betingelserne er tilpasset til arternes 
behov. Vilde, indfangede fisk bør ikke 
bruges som rensefisk i økologisk 
produktion i overensstemmelse med litra 
d), stk. 4.1.2.1, i dette bilag.

Or. en

Ændringsforslag 1284
Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.4.2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Anvendelsen af allopatiske 
veterinærlægemidler begrænses til to 
behandlingsforløb årligt bortset fra, hvis 
der er tale om vaccinationer eller 
obligatorisk sygdomsudryddelse. Er der 
tale om en produktionscyklus på under et 
år, begrænses anvendelsen af allopatiske 
veterinærlægemidler imidlertid til én 
behandling. Hvis disse bestemmelser om 
anvendelsen af allopatiske 
veterinærlægemidler ikke overholdes, kan 
de pågældende akvakulturdyr ikke sælges 
som økologiske produkter.

d) Anvendelsen af allopatiske 
veterinærlægemidler begrænses til to 
behandlingsforløb årligt bortset fra, hvis 
der er tale om vaccinationer, 
parasitbehandling eller obligatorisk 
sygdomsudryddelse. Er der tale om en 
produktionscyklus på under et år, 
begrænses anvendelsen af allopatiske 
veterinærlægemidler imidlertid til én 
behandling. Hvis disse bestemmelser om 
anvendelsen af allopatiske 
veterinærlægemidler ikke overholdes, kan 
de pågældende akvakulturdyr ikke sælges 
som økologiske produkter.

Or. en
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Begrundelse

Parasitter behandles ofte med midler, der kategoriseres som allopatiske behandlinger. 
Derfor, og for at sikre sammenhængen med 4.1.4.2., litra e), er der brug for en undtagelse i 
4.1.4.2., litra d).

Ændringsforslag 1285
Marian Harkin

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.4.2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Der må foruden de obligatoriske 
bekæmpelsesordninger, som forvaltes af 
medlemsstaterne, højst foretages 
behandlinger mod parasitter to gange 
årligt eller én gang årligt, hvis 
produktionscyklussen er på under 18 
måneder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1286
Ivan Jakovčić

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.4.2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Der må foruden de obligatoriske 
bekæmpelsesordninger, som forvaltes af 
medlemsstaterne, højst foretages 
behandlinger mod parasitter to gange 
årligt eller én gang årligt, hvis 
produktionscyklussen er på under 18 
måneder.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1287
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.5.3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Akvakultur bør kun godkendes for de 
arter, for hvilke kendskabet til 
standarderne vedrørende deres behov er 
tilstrækkeligt til kunne sikre en korrekt 
anvendelse.

Or. it

Ændringsforslag 1288
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.5.3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til hver en tid bør kun de bedst egnede 
arter og racer anvendes. Opdræt af 
solitære arter og rovfiskearter, som ikke 
kan få deres behov for plads henholdsvis 
jagt opfyldt i fangenskab, er forbudt.

Or. en

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

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.6.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1.6.6. Der skal træffes passende 
foranstaltninger til at sikre, at 
transporttiden for akvakulturdyr holdes på 
et minimum.

4.1.6.6. Der skal træffes passende 
foranstaltninger til at sikre, at 
transporttiden for akvakulturdyr holdes på 
et minimum og ikke overstiger seks timer.
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Or. en

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

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.6.7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1.6.7. Enhver form for lidelse skal holdes 
på et minimum i hele dyrets levetid, 
herunder i forbindelse med slagtning.

4.1.6.7. Enhver form for lidelse skal
undgås i hele dyrets levetid, herunder i 
forbindelse med transport og slagtning.
Det skal være obligatorisk med behørig og 
human bedøvelse til alle dyr på 
slagtningstidspunktet.

Or. en

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

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.1.6.8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1.6.8. Ved slagtning skal fiskene straks 
gøres bevidstløse og følelsesløse. 
Håndtering inden slagtning skal foretages 
på en sådan måde, at der undgås skader 
samtidig med at lidelse og stress holdes på 
et minimum. Den optimale slagtemetode 
vælges ud fra hensynet til forskellene i 
fiskenes størrelse ved høst, og hvilke arter 
og produktionssted der er tale om.

4.1.6.8. Alle dyr skal ved slagtning
bedøves, og fiskene skal straks gøres 
bevidstløse og følelsesløse. Håndtering 
inden slagtning skal foretages på en sådan 
måde, at der undgås skader samtidig med 
at lidelse og stress holdes på et minimum.
Salg af levende fisk er forbudt. Den 
optimale slagtemetode vælges ud fra 
hensynet til forskellene i fiskenes størrelse 
ved høst, og hvilke arter og 
produktionssted der er tale om. Slagtning 
ved afblødning af fisk og eksponering for 
kuldioxid er forbudt. Krebsdyr må kun 
dræbes med metoder, der anvender 
elektrisk bedøvelses- eller 
aflivningsudstyr. I forordningen skal der 
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fastlægges veldefinerede regler for human 
slagtning.

Or. en

Ændringsforslag 1292
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 4.2.2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Økologiske skaldyrsbrug skal sørge for, 
at beskyttede arter udsættes for mindst 
mulig risiko. Anvendes beskyttelsesnet, 
skal disse være konstrueret således, at de 
ikke er til skade for dykkende fugle.

c) Økologiske skaldyrsbrug skal sørge for, 
at beskyttede arter ikke udsættes for risiko. 
Anvendes beskyttelsesnet, skal disse være 
konstrueret således, at de ikke er til skade 
for dykkende fugle.

Or. pt

Ændringsforslag 1293
Norbert Lins, Renate Sommer

Forslag til forordning
Bilag II – del IV – punkt 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. Fødevare- og fodertilsætningsstoffer, 
tekniske hjælpestoffer og andre stoffer og 
ingredienser til forarbejdning af fødevarer 
og foder samt eventuel 
forarbejdningspraksis, som f.eks. røgning, 
skal være i overensstemmelse med god 
fremstillingspraksis76.

1.1. Fødevare- og fodertilsætningsstoffer, 
tekniske hjælpestoffer og andre stoffer og 
ingredienser til forarbejdning af fødevarer 
og foder samt eventuel 
forarbejdningspraksis, som f.eks. røgning, 
skal være i overensstemmelse med god 
fremstillingspraksis76. Røgning af 
fødevarer bør ske efter procedurer, der 
opfylder kravene til fødevaresikkerhed 
samt miljø- og ressourcebeskyttelse.

__________________ __________________
76 God fremstillingspraksis som defineret i 
artikel 3, litra a), i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 2023/2006 af 22. 
december 2006 om god 
fremstillingsmæssig praksis for materialer 

76 God fremstillingspraksis som defineret i 
artikel 3, litra a), i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 2023/2006 af 22. 
december 2006 om god 
fremstillingsmæssig praksis for materialer 
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og genstande bestemt til at komme i 
berøring med levnedsmidler (EFT L 384 af 
29.12.2006, s. 75)

og genstande bestemt til at komme i 
berøring med levnedsmidler (EFT L 384 af 
29.12.2006, s. 75)

Or. en

Begrundelse

Traditionel røgning medfører forurenende emissioner til miljøet og skaber 
restkoncentrationer af skadelige stoffer, såsom tjære og polycykliske aromatiske kulbrinter 
(PAH'er), i røgede fødevarer. Derfor er der tildelt EU-midler til udviklingen af alternative 
røgprodukter. Brugen af renset røg (Clean Smoke) er sikrere at bruge og har mindre 
indvirkning på miljøet (artikel 11 i TEUF) og sundheden (artikel 168, stk. 1, i TEUF).

Ændringsforslag 1294
Maria Noichl

Forslag til forordning
Bilag II – del IV – punkt 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. Fødevare- og fodertilsætningsstoffer, 
tekniske hjælpestoffer og andre stoffer og 
ingredienser til forarbejdning af fødevarer 
og foder samt eventuel 
forarbejdningspraksis, som f.eks. røgning, 
skal være i overensstemmelse med god 
fremstillingspraksis76.

1.1. Fødevare- og fodertilsætningsstoffer, 
tekniske hjælpestoffer og andre stoffer og 
ingredienser til forarbejdning af fødevarer 
og foder samt eventuel 
forarbejdningspraksis, som f.eks. røgning, 
skal være i overensstemmelse med god 
fremstillingspraksis76. I forbindelse med 
industriel produktion skal metoder 
foretrækkes, som fremmer sundheds- og 
miljøbeskyttelsen, ressourcebeskyttelsen, 
fødevaresikkerheden samt 
arbejdssikkerheden.

__________________ __________________
76 God fremstillingspraksis som defineret i 
artikel 3, litra a), i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 2023/2006 af 22. 
december 2006 om god 
fremstillingsmæssig praksis for materialer 
og genstande bestemt til at komme i 
berøring med levnedsmidler (EFT L 384 af 
29.12.2006, s. 75)

76 God fremstillingspraksis som defineret i 
artikel 3, litra a), i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 2023/2006 af 22. 
december 2006 om god 
fremstillingsmæssig praksis for materialer 
og genstande bestemt til at komme i 
berøring med levnedsmidler (EFT L 384 af 
29.12.2006, s. 75)

Or. de
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Begrundelse

nul

Ændringsforslag 1295
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Bilag II – del IV – punkt 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. Fødevare- og fodertilsætningsstoffer, 
tekniske hjælpestoffer og andre stoffer og 
ingredienser til forarbejdning af fødevarer 
og foder samt eventuel 
forarbejdningspraksis, som f.eks. røgning, 
skal være i overensstemmelse med god 
fremstillingspraksis76.

1.1. Fødevare- og fodertilsætningsstoffer, 
tekniske hjælpestoffer og andre stoffer og 
ingredienser til forarbejdning af fødevarer 
og foder samt eventuel 
forarbejdningspraksis, som f.eks. røgning, 
skal være i overensstemmelse med god 
fremstillingspraksis76. Hvad angår 
røgning af fødevarer, skal 
virksomhederne prioritere anvendelsen af 
metoder, der respekterer 
fødevaresikkerheden, 
forbrugersundheden, miljøet, økonomisk 
anvendelse af ressourcer og sikkerheden 
på arbejdspladsen.

__________________ __________________
76 God fremstillingspraksis som defineret i 
artikel 3, litra a), i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 2023/2006 af 22. 
december 2006 om god 
fremstillingsmæssig praksis for materialer 
og genstande bestemt til at komme i 
berøring med levnedsmidler (EFT L 384 af 
29.12.2006, s. 75)

76 God fremstillingspraksis som defineret i 
artikel 3, litra a), i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 2023/2006 af 22. 
december 2006 om god 
fremstillingsmæssig praksis for materialer 
og genstande bestemt til at komme i 
berøring med levnedsmidler (EFT L 384 af 
29.12.2006, s. 75)

Or. fr

Ændringsforslag 1296
Franc Bogovič

Forslag til forordning
Bilag II – del IV – punkt 1.6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.6a. Brugen af teknikker, produkter og 
stoffer, der fremstilles ved hjælp af 
nanoteknologi, er forbudt i fremstillingen 
af forarbejdede fødevarer og foderstoffer.

Or. sl

Ændringsforslag 1297
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Bilag II – del IV – punkt 2.1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Produktet skal hovedsagelig være 
fremstillet af landbrugsingredienser når det 
skal fastslås, om et produkt hovedsagelig er 
fremstillet af landbrugsingredienser, tages 
der ikke hensyn til tilsat vand og kogesalt.

a) Produktet skal hovedsagelig være 
fremstillet af landbrugsingredienser og 
gær. Når det skal fastslås, om et produkt 
hovedsagelig er fremstillet af 
landbrugsingredienser, tages der ikke 
hensyn til tilsat vand og kogesalt.

Or. fr

Ændringsforslag 1298
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Bilag II – del IV – punkt 2.2.2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) mineraler (herunder sporstoffer), 
vitaminer, aminosyrer og 
mikronæringsstoffer er kun tilladt, såfremt
der foreligger et lovmæssigt krav om at 
anvende dem i de pågældende fødevarer.

e) mineraler (herunder sporstoffer), 
vitaminer, aminosyrer og 
mikronæringsstoffer til ernæringsmæssige 
formål er kun tilladt, såfremt de anvendes i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 
2013 om fødevarer bestemt til spædbørn 
og småbørn, fødevarer til særlige 
medicinske formål og kosterstatning til 
vægtkontrol og om ophævelse af Rådets 
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direktiv 92/52/EØF, Kommissionens 
direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 
2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/39/EF og Kommissionens 
forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 
953/2009.

Or. hu

Begrundelse

Forordningen om økologisk landbrug skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i 
den generelle fødevarelovgivning. Hensigten med dette ændringsforslag er at sikre 
overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 609/2013.

Ændringsforslag 1299
Norbert Lins, Albert Deß, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Bilag II – del IV – punkt 2.2.2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) mineraler (herunder sporstoffer), 
vitaminer, aminosyrer og 
mikronæringsstoffer er kun tilladt, såfremt 
der foreligger et lovmæssigt krav om at 
anvende dem i de pågældende fødevarer.

e) mineraler (herunder sporstoffer), 
vitaminer, aminosyrer og 
mikronæringsstoffer til at opfylde 
ernæringsmæssige krav for fødevarer 
bestemt til spædbørn og småbørn og 
fødevarer til særlige medicinske formål i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 609/20131 a.

__________________
1 a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 
2013 om fødevarer bestemt til spædbørn 
og småbørn, fødevarer til særlige 
medicinske formål og kosterstatning til 
vægtkontrol og om ophævelse af Rådets 
direktiv 92/52/EØF, Kommissionens 
direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 
2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/39/EF.
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Or. en

Begrundelse

Fremstillingen af økologiske produkter skal støttes på alle niveauer. Dette omfatter også, at 
forordningen om økologisk produktion følger den generelle fødevarelovgivning, navnlig med 
henblik på at opfylde ernæringsmæssige krav for fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 
samt fødevarer til særlige medicinske formål.

Ændringsforslag 1300
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Bilag II – del IV – punkt 2.2.4 – litra b – nr. iii – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Alger, herunder tang – Alger, herunder tang og lithothamnium

Or. hu

Begrundelse

I flere medlemsstater er algen lithothamnium en vigtig ingrediens i alternativ økologisk mælk 
(f.eks. sojamælk). Derfor skal den økologiske forordning også omfatte brugen af algen 
lithothamnium.

Ændringsforslag 1301
Maria Noichl, Ismail Ertug, Susanne Melior

Forslag til forordning
Bilag II – del IV – punkt 2.2.4 – litra b – nr. iii – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Alger, herunder tang – Alger, herunder tang og lithothamnium

Or. de

Begrundelse

Algen lithothamnium har et højt kalciumindhold og anvendes derfor allerede i dag i nogle 
medlemsstater til fremstilling af økologiske mælkedrikke på plantebasis som tilsætningsstof. 
Derfor bør det være muligt at anvende algen lithothamnium i økologiske produkter på EU-
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niveau.

Ændringsforslag 1302
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Bilag II – del IV – punkt 2.2.4 – litra b – nr. iii – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- lapacho

Or. es

Begrundelse

Kombucha er et økologisk produkt udviklet ved gæring af svampe og indeholder "lapacho", 
som ikke findes i økologisk form.

Ændringsforslag 1303
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning
Bilag II – del IV – punkt 2.2.5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2.5a. En aroma kan godkendes som 
økologisk, hvis den opfylder følgende 
betingelser for aromaer:

- den er en naturlig aroma som omhandlet 
i artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1334/2008

- den består af mindst 95 % økologiske 
ingredienser, hvoraf selve den 
aromagivende del, som udelukkende er af 
landbrugsoprindelse, består af mindst 
95 % økologiske ingredienser

- aromasubstratet (undtagen salt, vand og 
godkendte tilsætningsstoffer) består 
udelukkende af økologiske ingredienser

- de højst 5 % ikke-økologiske 
landbrugsingredienser i den 
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aromagivende del er obligatorisk omfattet 
af en midlertidig undtagelse i henhold til 
bilag II, del IV, punkt 2.2.4, litra a).

Den økologiske aroma skal ligeledes 
overholde de generelle bestemmelser i 
denne forordning for fremstilling af 
fødevarer.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at have en harmoniseret definition af økologiske aromaer.

Ændringsforslag 1304
Marian Harkin

Forslag til forordning
Bilag II – del IV – punkt 2.2.5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2.5a. Ud over de krav, der er fastsat i 
denne forordning, skal følgende 
yderligere krav til forarbejdning af 
økologiske aromastoffer være opfyldt:

1. Kun aromaekstrakter og naturlige 
aromastoffer som defineret i artikel 16, 
stk. 4 og stk. 5 i forordning (EF) nr. 
1334/2008 betragtes som økologiske 
aromastoffer

2. Hvad angår organiske aromastoffer 
skal 95 % af aromaelementerne være 
økologiske.

3. Kun økologiske bærere tillades og 
inkluderes i beregningen af procentdelen 
af ingredienser af landbrugsoprindelse

4. Tilsætningsstoffer, opløsningsmidler og 
tekniske hjælpestoffer anvendes i 
økologisk form, når de er tilgængelige.

Or. en
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Ændringsforslag 1305
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Bilag II – del IV – punkt 2.2.5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2.5a. Ud over de krav, der er fastsat i 
denne forordning, skal følgende 
yderligere krav til forarbejdning af 
økologiske aromastoffer være opfyldt:

1. Kun aromaekstrakter og naturlige 
aromastoffer som defineret i artikel 16, 
stk. 4 og stk. 5 i forordning (EF) nr. 
1334/2008 betragtes som økologiske 
aromastoffer

2. Hvad angår organiske aromastoffer 
skal 95 % af aromaelementerne være 
økologiske.

3. Kun økologiske bærere tillades og 
inkluderes i beregningen af procentdelen 
af ingredienser af landbrugsoprindelse

4. Tilsætningsstoffer, opløsningsmidler og 
tekniske hjælpestoffer anvendes i 
økologisk form, når de er tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 1306
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Bilag II – del IV – punkt 2.2.5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2.5a. En aroma kan godkendes som 
økologisk, hvis den overholder de 
generelle bestemmelser i denne 
forordning om fødevarer samt opfylder 
følgende særlige betingelser:

1. Den er en naturlig aroma som 
omhandlet i artikel 16, stk. 2, i forordning 
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(EF) nr. 1334/2008.

2. Den består af mindst 95 % økologiske 
ingredienser, hvoraf selve den 
aromagivende del, som udelukkende er af 
landbrugsoprindelse, består af mindst 
95 % økologiske ingredienser.

3. Aromasubstratet (undtagen salt, vand 
og godkendte tilsætningsstoffer) skal 
udelukkende bestå af økologiske 
ingredienser.

Or. fr

Ændringsforslag 1307
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning
Bilag II – del V – punkt 3.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1. Uden at dette berører anvendelsen af 
afdeling 1. og 2. og af de i punkt 3.2 til 3.5 
fastsatte forbud og restriktioner, er kun de 
ønologiske fremgangsmåder og 
behandlingsmetoder, herunder de 
restriktioner, der er fastsat i artikel 80 og 
artikel 83, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1308/2013, og i artikel 3, artikel 5 til 9 og 
artikel 11 til 14 i forordning (EF) nr. 
606/2009, og de tilhørende bilag, der 
anvendes inden den 1. august 2010, tilladt.

3.1. Kun de ønologiske fremgangsmåder 
og behandlingsmetoder, herunder de 
restriktioner, der er fastsat i artikel 80 og 
artikel 83, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1308/2013, og i artikel 3, artikel 5 til 9 og 
artikel 11 til 14 i forordning (EF) nr. 
606/2009, og de tilhørende bilag, der 
anvendes inden den 1. august 2010, er
tilladt.

Or. fr

Begrundelse

Pour des raisons de compréhension de simplification et de bonne application de la 
règlementation par les opérateurs il est essentiel que l'ensemble des pratiques oenologiques 
autorisées pour la fabrication de vin biologique soit conservé en un seul et même texte, 
comme c'est actuellement le cas avec le règlement 203/2012.   Cela permet une articulation 
plus cohérente entre les pratiques oenologiques autorisées pour les vins conventionnels et 
celles des vins biologiques, toute pratique étant soumise avant autorisation aux critères fixés 
par l'article 80p3 du règlement 1308/2013 de l'OCM unique.
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Ændringsforslag 1308
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning
Bilag II – del V – punkt 3.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2. Følgende ønologiske 
fremgangsmåder og behandlingsmetoder 
må ikke anvendes:

udgår

a) delvis koncentration gennem nedkøling 
i overensstemmelse med del I, afdeling 
B.1, litra c), i bilag VIII til forordning 
(EU) nr. 1308/2013

b) fjernelse af svovldioxid ved fysiske 
processer i overensstemmelse med nr. 8 i 
bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009

c) behandling med elektrodialyse for at 
stabilisere vinens vinsyreindhold i 
overensstemmelse med nr. 36 i bilag I A 
til forordning (EF) nr. 606/2009

d) delvis fjernelse af vinens alkohol i 
overensstemmelse med nr. 40 i bilag I A 
til forordning (EF) nr. 606/2009

e) behandling med kationbyttere for at 
stabilisere vinens vinsyreindhold i 
overensstemmelse med nr. 43 i bilag I A 
til forordning (EF) nr. 606/2009.

Or. fr

Begrundelse

Pour des raisons de compréhension de simplification et de bonne application de la 
règlementation par les opérateurs il est essentiel que l'ensemble des pratiques oenologiques 
autorisées pour la fabrication de vin biologique soit conservé en un seul et même texte, 
comme c'est actuellement le cas avec le règlement 203/2012. Cela permet une articulation 
plus cohérente entre les pratiques oenologiques autorisées pour les vins conventionnels et 
celles des vins biologiques, toute pratique étant soumise avant autorisation aux critères fixés 
par l'article 80p3 du règlement 1308/2013 de l'OCM unique.
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Ændringsforslag 1309
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Alberto Cirio, Esther Herranz García, Aldo 
Patriciello

Forslag til forordning
Bilag II – del V – punkt 3.2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fjernelse af svovldioxid ved fysiske 
processer i overensstemmelse med nr. 8 i 
bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009

udgår

Or. en

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

Forslag til forordning
Bilag II – del V – punkt 3.2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) behandling med elektrodialyse for at 
stabilisere vinens vinsyreindhold i 
overensstemmelse med nr. 36 i bilag I A 
til forordning (EF) nr. 606/2009

udgår

Or. en

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

Forslag til forordning
Bilag II – del V – punkt 3.2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) delvis fjernelse af vinens alkohol i 
overensstemmelse med nr. 40 i bilag I A 
til forordning (EF) nr. 606/2009

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1312
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Aldo Patriciello, Alberto 
Cirio

Forslag til forordning
Bilag II – del V – punkt 3.2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) behandling med kationbyttere for at 
stabilisere vinens vinsyreindhold i 
overensstemmelse med nr. 43 i bilag I A 
til forordning (EF) nr. 606/2009.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1313
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning
Bilag II – del V – punkt 3.3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved varmebehandling i 
overensstemmelse med nr. 2 i bilag I A til 
forordning (EF) nr. 606/2009 må 
temperaturen ikke overstige 70 °C

a) ved varmebehandling i 
overensstemmelse med nr. 2 i bilag I A til 
forordning (EF) nr. 606/2009 må 
temperaturen ikke overstige 75 °C

Or. fr

Begrundelse

Vinfremstilling ved varmebehandling giver vinavlerne mulighed for lettere at håndtere 
problemerne med skiftende høst og er et interessant alternativ til anvendelse af svovldioxid. 
Det er bedre for sundheden, hvis man ikke anvender svovl, og det lever op til kravene på 
eksportmarkedet. Vinfremstilling ved varmebehandling er en fysisk proces, som ikke ændrer 
vinens sammensætning. Forhøjelsen af temperaturen fra 70 til 75 ° gør denne alternative 
metode optimal, hvad angår resultater.

Ændringsforslag 1314
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot
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Forslag til forordning
Bilag II – del V – punkt 3.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.4. Kommissionen vil inden den 1. august 
2015 undersøge brugen af følgende 
ønologiske fremgangsmåder og 
behandlingsmetoder med henblik på at 
udfase disse metoder eller begrænse 
brugen af dem yderligere:

udgår

a) varmebehandling, jf. nr. 2 i bilag I A til 
forordning (EF) nr. 606/2009

b) brug af ionbyttende harpikser, jf. nr. 20 
i bilag I A til forordning (EF) nr. 
606/2009.

c) omvendt osmose i overensstemmelse 
med del I, afdeling B.1, litra b), i bilag 
VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013

Or. fr

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 1315
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag II – del V – punkt 3.5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.5a. Mærkning af økologisk vin
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Af hensyn til gennemsigtigheden over for 
forbrugerne skal følgende oplysninger 
anføres på etiketten til økologisk vin:

a) tilsætningen af gær

b) indholdet af sulfitter efter de tre 
niveauer 0-50 mg/l, 50-100 mg/l, 100-150 
mg/l.

Or. fr

Ændringsforslag 1316
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag II – del VI – punkt 1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2. Økologisk gær må ikke være til stede i 
økologiske fødevarer eller økologisk foder 
sammen med ikke-økologisk gær.

1.2. Økologisk gær må ikke være til stede i 
økologiske fødevarer eller økologisk foder 
sammen med ikke-økologisk gær. Den 
gær, der anvendes til fremstilling af 
økologisk vin, må udelukkende være af 
økologisk oprindelse.

Or. fr

Ændringsforslag 1317
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Forslag til forordning
Bilag II – del VI – punkt 1.3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Det er tilladt til substratet (beregnet i 
procent af tørstofindholdet) at tilsætte 
højst 5 % ikke-økologisk gærekstrakt eller 
autolyseret gær ved produktion af 
økologisk gær, hvis det ikke er 
tilgængeligt i økologisk form. 

Or. fr
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Begrundelse

Økologisk gær kan tilberedes af forskellige stoffer, herunder gærekstrakt eller autolyseret 
gær. Hvis disse stoffer ikke er tilgængelige i tilstrækkelig mængde i økologisk form, kan der 
tilsættes op til 5 % af dem ved at anvende konventionel gærekstrakt. Brugen af autolyseret 
gær gør det også muligt at erstatte det ammoniumfosfat, der er forbudt i bestemmelserne om 
økologisk produktion i USA. De giver mulighed for at fjerne et teknisk dødvande for eksport 
for visse økologiske vinavlere.

Ændringsforslag 1318
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Bilag II – del VI – punkt 1.3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Ved produktion af økologisk gær 
tilsættes substratet op til 5 % ikke-
økologisk gærekstrakt eller autolyseret 
gær (beregnet ud fra tørstofindhold).

Or. es

Begrundelse

De nuværende regler for produktion af økologisk gær genindføres.

Ændringsforslag 1319
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Bilag II – del VI – punkt 1.3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Det er tilladt til substratet (beregnet i 
procent af tørstofindholdet) at tilsætte 
højst 5 % ikke-økologisk gærekstrakt eller 
autolyseret gær ved produktion af 
økologisk gær.

Or. fr
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Ændringsforslag 1320
Norbert Lins

Forslag til forordning
Bilag II – del VI – punkt 1.3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Ved produktion af økologisk gær må 
substratet tilsættes op til 5 % ikke-
økologisk gærekstrakt eller autolyseret
gær (beregnet i tørstof).

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 1321
Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag II – del VI – punkt 1.3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Ved produktion af økologisk gær må 
substratet tilsættes op til 5 % ikke-
økologisk gærekstrakt eller autolyseret
gær (beregnet i tørstof).

Or. en

Begrundelse

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 
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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.

Ændringsforslag 1322
Norbert Lins, Jens Gieseke

Forslag til forordning
Bilag V a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Va

Specifikke regler for en europæisk 
clearinginstans

Afdeling 1

KOMMISSORIUM OG OPGAVER

1. Clearinginstansens kommisorium

I et hurtigt voksende marked for 
økologiske produkter skal 
clearinginstansen fastsætte lige 
konkurrencevilkår for alle 
erhvervsdrivende og fair konkurrence 
mellem EU's økologiske erhvervsdrivende 
og producenter i tredjelande. 
Clearinginstansen skal sikre en løbende 
udveksling af relevante oplysninger 
mellem erhvervsdrivende og kompetente 
myndigheder og skal foretage de 
nødvendige kontroller for at sætte 
sektoren i stand til at fungere 
gnidningsløst. På anmodning fra 
Kommissionen foretager 
clearinginstansen vurderinger med 
hensyn til supplering af bestemmelserne i 
og bilagene til denne forordning, på
grundlag af resultaterne af 
overvågningen, videnskabelige resultater 
og høring af interessenter i den 
økologiske sektor og andre interesserede 
parter.

2. Clearinginstansens opgaver

Clearinginstansen har til opgave:

a) at yde videnskabelig rådgivning og 
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teknisk støtte til at forbedre 
gennemførelsen og den nødvendige 
overvågning af overholdelsen af denne 
forordning

b) at indsamle, analysere, rumme og 
opsummere videnskabelige og tekniske 
data, som er foreskrevet i, og som er 
relevante for gennemførelsen af denne 
forordning i medlemsstaterne og i 
tredjelande

c) at etablere kommunikationsprocedurer 
og redskaber, udveksling af data og 
udveksling af oplysninger mellem 
clearinginstansen, medlemsstaterne og 
akkrediteringsorganer, som krævet i 
denne forordning

d) at anerkende kontrolmyndigheder og 
kontrolinstanser i tredjelande samt at 
støtte deres kontrol

e) at koordinere udviklingen af 
harmoniseret gennemførelse af kontrol og 
at koordinere oplysninger og aktiviteter i 
tilfælde af mistanke om manglende 
overholdelse, hvis mere end én 
medlemsstat eller tredjelande er involveret 
(artikel 20a og 26b)

f) at forvalte og ajourføre alle relevante 
lister over anerkendte kontrolorganer og 
kontrolmyndigheder, der er godkendte til 
at gennemføre kontrol i tredjelande i 
henhold til artikel 29, stk. 4

g) at fremme og koordinere godkendelsen 
af tilsvarende standarder i 
overensstemmelse med artikel 30b og at 
forvalte og ajourføre listen over 
tilsvarende standarder i overensstemmelse 
hermed, herunder offentliggørelse af 
afvigelser fra EU-lovgivningen

h) at lette og koordinere 
stofvurderingsprocesser og revisioner af 
lister over godkendte procedurer og 
stoffer i overensstemmelse med artikel 19

i) at overvåge og koordinere 
gennemførelsen af EU's økologiske 
handlingsplan, herunder udvikling af 
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sektoren for økologiske frø og markedet 
for økologisk foder

Or. de

Begrundelse

Det præcise navn for denne europæiske clearinginstans og detaljerne omkring dens 
opbygning må reguleres andetsteds i denne forordning. Det skal overvejes, om de 
indholdsmæssige beføjelser for den pågældende afdeling i Food and Veterinary Office under 
Kommissionen kan ændres/udvides med de ovenfor nævnte indholdsmæssige opgaver. I så 
fald ville denne afdelings personale skulle udvides tilsvarende. Dermed kunne man undgå at 
oprette en ny myndighed.
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