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Tarkistus 1149
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.1.1. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lihantuotantoon käytettävien 
nautaeläinten osalta vähintään 
12 kuukauden ajan ja joka tapauksessa 
vähintään kolmen neljäsosan ajan niiden 
eliniästä;

a) lihantuotantoon käytettävien 
nautaeläinten osalta vähintään 
12 kuukauden ajan;

Or. de

Perustelu

Näiden säännösten tarkoituksenmukaisuuden kannalta viittaus elinikään on poistettava 
lihantuotantoon käytettävien nautaeläinten osalta, kuten se on poistettu lammasten ja vuohien 
osalta.

Tarkistus 1150
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.1.1. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lihantuotantoon käytettävien 
nautaeläinten osalta vähintään 12 
kuukauden ajan ja joka tapauksessa 
vähintään kolmen neljäsosan ajan niiden 
eliniästä;

a) lihantuotantoon käytettävien 
nautaeläinten osalta vähintään 
12 kuukauden ajan;

Or. en

Perustelu

Lisävaatimus, jonka mukaan eläinten on oltava luonnonmukaista tuotantoa koskevien 
sääntöjen mukaisia vähintään kolmen neljäsosan ajan niiden eliniästä, vaikeuttaa 
luonnonmukaiseen tuotantoon siirrettyjen lypsylehmien luomulihan myyntiä. Tätä vaatimusta 
on kuitenkin sovellettava kaikissa tapauksissa. Jopa vanhat lehmät voidaan siirtää 
luonnonmukaiseen tuotantoon kahden vuoden kuluessa, jos samaan aikaan muutetaan 
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laidunta ja eläimiä koskevia toimia. Sen vuoksi tämä hallinnollinen taakka ei ole looginen. 
Ehdotamme yksinkertaistamista sekä selkeää ja täsmällistä aikaa, jonka kuluessa siirrytään 
luomutuotantoon. Tähän pitäisi nautaeläinten tapauksessa riittää 12 kuukautta.

Tarkistus 1151
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.1.2. alakohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sen estämättä, mitä a alakohdassa 
säädetään, yli vuoden ikäisten 
urospuolisten nautaeläinten on päästävä 
laitumelle tai ulkojaloittelualueelle;

b) sen estämättä, mitä a alakohdassa 
säädetään, yli vuoden ikäisten sonnien on 
päästävä laitumelle tai 
ulkojaloittelualueelle;

Or. en

Tarkistus 1152
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.1.2. alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos nauta-, lammas- ja vuohieläimet
pääsevät laitumelle laidunkaudella ja 
talvella käytössä olevat kasvatustilat 
mahdollistavat eläinten vapaan 
liikkumisen, voidaan 
ulkojaloittelualueiden vaatimuksesta 
luopua talvikuukausien osalta;

c) nauta-, lammas- ja vuohieläimillä tulisi 
olla jatkuva pääsy ulkojaloittelualueille
talvikuukausien aikana, vähintään 
muutaman tunnin päivässä, kun 
olosuhteet sen sallivat;

Or. en

Tarkistus 1153
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.1.2. alakohta – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 90 prosenttia on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden saman alueen
luonnonmukaisten tilojen kanssa;

d) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 60 prosenttia on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden luonnonmukaisten 
tilojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 1154
Fredrick Federley

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.1.2. alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 90 prosenttia on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden saman alueen
luonnonmukaisten tilojen kanssa;

d) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 60 prosenttia on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden luonnonmukaisten 
tilojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 1155
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.1.2. alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 90 prosenttia on 

d) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 60 prosenttia on 
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oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden saman alueen
luonnonmukaisten tilojen kanssa;

oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden luonnonmukaisten 
tilojen kanssa;

Or. es

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.1.2. alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 90 prosenttia on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden saman alueen 
luonnonmukaisten tilojen kanssa;

d) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 60 prosenttia on 
oltava peräisin pääasiassa omalta tilalta, 
tai jos tämä ei ole mahdollista, oltava 
tuotettu yhteistyössä muiden saman alueen 
luonnonmukaisten tilojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 1157
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.1.2. alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 90 prosenttia on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden saman alueen 
luonnonmukaisten tilojen kanssa;

d) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 60 prosenttia on 
oltava peräisin pääasiassa omalta tilalta, 
tai jos tämä ei ole mahdollista, oltava 
tuotettu yhteistyössä muiden saman alueen 
luonnonmukaisten tilojen kanssa;

Or. en
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Tarkistus 1158
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.1.2. alakohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) nauta-, lammas- ja vuohieläimillä 
kasvatusmenetelmien on perustuttava 
laiduntamisen mahdollisimman laajaan 
hyödyntämiseen vuoden eri aikoina 
käytössä olevien 
laiduntamismahdollisuuksien mukaan.
Nauta-, lammas- ja vuohieläinten 
päivittäisannoksen sisältämästä kuiva-
aineesta vähintään 60 prosenttia on oltava 
karkearehua tuore-, kuiva- tai 
säilörehuna. Maidon tuottamiseksi 
pidettävien eläimien osalta määrä voidaan 
vähentää 50 prosenttiin lypsykauden 
alussa enintään kolmen kuukauden 
ajaksi;

e) nauta-, lammas- ja vuohieläimillä 
kasvatusmenetelmien on perustuttava 
laiduntamisen mahdollisimman laajaan 
hyödyntämiseen vuoden eri aikoina 
käytössä olevien 
laiduntamismahdollisuuksien mukaan ja 
vain olosuhteiden salliessa.

Or. en

Tarkistus 1159
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.1.2. alakohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) nauta-, lammas- ja vuohieläimillä 
kasvatusmenetelmien on perustuttava 
laiduntamisen mahdollisimman laajaan 
hyödyntämiseen vuoden eri aikoina 
käytössä olevien 
laiduntamismahdollisuuksien mukaan. 
Nauta-, lammas- ja vuohieläinten 
päivittäisannoksen sisältämästä kuiva-
aineesta vähintään 60 prosenttia on oltava 
karkearehua tuore-, kuiva- tai säilörehuna. 
Maidon tuottamiseksi pidettävien eläimien 

e) nauta-, lammas- ja vuohieläimillä 
kasvatusmenetelmien on perustuttava 
laiduntamisen mahdollisimman laajaan 
hyödyntämiseen vuoden eri aikoina 
käytössä olevien 
laiduntamismahdollisuuksien mukaan. 
Rodut valitaan niiden 
laiduntamisolosuhteita koskevaan 
paikalliseen sopeutumiskykyyn ja niiden 
soveltuvuuteen perustuen, kun kyse on 
muista ruokavalioon liittyvistä 
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osalta määrä voidaan vähentää 
50 prosenttiin lypsykauden alussa enintään 
kolmen kuukauden ajaksi;

järjestelyistä, mukaan lukien vaatimukset 
karkearehulle, tuoreelle tai kuivatulle 
rehulle tai säilörehulle. Nauta-, lammas-
ja vuohieläinten päivittäisannoksen 
sisältämästä kuiva-aineesta vähintään 60 
prosenttia on oltava karkearehua tuore-, 
kuiva- tai säilörehuna. Maidon 
tuottamiseksi pidettävien eläimien osalta 
määrä voidaan vähentää 50 prosenttiin 
lypsykauden alussa enintään kolmen 
kuukauden ajaksi;

Or. en

Tarkistus 1160
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.1.2. alakohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) nauta-, lammas- ja vuohieläimillä 
kasvatusmenetelmien on perustuttava 
laiduntamisen mahdollisimman laajaan 
hyödyntämiseen vuoden eri aikoina 
käytössä olevien 
laiduntamismahdollisuuksien mukaan. 
Nauta-, lammas- ja vuohieläinten 
päivittäisannoksen sisältämästä kuiva-
aineesta vähintään 60 prosenttia on oltava 
karkearehua tuore-, kuiva- tai säilörehuna. 
Maidon tuottamiseksi pidettävien eläimien 
osalta määrä voidaan vähentää 
50 prosenttiin lypsykauden alussa enintään 
kolmen kuukauden ajaksi;

e) nauta-, lammas- ja vuohieläimillä 
kasvatusmenetelmien on perustuttava 
laiduntamisen mahdollisimman laajaan 
hyödyntämiseen vuoden eri aikoina 
käytössä olevien 
laiduntamismahdollisuuksien mukaan, kun 
olosuhteet sen sallivat. Nauta-, lammas- ja 
vuohieläinten päivittäisannoksen 
sisältämästä kuiva-aineesta vähintään 60 
prosenttia on oltava karkearehua tuore-, 
kuiva- tai säilörehuna. Maidon 
tuottamiseksi pidettävien eläimien osalta 
määrä voidaan vähentää 50 prosenttiin 
lypsykauden alussa enintään kolmen 
kuukauden ajaksi;

Or. en

Tarkistus 1161
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.1.2. alakohta – 1 alakohta – f alakohta



AM\1066371FI.doc 9/9 PE560.821v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

f) vieroittamattomia nautaeläimiä, lammas-
ja vuohieläimiä on ruokittava mieluiten 
emän maidolla vähintään 3 kuukauden 
ajan, kun kyseessä ovat nautaeläimet, ja 
vähintään 45 päivän ajan, kun kyseessä 
ovat lammas- ja vuohieläimet.

f) vieroittamattomia nautaeläimiä, lammas-
ja vuohieläimiä on ruokittava mieluiten 
emän maidolla tai luonnollisella maidolla
vähintään 3 kuukauden ajan, kun kyseessä 
ovat nautaeläimet, ja vähintään 45 päivän 
ajan, kun kyseessä ovat lammas- ja 
vuohieläimet.

Or. de

Tarkistus 1162
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.1.2. alakohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) karjan, nautojen ja lampaiden 
kytkettynä pitäminen kielletään kaikkina 
aikoina, myös kausina, jolloin 
laiduntaminen ei ole mahdollista. 
Poikkeuksia voidaan myöntää ainoastaan 
yksittäisille eläimille rajoitetun ajan ja 
siltä osin kuin ne ovat perusteltuja 
eläinlääkinnällisistä syistä.

Or. en

Tarkistus 1163
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.1.3. alakohta – 1 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) kaikenlaisen eläinten pidon 
yhteydessä on tarjottava jatkuva pääsy 
avoimelle alueelle, jolla eläimet voivat 
jaloitella.
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Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.1.3. alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sen estämättä, mitä neuvoston direktiivin 
2008/119/EC4 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa ja 
toisessa alakohdassa säädetään, vasikoiden 
kasvattaminen yksittäiskarsinoissa on 
kiellettyä sen jälkeen, kun ne ovat yhden 
viikon ikäisiä, mutta yksittäistä eläintä 
voidaan kuitenkin pitää yksittäiskarsinassa 
rajoitetun ajan ja siltä osin kuin se on 
perusteltua eläinlääkintään liittyvistä 
syistä.

c) sen estämättä, mitä neuvoston direktiivin 
2008/119/EC4 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa ja 
toisessa alakohdassa säädetään, 
kaikenlainen eläinten pitäminen 
suljetuissa tiloissa yksin, mukaan luettuna
vasikoiden kasvattaminen 
yksittäiskarsinoissa, on kiellettyä, mutta 
yksittäistä eläintä voidaan kuitenkin pitää 
yksittäiskarsinassa rajoitetun ajan, jos ja 
siltä osin kuin se on perusteltua 
eläinlääkintään liittyvistä syistä. Jos 
vasikat pidetään yksittäiskarsinoissa 
eläinlääkinnällisistä syistä, ne on 
säilytettävä tiloissa, joissa on kiinteä lattia 
ja olkikuivikkeet. Vasikan pitäisi pystyä 
kääntymään ympäri helposti, makaamaan 
täyspitkästi (vaivatta) ja sillä on oltava 
näköyhteys muihin vasikoihin. Jos 
vasikkaa ei kasvateta emon kanssa, vain 
yli viikon ikäisten nuorten vasikoiden 
pitäminen ryhmissä sallitaan.

__________________ __________________
4 Neuvoston direktiivi 2008/119/EY, 
annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, 
vasikoiden suojelun 
vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 10, 
15.1.2009, s. 7).

4 Neuvoston direktiivi 2008/119/EY, 
annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, 
vasikoiden suojelun 
vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 10, 
15.1.2009, s. 7).

Or. en

Tarkistus 1165
Anja Hazekamp, Stefan Eck



AM\1066371FI.doc 11/11 PE560.821v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.2.2. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hevoseläinten on päästävä laitumelle 
aina, kun olosuhteet sen sallivat;

a) hevoseläinten on päästävä laitumelle 
niinä vuodenaikoina, kun ruohoa on 
saatavilla. Kaikkina muina aikoina 
hevoseläinten saatavilla on oltava 
karkearehua, ja niiden on päästävä 
ulkotiloihin, jotka mahdollistavat 
luontaisen käyttäytymisen;

Or. en

Tarkistus 1166
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.2.2. alakohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos hevoseläimet pääsevät laitumelle 
laidunkaudella ja talvella käytössä olevat 
kasvatustilat mahdollistavat eläinten 
vapaan liikkumisen, voidaan 
ulkojaloittelualueiden vaatimuksesta 
luopua talvikuukausien osalta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1167
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.2.2. alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 90 prosenttia on 

c) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 60 prosenttia on 
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oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden saman alueen
luonnonmukaisten tilojen kanssa;

oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden luonnonmukaisten 
tilojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 1168
Fredrick Federley

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.2.2. alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 90 prosenttia on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden saman alueen
luonnonmukaisten tilojen kanssa;

c) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 60 prosenttia on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden luonnonmukaisten 
tilojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 1169
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.2.2. alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 90 prosenttia on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden saman alueen
luonnonmukaisten tilojen kanssa;

c) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 60 prosenttia on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden luonnonmukaisten 
tilojen kanssa;

Or. es
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Tarkistus 1170
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.2.2. alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 90 prosenttia on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden saman alueen 
luonnonmukaisten tilojen kanssa;

c) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 60 prosenttia on 
oltava peräisin pääasiassa omalta tilalta, 
tai jos tämä ei ole mahdollista, oltava 
tuotettu yhteistyössä muiden saman alueen 
luonnonmukaisten tilojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 1171
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.2.2. alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 90 prosenttia on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden saman alueen 
luonnonmukaisten tilojen kanssa;

c) edellä 1.4.2.2 kohdassa tarkoitettua 
vuodenaikojen mukaista eläinten vuotuista 
laiduntamisjaksoa lukuun ottamatta 
eläinten rehusta vähintään 60 prosenttia on 
oltava peräisin pääasiassa omalta tilalta, 
tai jos tämä ei ole mahdollista, oltava 
tuotettu yhteistyössä muiden saman alueen 
luonnonmukaisten tilojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 1172
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.2.2. alakohta – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) hevoseläinten kasvatusmenetelmien on 
perustuttava laiduntamisen 
mahdollisimman laajaan hyödyntämiseen 
vuoden eri aikoina käytössä olevien 
laiduntamismahdollisuuksien mukaan. 
Hevoseläinten päivittäisannoksen 
sisältämästä kuiva-aineesta vähintään 60 
prosenttia on oltava karkearehua tuore-, 
kuiva- tai säilörehuna;

d) hevoseläinten kasvatusmenetelmien on 
perustuttava laiduntamisen 
mahdollisimman laajaan hyödyntämiseen 
vuoden eri aikoina käytössä olevien 
laiduntamismahdollisuuksien mukaan. Jos 
karkearehun suurempi osuus ei ole 
mahdollinen, on sovellettava seuraavia 
vähimmäissääntöjä, ja samalla on 
noudatettava rotujen ravitsemus-, terveys-
ja hyvinvointivaatimuksia. Hevoseläinten 
päivittäisannoksen sisältämästä kuiva-
aineesta vähintään 60 prosenttia on oltava 
karkearehua tuore-, kuiva- tai säilörehuna;

Or. en

Tarkistus 1173
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.2.2. alakohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) vieroittamattomia hevoseläimiä on 
ruokittava mieluiten emän maidolla 
vähintään 3 kuukauden ajan.

e) vieroittamattomia hevoseläimiä on 
ruokittava mieluiten emän maidolla emän 
imettämänä luonnolliseen vieroitusaikaan 
asti;

Or. en

Tarkistus 1174
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.2.3. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hevoseläinten eläinsuojien lattioiden on 
oltava sileitä muttei liukkaita. Vähintään 
puolet 2.2.4 kohdassa vahvistetusta 

a) hevoseläinten eläinsuojien lattioiden on 
oltava sileitä muttei liukkaita. Koko 2.2.4 
kohdassa vahvistetun sisätilojen pinta-alan, 
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sisätilojen pinta-alasta, joka täsmennetään 
hevoseläinten vähimmäislattiapinta-alaa 
koskevassa taulukossa, on oltava 
rakenteeltaan kiinteä eli se ei saa olla rako-
tai ritiläpohjainen;

joka täsmennetään hevoseläinten 
vähimmäislattiapinta-alaa koskevassa 
taulukossa, on oltava rakenteeltaan kiinteä 
eli se ei saa olla rako- tai ritiläpohjainen;

Or. en

Tarkistus 1175
José Bové

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.2 a. Kaninkasvatus

i) Eläintiheyden on täytettävä seuraavat 
edellytykset:

Sisätilat:

– Jalostusnaaraat ja niiden poikaset: 
0,4 m²

– Urokset ja tiineet kanit: 0,3 m²

– Broilerikanit: 0,15 m²

Ulkotilat (siirrettävät aitaukset):

– Jalostusnaaraat ja niiden poikaset: 
2,4 m²

– Urokset ja tiineet kanit: 2 m²

– Broilerikanit: 0,4 m²

ii) Jalostukseen tarkoitettujen kanien 
siirtymävaihe:

Kaikkien muuta kuin luonnonmukaista 
alkuperää olevien urosten ja naaraiden 
tuominen tilalle johtaa kyseisten eläinten 
osalta vähintään kolmen kuukauden 
pituiseen siirtymävaiheeseen, jonka 
aikana on noudatettava näiden eritelmien 
sääntöjä.

iii) Lisääntyminen:

Siitoseläinten vähimmäisikä 
ensimmäisessä astutuksessa on 
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16 viikkoa. Naaraalla saa olla vuodessa 
enintään kuusi poikuetta.

Or. fr

Tarkistus 1176
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2 kohta 2 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.2. a. Kanikasvatus

2.7.1. Siirtyminen

Kania ja kanituotteita voidaan pitää 
luonnonmukaisina vähintään 
kolmeviikkoisen siirtymäkauden kuluttua. 

2.7.2. Sijoittamisen erityisedellytykset ja 
eläinten tiheys

Sijoittamisen edellytyksiä ja eläinten 
tiheyttä säätelevät seuraavat säännöt:

a) Kaneilla on aina oltava mahdollisuus 
syödä heinää, paitsi kasvukaudella, 
jolloin niillä on oltava mahdollisuus 
syödä viherrehuja.

b) Edellisessä alakohdassa mainittujen 
rehujen lisäksi kaneilla on aina oltava 
mahdollisuus jyrsiä oksia, joissa on 
kuorta.

c) Eläinten määrä pitopaikassa ei saa 
ylittää

i) eläimillä vieroituksesta kahdeksan 
viikon ikään asti: 8 eläintä pitopaikan 
sisäpinnan neliömetriä kohti;

ii) yli kahdeksan viikkoa vanhoilla 
eläimillä: 6 eläintä pitopaikan sisäpinnan 
neliömetriä kohti.

d) Pitopaikan sisäpinnan on oltava 
puhdas, kuiva ja kuivikkeilla katettu 
makaamispaikka. Enintään 50 prosenttia 
pitopaikan sisäpinnasta saa olla 
ritilälattiaa, jonka on kuitenkin koko ajan 
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oltava katettu kuivikkeilla.

e) Pitopaikan erillisten asumisyksikköjen 
rakentaminen moniin kerroksiin on 
suositeltavaa. Jos pitopaikan erilliset 
asumisyksiköt on rakennettu useaan 
kerrokseen, korkeammalla sijaitsevia 
pintoja ei lueta mukaan pitopaikan 
sisäpintaan. Korkeammalla sijaitsevien 
pintojen on oltava valmistettu täydestä tai 
korvikkeilla pysyvästi katetusta 
materiaalista.

f) Eläimillä on oltava pääsy ulkotiloihin. 
Ellei eläimillä ole pääsyä ulkotiloihin, 
niillä on oltava pääsy tiloihin, jotka voivat 
olla katettuja. Juoksutilan on oltava 
lujitettu ja helposti siivottava.

g) Ulkotilan vähimmäiskoko on 
0,125 neliömetriä eläintä kohti tai 
8 eläintä neliömetriä kohti.

h) Eläimiä on kasvatettava ryhmissä 
enintään kuuden kuukauden ikään asti.

Eläinten erilliskasvatus ei ole sallittu, 
paitsi ajallisesti rajoitetusta ja 
perustellusta tautien ennaltaehkäisyn tai 
eläinlääkinnällisen hoidon vuoksi, 
synnytyksen ja imetyksen aikana ja 
siitoseläimen sijoittamiseksi.

Or. sl

Perustelu

Kuluttajat kysyvät yhä enemmän luonnonmukaisia riista- ja kanituotteita. Siitä syystä on 
EU:n tasolla laadittava saksanhirvien, muflonien, kuusipeurojen ja kanien kasvatusta 
koskevat yhteiset säännöt.

Tarkistus 1177
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2.3. [...] Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Asetusten 834/2007 ja 889/2008 sääntöjen tulee olla voimassa 35 artiklan 1 a kohdassa (uusi) 
mainitun luonnonmukaista sikataloutta ja luonnonmukaista siipikarjan kasvatusta koskevan 
kertomuksen esittämiseen asti.

Tarkistus 1178
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.2. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

a) vähintään 40 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu yhteistyössä 
muiden luonnonmukaisten tilojen tai 
rehualan toimijoiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 1179
Fredrick Federley

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.2. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

a) vähintään 40 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu yhteistyössä 
muiden luonnonmukaisten tilojen tai 
rehualan toimijoiden kanssa;
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Or. en

Tarkistus 1180
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.2. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

a) vähintään 40 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa; syrjäisimpien alueiden 
erityisominaisuudet on otettava 
huomioon.

Komissio luo täytäntöönpanosäädöksiä 
antamalla mahdollisuuden ottaa 
huomioon syrjäisimpien alueiden 
erityisominaisuudet.

Or. fr

Perustelu

Syrjäisimpien alueiden erityisominaisuudet on otettava huomioon, koska niillä voi olla 
toimitusvaikeuksia lähiympäristössä.

Tarkistus 1181
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.2. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

a) vähintään 40 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa. Syrjäisimpien 
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alueiden erityisominaisuudet on otettava 
huomioon;

Or. fr

Tarkistus 1182
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.2. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

a) vähintään 20 prosenttia rehusta on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden luonnonmukaisten 
tilojen tai rehualan toimijoiden kanssa;

Or. es

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.2. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä 
ei ole mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

a) vähintään 20 prosenttia rehusta on 
saatava pääasiassa omalta tilalta, tai jos 
tämä ei ole mahdollista, oltava tuotettu 
samalla alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

Or. en
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Tarkistus 1184
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.2. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

a) vähintään 20 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin pääasiassa omalta tilalta, tai jos 
tämä ei ole mahdollista, oltava tuotettu 
samalla alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 1185
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.2. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

a) vähintään 20 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.2. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 

a) vähintään 20 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
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mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 1187
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.2. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

a) vähintään 20 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 1188
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.2. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

a) vähintään 20 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

Or. en
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Tarkistus 1189
Fredrick Federley

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.2. alakohta – 1 alakohta – c alakohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) saatavilla on oltava aina riittävästi 
puhdasta ja raikasta vettä.

Or. en

Tarkistus 1190
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.2. alakohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Jotta voidaan vastata 
luonnonmukaisen tuotannon sikojen 
olennaisiin ravitsemuksellisiin tarpeisiin, 
erityisesti olennaisiin proteiini- ja 
aminohappotarpeisin, ja kun viljelijä ei 
pysty hankkimaan proteiinipitoisia raaka-
aineita, jotka on saatu yksinomaan 
luonnonmukaisesta rehutuotannosta, 
muiden kuin luonnonmukaisten 
proteiinipitoisten raaka-aineiden 
rajoitettu käyttö sallitaan sikoja ja 
siipikarjaa varten.

Muiden kuin luonnonmukaisten 
proteiinipitoisten raaka-aineiden 
enimmäisosuus rehussa 12 kuukauden 
aikana lajia kohti on 5 prosenttia.

Nämä luvut lasketaan vuosittain 
prosenttiosuutena maatalousperäisten 
rehujen sisältämästä kuiva-aineesta.

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.3. alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) emakot on pidettävä ryhmissä, lukuun 
ottamatta tiineysajan loppuvaihetta ja 
imetysvaihetta;

c) emakot on pidettävä ryhmissä lukuun 
ottamatta tiineysajan loppuvaihetta ja 
imetysvaihetta, jolloin emakon on voitava 
liikkua vapaasti karsinassaan ja sitä 
pidetään kytkettynä vain lyhyitä aikoja, 
kun se on ehdottoman välttämätöntä. 
Tämän vaikuttamatta olkia koskeviin 
lisävaatimuksiin emakoille on joitakin 
päiviä ennen odotettua porsimista 
annettava riittävästi olkia tai jotakin 
muuta sopivaa luonnonmateriaalia 
pesänrakennusta varten.

Or. en

Tarkistus 1192
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.3. alakohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) sikaeläinten on voitava ulostaa ja tonkia
jaloittelualueilla. Tonkimisen
mahdollistamiseksi voidaan käyttää 
erilaisia alustoja.

e) sikaeläinten on voitava ulostaa ja liikkua
jaloittelualueilla. Liikkumisen
mahdollistamiseksi voidaan käyttää 
erilaisia välineitä.

Or. en

Perustelu

Sikaeläinten jaloittelualueilla tulisi olla virikkeitä, mutta tonkimismateriaali on vaikea 
käsiteltävä sateen ja lannan tyhjentämisen vuoksi. Aitauksessa voitaisiin tarjota 
tonkimismateriaalia, ja ulkona voitaisiin tarjota muita välineitä sikojen virikkeellistämiseksi.
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Tarkistus 1193
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II jakso – II osa – 2.3. alakohta – 2.3.3. alakohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) sikaeläinten on voitava ulostaa ja tonkia 
jaloittelualueilla. Tonkimisen 
mahdollistamiseksi voidaan käyttää 
erilaisia alustoja.

e) sikaeläinten on voitava ulostaa ja tonkia 
jaloittelualueilla. Tonkimisen 
mahdollistamiseksi voidaan käyttää lisäksi 
koskettelumateriaaleja, mutta mullan ja 
olkien saatavuus tonkimista varten on 
varmistettava.

Or. en

Tarkistus 1194
Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.4. kohta – 2 alakohta - taulukko

Komission teksti

Sikaeläinten eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut ominaisuudet ovat 
seuraavat:

Sisätilat
(eläinten käytettävissä varsinaisesti oleva tila)

Ulkotilat
(jaloittelualue laidunta lukuun 
ottamatta)

Vähimmäiselopain
o (kg)

m2/eläin m2/eläin

Porsineet emakot enintään 
40 päivän ikäisine porsaineen

7,5 emakkoa kohden 2,5

Sikaeläimet, lihotukseen enintään 50 0,8 0,6
enintään 85 1,1 0,8
enintään 110 1,3 1

Porsaat yli 40 päivän 
ikäiset, enintään 
30 kg

0,6 0,4

Sikaeläimet, jalostukseen 2,5 emakkoa kohden 1,9
6 urosta kohden 8,0

Jos karsinoita käytetään 
tavanomaisessa 
astutuksessa: 10 m2

karjua kohden

Tarkistus
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Sikaeläinten eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut ominaisuudet ovat 

seuraavat:

Sisätilat
(eläinten käytettävissä varsinaisesti oleva tila)

Ulkotilat
(jaloittelualue laidunta lukuun 
ottamatta)

Vähimmäiselopain
o (kg)

m2/eläin m2/eläin

Porsineet emakot enintään 
40 päivän ikäisine porsaineen

7,5 emakkoa kohden 2,5

Sikaeläimet, lihotukseen enintään 50 0,8 0,6
enintään 85 1,1 0,8
enintään 110 1,3 1
yli 110 1,5 1,2

Porsaat yli 40 päivän 
ikäiset, enintään 
30 kg

0,6 0,4

Sikaeläimet, jalostukseen 2,5 emakkoa kohden 1,9
6 urosta kohden 8,0
Jos karsinoita käytetään 
tavanomaisessa 
astutuksessa: 10 m2

karjua kohden

Or. it

Tarkistus 1195
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.4. kohta – 2 alakohta - taulukko

Komission teksti

Sikaeläinten eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut ominaisuudet ovat 
seuraavat:

Sisätilat
(eläinten käytettävissä varsinaisesti oleva tila)

Ulkotilat
(jaloittelualue laidunta lukuun 

ottamatta) 
Vähimmäiselo-pai

no (kg)
m2/eläin m2/eläin

Porsineet emakot enintään 40 
vuorokauden ikäisine 
porsaineen

7,5 emakkoa kohden 2,5

Sikaeläimet, lihotukseen enintään 50 0,8 0,6
enintään 85 1,1 0,8
enintään 110 1,3 1

Porsaat yli 40 
vuorokauden 
ikäiset, enintään 
30 kg

0,6 0,4

Sikaeläimet, jalostukseen 2,5 naarasta kohden 1,9
6 urosta kohden 8,0
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Jos karsinoita käytetään 
tavanomaisessa 
astutuksessa: 10 m2

karjua kohden

Tarkistus
Sikaeläinten eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut ominaisuudet ovat 

seuraavat:

Sisätilat
(eläinten käytettävissä varsinaisesti oleva tila)

Ulkotilat
(jaloittelualue laidunta lukuun 

ottamatta) 
Vähimmäiselo-pai

no (kg)
m2/eläin m2/eläin

Porsineet emakot enintään 40 
vuorokauden ikäisine 
porsaineen

7,5 emakkoa kohden 2,5

Sikaeläimet, lihotukseen enintään 50 0,8 0,6
enintään 85 1,1 0,8
enintään 110 1,5 1,2

Porsaat yli 40 
vuorokauden 
ikäiset, enintään 
30 kg

0,6 0,4

Sikaeläimet, jalostukseen 2,5 naarasta kohden 1,9
6 urosta kohden 8,0
Jos karsinoita käytetään 
tavanomaisessa 
astutuksessa: 10 m2

karjua kohden

Or. it

Tarkistus 1196
Fredrick Federley

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.4. alakohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Porsineet emakot enintään 
40 vuorokauden ikäisine porsaineen: 0–
21 päivää 6,0 m2, 22–40 päivää 7,5 m2

Or. en
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Tarkistus 1197
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.4. [...] Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Asetusten 834/2007 ja 889/2008 sääntöjen tulee olla voimassa 35 artiklan 1 a kohdassa (uusi) 
mainitun luonnonmukaista sikataloutta ja luonnonmukaista siipikarjan kasvatusta koskevan 
kertomuksen esittämiseen asti.

Tarkistus 1198
Ulrike Müller

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.4. [...] Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Siipikarjaa koskevat säännöt (35 artiklan tarkistuksen suositusta koskevan kertomuksen 
esittämiseen asti) tulee säilyttää tähänastisten asetusten 834/2007 ja 889/2008 mukaisina.

Tarkistus 1199
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.1. alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta siipikarjan ja niistä saatavien Jotta siipikarjan ja niistä saatavien 



AM\1066371FI.doc 29/29 PE560.821v01-00

FI

tuotteiden voidaan katsoa olevan 
luonnonmukaisia, tässä asetuksessa 
säädettyjä tuotantosääntöjä on pitänyt 
noudattaa

tuotteiden voidaan katsoa olevan 
luonnonmukaisia, tässä asetuksessa 
säädettyjä tuotantosääntöjä, mukaan 
lukien siipikarjan alkuperään liittyviä 
sääntöjä, on pitänyt noudattaa

Or. en

Tarkistus 1200
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.1. alakohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Nopeasti kasvavat siipikarjalinjat 
ovat kiellettyjä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.2. alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siipikarjaa on joko kasvatettava siihen 
asti, kun se saavuttaa vähimmäisiän, tai 
on käytettävä toimivaltaisen viranomaisen 
määrittelemiä hitaasti kasvavia 
siipikarjalinjoja. Jollei toimija käytä 
hitaasti kasvavia siipikarjalinjoja, 
vähimmäisteurastusiät ovat seuraavat:

Lihantuotantoon tarkoitetun siipikarjan 
on oltava peräisin hitaasti kasvavasta ja 
ulkoilmassa kasvattamiseen sopivasta 
linjasta, jonka keskimääräinen 
päivittäinen enimmäiskasvu on enintään 
35 grammaa päivässä kananuorikkona.
Jäsenvaltiot voivat määrittää hidasta 
kasvua varten tätä tiukemmat 
vaatimukset.

Or. fr
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Perustelu

Laadun ja eläinten hyvinvoinnin noudattamiseksi on tärkeää edellyttää, että 
luonnonmukaiseen lihantuotantoon tarkoitettu siipikarja ja erityisesti broilerit ovat peräisin 
hitaasti kasvavista linjoista. Kyse on ensisijaisesta vaatimuksesta, kun halutaan taata lihan 
laatu sekä maaseutumaisuus ja siipikarjan sopeutuminen ulkoilmassa kasvattamiseen. 
Hitaasti kasvavia linjoja koskevat kansalliset määritelmät ovat hyvin erilaisia. Komission 
laatimien laskelmien mukaan se tarkoittaa 25–45:tä grammaa päivässä. Yhdenmukaisuutta 
on lisättävä.

Tarkistus 1202
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.2. alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siipikarjaa on joko kasvatettava siihen 
asti, kun se saavuttaa vähimmäisiän, tai 
on käytettävä toimivaltaisen viranomaisen 
määrittelemiä hitaasti kasvavia 
siipikarjalinjoja. Jollei toimija käytä 
hitaasti kasvavia siipikarjalinjoja, 
vähimmäisteurastusiät ovat seuraavat:

Lihantuotantoon tarkoitetun siipikarjan 
on oltava peräisin hitaasti kasvavasta ja 
ulkoilmassa kasvattamiseen sopivasta 
linjasta, jonka keskimääräinen 
päivittäinen enimmäiskasvu on enintään 
35 grammaa päivässä kananuorikkona.
Jäsenvaltiot voivat määrittää hidasta 
kasvua varten tätä tiukemmat 
vaatimukset.

Or. fr

Tarkistus 1203
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.2. alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siipikarjaa on joko kasvatettava siihen 
asti, kun se saavuttaa vähimmäisiän, tai
on käytettävä toimivaltaisen viranomaisen 
määrittelemiä hitaasti kasvavia 
siipikarjalinjoja. Jollei toimija käytä 
hitaasti kasvavia siipikarjalinjoja,
vähimmäisteurastusiät ovat seuraavat:

On käytettävä hitaasti kasvavia 
siipikarjalinjoja, jotka täyttävät asetetut 
rajatut päivittäiset kasvuasteet, jotka 
vastaavat kullekin lajille määritettyä 
vähimmäiskasvatusikää. Nämä 
kasvuasteet on määritettävä tässä 
asetuksessa. Vähimmäisteurastusiät ovat 



AM\1066371FI.doc 31/31 PE560.821v01-00

FI

seuraavat:

Or. en

Tarkistus 1204
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.2. alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siipikarjaa on joko kasvatettava siihen 
asti, kun se saavuttaa vähimmäisiän, tai on 
käytettävä toimivaltaisen viranomaisen 
määrittelemiä hitaasti kasvavia 
siipikarjalinjoja. Jollei toimija käytä 
hitaasti kasvavia siipikarjalinjoja, 
vähimmäisteurastusiät ovat seuraavat:

Siipikarjaa on joko kasvatettava siihen asti, 
kun se saavuttaa vähimmäisiän, tai on 
käytettävä komission hyväksymän
toimivaltaisen viranomaisen määrittelemiä 
hitaasti kasvavia siipikarjalinjoja. Jollei 
toimija käytä hitaasti kasvavia 
siipikarjalinjoja, vähimmäisteurastusiät 
ovat seuraavat:

Or. en

Perustelu

Komission olisi säilytettävä hitaasti kasvavia linjoja koskeva määritelmä. Kansallisesta 
päätöksenteosta johtuen käytännöissä on huomattavia eroja, mikä aiheuttaa markkinoiden 
vääristymistä. Kansalliset määritelmät hitaasti kasvaville linjoille, jotka lasketaan 
päivittäisen enimmäiskasvun vauhdin perusteella, vaihtelevat 28–50 g/päivä. Tämä merkitsee 
kananpojan tuotantoajassa noin 34 päivän eroa.

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.2. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 81 vuorokautta kananpojilla; a) 70 vuorokautta kananpojilla;

Or. fr
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Perustelu

Jotta kananpojan vähimmäisikä vastaa suurinta osaa eurooppalaisista käytännöistä, 
ehdotetaan sen laskemista 70 päivään, joka vastaa tämän asetusluonnoksen liitteessä II 
olevassa 2.4.1. kohdassa määritettyä siirtymävaiheen kestoa.

Tarkistus 1206
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II jakso – II osa – 2.4. alakohta – 2.4.2. alakohta – 1 alakohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 140 vuorokautta uroskalkkunoilla ja 
paistiksi kasvatettavilla hanhilla; ja

h) 140 vuorokautta uros- ja 
naaraskalkkunoilla ja kokonaisina kaupan 
pidettävillä paistiksi kasvatettavilla 
hanhilla; ja

Or. fr

Perustelu

Ehdotettu vähimmäisikä perustuu asetuksen (EY) N:o 543/2008 liitteessä IV olevaan 
siipikarjan tuotantotapoja koskevaan d kohtaan ”Ulkoiluvapaus”, jossa erotellaan kokonaiset 
ja paloitellut uros- ja naaraskalkkunat.

Tarkistus 1207
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.2. alakohta – 1 alakohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 140 vuorokautta uroskalkkunoilla ja 
paistiksi kasvatettavilla hanhilla; ja

h) 140 vuorokautta uros- ja 
naaraskalkkunoilla ja kokonaisina kaupan 
pidettävillä paistiksi kasvatettavilla 
hanhilla; ja

Or. fr
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Tarkistus 1208
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.2. alakohta – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) 100 vuorokautta naaraskalkkunoilla. i) 98 vuorokautta paloiteltavaksi 
tarkoitetuilla naaraskalkkunoilla ja 
126 vuorokautta paloiteltavaksi 
tarkoitetuilla uroskalkkunoilla.

Or. fr

Tarkistus 1209
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.2. alakohta – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) 100 vuorokautta naaraskalkkunoilla. i) 98 vuorokautta paloiteltaviksi 
tarkoitetuilla naaraskalkkunoilla,

Or. fr

Perustelu

Ehdotettu vähimmäisikä perustuu asetuksen (EY) N:o 543/2008 liitteessä IV olevaan 
siipikarjan tuotantotapoja koskevaan d kohtaan ”Ulkoiluvapaus”, jossa erotellaan kokonaiset 
ja paloitellut uros- ja naaraskalkkunat.

Tarkistus 1210
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.2. alakohta – 1 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) 126 vuorokautta paloiteltaviksi 
tarkoitetuilla uroskalkkunoilla.
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Or. fr

Perustelu

Ehdotettu vähimmäisikä perustuu asetuksen (EY) N:o 543/2008 liitteessä IV olevaan 
siipikarjan tuotantotapoja koskevaan d kohtaan ”Ulkoiluvapaus”, jossa erotellaan kokonaiset 
ja paloitellut uros- ja naaraskalkkunat.

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.2. alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Munijakanojen on oltava peräisin 
linjoista, jotka ovat sopeutuneet 
kasvatukseen ulkoilmassa.

Or. fr

Tarkistus 1212
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.2. alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun parvi muodostetaan ensimmäistä 
kertaa, sitä uudistetaan tai se perustetaan 
uudelleen eikä luonnonmukaisesti 
kasvatettua vanhempaispolven siipikarjaa 
ole saatavilla riittävästi, siipikarjan 
luonnonmukaiseen tuotantoyksikköön 
voidaan tuoda muulla tavalla kuin 
luonnonmukaisesti kasvatettua siipikarjaa 
edellyttäen, että munantuotantoon 
tarkoitetut kananuorikot ja 
lihantuotantoon tarkoitettu siipikarja ovat 
alle kolmen vuorokauden ikäisiä.

Or. en
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Tarkistus 1213
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.2. alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun parvi muodostetaan ensimmäistä 
kertaa, sitä uudistetaan tai se perustetaan 
uudelleen eikä luonnonmukaisesti 
kasvatettua vanhempaispolven siipikarjaa 
ole saatavilla riittävästi, siipikarjan 
luonnonmukaiseen tuotantoyksikköön 
voidaan tuoda muulla tavalla kuin 
luonnonmukaisesti kasvatettua siipikarjaa 
edellyttäen, että munantuotantoon 
tarkoitetut kananuorikot ja 
lihantuotantoon tarkoitettu siipikarja ovat 
alle kolmen vuorokauden ikäisiä.

Or. en

Tarkistus 1214
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.3. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

a) vähintään 40 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu yhteistyössä 
muiden luonnonmukaisten tilojen tai 
rehualan toimijoiden kanssa;

Or. en
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Tarkistus 1215
Fredrick Federley

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.3. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

a) vähintään 40 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu yhteistyössä 
muiden luonnonmukaisten tilojen tai 
rehualan toimijoiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 1216
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.3. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

a) vähintään 20 prosenttia rehusta on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, oltava tuotettu 
yhteistyössä muiden luonnonmukaisten 
tilojen tai rehualan toimijoiden kanssa;

Or. es

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.3. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on 
oltava peräisin omalta tilalta, tai jos tämä 
ei ole mahdollista, oltava tuotettu samalla 

a) vähintään 20 prosenttia rehusta on 
saatava pääasiassa omalta tilalta, tai jos 
tämä ei ole mahdollista, oltava tuotettu 
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alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

samalla alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 1218
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.3. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

a) vähintään 20 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin pääasiassa omalta tilalta, tai jos 
tämä ei ole mahdollista, oltava tuotettu 
samalla alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 1219
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.3. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

a) vähintään 20 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

Or. en
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Tarkistus 1220
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.3. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

a) vähintään 20 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 1221
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.3. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

a) vähintään 20 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 1222
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.3. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähintään 60 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 

a) vähintään 20 prosenttia rehusta on oltava 
peräisin omalta tilalta, tai jos tämä ei ole 
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mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

mahdollista, oltava tuotettu samalla 
alueella yhteistyössä muiden 
luonnonmukaisten tilojen tai rehualan 
toimijoiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 1223
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.4. alakohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vesilinnuilla on oltava pääsy puroon, 
lammikkoon, järveen tai altaaseen aina, 
kun sää- ja hygieniaolosuhteet sen sallivat, 
jotta voidaan ottaa huomioon niiden 
lajikohtaiset tarpeet ja hyvinvointia 
koskevat vaatimukset; jos sääolosuhteet 
eivät tätä salli, niillä on oltava pääsy 
veteen, johon ne voivat upottaa päänsä 
höyhenpeitteen puhdistamiseksi;

b) vesilinnuilla on oltava pääsy puroon, 
lammikkoon, järveen tai altaaseen aina, 
kun sää- ja hygieniaolosuhteet sen sallivat, 
jotta voidaan ottaa huomioon niiden 
lajikohtaiset tarpeet ja hyvinvointia 
koskevat vaatimukset; jos sääolosuhteet 
eivät tätä salli, niillä on oltava pääsy 
veteen, johon ne voivat upottaa päänsä 
riittävän syvälle niin, että silmät ja 
sieraimet peittyvät ja ne voivat kaataa 
vettä ylitseen höyhenpeitteen 
puhdistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 1224
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.4. alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) siipikarjan on päästävä 
ulkojaloittelualueelle vähintään yhden 
kolmasosan ajan elinajastaan. Siipikarjan 
ulkojaloittelualueiden on oltava pääosin 
kasvuston peitossa, niissä on oltava 
suojaavat tilat ja linnuilla on oltava 
vaivaton pääsy riittävälle määrälle 

c) siipikarjan on päästävä 
ulkojaloittelualueelle vähintään yhden 
kolmasosan ajan elinajastaan. Siipikarjan 
ulkojaloittelualueiden on oltava pääosin 
kasvuston peitossa.



PE560.821v01-00 40/40 AM\1066371FI.doc

FI

juottopaikkoja;

Or. fr

Perustelu

Ulkojaloittelualueiden juottopaikat houkuttelevat luonnonvaraisia lintuja ja aiheuttavat 
huomattavan vaaran lintuinfluenssan leviämisestä. Siksi Euroopan komissio ei suosittele niitä 
lintuinfluenssan aikaan. Ne on jopa kielletty kokonaan tietyissä jäsenvaltioissa. Pensaiden ja 
puiden kaltainen kasvusto auttaa siipikarjaa lepäämään ulkona, eikä muita suojavälineitä 
tarvita.

Tarkistus 1225
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.4. alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) siipikarjan on päästävä 
ulkojaloittelualueelle vähintään yhden 
kolmasosan ajan elinajastaan. Siipikarjan 
ulkojaloittelualueiden on oltava pääosin 
kasvuston peitossa, niissä on oltava 
suojaavat tilat ja linnuilla on oltava 
vaivaton pääsy riittävälle määrälle 
juottopaikkoja;

c) siipikarjan on päästävä 
ulkojaloittelualueelle vähintään yhden 
kolmasosan ajan elinajastaan. Siipikarjan 
ulkojaloittelualueiden on oltava pääosin 
kasvuston peitossa;

Or. xm

Perustelu

Ulkojaloittelualueilla olevat juoma-astiat houkuttelevat luonnonvaraisia lintuja, mikä on 
huomattava riski lintuinfluenssatapauksissa. Tästä syystä Euroopan komissio ei suosittele 
niitä, ja ne ovat jopa kielletty pysyvästi joissakin jäsenvaltioissa. Kasvillisuus, esimerkiksi 
puut tai pensaat, auttaa siipikarjaa levittäytymään ulkotiloihin, ja muita suojaavia tiloja ei 
tarvita.

Tarkistus 1226
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.4. alakohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) siipikarjan on päästävä 
ulkojaloittelualueelle vähintään yhden 
kolmasosan ajan elinajastaan. Siipikarjan 
ulkojaloittelualueiden on oltava pääosin 
kasvuston peitossa, niissä on oltava 
suojaavat tilat ja linnuilla on oltava 
vaivaton pääsy riittävälle määrälle 
juottopaikkoja;

c) siipikarjan on päästävä 
ulkojaloittelualueelle, laidun ja/tai 
metsämaa mukaan lukien, vähintään 
puolet elinajastaan. Siipikarjan 
ulkojaloittelualueiden on oltava pääosin 
kasvuston peitossa, niissä on oltava 
suojaavat tilat, joissa eläimet voivat 
piiloutua ja kuopia, ja linnuilla on oltava 
vaivaton pääsy riittävälle määrälle 
juottopaikkoja;

Or. en

Tarkistus 1227
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.4. alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) siipikarjan on päästävä 
ulkojaloittelualueelle vähintään yhden 
kolmasosan ajan elinajastaan. Siipikarjan 
ulkojaloittelualueiden on oltava pääosin 
kasvuston peitossa, niissä on oltava 
suojaavat tilat ja linnuilla on oltava 
vaivaton pääsy riittävälle määrälle 
juottopaikkoja;

c) siipikarjan on päästävä 
ulkojaloittelualueelle vähintään yhden 
kolmasosan ajan elinajastaan ja pysyvästi, 
kun niillä on täysi höyhenpeite. 
Siipikarjan ulkojaloittelualueiden on oltava 
pääosin yksi- tai monivuotisen kasvuston 
peitossa, niissä on oltava suojaavat tilat ja 
linnuilla on oltava vaivaton pääsy 
riittävälle määrälle juottopaikkoja;

Or. en

Perustelu

Sekä olemassa olevaa lainsäädäntötekstiä että uutta ehdotusta on yhdenmukaistettava lisää 
markkinoiden vääristymisen vähentämiseksi. Ilmaisua ”yhden kolmasosan ajan elinajastaan” 
olisi selkeytettävä, ja kasvillisuutta koskevia vaatimuksia täsmennettävä, jotta markkinoiden 
vääristymisen mahdollisuutta vähimmäistetään. Erilaiset tulkinnat johtavat siihen, että 
siipikarjatuotanto vaatii joissakin jäsenvaltioissa 50 prosenttia enemmän ulkojaloittelualuetta 
eläintä kohti toisiin vertailukelpoisiin jäsenvaltioihin verrattuna.
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Tarkistus 1228
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.4. alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jos siipikarja pidetään sisätiloissa 
unionin lainsäädännön perusteella 
asetettujen rajoitusten tai velvoitteiden 
vuoksi, sen saatavilla on oltava pysyvästi 
riittävä määrä karkearehua ja soveltuvia 
materiaaleja siipikarjan etologisten 
tarpeiden tyydyttämiseksi;

d) jos siipikarja pidetään sisätiloissa muun 
muassa unionin lainsäädännön perusteella 
asetettujen rajoitusten tai velvoitteiden 
vuoksi, sillä on oltava pääsy katosalueelle 
(ulkojaloittelua varten) ja sen saatavilla on 
oltava pysyvästi riittävä määrä karkearehua 
ja soveltuvia materiaaleja siipikarjan 
etologisten tarpeiden tyydyttämiseksi;
Pääsyä ulkojaloittelualueelle tulisi voida 
rajoittaa vain huonojen sääolosuhteiden 
vuoksi;

Or. en

Tarkistus 1229
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.4. alakohta – 1 alakohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) vähintään 1/3 lattiapinta-alasta on 
oltava rakenteeltaan kiinteä eli ei rako- tai 
ritiläpohjainen, ja sen on oltava peitetty 
olkien, puulastujen, hiekan tai turpeen 
kaltaisella kuivikkeella;

i) koko lattiapinta-alan on oltava 
rakenteeltaan kiinteä eli ei rako- tai 
ritiläpohjainen, ja sen on oltava peitetty 
olkien, puulastujen, hiekan tai turpeen 
kaltaisella kuivikkeella

Or. en

Tarkistus 1230
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.4. alakohta – 1 alakohta – e alakohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iii) siipikarjalla on oltava orsia, jotka 
vastaavat mitoiltaan ja lukumäärältään 
kasvatuserän suuruutta ja lintujen kokoa, 
kuten säädetään siipikarjan tuotannossa 
käytettävien eläinsuojien sisä- ja 
ulkotilojen vähimmäispinta-aloja ja muita 
ominaisuuksia koskevassa 2.4.5 kohdassa 
esitetyssä taulukossa;

iii) siipikarjalla on oltava orsia, jotka 
vastaavat mitoiltaan ja lukumäärältään 
kasvatuserän suuruutta ja lintujen kokoa, 
kuten säädetään siipikarjan tuotannossa 
käytettävien eläinsuojien sisä- ja 
ulkotilojen vähimmäispinta-aloja ja muita 
ominaisuuksia koskevassa 2.4.5 kohdassa 
esitetyssä taulukossa. Myös siitoslinnuille, 
kananuorikoille ja broilerikananpojille on 
oltava orsia. Tarpeen mukaan myös 
olkipalloja ja nokkimismateriaalia on 
oltava saatavilla. Kalkkunoille on oltava 
korotetut alustat;

Or. en

Tarkistus 1231
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.4. alakohta – 1 alakohta – e alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) eläinsuojan ulkorajalla – mahdollinen 
katos mukaan lukien – on oltava siipikarjan 
kokoon nähden soveltuvat ulosmeno- ja 
sisääntuloluukut, joiden yhteenlaskettu 
pituus on vähintään neljä metriä 
siipikarjarakennuksen sataa pinta-
alaneliömetriä kohden. Jos rakennuksessa 
on katos, rakennuksen ja katoksen välisten 
luukkujen yhteenlasketun pituuden on 
oltava kaksi metriä rakennuksen sataa 
pinta-alaneliömetriä kohden. Katokseen on 
oltava ympärivuorokautinen pääsy;

iv) eläinsuojan ulkorajalla – mahdollinen 
katos mukaan lukien – on oltava siipikarjan 
kokoon nähden soveltuvat ulosmeno- ja 
sisääntuloluukut, joiden yhteenlaskettu 
pituus on vähintään neljä metriä 
siipikarjarakennuksen sataa pinta-
alaneliömetriä kohden. Rakennuksen ja 
katoksen välisten luukkujen yhteenlasketun 
pituuden on oltava kaksi metriä 
rakennuksen sataa pinta-alaneliömetriä 
kohden. Katokseen on oltava 
ympärivuorokautinen pääsy;

Or. en
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Tarkistus 1232
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II jakso – II osa – 2.4. alakohta – 2.4.4. alakohta – 1 alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) eläinsuojan ulkorajalla – mahdollinen 
katos mukaan lukien – on oltava siipikarjan 
kokoon nähden soveltuvat ulosmeno- ja 
sisääntuloluukut, joiden yhteenlaskettu 
pituus on vähintään neljä metriä 
siipikarjarakennuksen sataa pinta-
alaneliömetriä kohden. Jos rakennuksessa 
on katos, rakennuksen ja katoksen välisten 
luukkujen yhteenlasketun pituuden on 
oltava kaksi metriä rakennuksen sataa 
pinta-alaneliömetriä kohden. Katokseen on 
oltava ympärivuorokautinen pääsy;

iv) eläinsuojan ulkorajalla – mahdollinen 
katos mukaan lukien – on oltava siipikarjan 
kokoon nähden soveltuvat ulosmeno- ja 
sisääntuloluukut, joiden yhteenlaskettu 
pituus on vähintään neljä metriä 
siipikarjarakennuksen sataa pinta-
alaneliömetriä kohden. Jos rakennuksessa 
on katos, rakennuksen ja katoksen välisten 
luukkujen yhteenlasketun pituuden on 
oltava puolitoista metriä rakennuksen sataa 
pinta-alaneliömetriä kohden. Katokseen on 
oltava ympärivuorokautinen pääsy;

Or. en

Perustelu

Rakennuksen ja katoksen välisten luukkujen pituus olisi rajoitettava 1,5 metriin rakennuksen 
sataa pinta-alaneliömetriä kohden, jotta vähennetään vetoa ja rakennuksen eläimille 
mahdollisesti hengenvaarallista flokkulointia. Vedon kielteinen vaikutus siipikarjan 
elimistöön vaikuttaa olevan merkittävä haaste Pohjoismaissa.

Tarkistus 1233
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.4. alakohta – 1 alakohta – e alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) monikerroksisessa järjestelmässä saa 
olla pohjakerros mukaan lukien 
käyttöpinta-alaa enintään kolmessa 
kerroksessa. Tasojen tai väliparvien, 
kuten pesimisalueiden, välinen 
korkeusero saa olla enintään yksi metri. 
Ylemmillä tasoilla lanta on pystyttävä 
poistamaan automatisoidulla 

Poistetaan.
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järjestelmällä;

Or. it

Tarkistus 1234
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.4. alakohta – 1 alakohta – e alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) monikerroksisessa järjestelmässä saa 
olla pohjakerros mukaan lukien 
käyttöpinta-alaa enintään kolmessa 
kerroksessa. Tasojen tai väliparvien, kuten 
pesimisalueiden, välinen korkeusero saa 
olla enintään yksi metri. Ylemmillä tasoilla 
lanta on pystyttävä poistamaan 
automatisoidulla järjestelmällä;

vi) monitasoisessa järjestelmässä saa olla 
pohjakerros mukaan lukien käyttöpinta-
alaa enintään kolmessa kerroksessa. 
Tasojen tai väliparvien, kuten 
pesimisalueiden, välinen korkeusero saa 
olla enintään yksi metri. Ylemmillä tasoilla 
lanta on pystyttävä poistamaan 
automatisoidulla järjestelmällä;

Or. es

Perustelu

”Monitasoinen” on oikea termi.

Tarkistus 1235
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.4. alakohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) rakennukset on tyhjennettävä jokaisen 
kasvatetun siipikarjaerän jälkeen. Tänä 
aikana rakennus laitteineen on 
puhdistettava ja desinfioitava. Lisäksi 
ulkotarhat on kasvuston takaisinkasvun 
mahdollistamiseksi pidettävä tyhjillään 
kunkin kasvatetun siipikarjaerän jälkeen 
tietyn, jäsenvaltion vahvistaman ajanjakson 
ajan. Näitä vaatimuksia ei sovelleta, kun 

g) rakennukset on tyhjennettävä jokaisen 
kasvatetun siipikarjaerän jälkeen. Tänä 
aikana rakennus laitteineen on 
puhdistettava ja desinfioitava. Lisäksi 
ulkotarhat on kasvuston takaisinkasvun 
mahdollistamiseksi pidettävä tyhjillään 
kunkin kasvatetun siipikarjaerän jälkeen 
tietyn, jäsenvaltion vahvistaman ajanjakson 
ajan. Näitä vaatimuksia ei sovelleta, kun 
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siipikarjaa ei kasvateta erissä, sitä ei pidetä 
ulkotarhassa ja se voi liikkua vapaasti koko 
päivän ajan.

siipikarjaa ei kasvateta erissä, sitä ei pidetä 
ulkotarhassa ja se voi liikkua vapaasti koko 
päivän ajan. Siipikarjan 
ulkojaloittelualueet voivat olla jatkuvassa 
käytössä, jos vähintään 50 prosenttia 
alueesta on yksi- tai monivuotisen 
kasvuston peitossa. Puuryhmien ja 
viheralueiden yhdistelmät sallitaan.

Or. en

Perustelu

Komission luomutuotantoa koskevan asiantuntijaryhmän (EGTOP) mukaan siipikarjalle 
viihtyisimmällä ulkoalueella on sekakasvustoa. Jos viihtyisä kasvillisuus varmistetaan, on 
tarpeetonta pitää alueita tyhjillään kasvuston takaisinkasvamisen varmistamiseksi. Tällä 
hetkellä säännöksiä tulkitaan hyvin eri tavoin, minkä vuoksi olosuhteet jäsenvaltioissa ovat 
hyvin erilaisia.

Tarkistus 1236
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.5. alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.4.5. Eläintiheys 2.4.5. Karjanlanta 

Or. fr

Perustelu

Teksti ja sen otsikko eivät ole selkeitä, ja niitä on selkeytettävä ilmoittamalla, että se koskee 
karjanlantaa, viittaamalla voimassa olevaan direktiiviin. Kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
nitraateista annetun EU:n direktiivin ympäristöongelmiensa mukaisesti. On jätettävä 
mahdollisuus ottaa perustaksi nämä kansalliset säännökset, kuten on tehty nykyisessä 
luonnonmukaista tuotantoa koskevassa asetuksessa (asetuksen (EY) N:o 889/2008 15 artiklan 
2 kohta).
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Tarkistus 1237
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.5. alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eläinten enimmäismäärät hehtaaria 
kohden ovat seuraavat:

Hehtaarille levitettävän karjanlannan 
enimmäismäärässä on noudatettava 
luonnonmukaisen typin 170 kilogramman 
rajaa vuodessa maatalousmaan hehtaaria 
kohden. Siksi eläinten enimmäismäärät 
hehtaaria kohden ovat seuraavat tai ne 
lasketaan direktiivin 91/676/ETY 
mukaisesti hyväksyttyjen vastaavien 
kansallisten säännösten perusteella:

Or. fr

Perustelu

Teksti ja sen otsikko eivät ole selkeitä, ja niitä on selkeytettävä ilmoittamalla, että se koskee 
karjanlantaa, viittaamalla voimassa olevaan direktiiviin. Kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
nitraateista annetun EU:n direktiivin ympäristöongelmiensa mukaisesti. On jätettävä 
mahdollisuus ottaa perustaksi nämä kansalliset säännökset, kuten on tehty nykyisessä 
luonnonmukaista tuotantoa koskevassa asetuksessa (asetuksen (EY) N:o 889/2008 15 artiklan 
2 kohta).

Tarkistus 1238
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.5. alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eläinten enimmäismäärät hehtaaria 
kohden ovat seuraavat:

Eläinten enimmäismäärät hehtaaria kohden 
on esitetty seuraavissa taulukoissa:
Tarvittaessa on määritettävä eläinten 
ryhmä- ja navettakohtainen 
maksimilukumäärä, jotta voidaan taata 
käyttäytymistarpeiden täyttyminen. 
Siipikarjan ryhmäkohtaisen 
maksimilukumäärän on oltava sellainen, 
että linnut voivat aina tunnistaa kaikki 
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ryhmän jäsenet ja pariutua keskenään. 
Näitä maksimilukumääriä on tarvittaessa 
tarkennettava, jotta varmistetaan, että ne 
vastaavat kasvuasteisiin liittyviä 
vaatimuksia. Lisäksi, jos väliaikaiset 
ulospääsyrajoitukset ovat välttämättömiä, 
on määritettävä alennetut eläintiheydet.

Or. en

Tarkistus 1239
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.5. alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eläinten enimmäismäärät hehtaaria 
kohden ovat seuraavat:

Eläinten enimmäismäärä hehtaaria kohden 
ovat seuraavat tai ne lasketaan direktiivin 
91/676/ETY mukaisesti hyväksyttyjen 
vastaavien kansallisten säännösten 
perusteella:

Or. fr

Tarkistus 1240
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.5. kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Gallus gallus -lajin lintujen eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut 

ominaisuudet ovat seuraavat:

Siitoslinnut/ 
vanhempaispol
ven linnut

Poikaskanta Teuraslinnut Salvukukot Munijakan
at

Ikä Siitoslinnut Kananuori
kot
0-8 viikkoa

Kananuori
kot, 9-18 
viikkoa

Alkukasvat
us
0-
21 päivää

Loppukasvatu
s
22-81 päivää

22-
150 päivää

Munivat 
kanat, 19 
viikosta 
alkaen

Eläintiheys 6 lintua 24 lintua 15 lintua 20 lintua 10 lintua siten, 10 lintua 6 lintua
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sisätiloissa (x 
käytettävissä 
olevan alan 
neliömetriä 
kohden) 
kiinteissä ja 
siirrettävissä 
tiloissa

siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

että elopaino 
on enintään 21
kg/m2

siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

Orsitila (cm) 18

Monikerroksis
ten 
järjestelmien 
lisärajat 
lattiapinta-alan 
neliömetriä 
kohden 
(mukaan 
lukien katos, 
jos 
ympärivuorok
autinen pääsy)

9 lintua 36 lintua 
katosalue 
pois 
luettuna

22 lintua Ei yleensä sovelleta 9 lintua

Parven 
kokorajoitus

3 000, urokset 
mukaan lukien

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

Eläintiheys 
ulkotarhassa 
(m2/lintu) 
edellyttäen, 
että 170 kg 
typpeä 
hehtaaria kohti 
vuodessa ei 
ylity

4 1 4 1 4 4 4

* voidaan jakaa 3 x 3 000 linnun tai 2 x 4 800 linnun eriin

Tarkistus
Gallus gallus -lajin lintujen eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut 

ominaisuudet ovat seuraavat:

Siitoslinnut/ 
vanhempaispo
lven linnut

Poikaskanta Teuraslinnut Salvukukot Munijakan
at

Ikä Siitoslinnut Kananuoriko
t
0-8 viikkoa

Kananuori
kot, 9-18 
viikkoa

Alkukasvat
us
0-
28 päivää

Loppukasvatu
s
22-91 päivää

91-150 
päivää

Munivat 
kanat, 19 
viikosta 
alkaen

Eläintiheys 
sisätiloissa (x 
käytettävissä 
olevan alan 
neliömetriä 
kohden) 
kiinteissä ja 
siirrettävissä 
tiloissa

24 lintua 
siten, että 
elopaino on 
enintään 25
kg/m2

16 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
25 kg/m2

20 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
25 kg/m2

10 lintua siten, 
että elopaino 
on enintään 25
kg/m2

Siirrettävissä 
rakennuksissa
, joiden 
lattiapinta-ala 
on enintään 

6,5 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
35 kg/m2

9 lintua
/m2

katosaluee
n 
ulkopuolel
la olevassa 
tilassa
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150 
neliömetriä ja 
jotka pidetään 
avoinna myös 
öisin, saadaan 
eläintiheys 
nostaa 16 
kappaleeseen, 
kuitenkin 
niin, että 
elopaino on 
enintään 30 
kiloa 
neliömetriä 
kohti,

Orsitila (cm) 15

Monikerroksis
ten 
järjestelmien 
lisärajat 
lattiapinta-alan 
neliömetriä 
kohden 
(mukaan 
lukien katos, 
jos 
ympärivuorok
autinen pääsy)

36 lintua 
katosalue 
pois luettuna

24 lintua Ei yleensä sovelleta 9 lintua

Parven 
kokorajoitus

10 000* 10 000 Enintään 1 
parvi 
kanalaa 
kohden ja 
4 kanalaa 
tuotantoyk
sikköä 
kohden

Enintään 1 
parvi kanalaa 
kohden ja 4 
kanalaa 
tuotantoyksikk
öä kohden

Enintään 1 
parvi 
kanalaa 
kohden ja 
4 kanalaa 
tuotantoyk
sikköä 
kohden

Enintään 3 
000–9 000 
rakennusta 
kohden ja 
enintään 
18 000 
maatilaa 
kohden

Eläintiheys 
ulkotarhassa 
(m2/lintu) 
edellyttäen, 
että 170 kg 
typpeä 
hehtaaria kohti 
vuodessa ei 
ylity

4 1 2 4 4

* voidaan jakaa 3 x 3 000 linnun tai 2 x 4 800 linnun eriin

Or. fr

Tarkistus 1241
Michel Dantin and Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.5. kohta – 2 alakohta
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Komission teksti

Gallus gallus -lajin lintujen eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut ominaisuudet 

ovat seuraavat:

Siitoslinnut/ 
vanhempaispol
ven linnut

Poikaskanta Teuraslinnut Salvukukot Munijakanat

Ikä Siitoslinnut Kananuori
kot
0-8 viikkoa

Kananuori
kot, 9-18 
viikkoa

Alkukasvat
us
0-
21 päivää

Loppukasvatu
s
22-81 päivää

22-
150 päivää

Munivat 
kanat, 19 
viikosta 
alkaen

Eläintiheys 
sisätiloissa (x 
käytettävissä 
olevan alan 
neliömetriä 
kohden) 
kiinteissä ja 
siirrettävissä 
tiloissa

6 lintua 24 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

15 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

20 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua siten, 
että elopaino 
on enintään 21
kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

6 lintua

Orsitila (cm) 18

Monikerroksis
ten 
järjestelmien 
lisärajat 
lattiapinta-alan 
neliömetriä 
kohden 
(mukaan 
lukien katos, 
jos 
ympärivuorok
autinen pääsy)

9 lintua 36 lintua 
katosalue 
pois 
luettuna

22 lintua Ei yleensä sovelleta 9 lintua

Parven 
kokorajoitus

3 000, urokset 
mukaan lukien

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

Eläintiheys 
ulkotarhassa 
(m2/lintu) 
edellyttäen, 
että 170 kg 
typpeä 
hehtaaria kohti 
vuodessa ei 
ylity

4 1 4 1 4 4 4

* voidaan jakaa 3 x 3 000 linnun tai 2 x 4 800 linnun eriin

Tarkistus
Gallus gallus -lajin lintujen eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut ominaisuudet 

ovat seuraavat:
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Siitoslinnut/ 
vanhempaispo
lven linnut

Poikaskanta Teuraslinnut Salvukukot Munijakanat

Ikä Siitoslinnut Kananuoriko
t
0-8 viikkoa

Kananuori
kot, 9-18 
viikkoa

Alkukasvat
us
0-
28 päivää

Loppukasvatu
s

28-91 päivää

91-
150 päivää

Munivat 
kanat, 19 
viikosta 
alkaen

Eläintiheys 
sisätiloissa (x 
käytettävissä 
olevan alan 
neliömetriä 
kohden) 
kiinteissä ja 
siirrettävissä 
tiloissa

6 lintua 24 lintua 
siten, että 
elopaino on 
enintään 25
kg/m2

16 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
25 kg/m2

20 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
25 kg/m2

10 lintua siten, 
että elopaino 
on enintään 25
kg/m2

6,25 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
35 kg/m2

9 lintua /m2

katosalueen 
ulkopuolella 
olevassa 
tilassa

Orsitila (cm) 15

Monikerroksis
ten 
järjestelmien 
lisärajat 
lattiapinta-alan 
neliömetriä 
kohden 
(mukaan 
lukien katos, 
jos 
ympärivuorok
autinen pääsy)

9 lintua 36 lintua 
katosalue 
pois luettuna

24 lintua Ei yleensä sovelleta 9 lintua

Parven 
kokorajoitus

3 000, urokset 
mukaan lukien

10 000* 10 000 10 000* 4 800 2 500 Enintään 
3 000–9 000 
rakennusta 
kohden ja 
enintään 
18 000 
maatilaa 
kohden

Karjan 
kokoraja

Enintään 1 parvi kanalaa kohden ja 
enintään 4 kanalaa tuotantoyksikköä 
kohden

Eläintiheys 
ulkotarhassa 
(m2/lintu) 
edellyttäen, 
että 170 kg 
typpeä 
hehtaaria kohti 
vuodessa ei 
ylity

4 1 2 4 4

* voidaan jakaa 3 x 3 000 linnun tai 2 x 4 800 linnun eriin

Or. fr



AM\1066371FI.doc 53/53 PE560.821v01-00

FI

Tarkistus 1242
Fredrick Federley

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.5. kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Gallus gallus -lajin lintujen eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut ominaisuudet 

ovat seuraavat:

Siitoslinnut/ 
vanhempaispolv
en linnut

Poikaskanta Teuraslinnut Salvukukot Munivat 
kanat

Ikä Siitoslinnut Kananuori
kot 0-8 
viikkoa

Kananuori
kot, 9-18 
viikkoa

Alkukasvat
us 0-21 
päivää

Loppukasvatu
s 22–81 päivää

22-150 
päivää

Munivat 
kanat, 19 
viikosta 
alkaen

Eläintiheys 
sisätiloissa 
(lintua 
käyttöpinnan 
neliömetriä 
kohden) 
kiinteissä ja 
liikuteltavissa 
rakennuksissa

6 lintua 24 lintua
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

15 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

20 lintua
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino on 
enintään 21 
kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

6 lintua

Orsitila (cm) 18

Monikerroksis
ten 
järjestelmien 
lisärajat 
lattiapinta-alan 
neliömetriä 
kohden 
(mukaan 
lukien katos, 
jos 
ympärivuorok
autinen pääsy)

9 lintua 36 lintua 
katosalue 
pois 
luettuna

22 lintua Ei yleensä sovelleta 9 lintua

Parven 
kokorajoitus

3 000, urokset 
mukaan lukien

10 000* 3300 10 000* 4800 2500 3000

Eläintiheys 
ulkotarhassa 
(m2/lintu), 
edellyttäen, 
että 170 kg 
typpeä 
hehtaaria kohti 
vuodessa ei 
ylity

4 1 4 1 4 4 4

* voidaan jakaa 3 x 3 000 linnun tai 2 x 4 800 linnun eriin
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Tarkistus
Gallus gallus -lajin lintujen eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut ominaisuudet 

ovat seuraavat:

Siitoslinnut/ 
vanhempaispolv
en linnut

Poikaskanta Teuraslinnut Salvukukot Munivat 
kanat

Ikä Siitoslinnut Kananuori
kot 0-8 
viikkoa

Kananuori
kot, 9-18 
viikkoa

Alkukasvat
us 0-21 
päivää

Loppukasvatu
s 22–81 päivää

Ikä Siitoslinnut 

Eläintiheys 
sisätiloissa 
(lintua 
käyttöpinnan 
neliömetriä 
kohden) 
kiinteissä ja
liikuteltavissa 
rakennuksissa

6 lintua siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

15 
lintua/m²

siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua/m² Eläintiheys 
sisätiloissa 
(lintua 
käyttöpinn
an 
neliömetriä 
kohden) 
kiinteissä 
ja 
liikuteltavi
ssa 
rakennuksi
ssa

6 lintua

Orsitila (cm) 18

Monikerroksis
ten 
järjestelmien 
lisärajat 
lattiapinta-alan 
neliömetriä 
kohden 
(mukaan 
lukien katos, 
jos 
ympärivuorok
autinen pääsy)

9 lintua 36 lintua 
katosalue 
pois 
luettuna

22 lintua Ei yleensä sovelleta 9 lintua

Parven
kokorajoitus

3 000, urokset 
mukaan lukien

10 000* 3300 10 000* 4800 2500 3 000 

Eläintiheys 
ulkotarhassa 
(m2/lintu), 
edellyttäen, 
että 170 kg 
typpeä 
hehtaaria kohti 
vuodessa ei 
ylity

4 1 4 1 4 4 4

* voidaan jakaa 3 x 3 000 linnun tai 2 x 4 800 linnun eriin

Or. en
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Tarkistus 1243
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.5. kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Gallus gallus -lajin lintujen eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut ominaisuudet 

ovat seuraavat:

Siitoslinnut/ 
vanhempaispolv
en linnut

Poikaskanta Teuraslinnut Salvukukot Munivat 
kanat

Ikä Siitoslinnut Kananuori
kot
0-8 viikkoa

Kananuori
kot, 9-18 
viikkoa

Alkukasvat
us
0-21 
päivää

Loppukasvatu
s
22-81 päivää

22-150 
päivää

Munivat 
kanat, 19 
viikosta 
alkaen

Eläintiheys 
sisätiloissa 
(lintua 
käyttöpinnan 
neliömetriä 
kohden) 
kiinteissä ja 
liikuteltavissa 
rakennuksissa

6 lintua 24 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m²

15 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

20 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua siten, 
että elopaino 
on enintään 21 
kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

6 lintua

Orsitila (cm) 18

Monikerroksis
ten 
järjestelmien 
lisärajat 
lattiapinta-alan 
neliömetriä 
kohden 
(mukaan 
lukien katos, 
jos 
ympärivuorok
autinen pääsy)

9 lintua 36 lintua 
katosalue 
pois 
luettuna

22 lintua Ei yleensä sovelleta 9 lintua

Parven 
kokorajoitus

3 000, urokset 
mukaan lukien

10 000* 3300 10 000* 4800 2500 3000

Eläintiheys 
ulkotarhassa 
(m2/lintu), 
edellyttäen, 
että 170 kg 
typpeä 
hehtaaria kohti 
vuodessa ei 
ylity

4 1 4 1 4 4 4

* voidaan jakaa 3 x 3 000 linnun tai 2 x 4 800 linnun eriin
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Tarkistus
Gallus gallus -lajin lintujen eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut ominaisuudet 

ovat seuraavat:

Siitoslinnut/ 
vanhempaispolv
en linnut

Kananuorikot Teuraslinnut Salvukukot Munivat 
kanat

Ikä Siitoslinnut Alkukasvat
us

Loppukasv
atus

22-150 päivää Munivat 
kanat, 19 
viikosta 
alkaen

Eläintiheys 
sisätiloissa 
(lintua 
käyttöpinnan 
neliömetriä 
kohden) 
kiinteissä ja 
liikuteltavissa 
rakennuksissa

6 lintua 15 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m²

15 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

20 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua siten, 
että elopaino 
on enintään 21 
kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

6 lintua

Orsitila (cm) 18

Monikerroksis
ten 
järjestelmien 
lisärajat 
lattiapinta-alan 
neliömetriä 
kohden 
(mukaan 
lukien katos, 
jos 
ympärivuorok
autinen pääsy)

12 lintua 21 
elopainoki
loa/m2

21 
elopainoki
loa/m2

Ei yleensä sovelleta 12 lintua

Parven 
kokorajoitus

3 000, urokset 
mukaan lukien

10 000* 10 000 10 000* 4800 2500 3000

Eläintiheys 
ulkotarhassa 
(m2/lintu), 
edellyttäen, 
että 170 kg 
typpeä 
hehtaaria kohti 
vuodessa ei 
ylity

4 1 1 1 1 4 4

* voidaan jakaa 3 x 3 000 linnun tai 2 x 4 800 linnun eriin

Or. en

Perustelu

Stocking density for fattening birds and pullets can be reduced due to limited use of outdoor 



AM\1066371FI.doc 57/57 PE560.821v01-00

FI

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1244
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.5. kohta – 3 alakohta

Komission teksti
Muiden kuin Gallus gallus -lajin lintujen eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut 

ominaisuudet ovat seuraavat:

Kalkkunat Hanhet Ankat Helmikana
t

Tyyppi Uros Naaras Yhteensä Pekingin 
ankka

Myskisors
auros

Myskisors
anaaras

Sinisorsa Yhteensä

Eläintiheys 
sisätiloissa (x 
käytettävissä 
olevan alan 
neliömetriä 
kohden) 
kiinteissä ja 
siirrettävissä 
tiloissa

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua 
siten, 
että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

Orsitila (cm) 40 40 Ei 
yleensä 
sovelleta

Ei 
yleensä 
sovelleta

40 40 Ei yleensä 
sovelleta

20

Parven 
kokorajoitus

2 500 2 500 2 500 4 000 
naarasta

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
urosta

Eläintiheys 
ulkotarhassa 
(m2/lintu) 
edellyttäen, että 
170 kg typpeä 
hehtaaria kohti 
vuodessa ei 
ylity

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

Tarkistus
Muiden kuin Gallus gallus -lajin lintujen eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut 
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ominaisuudet ovat seuraavat:

Kalkkunat Hanhet Ankat Helmikana
t

Tyyppi Uros Naaras Yhteensä Pekingin 
ankka

Myskisors
auros

Myskisors
anaaras

Sinisorsa Yhteensä

Ensikasvatusjakso 0–63 
päivää

0–63 
päivää

0–35 
päivää

0–26 
päivää

0–35 
päivää

0–35 
päivää

0–35 
päivää

0–28 
päivää

Eläintiheys 
sisätiloissa (x 
käytettävissä olevan 
alan neliömetriä 
kohden) kiinteissä ja 
siirrettävissä tiloissa

6,5
lintua 
siten, 
että 
elopain
o on 
enintää
n 35
kg/m2

6,25
lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
35 kg/m2

5 lintua 
siten, 
että 
elopaino 
on 
enintään 
30 kg/m2

8 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
35 kg/m2

8 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
35 kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
25 kg/m2

8 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
35 kg/m2

13 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
25 kg/m2

Eläintiheys 
sisätiloissa (x 
käytettävissä olevan 
alan neliömetriä 
kohden) 
siirrettävissä 
tiloissa, joiden 
pinta-ala on 
enintään 150 m2

16 siten, että elopaino on enintään 30 kg neliömetriä kohden

Parven kokorajoitus 2 500 2 500 2 500 4 000 
naarasta

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
urosta

Karjan kokoraja Enintään 1 parvi kanalaa kohden ja enintään 4 kanalaa tuotantoyksikköä kohden
Eläintiheys 
ulkotarhassa 
(m2/lintu) 
edellyttäen, että 170 
kg typpeä hehtaaria 
kohti vuodessa ei 
ylity

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Perustelu

Ehdotettujen sääntöjen tavoitteena on mukautua entistä paremmin eri jäsenvaltioiden 
käytäntöihin ja edistää tavanomaisten tilojen siirtymistä ja varmistaa samalla eläinten 
hyvinvointi.

Tarkistus 1245
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.5. kohta – 3 alakohta
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Komission teksti
Muiden kuin Gallus gallus -lajin lintujen eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut 

ominaisuudet ovat seuraavat:

Kalkkunat Hanhet Ankat Helmikana
t

Tyyppi Uros Naaras Yhteensä Pekingin 
ankka

Myskisors
auros

Myskisors
anaaras

Sinisorsa Yhteensä

Eläintiheys 
sisätiloissa (x 
käytettävissä 
olevan alan 
neliömetriä 
kohden) 
kiinteissä ja 
siirrettävissä 
tiloissa

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on enintään 
21 kg/m2

10 lintua 
siten, 
että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
21 kg/m2

Orsitila (cm) 40 40 Ei 
yleensä 
sovelleta

Ei 
yleensä 
sovelleta

40 40 Ei yleensä 
sovelleta

20

Parven 
kokorajoitus

2 500 2 500 2 500 4 000 
naarasta
3 200 
urosta

3 200 4 000 3 200 5 200

Eläintiheys 
ulkotarhassa 
(m2/lintu) 
edellyttäen, että 
170 kg typpeä 
hehtaaria kohti 
vuodessa ei 
ylity

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

Tarkistus
Muiden kuin Gallus gallus -lajin lintujen eläinsuojien sisä- ja ulkotilojen vähimmäispinta-alat ja muut 

ominaisuudet ovat seuraavat:

Kalkkunat Hanhet Ankat Helmikana
t

Tyyppi Uros Naaras Yhteensä Pekingin 
ankka

Myskisors
auros

Myskisors
anaaras

Sinisorsa Yhteensä

Ensikasvatusja
kso

0–63 
päivää

0–63 
päivää

0–35 
päivää

0-26 
päivää

0–35 
päivää

0–35 
päivää

0–35 
päivää

0–28 
päivää

Eläintiheys 
sisätiloissa (x 
käytettävissä 
olevan alan 
neliömetriä 
kohden) 
kiinteissä ja 
siirrettävissä 
tiloissa

6,25 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
35 kg/m2

6,25 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
35 kg/m2

5 lintua 
siten, 
että 
elopaino 
on 
enintään 
30 kg/m2

8 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
35 kg/m2

8 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
35 kg/m2

10 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
25 kg/m2

8 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
35 kg/m2

13 lintua 
siten, että 
elopaino 
on 
enintään 
25 kg/m2

Eläintiheys 
sisätiloissa (x 
käytettävissä 

16 siten, että elopaino on enintään 30 kg neliömetriä kohden
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olevan alan 
neliömetriä 
kohden) 
siirrettävissä 
tiloissa, joiden 
pinta-ala on 
enintään 150 
m2

Parven 
kokorajoitus

2 500 2 500 2 500 4 000 
naarasta

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
urosta

Karjan 
kokoraja

Enintään 1 parvi kanalaa kohden ja enintään 4 kanalaa tuotantoyksikköä kohden

Eläintiheys 
ulkotarhassa 
(m2/lintu) 
edellyttäen, että 
170 kg typpeä 
hehtaaria kohti 
vuodessa ei 
ylity

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Tarkistus 1246
Norbert Lins, Jens Gieseke

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.5. alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhdessä siipikarjarakennuksessa saa 
pitää enintään 3 000 munivaa kanaa. 
Nuoreen siipikarjaan sovelletaan erityisiä 
sääntöjä.

Or. de

Tarkistus 1247
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.5. alakohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) lihasiipikarjan pitämiseen 
tarkoitettujen siipikarjarakennusten 
kokonaiskäyttöpinta-ala ei saa ylittää 
1 920:tä neliömetriä missään 
tuotantoyksikössä;

Or. fr

Perustelu

Vähimmäiskoko vastaa eläintiheyttä ulkotarhassa eli 4 neliömetriä kerrottuna 
4 800 kananuorikolla (liitteessä II olevan II osan 2.4.5 kohdassa tarkoitettu 
loppukasvatuksessa olevan lintuparven kokoraja), joka on 1 920 neliömetriä.

Tarkistus 1248
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.5. alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) lihasiipikarjan pitämiseen 
tarkoitettujen siipikarjarakennusten 
kokonaiskäyttöpinta-ala ei saa ylittää 
1 920:tä neliömetriä missään 
tuotantoyksikössä;

Or. fr

Tarkistus 1249
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.5. alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) munijakanojen kokonaismäärä saa 
olla enintään 18 000 tuotantoyksikköä 
kohden ja 9 000 yksilöä kanalaa kohden.
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Or. fr

Tarkistus 1250
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.6. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) siipikarjan on päästävä 
ulkojaloittelualueelle vähintään yhden 
kolmasosan ajan elinajastaan. Sillä on 
oltava päiväsaikaan jatkuva pääsy 
ulkojaloittelualueelle niin nuorena kuin 
käytännössä on mahdollista fysiologisten 
ja fyysisten olosuhteiden sen salliessa, 
paitsi jos unionin lainsäädännön perusteella 
määrätään väliaikaisia rajoituksia;

a) munijakanojen ja lihasiipikarjan on 
päästävä ulkojaloittelualueelle vähintään 
yhden kolmasosan ajan elinajastaan, paitsi 
jos unionin lainsäädännön perustella 
määrätään väliaikaisia rajoituksia;

Or. fr

Perustelu

Terveyssyistä ei ole mahdollista sallia ulkojaloittelualueelle pääsyä alle 18 viikon ikäisille 
kananuorikoille (rokotuksen kattavuutta ei ole taattu ja munilla on salmonella- ja 
mykoplasmariski), joista tulee sitten munijakanoja. Koska kananuorikkovaihe on kolmasosa 
kanan elämästä, näillä säännöksillä ei estetä noudattamasta säädöstä, jonka mukaan 
ulkojaloittelualueelle on päästävä suuri osa elinajasta.

Tarkistus 1251
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.6. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) siipikarjan on päästävä 
ulkojaloittelualueelle vähintään yhden 
kolmasosan ajan elinajastaan. Sillä on 
oltava päiväsaikaan jatkuva pääsy 
ulkojaloittelualueelle niin nuorena kuin 
käytännössä on mahdollista fysiologisten 
ja fyysisten olosuhteiden sen salliessa, 

a) munijakanojen ja lihasiipikarjan on 
päästävä ulkojaloittelualueelle vähintään 
yhden kolmasosan ajan elinajastaan, paitsi 
jos unionin lainsäädännön perustella 
määrätään väliaikaisia rajoituksia;
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paitsi jos unionin lainsäädännön perusteella 
määrätään väliaikaisia rajoituksia;

Or. fr

Tarkistus 1252
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.6. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) siipikarjan on päästävä 
ulkojaloittelualueelle vähintään yhden 
kolmasosan ajan elinajastaan. Sillä on 
oltava päiväsaikaan jatkuva pääsy 
ulkojaloittelualueelle niin nuorena kuin 
käytännössä on mahdollista fysiologisten 
ja fyysisten olosuhteiden sen salliessa, 
paitsi jos unionin lainsäädännön perusteella 
määrätään väliaikaisia rajoituksia;

a) munivien kanojen ja teuraslintujen on 
päästävä ulkojaloittelualueelle vähintään 
yhden kolmasosan ajan elinajastaan, paitsi 
jos unionin lainsäädännön perusteella 
määrätään väliaikaisia rajoituksia;

Or. xm

Perustelu

Forhealth 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)

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1253
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.6. alakohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) siipikarjan on päästävä 
ulkojaloittelualueelle vähintään yhden 
kolmasosan ajan elinajastaan. Sillä on 
oltava päiväsaikaan jatkuva pääsy 
ulkojaloittelualueelle niin nuorena kuin 
käytännössä on mahdollista fysiologisten ja 
fyysisten olosuhteiden sen salliessa, paitsi 
jos unionin lainsäädännön perusteella 
määrätään väliaikaisia rajoituksia;

a) siipikarjan on päästävä 
ulkojaloittelualueelle suurimman osan
elinajastaan. Sillä on oltava päiväsaikaan 
jatkuva pääsy ulkojaloittelualueelle niin 
nuorena kuin käytännössä on mahdollista 
fysiologisten ja fyysisten olosuhteiden sen 
salliessa, paitsi jos määrätään väliaikaisia 
rajoituksia unionin lainsäädännön 
perusteella tai rajoituksia, joita 
sovelletaan huonoissa sääolosuhteissa;

Or. en

Tarkistus 1254
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.6. alakohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) siipikarjan ulkojaloittelualueiden on 
oltava pääosin monien eri kasvien 
muodostaman kasvuston peitossa, niissä 
on oltava suojaavat tilat ja linnuilla on 
oltava vaivaton pääsy riittävälle määrälle 
juoma-astioita. Ulkojaloittelualueiden 
kasvillisuus on raivattava ja poistettava 
säännöllisesti ravinteiden liikasaannin 
mahdollisuuden vähentämiseksi. 
Ulkojaloittelualue ei saa ulottua yli 150 
metrin päähän siipikarjarakennuksen 
lähimmästä luukusta. Etäisyys voi 
kuitenkin olla enintään 350 metriä 
rakennuksen lähimmästä luukusta, jos 
ulkoalueella on riittävästi suojia ja juoma-
astioita, jotka on sijoitettu tasaisesti siten, 
että hehtaaria kohden on vähintään neljä 
suojaa;

b) siipikarjan ulkojaloittelualueiden on 
oltava pääosin kasvuston peitossa. 
Ulkojaloittelualueiden kasvillisuus on 
raivattava ja poistettava säännöllisesti 
ravinteiden liikasaannin mahdollisuuden 
vähentämiseksi. Ulkojaloittelualue ei saa 
ulottua yli 150 metrin päähän 
siipikarjarakennuksen lähimmästä 
luukusta. Etäisyys voi kuitenkin olla 
enintään 350 metriä rakennuksen 
lähimmästä luukusta, jos ulkoalueella on 
riittävästi suojia tai 
pensasmaista/puumaista kasvustoa, jotka 
on sijoitettu tasaisesti siten, että hehtaaria 
kohden on vähintään neljä suojaa tai 
metsikköä;

Or. fr
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Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1255
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.6. alakohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) siipikarjan ulkojaloittelualueiden on 
oltava pääosin monien eri kasvien 
muodostaman kasvuston peitossa, niissä 
on oltava suojaavat tilat ja linnuilla on 
oltava vaivaton pääsy riittävälle määrälle 
juoma-asioita. Ulkojaloittelualueiden 
kasvillisuus on raivattava ja poistettava 
säännöllisesti ravinteiden liikasaannin
mahdollisuuden vähentämiseksi. 
Ulkojaloittelualue ei saa ulottua yli 
150 metrin päähän siipikarjarakennuksen 
lähimmästä luukusta. Etäisyys voi 
kuitenkin olla enintään 350 metriä 
rakennuksen lähimmästä luukusta, jos 
ulkoalueella on riittävästi suojia ja juoma-
astioita, jotka on sijoitettu tasaisesti siten, 
että hehtaaria kohden on vähintään neljä 
suojaa;

b) siipikarjan ulkojaloittelualueiden on 
oltava pääosin monien eri kasvien 
muodostaman kasvuston peitossa. 
Ulkojaloittelualueiden kasvillisuus on 
raivattava ja poistettava säännöllisesti 
ravinteiden liikasaannin mahdollisuuden 
vähentämiseksi. Ulkojaloittelualue ei saa 
ulottua yli 150 metrin päähän 
siipikarjarakennuksen lähimmästä 
luukusta. Etäisyys voi kuitenkin olla 
enintään 350 metriä rakennuksen 
lähimmästä luukusta, jos ulkoalueella on 
riittävästi suojia, pensaikkoa tai 
metsälaidunta tasaisesti siten, että 
hehtaaria kohden on vähintään neljä suojaa 
tai pensaikkoa;

Or. xm

Perustelu

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 
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risk ofhaving exotic varieties harmful to the environment. The presence of drinkingtroughs on 
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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1256
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.6. alakohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) siipikarjan ulkojaloittelualueiden on 
oltava pääosin monien eri kasvien 
muodostaman kasvuston peitossa, niissä on 
oltava suojaavat tilat ja linnuilla on oltava
vaivaton pääsy riittävälle määrälle juoma-
asioita. Ulkojaloittelualueiden kasvillisuus 
on raivattava ja poistettava säännöllisesti 
ravinteiden liikasaannin mahdollisuuden 
vähentämiseksi. Ulkojaloittelualue ei saa 
ulottua yli 150 metrin päähän 
siipikarjarakennuksen lähimmästä 
luukusta. Etäisyys voi kuitenkin olla 
enintään 350 metriä rakennuksen 
lähimmästä luukusta, jos ulkoalueella on 
riittävästi suojia ja juoma-astioita, jotka on 
sijoitettu tasaisesti siten, että hehtaaria 
kohden on vähintään neljä suojaa;

b) siipikarjan ulkojaloittelualueiden on 
oltava pääosin monien eri kasvien 
muodostaman kasvuston peitossa, niissä on 
oltava riittävä määrä suojaavia tiloja, 
joissa linnuilla on vaivaton pääsy riittävälle 
määrälle juoma-asioita. Eläinten on myös 
voitava piiloutua suojaavissa tiloissa.
Ulkojaloittelualueiden kasvillisuus on 
raivattava ja poistettava säännöllisesti 
ravinteiden liikasaannin mahdollisuuden 
vähentämiseksi. Ulkojaloittelualue ei saa 
ulottua yli 150 metrin päähän 
siipikarjarakennuksen lähimmästä 
luukusta. Etäisyys voi kuitenkin olla 
enintään 350 metriä rakennuksen 
lähimmästä luukusta, jos ulkoalueella on 
riittävästi suojia ja juoma-astioita, jotka on 
sijoitettu tasaisesti siten, että hehtaaria 
kohden on vähintään neljä suojaa;

Or. en

Tarkistus 1257
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.6. alakohta – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) jos siipikarja pidetään sisätiloissa 
unionin lainsäädännön perusteella 
asetettujen rajoitusten tai velvoitteiden 
vuoksi, sen saatavilla on oltava pysyvästi 
riittävä määrä karkearehua ja soveltuvia 
materiaaleja siipikarjan etologisten 
tarpeiden tyydyttämiseksi.

d) jos siipikarja pidetään sisätiloissa muun 
muassa unionin lainsäädännön perusteella 
asetettujen rajoitusten tai velvoitteiden 
vuoksi, sillä on oltava jatkuva pääsy 
katosalueelle (ulkojaloittelua varten) ja
sen saatavilla on oltava pysyvästi riittävä 
määrä karkearehua ja soveltuvia 
materiaaleja siipikarjan etologisten 
tarpeiden tyydyttämiseksi;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.7. alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siipikarjan elävänä kyniminen on 
kielletty.

Siipikarjan pakkosyöttö ja elävänä 
kyniminen on kielletty.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.7. alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.3.4. a. Siipikarjan typistäminen, myös 
kastrointi ja nokan typistäminen, 
kielletään. Kirurgiset toimenpiteet 
sallitaan ainoastaan harvoin, 
tapauskohtaisesti/yksittäisissä tapauksissa 
ja ainoastaan pätevistä eläinten 
hyvinvointia koskevista 
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näkökohdista/syistä. Kun tällaisia 
tapauksia esiintyy, tuskaa ja kärsimystä 
on ehkäistävä käyttämällä anestesiaa ja 
pitkäaikaista kivunlievitystä. Asiantunteva 
eläinlääkäri suorittaa toimenpiteet 
ainoastaan sopivassa iässä oleville 
eläimille. Jos mahdollista, muita kuin 
kirurgisia vaihtoehtoja, myös sopivien 
rotujen käyttöä ja säilytyskäytäntöjä 
sovelletaan kastroimattomiin uroksiin 
liittyviin tiettyihin huolenaiheisiin 
vastaamiseksi.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.4.7. a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.4.7 a. Siipikarjan typistäminen, myös
kastrointi ja nokan typistäminen, 
kielletään.

Or. en

Tarkistus 1261
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.5.5. alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) mehiläistarhat on sijoitettava sellaisille 
alueille, joilla varmistetaan meden ja 
siitepölyn muodostuminen pääasiassa 
luonnonmukaisista viljelmistä tai 
tapauksen mukaan luonnonvaraisesta 
kasvustosta tai muusta kuin 
luonnonmukaisesti hoidetuista metsistä tai 

a) mehiläistarhat on sijoitettava sellaisille 
alueille, joilla varmistetaan meden ja 
siitepölyn muodostuminen pääasiassa 
luonnonmukaisista viljelmistä tai 
tapauksen mukaan luonnonvaraisesta 
kasvustosta tai muusta kuin 
luonnonmukaisesti hoidetuista metsistä tai 
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viljelmistä, joita käsitellään ainoastaan 
ympäristövaikutukseltaan vähäisin 
menetelmin;

viljelmistä, joita käsitellään ainoastaan 
ympäristövaikutukseltaan vähäisin 
menetelmin, jotka vastaavan asetuksen 
(EU) N:o 1305/2013 28 ja 30 artiklassa 
tarkoitettuja menetelmiä;

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on selventää terminologiaa.

Tarkistus 1262
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.5.5. alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) mehiläistarhojen on sijaittava siten, 
että kolmen kilometrin säteellä tarhan 
sijaintipaikasta mesi- ja siitepölylähteet 
ovat pääasiassa luonnonmukaisesti 
tuotettuja viljelykasveja, luonnonvaraisia 
kasveja tai viljelykasveja, jotka on 
käsitelty ympäristövaikutukseltaan 
vähäisin menetelmin, jotka ovat vastaavia 
kuin asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 ja 
30 artiklassa säädetyt menetelmät, jotka 
eivät vaikuta mehiläishoidon 
luonnonmukaisuuteen. Kyseisiä 
vaatimuksia ei sovelleta, jos kasvit eivät 
kuki tai pesät ovat lepotilassa;

c) Komission asiantuntijaryhmän 
(EGTOP) on kehitettävä suuntaviivat.

Or. en

Perustelu

Mehiläistarhojen sijaintia koskevia ohjeistuksia on yhdenmukaistettava lisää. On epäselvää, 
kuinka suuri tavanomainen viljelyala voidaan hyväksyä, ja millaisia tavanomaisia 
viljelykasveja, nektari- ja siitepölylähteitä sallitaan 3 km:n säteellä. Jäsenvaltioiden välillä on 
huomattavia tulkintaeroja.
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Tarkistus 1263
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.5.5. alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) mehiläispesien ja mehiläishoidossa 
käytettävien materiaalien on oltava 
valmistettuja luonnollisista materiaaleista, 
jotka eivät aiheuta ympäristölle tai 
mehiläishoitotuotteille saastumisvaaraa;

d) mehiläispesien ja mehiläishoidossa 
käytettävien materiaalien on oltava 
valmistettuja materiaaleista, jotka eivät 
aiheuta ympäristölle tai 
mehiläishoitotuotteille saastumisvaaraa;

Or. en

Perustelu

Luonnonmukaisessa mehiläishoidossa olisi voitava käyttää nykyaikaisia pesiä, jotka on tehty 
kevyemmästä materiaalista. Styroksista ja muista materiaaleista tehtyjä pesiä käytetään 
menestyksekkäästi tavanomaisessa mehiläishoidossa ilman, että elintarviketurvallisuus ja 
eläinten terveys vaarantuu.

Tarkistus 1264
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.6. alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.6. Kuusipeurojen, muflonien ja 
saksanhirvien kasvatus

2.6.1. Siirtyminen

Kuusipeuroja, mufloneja, saksanpeuroja 
ja näistä valmistettuja tuotteita voidaan 
pitää luonnonmukaisina siirtymäkauden 
kuluttua, joka on kuusipeuroilla ja 
mufloneilla vähintään 6 kuukautta ja 
saksanpeuroilla vähintään 12 kuukautta. 

2.6.2. Sijoittamisen erityisedellytykset ja 
eläinten tiheys

Sijoittamisen edellytyksiä ja eläinten 
tiheyttä säätelevät seuraavat säännöt:
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a) Kuusipeuroja, mufloneja ja 
saksanpeuroja kasvatetaan f alakohdassa 
mainituissa aitauksissa. Aitauksen 
minimikoko kuusipeuroille ja mufloneille 
on hehtaari, saksanpeuroille kaksi 
hehtaaria. Jos aitauksessa kasvatetaan eri 
eläinlajeja yhdessä, aitauksen 
minimikoko on kolme hehtaaria.

b) Aitauksen on oltava jaettavissa 
vähintään kahteen osaan. Tällaisen osan 
pienin koko kuusipeuroille ja mufloneille 
on puoli hehtaaria, saksanpeuroille tai 
yhteisessä aitauksessa asuville eri 
eläinlajeille vähintään hehtaari.

c) Eläinten on asuttava sosiaaliryhmissä. 
Aikuisten eläinten vähimmäismäärä 
aitauksessa on kolme naarasta ja uros 
joka eläinlajia kohti. Eläinten 
enimmäismäärä aitauksessa hehtaaria 
kohti on

i) kuusipeuroilla ja mufloneilla: 
10 aikuista eläintä hehtaaria kohti; 

ii) saksanpeuroilla: 5 aikuista eläintä 
hehtaaria kohti.

d) Karjaan syntyneet eläimet luetaan 
ensimmäisen elinvuotensa aikana 
edellisessä kohdassa mainittuun 
kiintiöön.

e) Erilliskasvatus ei ole sallittu, paitsi 
ajallisesti rajoitetusta ja perustellusta 
tautien ennaltaehkäisyn tai 
eläinlääkinnällisen hoidon syystä.

f) Aitauksia koskevat seuraavat säännöt:

i) Aitaus on aidattu tila, jossa on oltava 
osa, joka suojaa eläimiä sääolosuhteita 
vastaan. Luonnonmukainen 
eläinkasvatus aitauksessa hyvin kostealla 
tai soisella maaperällä ei ole sallittu.

ii) Aitauksessa luonnollinen 
laiduntaminen kasvukaudella on 
varmistettava. Aitaukset, joissa ei ole 
mahdollista varmistaa laidunrehua 
kasvukaudella, eivät ole sallittuja.

iii) Eläinten piilo- tai turvapaikat on 
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varmistettava.

iv) Sorkkien kuluminen luonnollisella 
tavalla on varmistettava. Ellei kuluminen 
maaperän koostumuksen vuoksi ole 
riittävää, se on varmistettava muilla 
vastaavilla toimenpiteillä (esim. 
lujittamalla maaperää ruokinta-asemien 
ympärillä).

v) Saksanpeura-aitauksissa eläinten 
multakylpy on varmistettava turkinhoidon 
ja lämmönsäätelyn vuoksi.

vi) Ruokinta-asemat on sijoitettava 
paikkoihin, jotka ovat suojassa 
sääolosuhteilta ja helppopääsyisiä sekä 
eläimille että niistä vastaaville. Maaperän, 
jolla on ruokinta-asemia, on oltava 
lujitettu, ruokintalaitteet on varustettava 
katolla.

vii) Ellei pysyvä pääsy rehuihin ole 
varmistettu, ruokinta-asemien on oltava 
muotoiltu niin, että kaikki eläimet 
pääsevät syömään samaan aikaan.

viii) Sisä- ja ulkoaitojen on oltava 
eläimille selvästi näkyviä, jotta ne eivät 
loukkaannu. Aidassa ei saa olla teräviä 
kulmia.

ix) Kuusipeurojen ja mufloneiden 
aitauksen korkeuden on oltava vähintään 
1,8 metriä, saksanpeurojen vähintään 
kaksi metriä. Mainittu korkeus ei koske 
aitauksen sisäpuolella olevia aitoja.

x) Kasvukaudella eläinten on syötävä 
laiduntamalla aitauksessa.

xi) Lisäruokinta on sallittu vain 
epäsuotuisista sääoloista johtuvassa 
laiduntamisen puutteessa.

xii) Aitauksessa olevilla tuotantoeläimillä 
on oltava juomavettä. Ellei luonnollinen 
ja eläimille helppopääsyinen vesilähde ole 
saatavilla, juomapaikat on varmistettava. 

Or. sl
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Perustelu

Kuluttajat kysyvät yhä enemmän luonnonmukaisia riista- ja kanituotteita. Siitä syystä on 
EU:n tasolla toteuttava saksanhirvien, muflonien, kuusipeurojen ja kanien kasvatusta 
koskevat yhteiset säännöt.

Tarkistus 1265
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a) ’kestävällä kalastuksella’ elävien 
vesiluonnonvarojen hyödyntämistä siten, 
että hyödyntämistä voidaan jatkaa 
loputtomasti lajien elinkelpoisuutta 
heikentämättä ja säilyttämällä kannat 
terveellisellä tasolla sekä aiheuttamatta 
kielteisiä vaikutuksia ekosysteemin muille 
lajeille tai niiden elinympäristöille 
vesipuitedirektiivin ja 
meristrategiadirektiivin73 a sovellettavien 
osien mukaisesti.

__________________
73 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/113/EY, annettu 
12 päivänä joulukuuta 2006, 
simpukkavesiltä vaadittavasta laadusta 
(EUVL L 376, 27.12.2006, s. 14), ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä 
kesäkuuta 2008, yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
(meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 
25.6.2008, s. 19).

Or. pt
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Tarkistus 1266
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 2 kohta 6 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. 6 a. Luonnonmukaiset merilevän ja 
vesiviljelyeläinten viljelylaitokset eivät saa 
olla uhka suojeltaville lajeille.

Or. pt

Tarkistus 1267
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 3.2.1. alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kasvualueiden ekologinen laatu on 
direktiivissä 2000/60/EY9 määritellyn 
mukaisesti erinomainen, eivätkä 
kasvualueet ole terveysnäkökohdat 
huomioon ottaen soveltumattomia;

a) kasvualueiden ekologinen laatu on 
direktiivissä 2000/60/EY9 määritellyn 
mukaisesti erinomainen, tai ne vastaavat 
asetuksen (EY) N:o 854/2004(10) nojalla 
tuotantoalueiksi A ja B luokiteltua, 
eivätkä kasvualueet ole terveysnäkökohdat 
huomioon ottaen soveltumattomia;

__________________ __________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/113/EY, annettu 12 
päivänä joulukuuta 2006, simpukkavesiltä 
vaadittavasta laadusta (EUVL L 376, 
27.12.2006, s. 14).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).
(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 
päivänä huhtikuuta 2004, 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
eläinperäisten tuotteiden virallisen 
valvonnan järjestämistä koskevista 
erityissäännöistä (EUVL L 139, 
30.4.2004).

Or. fr
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Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1268
Alain Cadec, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 3.2.1. alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kasvualueiden ekologinen laatu on 
direktiivissä 2000/60/EY9 määritellyn 
mukaisesti erinomainen, eivätkä 
kasvualueet ole terveysnäkökohdat 
huomioon ottaen soveltumattomia;

a) kasvualueiden ekologinen laatu on 
direktiivissä 2000/60/EY9 määritellyn 
mukaisesti erinomainen, tai ne vastaavat 
asetuksen (EY) N:o 854/2004 nojalla 
tuotantoalueiksi A ja B luokiteltua,
eivätkä kasvualueet ole terveysnäkökohdat 
huomioon ottaen soveltumattomia;

__________________ __________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/113/EY, annettu 12 päivänä 
joulukuuta 2006, simpukkavesiltä 
vaadittavasta laadusta (EUVL L 376, 
27.12.2006, s. 14).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/113/EY, annettu 12 päivänä 
joulukuuta 2006, simpukkavesiltä 
vaadittavasta laadusta (EUVL L 376, 
27.12.2006, s. 14).

Or. fr
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Tarkistus 1269
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 3.2.1. alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kasvualueiden ekologinen laatu on 
direktiivissä 2000/60/EY9 määritellyn 
mukaisesti erinomainen, eivätkä 
kasvualueet ole terveysnäkökohdat 
huomioon ottaen soveltumattomia;

a) kasvualueiden ekologinen laatu on 
direktiivissä 2000/60/EY9 määritellyn 
mukaisesti erinomainen, tai niiden 
ympäristön tila on direktiivissä 
2008/56/EY75 a määritellyn mukaisesti 
hyvä, eivätkä kasvualueet ole 
terveysnäkökohdat huomioon ottaen 
soveltumattomia;

__________________ __________________
75 a Euroopan Parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä 
kesäkuuta 2008, yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
(meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 
25.6.2008, s. 19).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/113/EY, annettu 12 päivänä 
joulukuuta 2006, simpukkavesiltä 
vaadittavasta laadusta (EUVL L 376, 
27.12.2006, s. 14).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/113/EY, annettu 12 päivänä 
joulukuuta 2006, simpukkavesiltä 
vaadittavasta laadusta (EUVL L 376, 
27.12.2006, s. 14).

Or. pt

Perustelu

Vesiviljelytoimintaa voidaan harjoittaa meriympäristössä sovellettava ympäristölainsäädäntö 
ja erityisesti meristrategiadirektiivi huomioiden.

Tarkistus 1270
Alain Cadec, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 3.2.2. alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luonnonvaraisia merilevän taimia on b) luonnonvaraista merilevää on kerättävä 
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kerättävä säännöllisesti sisällä kasvatetun 
kannan täydentämiseksi, jotta voidaan 
varmistaa laajan geenivarannon 
säilyminen;

säännöllisesti sisällä kasvatetun kannan 
säilyttämiseksi ja sen monimuotoisuuden 
kehittämiseksi, jotta voidaan varmistaa 
laajan geenivarannon säilyminen;

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 3.2.2. alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luonnonvaraisia merilevän taimia on 
kerättävä säännöllisesti sisällä kasvatetun 
kannan täydentämiseksi, jotta voidaan 
varmistaa laajan geenivarannon 
säilyminen;

b) luonnonvaraista merilevää on kerättävä 
säännöllisesti sisällä kasvatetun kannan 
säilyttämiseksi ja sen monimuotoisuuden 
kehittämiseksi, jotta voidaan varmistaa 
laajan geenivarannon säilyminen;

Or. fr

Perustelu

Geneettisen monimuotoisuuden takaamiseksi luonnonvaraista merilevää voidaan kerätä 
kaikenikäisenä; siksi ehdotetaan sanan ”taimi” poistamista. ”Säilyttämistä ja 
monimuotoisuuden kehittämistä” koskevalla muutosehdotuksella pyritään selkeyttämään 
tuotantosäännön tavoitetta.

Tarkistus 1272
Alain Cadec, Michel Dantin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 3.4.4. kohta

Komission teksti Tarkistus

3.4.4. Jos merilevät korjataan jaetulta tai 
yhteiseltä korjuualueelta, saatavilla on 
oltava kirjalliset todisteet siitä, että 
kokonaissato on tämän asetuksen 
säännösten mukainen.

3.4.4. Jos merilevät korjataan jaetulta tai 
yhteiseltä korjuualueelta, saatavilla on 
oltava jäsenvaltion nimittämän 
toimivaltaisen viranomaisen tuottamat 
kirjalliset todisteet siitä, että kokonaissato 
on tämän asetuksen säännösten mukainen.
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Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 3.4.4. kohta

Komission teksti Tarkistus

3.4.4. Jos merilevät korjataan jaetulta tai 
yhteiseltä korjuualueelta, saatavilla on 
oltava kirjalliset todisteet siitä, että 
kokonaissato on tämän asetuksen 
säännösten mukainen.

3.4.4. Jos merilevät korjataan jaetulta tai 
yhteiseltä korjuualueelta, saatavilla on 
oltava toimivaltaisen viranomaisen 
tuottamat kirjalliset todisteet siitä, että 
kokonaissato on tämän asetuksen 
säännösten mukainen.

Or. fr

Perustelu

Tällä lisäyksellä taataan toimivaltaisen viranomaisen osallistuminen merilevästä saatavan 
biomassan hallinnointiin, ja sen pitäisi myös kannustaa luonnonvarojen kestävään hallintoon 
ja merileviin liittyvien ammattien jäsentämiseen jäsenvaltioissa.

Tarkistus 1274
Ivan Jakovčić

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.1.2.1. alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luonnonmukaisen vesiviljelyn on 
perustuttava luonnonmukaisista 
emokannoista ja luonnonmukaisilta 
viljelylaitoksilta peräisin olevan 
poikaskannan kasvattamiseen;

a) jatkokasvatustarkoituksiin, kun 
luonnonmukaisten vesiviljelyeläinten 
poikasia ei ole saatavilla, seuraavin 
rajoituksin:

a) luonnonmukaisia poikasia on 
käytettävä silloin, kun niitä on saatavilla

b) Luonnonmukaista tuotantotapaa on 
noudatettava vähintään tuotantojakson 
viimeisten kolmen neljänneksen aikana.
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Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, 
että sillä on käytössään tietokanta, jossa 
on lueteltu ne vesiviljelylajit, joista on 
kyseisen jäsenvaltion alueella saatavissa 
luonnonmukaisia poikasia, sekä 
sertifioitujen vesiviljelylaitosten 
tuotantokapasiteetit.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, 
joilla vahvistetaan säännöt 2 kohdassa 
säädetyn tietokannan perustamiseksi. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset on 
annettava tarkastuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1275
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.1.2.1. alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) jos eläimiä ei voida hankkia edellä 
4.1.2.1. a kohdassa mainitulla tavalla, ne 
voivat olla peräisin luonnosta. Tällaisiin 
eläimiin on sovellettava luonnonmukaista 
tuotantotapaa vähintään kolmen 
kuukauden ajan ennen kuin niitä voidaan 
käyttää.

Or. pt

Tarkistus 1276
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.1.2.1. alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) luonnosta pyydystettyjä tai muita kuin 
luonnonmukaisia vesiviljelyeläimiä 
voidaan tuoda viljelylaitokseen 
geenikannan parantamiseksi. Tällaisiin 

d) luonnosta pyydettyjä kaloja, mukaan 
lukien kalajauhoon käytettyä kalaa, 
luonnonvaraisten kalojen pyynnin 
kokonaisista kaloista peräisin olevaa öljyä 
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eläimiin on sovellettava luonnonmukaista 
tuotantotapaa vähintään kolmen kuukauden 
ajan ennen kuin niitä voidaan käyttää 
jalostukseen.

ja lisääntymiseen käytettyjä 
luonnonvaraisia kaloja tai 
puhdistajakaloja ei käytetä 
luonnonmukaisessa tuotannossa. 
Poikkeuksellisesti, jos vaihtoehtoisia 
lähteitä ei ole kohtuullisesti käytettävissä 
ja olosuhteet mukautetaan lajin tarpeisiin,
luonnosta pyydystettyjä tai muita kuin 
luonnonmukaisia vesiviljelyeläimiä 
voidaan tuoda viljelylaitokseen 
geenikannan soveltuvuuden 
parantamiseksi. Tällaisiin eläimiin on 
sovellettava luonnonmukaista 
tuotantotapaa vähintään kolmen kuukauden 
ajan ennen kuin niitä voidaan käyttää 
jalostukseen.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.1.2.1. alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Luonnonvaraisten vesiviljelyeläinten 
poikasten keruu 
jatkokasvatustarkoituksiin on erityisesti 
rajattava seuraaviin tapauksiin:

i) kalojen ja äyriäisten toukkien ja 
poikasten luonnollinen virtaus 
täytettäessä lammikoita, 
viljelyrakennelmia ja -laitteita;

ii) eurooppalainen lasiankerias, 
edellyttäen että alueella on käytössä 
hyväksytty ankeriaanhoitosuunnitelma ja 
että ankeriaan keinotekoinen 
lisääntyminen on edelleen ratkaisematta;

iii) muiden lajien kuin eurooppalaisen 
ankeriaan luonnonvaraisten poikasten 
istutus kosteikoissa, kuten 
murtovesilammikoissa, vuorovesialueilla 
ja tulvapenkereiden tai särkkien 
suojaamissa rannikkolaguuneissa, 
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edellyttäen että

– istutukset tapahtuvat viranomaisten 
kyseisten lajien kestävän hyödyntämisen 
varmistamiseksi hyväksymien 
hoitotoimenpiteiden mukaisesti, ja

– kaloja ruokitaan yksinomaan 
ympäristössä luontaisesti esiintyvällä 
rehulla.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.1.2.1. alakohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) muita kuin luonnonmukaisia 
vesiviljelyeläinten poikasia voidaan tuoda 
viljelylaitokseen 
jatkokasvatustarkoituksissa ja silloin, kun 
luonnonmukaisten vesiviljelyeläinten 
poikasia ei ole saatavilla. 
Luonnonmukaista tuotantotapaa on 
noudatettava vähintään tuotantojakson 
viimeisten kahden kolmanneksen aikana.

Or. en

Tarkistus 1279
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.1.2.1. a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4.1.2.1 a. Jatkokasvatustarkoituksiin, kun 
luonnonmukaisten vesiviljelyeläinten 
poikasia ei ole saatavilla, seuraavin 
rajoituksin:
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a) luonnonmukaisia poikasia on 
käytettävä silloin, kun niitä on saatavilla

b) Luonnonmukaista tuotantotapaa on 
noudatettava vähintään tuotantojakson 
viimeisten kolmen neljänneksen aikana.

Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, 
että sillä on käytössään tietokanta, jossa 
on lueteltu ne vesiviljelylajit, joista on 
kyseisen jäsenvaltion alueella saatavissa 
luonnonmukaisia poikasia, sekä 
sertifioitujen vesiviljelylaitosten 
tuotantokapasiteetit.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, 
joilla vahvistetaan säännöt 2 kohdassa 
säädetyn tietokannan perustamiseksi. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 37 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1280
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.1.3.2. alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kasvualueiden ekologisen laadun on 
oltava direktiivissä 2000/60/EY 
määritellyn mukaisesti erinomainen.

b) kasvualueiden ekologinen laatu on 
direktiivissä 2000/60/EY määritellyn 
mukaisesti erinomainen, tai niiden 
ympäristön tila on direktiivissä 
2008/56/EY määritellyn mukaisesti hyvä;

Or. pt

Perustelu

Vesiviljelytoimintaa voidaan harjoittaa meriympäristössä sovellettava ympäristölainsäädäntö 
ja erityisesti meristrategiadirektiivi huomioiden.
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Tarkistus 1281
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.1.3.3. kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lohen ja taimenen rehussa voidaan 
käyttää ensisijaisesti luonnonmukaisista 
lähteistä, kuten luonnonmukaisesti 
kasvatettujen äyriäisten kuorista, saatua 
astaksantiinia kyseisten kalalajien 
fysiologisten tarpeiden rajoissa. Jos 
luonnonmukaisia lähteitä ei ole 
saatavilla, voidaan käyttää luonnosta 
saatua astaksantiinia (kuten Phaffia-
hiivaa).

Or. en

Tarkistus 1282
Ivan Jakovčić, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.1.3.3. kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f) Lohen ja taimenen rehussa voidaan 
käyttää ensisijaisesti luonnonmukaisista 
lähteistä, kuten luonnonmukaisesti 
kasvatettujen äyriäisten kuorista, saatua 
astaksantiinia kyseisten kalalajien 
fysiologisten tarpeiden rajoissa. Jos 
luonnonmukaisia lähteitä ei ole 
saatavilla, voidaan käyttää luonnosta 
saatua astaksantiinia (kuten Phaffia-
hiivaa).

Or. en



PE560.821v01-00 84/84 AM\1066371FI.doc

FI

Tarkistus 1283
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.1.4.1. alakohta – 1 alakohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) ulkoloisien biologisessa torjunnassa on 
etusijalle asetettava puhdistajakalojen 
käyttö.

j) ulkoloisien biologisessa torjunnassa on 
etusijalle asetettava puhdistajakalojen 
käyttö ainoastaan, jos olosuhteet 
mukautetaan lajin tarpeisiin. Pyydettyjen 
luonnonvaraisten kalojen käyttöä 
puhdistajakaloina ei olisi sovellettava 
luonnonmukaisessa tuotannossa tämän 
liitteen 4.1.2.1 kohdan d alakohdan 
nojalla.

Or. en

Tarkistus 1284
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.1.4.2. alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lääkehoitojen käyttö rajoitetaan kahteen 
hoitokertaan vuodessa lukuun ottamatta 
rokotteita ja pakollisia 
taudinhävittämisohjelmia. 
Vesiviljelyeläimiin, joiden tuotantojakso 
on alle vuoden pituinen, sovelletaan 
kuitenkin vain yhtä lääkehoitokertaa. Jos 
mainitut lääkehoitojen rajoitukset ylitetään, 
näin käsiteltyjä vesiviljelyeläimiä ei voi 
myydä luonnonmukaisina tuotteina;

d) lääkehoitojen käyttö rajoitetaan kahteen 
hoitokertaan vuodessa lukuun ottamatta 
rokotteita, loiskäsittelyjä ja pakollisia 
taudinhävittämisohjelmia. 
Vesiviljelyeläimiin, joiden tuotantojakso 
on alle vuoden pituinen, sovelletaan 
kuitenkin vain yhtä lääkehoitokertaa. Jos 
mainitut lääkehoitojen rajoitukset ylitetään, 
näin käsiteltyjä vesiviljelyeläimiä ei voi 
myydä luonnonmukaisina tuotteina;

Or. en

Perustelu

Loiskäsittely tehdään usein allopaattisiksi hoidoiksi luokitelluilla tuotteilla. Tästä syystä ja 
jotta johdonmukaisuus 4.1.4.2 kohdan e alakohdan kanssa varmistetaan, 4.1.4.2 kohdan 
d alakohdassa tarvitaan poikkeusta.
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Tarkistus 1285
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.1.4.2. alakohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jäsenvaltioiden hallinnoimia pakollisia 
torjuntaohjelmia lukuun ottamatta 
loiskäsittelyjen käyttö rajoitetaan kahteen 
kertaan vuodessa, tai yhteen kertaan 
vuodessa, kun tuotantojakso on alle 18 
kuukautta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1286
Ivan Jakovčić

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.1.4.2. alakohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jäsenvaltioiden hallinnoimia pakollisia 
torjuntaohjelmia lukuun ottamatta 
loiskäsittelyjen käyttö rajoitetaan kahteen 
kertaan vuodessa, tai yhteen kertaan 
vuodessa, kun tuotantojakso on alle 18 
kuukautta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1287
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2.3.4. kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vesiviljely olisi sallittava vain sellaisia 
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lajeja varten, joiden tarpeita koskevat 
vaatimukset tunnetaan niin, että niiden 
moitteeton soveltaminen voidaan taata.

Or. it

Tarkistus 1288
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.1.5.3. kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

On käytettävä vain kaikkein soveltuvimpia 
lajeja ja rotuja. On kiellettyä viljellä 
yksineläviä kaloja ja petokaloja, joiden 
yksinelämistä ja saalistamista koskevia 
vaatimuksia ei voida täyttää vankeudessa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.1.6.6. kohta

Komission teksti Tarkistus

4.1.6.6. On toteutettava asianmukaiset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
vesiviljelyeläinten kuljetuksen kesto on 
mahdollisimman lyhyt.

4.1.6.6. On toteutettava asianmukaiset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
vesiviljelyeläinten kuljetuksen kesto on 
mahdollisimman lyhyt ja enintään 
6 tuntia.

Or. en
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Tarkistus 1290
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.1.6.7. kohta

Komission teksti Tarkistus

4.1.6.7. Eläimille ei saa aiheuttaa 
tarpeetonta kärsimystä niiden koko 
elinaikana, mihin luetaan myös 
teurastushetki.

4.1.6.7. Kaikkea kärsimystä on vältettävä 
eläinten koko elinaikana, mihin luetaan 
myös kuljetus ja teurastushetki. 
Teurastushetkellä on käytettävä kaikkien 
eläinten osalta teurastusta edeltävää 
asianmukaista ja humaania tainnutusta.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.1.6.8. kohta

Komission teksti Tarkistus

4.1.6.8. Teurastusmenetelmien on oltava 
sellaisia, että kalat saadaan tainnutettua 
välittömästi ja kivuttomasti. Teurastusta 
edeltävä käsittely on tehtävä siten, että 
vältetään vaurioita sekä minimoidaan 
kärsimys ja stressi. Teuraskokojen, lajien ja 
tuotantopaikkojen erot on otettava 
huomioon optimaalisia 
teurastusmenetelmiä tarkasteltaessa.

4.1.6.8. Teurastushetkellä on käytettävä 
tainnutusta kaikkien eläinten kohdalla ja
kalat on saatava tainnutettua välittömästi 
ja kivuttomasti. Teurastusta edeltävä 
käsittely on tehtävä siten, että vältetään 
vaurioita sekä minimoidaan kärsimys ja 
stressi. Elävien kalojen myynti on 
kielletty. Teuraskokojen, lajien ja 
tuotantopaikkojen erot on otettava 
huomioon optimaalisia 
teurastusmenetelmiä tarkasteltaessa. 
Kalojen teurastus veret päästämällä ja 
hiilidioksidia käyttämällä on kielletty. 
Äyriäisiä on sallittua tappaa vain 
sähköisten tainnuttavien/tappavien 
välineiden avulla. Hyvin määritellyt 
säännöt inhimilliselle teurastukselle 
vahvistetaan asetuksessa.

Or. en



PE560.821v01-00 88/88 AM\1066371FI.doc

FI

Tarkistus 1292
Ricardo Serrão Santos

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 4.2.2. alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Luonnonmukaisissa 
äyriäisviljelylaitoksissa on vähennettävä
suojeltaville lajeille aiheutuvat riskit 
minimiin. Jos petoeläinten torjuntaan 
käytetään verkkoja, ne on suunniteltava 
siten, ettei niistä aiheudu vahinkoa 
sukeltaville linnuille.

c) Luonnonmukaiset 
äyriäisviljelylaitokset eivät saa olla uhka 
suojeltaville lajeille. Jos petoeläinten 
torjuntaan käytetään verkkoja, ne on 
suunniteltava siten, ettei niistä aiheudu 
vahinkoa sukeltaville linnuille.

Or. pt

Tarkistus 1293
Norbert Lins, Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Liite II – IV osa – 1.1. alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.1. Elintarvikkeiden ja rehujen
jalostuksessa käytettävien lisäaineiden, 
valmistuksen apuaineiden sekä muiden 
aineiden ja ainesosien samoin kuin 
valmistusmenetelmien, kuten 
savustamisen, on oltava hyvien 
tuotantotapojen10 periaatteiden mukaisia.

1.1. Elintarvikkeiden ja rehujen 
jalostuksessa käytettävien lisäaineiden, 
valmistuksen apuaineiden sekä muiden 
aineiden ja ainesosien samoin kuin 
valmistusmenetelmien, kuten 
savustamisen, on oltava hyvien 
tuotantotapojen10 periaatteiden mukaisia. 
Ruoan savustuksessa on suosittava 
menetelmiä, jotka täyttävät ruoan 
turvallisuutta sekä ympäristön ja 
luonnonvarojen suojelua koskevat 
vaatimukset.

__________________ __________________
10 Hyvät tuotantotavat määritellään 
elintarvikkeen kanssa kosketukseen 
joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden 
hyvistä tuotantotavoista 22 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 2023/2006 3 artiklan a 

10 Hyvät tuotantotavat määritellään 
elintarvikkeen kanssa kosketukseen 
joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden 
hyvistä tuotantotavoista 22 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 2023/2006 3 artiklan a 
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alakohdassa (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 
75).

alakohdassa (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 
75).

Or. en

Perustelu

Savun tuottamisessa tavanomaisin keinoin syntyy päästöjä ympäristöön, ja savustettavaan 
ruokaan jää haitallisten aineiden kuten tervan ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen 
(PAH) jäämiä. Tästä syystä EU:n rahoituksella on tuettu vaihtoehtoisten savustustuotteiden 
kehittämistä. Puhdistetun savun (Clean Smoke) käyttö on turvallisempaa käyttää ja sillä on 
pienempi ympäristö- (SEUT-sopimuksen 11 artikla) ja terveysvaikutus (SEUT-sopimuksen 
168 artikla 1 kohta).

Tarkistus 1294
Maria Noichl

Ehdotus asetukseksi
Liite II – IV osa – 1.1. alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.1. Elintarvikkeiden ja rehujen 
jalostuksessa käytettävien lisäaineiden, 
valmistuksen apuaineiden sekä muiden 
aineiden ja ainesosien samoin kuin 
valmistusmenetelmien, kuten 
savustamisen, on oltava hyvien 
tuotantotapojen10 periaatteiden mukaisia.

1.1. Elintarvikkeiden ja rehujen 
jalostuksessa käytettävien lisäaineiden, 
valmistuksen apuaineiden sekä muiden 
aineiden ja ainesosien samoin kuin 
valmistusmenetelmien, kuten 
savustamisen, on oltava hyvien 
tuotantotapojen10 periaatteiden mukaisia. 
Teollisuustuotannossa on suosittava 
menetelmiä, jotka edistävät terveyden, 
ympäristön ja luonnonvarojen suojelua, 
elintarviketurvallisuutta sekä 
työturvallisuutta.

__________________ __________________
10 Hyvät tuotantotavat määritellään 
elintarvikkeen kanssa kosketukseen 
joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden 
hyvistä tuotantotavoista 22 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 2023/2006 3 artiklan 
a alakohdassa (EUVL L 384, 29.12.2006, 
s. 75).

10 Hyvät tuotantotavat määritellään 
elintarvikkeen kanssa kosketukseen 
joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden 
hyvistä tuotantotavoista 22 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 2023/2006 3 artiklan 
a alakohdassa (EUVL L 384, 29.12.2006, 
s. 75).

Or. de
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Perustelu

ei mitään

Tarkistus 1295
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Liite II – IV osa – 1.1. alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.1. Elintarvikkeiden ja rehujen 
jalostuksessa käytettävien lisäaineiden, 
valmistuksen apuaineiden sekä muiden 
aineiden ja ainesosien samoin kuin 
valmistusmenetelmien, kuten 
savustamisen, on oltava hyvien 
tuotantotapojen10 periaatteiden mukaisia.

1.1. Elintarvikkeiden ja rehujen 
jalostuksessa käytettävien lisäaineiden, 
valmistuksen apuaineiden sekä muiden 
aineiden ja ainesosien samoin kuin 
valmistusmenetelmien, kuten 
savustamisen, on oltava hyvien 
tuotantotapojen10 periaatteiden mukaisia. 
Toimijoiden on edistettävä 
elintarvikkeiden savustamisen osalta 
elintarviketurvan, kuluttajien ja 
ympäristön terveyden, varojen 
taloudellisen käytön ja työturvallisuuden 
mukaisia menettelyjä.

__________________ __________________
10 Hyvät tuotantotavat määritellään 
elintarvikkeen kanssa kosketukseen 
joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden 
hyvistä tuotantotavoista 22 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 2023/2006 3 artiklan a 
alakohdassa (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 
75).

10 Hyvät tuotantotavat määritellään 
elintarvikkeen kanssa kosketukseen 
joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden 
hyvistä tuotantotavoista 22 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 2023/2006 3 artiklan a 
alakohdassa (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 
75).

Or. fr

Tarkistus 1296
Franc Bogovič

Ehdotus asetukseksi
Liite II – IV osa – 1.6. a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1.6. a. Jalostetun ruoan ja rehun 
tuotannossa on kiellettyä käyttää 
nanoteknologian avulla valmistettuja 
tekniikoita, tuotteita ja aineita.

Or. sl

Tarkistus 1297
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Liite II – IV osa – 2.1. alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuote on valmistettava pääosin 
maatalousperäisistä ainesosista; 
määritettäessä sitä, onko tuote valmistettu 
pääosin maatalousperäisistä ainesosista, 
lisättyä vettä ja suolaa ei oteta huomioon;

a) tuote on valmistettava pääosin 
maatalousperäisistä ainesosista ja hiivasta; 
määritettäessä sitä, onko tuote valmistettu 
pääosin maatalousperäisistä ainesosista, 
lisättyä vettä ja suolaa ei oteta huomioon;

Or. fr

Tarkistus 1298
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
Liite II – IV osa – 2.2.2. alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kivennäisaineet (mukaan lukien 
hivenaineet), vitamiinit, aminohapot ja 
mikroravintoaineet, jotka ovat sallittuja 
ainoastaan, jos niiden käyttö on 
lakisääteisesti pakollista elintarvikkeissa, 
joihin niitä lisätään.

e) kivennäisaineet (mukaan lukien 
hivenaineet), vitamiinit, aminohapot ja 
ruokavalioon tarkoitetut
mikroravintoaineet, jotka ovat sallittuja 
ainoastaan, jos niiden käyttö on imeväisille 
ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetuista elintarvikkeista ja 
painonhallintaan tarkoitetuista 
ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston 
direktiivin 92/52/ETY, komission 
direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 
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2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/39/EY sekä komission asetusten 
(EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 
kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 
mukaista.

Or. hu

Perustelu

Luonnonmukaista maataloutta koskevan asetuksen on oltava yhdenmukainen yleisen 
elintarvikelainsäädännön kanssa. Tarkistuksella pyritään yhdenmukaistamiseen asetuksen 
(EU) N:o 609/2013 kanssa.

Tarkistus 1299
Norbert Lins, Albert Deß, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Liite II – IV osa – 2.2.2. alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kivennäisaineet (mukaan lukien 
hivenaineet), vitamiinit, aminohapot ja 
mikroravintoaineet ovat sallittuja 
ainoastaan, jos niiden käyttö on 
lakisääteisesti pakollista elintarvikkeissa, 
joihin niitä lisätään.

e) kivennäisaineet (mukaan lukien 
hivenaineet), vitamiinit, aminohapot ja 
mikroravinteet täyttämään 
ravitsemukselliset vaatimukset, mikäli 
ruoka on tarkoitettu imeväisille ja 
pikkulapsille tai erityisiin lääkinnällisiin 
tarkoituksiin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 
mukaan1 a.

__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 609/2013, annettu 12 
päivänä kesäkuuta 2013, imeväisille ja 
pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 
tarkoitetuista elintarvikkeista ja 
painonhallintaan tarkoitetuista 
ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston 
direktiivin 92/52/ETY, komission 
direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 
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2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/39/EY kumoamisesta.

Or. en

Perustelu

Luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa on tuettava kaikilla tasoilla; se koskee myös EY:n 
luonnonmukaisesta tuotannosta annettua asetusta, jonka on pysyttävä yleisen 
elintarvikelainsäädännön tasalla; erityisesti täyttää ravitsemukselliset vaatimukset, jos ruoka 
on tarkoitettu imeväisille tai pikkulapsille tai erityisiin lääketieteellisiin tarkoituksiin.

Tarkistus 1300
Norbert Erdős

Ehdotus asetukseksi
Liite II – IV osa – 2.2.4. alakohta – b alakohta – iii alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– levät, mukaan lukien merilevä; – levät, mukaan lukien merilevä ja 
Lithothamnium-levä;

Or. hu

Perustelu

Lithothamnium-levä on monissa jäsenvaltioissa merkittävä osa vaihtoehtoista 
luonnonmukaista maitoa (esim. soijamaitoa). Luonnonmukaista tuotantoa koskevan asetuksen 
on tämän vuoksi katettava myös Lithothamnium-levän käyttö.

Tarkistus 1301
Maria Noichl, Ismail Ertug, Susanne Melior

Ehdotus asetukseksi
Liite II – IV osa – 2.2.4. alakohta – b alakohta – iii alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– levät, mukaan lukien merilevä; – levät, mukaan lukien merilevä ja 
Lithothamnium-levä;

Or. de
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Perustelu

Lithothamnium-levää käytetään sen korkean kalsiumpitoisuuden vuoksi jo nykyisin joissakin 
jäsenvaltioissa luonnonmukaisten kasvipohjaisten maitojuomien valmistukseen. Tämän vuoksi 
Lithothamnium-levää olisi oltava mahdollista käyttää luomutuotteissa myös EU:n tasolla.

Tarkistus 1302
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
Liite II – IV osa – 2.2.4. alakohta – b alakohta – iii alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lapacho;

Or. es

Perustelu

Kombutsa on luonnonmukainen tuote, joka valmistetaan käymisen avulla sienestä ja jonka 
ainesosiin kuuluu lapacho, jota ei ole sen luonnonmukaisessa versiossa.

Tarkistus 1303
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – IV osa – 2.2.5. a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.2.5 a. Aromi voidaan sertifioida 
luonnonmukaiseksi, jos se täyttää 
seuraavat aromeja koskevat ehdot:

– jos se on asetuksen (EY) N:o 1334/2008 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
luonnollinen aromi;

– jos se koostuu vähintään 95-
prosenttisesti luonnonmukaisista 
ainesosista ja sen aromiaine, joka on 
yksinomaan maataloudesta peräisin, 
koostuu myös vähintään 95-prosenttisesta 
luonnonmukaisista ainesosista;
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– jos aromin tukiaine (lukuun ottamatta 
suolaa, vettä ja sallittuja lisäaineita) 
koostuu 100-prosenttisesti 
luonnonmukaisista ainesosista;

– jos aromiaineen muut kuin 
luonnonmukaiset ainesosat, joita on 
enintään 5 prosenttia, kuuluvat 
ehdottomasti väliaikaiseen kansalliseen 
poikkeukseen liitteessä II olevan IV osan 
2.2.4 a kohdan mukaisesti.

Myös luonnonmukaisen aromin on 
noudatettava tämän asetuksen 
elintarvikkeiden valmistusta koskevia 
yleisiä säännöksiä.

Or. fr

Perustelu

Luonnonmukaisille aromeille tarvitaan yhdenmukainen määritelmä.

Tarkistus 1304
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – IV osa – 2.2.5. a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.2.5. a. Tässä asetuksessa vahvistettujen 
vaatimusten lisäksi on luonnonmukaisten 
aromiaineiden käsittelyssä noudatettava 
seuraavia lisävaatimuksia:

1. luonnonmukaisina aromiaineina 
pidetään ainoastaan asetuksen (EY) N:o 
1334/2008 16 artiklan 4 ja 5 kohdassa 
annettujen määritelmien mukaisia 
aromiuutteita ja luontaisia aromiaineita;

2. luonnonmukaisten aromiaineiden 
makuaineista 95 prosenttia on oltava 
luonnonmukaisia;

3. maatalousperäisten ainesosien osuuden 
laskemisessa otetaan huomioon 
ainoastaan luonnonmukaiset kantoaineet;
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4. käytetään luonnonmukaisia lisäaineita, 
liottimia ja valmistuksen apuaineita, jos 
niitä on saatavilla.

Or. en

Tarkistus 1305
Annie Schreijer-Pierik

Ehdotus asetukseksi
Liite II – IV osa – 2.2.5. a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.2.5. a. Tässä asetuksessa vahvistettujen 
vaatimusten lisäksi on luonnonmukaisten 
aromiaineiden käsittelyssä noudatettava 
seuraavia lisävaatimuksia:

1. luonnonmukaisina aromiaineina 
pidetään ainoastaan asetuksen (EY) N:o 
1334/2008 16 artiklan 4 ja 5 kohdassa 
annettujen määritelmien mukaisia 
aromiuutteita ja luontaisia aromiaineita,

2. luonnonmukaisten aromiaineiden 
makuaineista 95 prosenttia on oltava 
luonnonmukaisia,

3. maatalousperäisten ainesosien osuuden 
laskemisessa otetaan huomioon 
ainoastaan luonnonmukaiset kantoaineet,

4. käytetään luonnonmukaisia lisäaineita, 
liottimia ja valmistuksen apuaineita, jos 
niitä on saatavilla.

Or. en

Tarkistus 1306
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Liite II – IV osa – 2.2.5. a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2.2.5 a. Aromi voidaan sertifioida 
luonnonmukaiseksi, jos se täyttää tämän 
asetuksen elintarvikkeita koskevat yleiset 
ehdot sekä seuraavat aromeja koskevat 
ehdot:

1. Se on asetuksen (EY) N:o 1334/2008 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
luonnollinen aromi.

2. Se koostuu vähintään 95-prosenttisesti 
luonnonmukaisista ainesosista ja sen 
aromiaine, joka on yksinomaan 
maataloudesta peräisin, koostuu myös 
vähintään 95-prosenttisesta 
luonnonmukaisista ainesosista.

3. Aromin tukiaine (lukuun ottamatta 
suolaa, vettä ja sallittuja lisäaineita) 
koostuu 100-prosenttisesti 
luonnonmukaisista ainesosista,

Or. fr

Tarkistus 1307
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – IV osa – 3.1. alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.1. Sallittuja ovat ainoastaan sellaiset 
viininvalmistusmenetelmät, -käytännöt ja 
-käsittelyt, jotka olivat käytössä ennen 1 
päivää elokuuta 2010, mukaan lukien 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 80 
artiklassa ja 83 artiklan 2 kohdassa, 
asetuksen (EY) N:o 606/2009 3 artiklassa, 
5–9 artiklassa ja 11–14 artiklassa sekä 
mainittujen asetusten liitteissä säädetyt 
rajoitukset, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 1 ja 2 jakson soveltamista 
sekä 3.2–3.5 kohdassa säädettyjen 
erityisten kieltojen ja rajoitusten 

3.1. Sallittuja ovat ainoastaan sellaiset 
viininvalmistusmenetelmät, -käytännöt ja 
-käsittelyt, jotka olivat käytössä ennen 1 
päivää elokuuta 2010, mukaan lukien 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 80 
artiklassa ja 83 artiklan 2 kohdassa, 
asetuksen (EY) N:o 606/2009 3 artiklassa, 
5–9 artiklassa ja 11–14 artiklassa sekä 
mainittujen asetusten liitteissä säädetyt 
rajoitukset.
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soveltamista.

Or. fr

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1308
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – IV osa – 3.2. alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.2. Seuraavien 
viininvalmistusmenetelmien, -käytäntöjen 
ja -käsittelyjen käyttö on kielletty:

Poistetaan.

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
liitteessä VIII olevan I osan B.1 jakson 
c alakohdassa tarkoitettu osittainen 
tiivistäminen jäähdyttämisen avulla;

b) asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä 
I A olevassa 8 kohdassa tarkoitettu 
rikkidioksidin poistaminen fysikaalisilla 
menetelmillä;

c) asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä 
I A olevassa 36 kohdassa tarkoitettu 
elektrodialyysikäsittely viinikiven 
stabiloimiseksi;

d) asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä 
I A olevassa 40 kohdassa tarkoitettu 
viinin sisältämän alkoholin osittainen 
poistaminen;

e) asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä 
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I A olevassa 43 kohdassa tarkoitettu 
kationinvaihtokäsittely viinikiven 
stabiloinnin varmistamiseksi.

Or. fr

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – V osa – 3.2. alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä 
I A olevassa 8 kohdassa tarkoitettu 
rikkidioksidin poistaminen fysikaalisilla 
menetelmillä;

Poistetaan.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – V osa – 3.2. alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä 
I A olevassa 36 kohdassa tarkoitettu 

Poistetaan.



PE560.821v01-00 100/100 AM\1066371FI.doc

FI

elektrodialyysikäsittely viinikiven 
stabiloimiseksi;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – V osa – 3.2. alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä 
I A olevassa 40 kohdassa tarkoitettu 
viinin sisältämän alkoholin osittainen 
poistaminen;

Poistetaan.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – V osa – 3.2. alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä 
I A olevassa 43 kohdassa tarkoitettu 
kationinvaihtokäsittely viinikiven 
stabiloinnin varmistamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1313
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – V osa – 3.3. alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I 
A olevassa 2 kohdassa tarkoitetut 
lämpökäsittelyt siten, että lämpötila on 
enintään 70 celsiusastetta;

a) asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I 
A olevassa 2 kohdassa tarkoitetut 
lämpökäsittelyt siten, että lämpötila on 
enintään 75 celsiusastetta;

Or. fr

Perustelu

Viinin lämpökäsittelyllä viinitiloilla voidaan käsitellä aiempaa helpommin vaihteleviin 
satoihin liittyviä ongelmia, ja se on mielenkiintoinen vaihtoehto rikkidioksidin käytölle. Rikin 
käytöstä luopuminen on terveellistä, ja siten voidaan vastata vientimarkkinoiden 
vaatimuksiin. Viinin lämpökäsittely on fyysinen prosessi, joka ei muuta viinin koostumusta. 
Sen nostamisella 70 asteesta 75 asteeseen tästä käytännöllisestä vaihtoehdosta saataisiin 
parhaat tulokset.

Tarkistus 1314
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – V osa – 3.4. alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.4. Komissio tarkastelee seuraavia 
viininvalmistusmenetelmiä, -käytäntöjä ja 
-käsittelyjä uudelleen ennen 1 päivää 
elokuuta 2015 niiden asteittaista 
poistamista tai lisärajoittamista varten:

Poistetaan.

a) asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä 
I A olevassa 2 kohdassa tarkoitetut 
lämpökäsittelyt;

b) asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä 
I A olevassa 20 kohdassa tarkoitettu 
ioninvaihtohartsien käyttö;

c) asetuksen (EY) N:o 1308/2013 liitteessä 
VIII olevan I osan B.1 jakson b 
alakohdassa tarkoitettu käänteisosmoosi.

Or. fr
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Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1315
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Liite II – V osa – 3.5. a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.5 a. Luonnonmukaisesti tuotettujen 
viinien merkintä

Kuluttajille annettavien tietojen 
avoimuuden vuoksi luonnonmukaisesti 
tuotetuissa viineissä on oltava seuraavat 
tiedot:

a) lisätty hiiva;

b) sulfiittipitoisuus seuraavan kolmen 
asteen perusteella: 0–50 mg/l, 50–100 
mg/l, 100–150 mg/l.

Or. fr

Tarkistus 1316
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Liite II – VI osa – 1.2. kohta
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Komission teksti Tarkistus

1.2. Luonnonmukaisessa elintarvikkeessa 
tai rehussa ei saa olla luonnonmukaista 
hiivaa yhdessä muun kuin 
luonnonmukaisen hiivan kanssa.

1.2. Luonnonmukaisessa elintarvikkeessa 
tai rehussa ei saa olla luonnonmukaista 
hiivaa yhdessä muun kuin 
luonnonmukaisen hiivan kanssa. 
Luonnonmukaisesti valmistettujen viinien 
valmistuksessa käytettyjen hiivojen on 
oltava yksinomaan luonnonmukaista 
alkuperää.

Or. fr

Tarkistus 1317
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Ehdotus asetukseksi
Liite II – VI osa – 1.3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) muuta kuin luonnonmukaisen 
hiivauutteen tai -autolysaatin alustaa 
voidaan lisätä (kuiva-aineena laskettuna) 
5 prosenttia luonnonmukaisen hiivan 
valmistukseen, mikäli sitä ei saada 
luonnonmukaisena. 

Or. fr

Perustelu

Luonnonmukaista hiivaa voidaan valmistaa erilaisista aineista, muun muassa hiivauutteesta 
tai -autolysaatista. Jos näitä aineita ei ole saatavilla riittävästi luonnonmukaisina, niitä 
voidaan ottaa enintään 5 prosenttia uutteena tavanomaisesta hiivasta. Lisäksi hiiva-
autolysaatin käytöllä voidaan korvata ammoniakkifosfaatti, joka on kielletty Yhdysvaltojen 
luonnonmukaista tuotantoa koskevassa lainsäädännössä. Siten saataisiin poistettu tekninen 
este tiettyjen luonnonmukaisesti tuotettujen viinien vienniltä.



PE560.821v01-00 104/104 AM\1066371FI.doc

FI

Tarkistus 1318
Clara Eugenia Aguilera García

Ehdotus asetukseksi
Liite II – VI osa – 1.3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) enintään 5 prosentin (lasketaan 
kuiva-aineesta) lisääminen muun kuin 
luonnonmukaisen hiivan autolysaattia tai 
uutetta substraattiin luonnonmukaisen 
hiivan valmistamista varten.

Or. es

Perustelu

Vahvistetaan nykyiset luonnonmukaisen hiivan valmistamista koskevat säännökset.

Tarkistus 1319
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Ehdotus asetukseksi
Liite II – VI osa – 1.3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) muuta kuin luonnonmukaisen 
hiivauutteen tai -autolysaatin alustaa 
voidaan lisätä (kuiva-aineena laskettuna) 
5 prosenttia luonnonmukaisen hiivan 
valmistukseen.

Or. fr

Tarkistus 1320
Norbert Lins

Ehdotus asetukseksi
Liite II – VI osa – 1.3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Luonnonmukaisen hiivan 
tuotannossa substraattiin on sallittua 
lisätä enintään 5 prosenttia (laskettuna 
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kuiva-aineesta) muuta kuin 
luonnonmukaista hiivauutetta tai 
autolysaattia.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1321
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite II – VI osa – 1.3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Luonnonmukaisen hiivan 
tuotannossa substraattiin on sallittua 
lisätä enintään 5 prosenttia (laskettuna 
kuiva-aineesta) muuta kuin 
luonnonmukaista hiivauutetta tai 
autolysaattia.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 1322
Norbert Lins, Jens Gieseke

Ehdotus asetukseksi
Liite V a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite V a (uusi)

Erityiset säännöt eurooppalaiselle 
selvitysyhteisölle

1 jakso

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT

1. Selvitysyhteisön toiminta-ajatus

Selvitysyhteisö luo luonnonmukaisten 
tuotteiden nopeasti kasvavilla 
markkinoilla tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikille toimijoille ja 
varmistaa oikeudenmukaisen kilpailun 
unionin luonnonmukaisen tuotannon 
alan toimijoiden ja kolmansien maiden 
tuottajien välillä. Selvitysyhteisö 
varmistaa, että toimijat ja toimivaltaiset 
viranomaiset vaihtavat jatkuvasti asiaan 
liittyviä tietoja keskenään, ja suorittaa 
tarpeellista valvontaa alan hyvän 
toimivuuden mahdollistamiseksi. 
Selvitysyhteisö arvioi komission pyynnöstä 
tarvetta täydentää tässä asetuksessa tai 
sen liitteissä vahvistettuja sääntöjä 
selvitysyhteisön seurannan tulosten, 
tieteellisten havaintojen tai 
luonnonmukaisen tuotannon alan 
sidosryhmien ja muiden asianosaisten 
kuulemisten perusteella.

2. Selvitysyhteisön tehtävät

Selvitysyhteisön tehtävänä on

a) tarjota tieteellistä neuvontaa ja teknistä 
tukea tämän asetuksen täytäntöönpanon 
parantamiseksi ja asetuksen 
noudattamista koskevan aiheellisen 
valvonnan toteuttamiseksi;

b) kerätä, analysoida, säilyttää ja laatia 
yhteenvetoja tieteellisistä ja teknisistä 
tiedoista, jotka on määritetty tässä 
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asetuksessa ja jotka liittyvät asetuksen 
täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa ja 
kolmansissa maissa;

c) ottaa käyttöön tiedotusmenettelyjä ja -
välineitä ja käynnistää tietojenvaihto 
selvitysyhteisön, jäsenvaltioiden ja 
akkreditointielinten välillä tämän 
asetuksen vaatimusten mukaisesti;

d) tukea kolmansien maiden 
valvontaviranomaisten ja 
tarkastuslaitosten tunnustamista sekä 
niiden valvontaa;

e) koordinoida yhdenmukaistetun 
valvonnan täytäntöönpanoa ja 
koordinoida tiedonhallintaa ja muita 
toimia tapauksissa, joissa epäillään 
useamman kuin yhden jäsenvaltion tai 
kolmannen maan jättäneen 
noudattamatta säännöksiä (20 a ja 
26 b artikla);

f) hallinnoida ja pitää ajan tasalla kaikkia 
asiaan liittyviä luetteloita hyväksytyistä 
tarkastuslaitoksista ja kolmansien maiden 
valvontaviranomaisista, jotka on 
hyväksytty 29 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti;

g) tukea ja koordinoida vastaavien 
standardien hyväksymistä 30 b artiklan 
mukaisesti ja hallinnoida ja pitää ajan 
tasalla vastaavien standardien luetteloa, 
unionin lainsäädännöstä poikkeavien 
standardien julkistaminen mukaan 
luettuna;

h) tukea ja koordinoida aineiden 
arviointimenettelyjä ja hyväksyttyjen 
menettelyjen ja aineiden luetteloiden 
tarkistamistoimia 19 artiklan mukaisesti;

i) valvoa ja koordinoida 
luonnonmukaisen siemenalan ja 
luonnonmukaisten rehujen markkinoiden 
kehitystä;

Or. de
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Perustelu

Eurooppalaisen selvitysyhteisön tarkasta nimestä ja tarkoista yksityiskohdista on säädettävä 
toisessa kohdassa tässä asetuksessa. On harkittava, voidaanko Euroopan komission 
elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston (Food and Veterinary Office, FVO) vastaavan osaston 
sisällöllisiä valtuuksia muuttaa/laajentaa siten, että ne vastaisivat yllä mainittuja sisällöllisiä 
tehtäviä. Sen myötä osaston henkilöstöresursseja olisi lisättävä riittävästi. Näin vältyttäisiin 
uuden viranomaisen luomiselta.
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