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Módosítás 1149
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.1.1 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 12 hónapon keresztül, de mindenképpen 
legalább élettartamuk háromnegyed 
részében a húsukért tartott 
szarvasmarhafélék esetében;

a) 12 hónapon keresztül a húsukért tartott 
szarvasmarhafélék esetében;

Or. de

Indokolás

E rendelkezések kivitelezhetősége érdekében az élettartamra való hivatkozást – a juhokhoz és 
a kecskékhez hasonlóan – a szarvasmarhák esetében is törölni kell.

Módosítás 1150
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.1.1 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 12 hónapon keresztül, de mindenképpen 
legalább élettartamuk háromnegyed 
részében a húsukért tartott 
szarvasmarhafélék esetében;

a) 12 hónapon keresztül a húsukért tartott 
szarvasmarhafélék esetében;

Or. en

Indokolás

Az a további követelmény, miszerint az állatoknak legalább élettartamuk háromnegyed 
részében meg kell felelniük az ökológiai termelés szabályainak, megnehezíti az átállított tejelő 
tehenekből származó hús ökológiaiként történő értékesítését. Mindenesetre ezt a követelményt 
sohasem fogják szisztematikusan betartani. Még a nagyon öreg szarvasmarhákat is át lehet 
két éven belül állítani, ha a föld és az állatok egyidejű átállításához folyamodnak. Ezért 
szerintünk egyáltalán nem logikus ez az adminisztratív teher, így egyszerűsítést, valamint 
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egyértelmű és pontos átállási időket javaslunk. A 12 hónapos átállási időnek a 
szarvasmarhafélék esetében elegendőnek kell lennie.

Módosítás 1151
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.1.2 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pont sérelme nélkül az egy évnél 
idősebb hímivarú szarvasmarhák részére 
hozzáférést kell biztosítani a legelőhöz, 
illetve a szabadtéri területhez.

b) az a) pont sérelme nélkül az egy évnél 
idősebb bikák részére hozzáférést kell 
biztosítani a legelőhöz, illetve a szabadtéri 
területhez.

Or. en

Módosítás 1152
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.1.2 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ha a szarvasmarhafélék, juhfélék és 
kecskefélék számára a legeltetési 
időszakban biztosított a legelőhöz való 
hozzáférés, és a téli elhelyezésre szolgáló 
létesítményekben biztosított a szabad 
mozgás, a téli hónapokban el lehet 
tekinteni a szabadtéri területek 
biztosítására vonatkozó kötelezettségtől;

c) a szarvasmarhafélék, juhfélék és 
kecskefélék számára a téli hónapokban 
naponta legalább néhány órára 
hozzáférést kell biztosítani a szabadtéri
területekhez, ha a körülmények lehetővé 
teszik;

Or. en

Módosítás 1153
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.1.2 pont – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 90 %-ának magából a 
mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt ugyanazon 
régió más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemeivel együttműködve 
kell előállítani;

d) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 60%-ának magából a 
mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt más, 
ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemekkel együttműködve 
kell előállítani;

Or. en

Módosítás 1154
Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.1.2 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 90 %-ának magából a 
mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt ugyanazon 
régió más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemeivel együttműködve 
kell előállítani;

d) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 60%-ának magából a 
mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt más, 
ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemekkel együttműködve 
kell előállítani;

Or. en

Módosítás 1155
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.1.2 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti

d) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
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vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 90 %-ának magából a 
mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt ugyanazon 
régió más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemeivel együttműködve 
kell előállítani;

vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 60%-ának magából a 
mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt más, 
ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemekkel együttműködve 
kell előállítani;

Or. es

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.1.2 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 90 %-ának magából a 
mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt ugyanazon 
régió más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemeivel együttműködve 
kell előállítani;

d) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 60%-ának magából elsődlegesen 
a mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt ugyanazon 
régió más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemeivel együttműködve 
kell előállítani;

Or. en

Módosítás 1157
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.1.2 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 90 %-ának magából a 
mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt ugyanazon 
régió más, ökológiai gazdálkodást folytató 

d) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 60%-ának magából elsődlegesen 
a mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt ugyanazon 
régió más, ökológiai gazdálkodást folytató 
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mezőgazdasági üzemeivel együttműködve 
kell előállítani;

mezőgazdasági üzemeivel együttműködve 
kell előállítani;

Or. en

Módosítás 1158
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.1.2 pont – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szarvasmarhafélék, juhfélék és 
kecskefélék tartását – a legelőknek az év 
különböző időszakaiban való rendelkezésre 
állásához igazodva – a legeltetés maximális 
kihasználására kell alapozni. A 
szarvasmarhafélék, juhfélék és 
kecskefélék takarmányadagja 
szárazanyag-tartalmának legalább 60 %-
ban rostanyagokból, friss vagy szárított 
tömegtakarmányból, illetve szilázsból kell 
állnia. Megengedett, hogy ezt a 
tejtermelésre tartott állatok esetében a 
korai laktáció idején legfeljebb három 
hónapos időtartamra 50 %-ra 
csökkentsék.

e) a szarvasmarhafélék, juhfélék és 
kecskefélék tartását – a legelőknek az év 
különböző időszakaiban való rendelkezésre 
állásához igazodva és csak akkor, ha a 
körülmények megengedik – a legeltetés 
maximális kihasználására kell alapozni.

Or. en

Módosítás 1159
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.1.2 pont – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szarvasmarhafélék, juhfélék és 
kecskefélék tartását – a legelőknek az év 
különböző időszakaiban való rendelkezésre 
állásához igazodva – a legeltetés maximális 
kihasználására kell alapozni. A 
szarvasmarhafélék, juhfélék és kecskefélék 

e) a szarvasmarhafélék, juhfélék és 
kecskefélék tartását – a legelőknek az év 
különböző időszakaiban való rendelkezésre 
állásához igazodva – a legeltetés maximális 
kihasználására kell alapozni. A fajtákat 
annak alapján kell kiválasztani, hogy 
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takarmányadagja szárazanyag-tartalmának 
legalább 60 %-ban rostanyagokból, friss 
vagy szárított tömegtakarmányból, illetve 
szilázsból kell állnia. Megengedett, hogy 
ezt a tejtermelésre tartott állatok esetében a 
korai laktáció idején legfeljebb három 
hónapos időtartamra 50 %-ra csökkentsék.

mennyire képesek alkalmazkodni a helyi 
legeltetési feltételekhez, vagy mennyire 
alkalmasak más étrendi előírások, többek 
között a szálastakarmányra, a zöld vagy 
tartósított takarmányra, illetve a szilázsra 
vonatkozó követelmények betartására. A 
szarvasmarhafélék, juhfélék és kecskefélék 
takarmányadagja szárazanyag-tartalmának 
legalább 60%-ban rostanyagokból, friss 
vagy szárított tömegtakarmányból, illetve 
szilázsból kell állnia. Megengedett, hogy 
ezt a tejtermelésre tartott állatok esetében a 
korai laktáció idején legfeljebb három 
hónapos időtartamra 50%-ra csökkentsék.

Or. en

Módosítás 1160
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.1.2 pont – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szarvasmarhafélék, juhfélék és 
kecskefélék tartását – a legelőknek az év 
különböző időszakaiban való rendelkezésre 
állásához igazodva – a legeltetés maximális 
kihasználására kell alapozni. A 
szarvasmarhafélék, juhfélék és kecskefélék 
takarmányadagja szárazanyag-tartalmának 
legalább 60 %-ban rostanyagokból, friss 
vagy szárított tömegtakarmányból, illetve 
szilázsból kell állnia. Megengedett, hogy 
ezt a tejtermelésre tartott állatok esetében a 
korai laktáció idején legfeljebb három 
hónapos időtartamra 50 %-ra csökkentsék.

e) a szarvasmarhafélék, juhfélék és 
kecskefélék tartását – a legelőknek az év 
különböző időszakaiban való rendelkezésre 
állásához igazodva, és ha a körülmények 
megengedik – a legeltetés maximális 
kihasználására kell alapozni. A 
szarvasmarhafélék, juhfélék és kecskefélék 
takarmányadagja szárazanyag-tartalmának 
legalább 60%-ban rostanyagokból, friss 
vagy szárított tömegtakarmányból, illetve 
szilázsból kell állnia. Megengedett, hogy 
ezt a tejtermelésre tartott állatok esetében a 
korai laktáció idején legfeljebb három 
hónapos időtartamra 50%-ra csökkentsék.

Or. en

Módosítás 1161
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Herbert Dorfmann
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.1.2 pont – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) minden szopós szarvasmarhafélét, 
juhfélét és kecskefélét lehetőleg anyatejjel 
kell táplálni, szarvasmarhafélék esetében 
legalább három hónapig, juh- és 
kecskefélék esetében pedig legalább 45 
napig.

f) minden szopós szarvasmarhafélét, 
juhfélét és kecskefélét lehetőleg anyatejjel 
vagy természetes tejjel kell táplálni, 
szarvasmarhafélék esetében legalább 
három hónapig, juh- és kecskefélék 
esetében pedig legalább 45 napig.

Or. de

Módosítás 1162
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.1.3 pont – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szarvasmarha- és juhfélék kötött 
tartása minden esetben tilos, még akkor 
is, amikor nem lehet legeltetni. Kivétel 
csak egyes állatok esetében és korlátozott 
időtartamra engedélyezhető, amennyiben 
az állat-egészségügyi szempontból 
indokolható;

Or. en

Módosítás 1163
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.1.3 pont – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) minden elhelyezésnek állandóan 
nyitott térre kell nyílnia, ahol az álatok 
mozogni tudnak;

Or. en
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Módosítás 1164
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3.1.2 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 2008/119/EK tanácsi irányelv70 3. 
cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) 
pontjától és második albekezdésének 
fenntartása mellett a borjakat egyhetes 
korukon túl tilos egyedi bokszokban 
elhelyezni, kivéve egy adott állat esetében 
korlátozott időtartamra, és csak az állat-
egészségügyi szempontból indokolt 
mértékben.

c) a 2008/119/EK tanácsi irányelv70 3. 
cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) 
pontjától és második albekezdésének 
fenntartása mellett tilos az elkülönített 
elhelyezés minden formája, ideértve a 
borjak egyedi bokszokban való 
elhelyezését is, kivéve egy adott állat 
esetében korlátozott időtartamra, és csak az 
állat-egészségügyi szempontból indokolt 
időben és mértékben. Ha a borjakat állat-
egészségügyi okokból egyedi bokszokban 
helyezik el, olyan bokszot kell számukra 
biztosítani, ahol kemény talaj és 
szalmaalom van. A borjúnak könnyen 
meg kell tudnia fordulni, teljes 
hosszúságában (kényelmesen) ki kell 
tudnia nyújtózni és látnia kell a többi 
borjút. Amennyiben a borjút anyjától 
elválasztva nevelik, a fiatal borjak 
csoportban történő tenyésztése csak 
egyhetes koruktól engedélyezhető.

__________________ __________________
70 A Tanács 2008. december 18-i
2008/119/EK irányelve a borjak védelmére 
vonatkozó minimumkövetelmények 
megállapításáról (HL L 10., 2009.1.15., 7. 
o.).

70 A Tanács 2008/119/EK irányelve (2008. 
december 18.) a borjak védelmére 
vonatkozó minimumkövetelmények 
megállapításáról (HL L 10., 2009.1.15., 7. 
o.).

Or. en

Módosítás 1165
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.2.2 pont – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a lófélék részére hozzáférést kell 
biztosítani a legelőhöz, amikor csak ezt a 
feltételek megengedik;

a) a lófélék részére hozzáférést kell 
biztosítani a legelőhöz az év azon 
időszakaiban, amikor a fű rendelkezésre 
áll. Minden egyéb időszakban a lófélék 
számára hozzáférést kell biztosítani a 
rostanyagokhoz és a szabadtéri 
létesítményekhez, amelyek lehetővé teszik 
a természetes viselkedést;

Or. en

Módosítás 1166
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.2.2 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a lófélék számára a legeltetési 
időszakban biztosított a legelőhöz való 
hozzáférés, és a téli elhelyezésre szolgáló 
létesítményekben biztosított a szabad 
mozgás, a téli hónapokban el lehet 
tekinteni a szabadtéri területek 
biztosítására vonatkozó kötelezettségtől;

törölve

Or. en

Módosítás 1167
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.2.2 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 90 %-ának magából a 
mezőgazdasági üzemből kell származnia, 

c) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 60%-ának magából a 
mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
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vagy ha ez nem lehetséges, azt ugyanazon 
régió más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemeivel együttműködve 
kell előállítani;

vagy ha ez nem lehetséges, azt más, 
ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemekkel együttműködve 
kell előállítani;

Or. en

Módosítás 1168
Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.2.2 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 90 %-ának magából a 
mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt ugyanazon 
régió más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemeivel együttműködve 
kell előállítani;

c) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 60%-ának magából a 
mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt más, 
ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemekkel együttműködve 
kell előállítani;

Or. en

Módosítás 1169
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.2.2 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 90 %-ának magából a 
mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt ugyanazon 
régió más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemeivel együttműködve 
kell előállítani;

c) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 60%-ának magából a 
mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt más, 
ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemekkel együttműködve 
kell előállítani;
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Or. es

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.2.2 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 90 %-ának magából a 
mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt ugyanazon 
régió más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemeivel együttműködve 
kell előállítani;

c) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 60%-ának magából elsődlegesen 
a mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt ugyanazon 
régió más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemeivel együttműködve 
kell előállítani;

Or. en

Módosítás 1171
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.2.2 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 90 %-ának magából a 
mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt ugyanazon 
régió más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemeivel együttműködve 
kell előállítani;

c) kivéve minden évben azt az időszakot, 
amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti 
vándorlegeltetésen vannak, a takarmány 
legalább 60%-ának magából elsődlegesen 
a mezőgazdasági üzemből kell származnia, 
vagy ha ez nem lehetséges, azt ugyanazon 
régió más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemeivel együttműködve 
kell előállítani;

Or. en
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Módosítás 1172
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.2.2 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a lófélék tartását – a legelőknek az év 
különböző időszakaiban való rendelkezésre 
állásához igazodva – a legeltetés maximális 
kihasználására kell alapozni. A lófélék napi 
takarmányadagja szárazanyag-tartalmának 
legalább 60 %-ban rostanyagokból, friss 
vagy szárított tömegtakarmányból, illetve 
szilázsból kell állnia.

d) a lófélék tartását – a legelőknek az év 
különböző időszakaiban való rendelkezésre 
állásához igazodva – a legeltetés maximális 
kihasználására kell alapozni. Ha a 
szálastakarmány magasabb aránya nem 
lehetséges, az alábbi minimumszabályokat 
kell alkalmazni, tiszteletben tartva az 
állatok tápanyagszükségletét, valamint 
egészségügyi és jólléti igényeit. A lófélék 
napi takarmányadagja szárazanyag-
tartalmának legalább 60%-ban
rostanyagokból, friss vagy szárított 
tömegtakarmányból, illetve szilázsból kell 
állnia.

Or. en

Módosítás 1173
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.2.2 pont – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szopós lóféléket egy három hónapos 
minimális időtartamig lehetőleg anyatejjel 
kell táplálni.

e) a szopós lóféléket az elválasztás 
természetes időpontjáig közvetlenül az 
anyaállatból szoptatva lehetőleg anyatejjel 
kell táplálni.

Or. en

Módosítás 1174
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3.2.2 pont – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a lófélék elhelyezésére szolgáló 
létesítményeknek sima, de nem csúszós 
padozattal kell rendelkezniük. A 2.2.4. 
pontban található táblázatban a lófélék 
számára meghatározott minimális beltéri 
alapterület legalább felének tömör 
felépítésűnek, azaz nem rúd- vagy 
rácspadozatnak kell lennie;

a) a lófélék elhelyezésére szolgáló 
létesítményeknek sima, de nem csúszós 
padozattal kell rendelkezniük. A 2.2.4. 
pontban található táblázatban a lófélék 
számára meghatározott minimális beltéri 
alapterület teljes egészének tömör 
felépítésűnek, azaz nem rúd- vagy 
rácspadozatnak kell lennie;

Or. en

Módosítás 1175
José Bové

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2a. Nyúltenyésztés

i. Az állománysűrűségnek meg kell 
felelnie az alábbi feltételeknek:

Zárt térben:

– anyanyulak és utódaik: 0,4 m²

– hímek és vemhes nyulak: 0,3 m²

– hízónyulak: 0,15 m²

A szabadban (mobil ketrecek):

– anyanyulak és utódaik: 2,4 m²

– hímek és vemhes nyulak: 2 m²

– hízónyulak: 0,4 m²

ii. Átállás tenyésztésre szánt nyulak 
esetében:

Nem ökológiai származású hím- és 
nőivarú nyulak bevonása esetén ezen 
állatok vonatkozásában legalább három 
hónapos átállási időszakot kell 
alkalmazni, amelynek során be kell 
tartani az ezen előírásokban rögzített 
szabályokat.
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iii. Tenyésztés:

A tenyésznyulak minimális életkora az 
első fedezéskor 16 hét. Az egy nőstényre 
jutó utódok száma nem haladhatja meg az 
évi hatot.

Or. fr

Módosítás 1176
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2a. Nyúltartás

2.7.1. Átállás

A nyulak és nyúltermékek egy 3 hetes 
átállási időszak teljesítését követően 
tekinthetők ökológiai eredetűnek.

2.7.2. Egyedi elhelyezési feltételek és 
állománysűrűség

Az egyedi elhelyezési feltételekre és az 
állománysűrűségre a következő szabályok 
alkalmazandók:

a) a nyulak számára mindig rendelkezésre 
kell állnia szénának, kivéve a vegetációs 
időszak alatt, amikor zöldtakarmánynak 
kell rendelkezésre állnia;

b) az előző bekezdésben említett 
takarmányon túl rágcsálás céljából 
mindig hántolatlan faágat kell biztosítani 
a nyulaknak;

c) a házban lévő nyulak száma nem 
haladhatja meg a következő értékeket:

i. állatok elválasztástól nyolchetes korig: 8 
állat/m2 a ház belső területén mérve;

ii. nyolchetesnél idősebb állatok: 6 
állat/m2 a ház belső területén mérve;

d) a ház belső felületének tisztának és 
száraznak kell lennie, és alommal kell 
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borítani. Rúdpadlózat a ház belső 
területének 50%-án megengedett, és azt az 
egész időszak alatt alommal kell borítani;

e) a házon belül ajánlott lépcsőzetesen 
kialakítani az elkülönített lakóegységeket. 
Ha a házban az elkülönített 
lakóegységeket lépcsőzetesen alakítják ki, 
a legmagasabban fekvő területek nem 
számítanak bele a ház beltéri területének 
méretébe. A legmagasabban fekvő 
területeket tömör anyagból vagy 
állandóan alommal borított anyagból kell 
elkészíteni;

f) az állatok számára hozzáférést kell 
biztosítani a szabadtéri területekhez. Ha 
az állatoknak nincs hozzáférésük a 
szabadtéri területekhez, kifutót kell 
biztosítani számukra, amelyek lehetnek 
fedettek. A kifutót biztosítani kell, és 
annak könnyen tisztíthatónak kell lennie;

g) a külső terület minimális mérete 0,125 
m2/állat, illetve 8 állat/m2;

h) az állatokat hat hónapos korukig 
csoportban kell tartani.

Az állatok elkülönített tartása nem 
megengedett, kivéve, ha ez időben 
korlátozott, és érvényes indokok, például 
betegségmegelőzés vagy állatorvosi 
kezelés támasztják alá, illetve ellés és 
szoptatás alatt, valamint a tenyészállat 
elhelyezése során.

Or. sl

Indokolás

Egyre nagyobb a fogyasztói kereslet az ökológiai eredetű vad- és nyúltermékekre. Ezért uniós 
szinten egységes szabályokat kell bevezetni a szarvas, a muflon, a dámvad és a nyulak 
tartására.

Módosítás 1177
Peter Jahr
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3. [...] törölve

Or. de

Indokolás

A 35. cikk (új) (1a) bekezdésében említett, az ökológiai sertéstartásról és ökológiai 
szárnyastartásról szóló jelentés előterjesztéséig a 834/2007/EK és a 889/2008/EK rendelet 
eddigi szabályainak kell érvényben maradnia.

Módosítás 1178
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.2 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

a) a takarmány legalább 40%-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemekkel vagy 
takarmányágazati szereplőkkel 
együttműködve kell előállítani;

Or. en

Módosítás 1179
Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.2 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 

a) a takarmány legalább 40%-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
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ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemekkel vagy 
takarmányágazati szereplőkkel
együttműködve kell előállítani;

Or. en

Módosítás 1180
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.2 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának 
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

a) a takarmány legalább 40%-ának 
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani; a legkülső régiók sajátosságait 
figyelembe kell venni.

A Bizottság végrehajtási aktus elfogadása 
révén rendelkezik a legkülső régiók 
sajátosságainak lehetséges 
figyelembevételéről.

Or. fr

Indokolás

Figyelembe kell venni a legkülső régiók sajátosságait, amelyek nehézségekkel 
szembesülhetnek a rövid távolságra történő szállítás tekintetében.

Módosítás 1181
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.2 pont – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának 
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

a) a takarmány legalább 40%-ának 
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani; a legkülső régiók sajátosságait 
figyelembe kell venni;

Or. fr

Módosítás 1182
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.2 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának 
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

a) a takarmány legalább 20%-ának 
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemekkel vagy 
takarmányágazati szereplőkkel
együttműködve kell előállítani;

Or. es

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.2 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 

a) a takarmány legalább 20%-ának
elsődlegesen magából a mezőgazdasági 
üzemből kell származnia, vagy ha ez nem 
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ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

lehetséges, azt ugyanazon régió más, 
ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemeivel vagy 
takarmányágazati szereplőivel 
együttműködve kell előállítani;

Or. en

Módosítás 1184
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.2 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

a) a takarmány legalább 20%-ának
elsődlegesen magából a mezőgazdasági 
üzemből kell származnia, vagy ha ez nem 
lehetséges, azt ugyanazon régió más, 
ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemeivel vagy 
takarmányágazati szereplőivel 
együttműködve kell előállítani;

Or. en

Módosítás 1185
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.2 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

a) a takarmány legalább 20%-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

Or. en
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Módosítás 1186
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.2 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

a) a takarmány legalább 20%-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

Or. en

Módosítás 1187
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.2 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

a) a takarmány legalább 20%-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

Or. en

Módosítás 1188
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.2 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának 
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

a) a takarmány legalább 20%-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

Or. en

Módosítás 1189
Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.2 pont – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) mindig elegendő mennyiségű tiszta és 
friss víznek kell rendelkezésre állnia;

Or. en

Módosítás 1190
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.2 pont – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az ökológiai tartású sertésfélék 
alapvető tápanyagszükségletének –
különösen fehérje és az esszenciális 
aminosavak tekintetében – biztosítása 
érdekében, és amennyiben a gazdálkodó 
nem képes kizárólag ökológiai 
gazdálkodásból származó, fehérjében 
gazdag takarmány-alapanyagokhoz jutni, 
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a sertésfélék és a baromfifélék esetében 
megengedett a fehérjében gazdag, nem 
ökológiai alapanyagok korlátozott 
arányban történő felhasználása.

A fehérjében gazdag, nem ökológiai 
takarmány-alapanyagok megengedett 
legmagasabb aránya e fajok esetében 12 
hónapos időszakra vetítve 5%.

A megfelelő értékeket évente, a 
mezőgazdasági eredetű takarmányok 
szárazanyag-tartalmának százalékában 
kell kiszámítani.

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.3 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kocákat – a vemhesség utolsó 
szakaszát és a szoptatási időszakot kivéve 
– csoportokban kell tartani;

c) a kocákat – a vemhesség utolsó 
szakaszát és a szoptatási időszakot kivéve 
– csoportokban kell tartani, és ezen időszak 
során lehetővé kell tenni számukra, hogy 
ólukban szabadon mozogjanak, és csak a 
feltétlenül szükséges időre köthetők ki. A 
szalmára vonatkozó további 
követelmények sérelme nélkül a várható 
fialás előtt néhány nappal a fészeképítési 
magatartásuknak megfelelő, elegendő 
mennyiségű szalmát vagy más természetes 
anyagot kell biztosítani a kocák számára.

Or. en

Módosítás 1192
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.3 pont – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szabadban lehetővé kell tenni a 
sertésfélék számára az ürítést és a túrást. 
Túrás céljára különböző anyagok
használhatók.

e) a szabadban lehetővé kell tenni a 
sertésfélék számára az ürítést és a mozgást. 
Mozgásigényük kielégítéséhez különböző 
eszközök használhatók.

Or. en

Indokolás

A sertésfélék számára mozgásigényük kielégítéséhez különböző eszközöket kell biztosítani a 
területükön. Az ólban a túrást lehetővé tevő eszközöket, a szabadban pedig a mozgásukat 
elősegítő más eszközöket lehet biztosítani.

Módosítás 1193
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.3 pont – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szabadban lehetővé kell tenni a 
sertésfélék számára az ürítést és a túrást. 
Túrás céljára különböző anyagok 
használhatók.

e) a szabadban lehetővé kell tenni a 
sertésfélék számára az ürítést és a túrást. 
Túrás céljára kiegészítő, manipulálható 
anyagok használhatók, de a talajhoz és a 
szalmához való hozzáférés a túrás 
szempontjából elengedhetetlen.

Or. en

Módosítás 1194
Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.4 pont – 2 bekezdés – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

A sertésfélék esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint az elhelyezés egyéb 
jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

Alapterület zárt helyen Alapterület a szabadban
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(az állatok számára rendelkezésre álló nettó 
alapterület)

(mozgást lehetővé tevő terület a 
legelőn kívül)

Minimális élősúly 
(kg)

m2/egyed m2/egyed

Kocák legfeljebb 40 napos 
malacokkal

7,5 koca 2,5

Hizlalásra szánt sertésfélék 50 alatt 0,8 0,6
85 alatt 1,1 0,8
110 alatt 1,3 1

Malacok 40 napos koron túl 
és 30 kg-ig

0,6 0,4

Tenyészsertések 2,5 nőivarú 1,9
6 kan 8,0

Amennyiben a 
kutricákat természetes 
fedeztetéshez is 
használják: 10 m2/kan

Módosítás
A sertésfélék esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint az elhelyezés egyéb jellemzőire 

az alábbi feltételek vonatkoznak:

Alapterület zárt helyen
(az állatok számára rendelkezésre álló nettó 
alapterület)

Alapterület a szabadban
(mozgást lehetővé tevő terület a 
legelőn kívül)

Minimális élősúly 
(kg)

m2/egyed m2/egyed

Kocák legfeljebb 40 napos 
malacokkal

7,5 koca 2,5

Hizlalásra szánt sertésfélék 50 alatt 0,8 0,6
85 alatt 1,1 0,8
110 alatt 1,3 1
110 felett 1,5 1,2

Malacok 40 napos koron túl 
és 30 kg-ig

0,6 0,4

Tenyészsertések 2,5 nőivarú 1,9
6 kan 8,0
Amennyiben a 
kutricákat természetes 
fedeztetéshez is 
használják: 10 m2/kan

Or. it

Módosítás 1195
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.4 pont – 2 bekezdés – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg
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A sertésfélék esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint az elhelyezés egyéb 
jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

Alapterület zárt helyen
(az állatok számára rendelkezésre álló nettó 

alapterület)

Alapterület a szabadban
(mozgást lehetővé tevő terület a 

legelőn kívül)
Minimális élősúly 

(kg)
m2/egyed m2/egyed

Kocák legfeljebb 40 napos 
malacokkal

7,5 koca 2,5

Hizlalásra szánt sertésfélék 50 alatt 0,8 0,6
85 alatt 1,1 0,8
110 alatt 1,3 1

Malacok 40 napos koron túl 
és 30 kg-ig

0,6 0,4

Tenyészsertések 2,5 nőivarú 1,9
6 kan 8,0
Amennyiben a 
kutricákat természetes 
fedeztetéshez is 
használják: 10 m2/kan

Módosítás
A sertésfélék esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint az elhelyezés egyéb 

jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

Alapterület zárt helyen
(az állatok számára rendelkezésre álló nettó 

alapterület)

Alapterület a szabadban
(mozgást lehetővé tevő terület a 

legelőn kívül)
Minimális élősúly 

(kg)
m2/egyed Minimális élősúly (kg)

Kocák legfeljebb 40 napos 
malacokkal

7,5 koca 2,5

Hizlalásra szánt sertésfélék 50 alatt 0,8 0,6
85 alatt 1,1 0,8
110 alatt 1,5 1,2

Malacok 40 napos koron túl 
és 30 kg-ig

0,6 0,4

Tenyészsertések 2,5 nőivarú 1,9
6 kan 8,0
Amennyiben a 
kutricákat természetes 
fedeztetéshez is 
használják: 10 m2/kan

Or. it

Módosítás 1196
Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.3.4 pont – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kocák legfeljebb 40 napos malacokkal: 0-
21 nap 6,0 m2, 22-40 nap 7,5 m2

Or. en

Módosítás 1197
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4. [...] törölve

Or. de

Indokolás

A 35. cikk (új) (1a) bekezdésében említett, az ökológiai sertéstartásról és ökológiai 
szárnyastartásról szóló jelentés előterjesztéséig a 834/2007/EK és a 889/2008/EK rendelet 
eddigi szabályainak kell érvényben maradnia.

Módosítás 1198
Ulrike Müller

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4. [...] törölve

Or. de

Indokolás

A jelenleg hatályos 834/2007/EK és 889/2008/EK rendelet szárnyasokra vonatkozó szabályait 
fenn kell tartani, amíg be nem nyújtják a 35. cikk módosításában ajánlott jelentést.
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Módosítás 1199
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.1 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ahhoz, hogy a baromfiféléket, valamint az 
azokból készült termékeket ökológiainak 
tekintsék, az e rendeletben foglalt termelési 
szabályokat alkalmazni kell legalább:

Ahhoz, hogy a baromfiféléket, valamint az 
azokból készült termékeket ökológiainak 
tekintsék, az e rendeletben foglalt termelési 
szabályokat, beleértve a baromfifélék 
származására vonatkozó szabályokat,
alkalmazni kell legalább:

Or. en

Módosítás 1200
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.1 pont – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Tilos gyorsan fejlődő baromfiféléket 
tartani.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.2 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A baromfit vagy egy minimális kor 
eléréséig kell nevelni, vagy lassan fejlődő 
baromfifajtából kell származnia, az 
illetékes hatóság által megállapítottak 
szerint. Ha a mezőgazdasági termelő nem 
alkalmaz lassú növekedésű 
baromfifajtákat, akkor a minimális vágási 

A húsként hasznosított baromfinak 
szabadtartásra alkalmas, lassan fejlődő 
baromfifajtából kell származnia, azaz 
amely esetében a csirke átlagos napi 
gyarapodása legfeljebb 35 g. A 
tagállamok ennél szigorúbb kritériumokat 
is meghatározhatnak a lassú növekedésre 



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

HU

életkor a következő: vonatkozóan.

Or. fr

Indokolás

A minőség és az állatjólét tiszteletben tartása érdekében fontos biztosítani, hogy az ökológiai 
gazdálkodásból származó, húsként hasznosított baromfifélék és különösen a brojlercsirkék 
lassan fejlődő baromfifajtából származzanak. Ez az elsődleges feltétele annak, hogy biztosított 
legyen a hús minősége, és másodlagos hogy a baromfi ellenálló legyen vagy alkalmazkodjon 
a szabadtartáshoz. A lassan fejlődő csirkefajtákra vonatkozó tagállami 
fogalommeghatározások nagyon különbözőek. A Bizottság által végzett vizsgálatok alapján 
ezek napi 25 grammtól 45 grammig terjednek. E tekintetben fokozottabb harmonizációra van 
szükség.

Módosítás 1202
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.2 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A baromfit vagy egy minimális kor 
eléréséig kell nevelni, vagy lassan fejlődő 
baromfifajtából kell származnia, az 
illetékes hatóság által megállapítottak 
szerint. Ha a mezőgazdasági termelő nem 
alkalmaz lassú növekedésű 
baromfifajtákat, akkor a minimális vágási 
életkor a következő:

A húsként hasznosított baromfinak 
szabadtartásra alkalmas, lassan fejlődő 
baromfifajtából kell származnia, azaz 
amely esetében a csirke átlagos napi 
gyarapodása legfeljebb 35 g. A 
tagállamok ennél szigorúbb kritériumokat 
is meghatározhatnak a lassú növekedésre 
vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 1203
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.2 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A baromfit vagy egy minimális kor 
eléréséig kell nevelni, vagy lassan fejlődő 

A baromfinak lassan fejlődő 
baromfifajtából kell származnia, 
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baromfifajtából kell származnia, az 
illetékes hatóság által megállapítottak 
szerint. Ha a mezőgazdasági termelő nem 
alkalmaz lassú növekedésű 
baromfifajtákat, akkor a minimális vágási 
életkor a következő:

amelynek napi növekedési üteme megfelel 
az előírt, egyes fajok minimális nevelési 
életkorával összeegyeztethető, korlátozott 
értéknek. Ezeket a napi növekedési 
ütemeket e rendeletben kell meghatározni.
A minimális vágási életkor a következő:

Or. en

Módosítás 1204
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.2 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A baromfit vagy egy minimális kor 
eléréséig kell nevelni, vagy lassan fejlődő 
baromfifajtából kell származnia, az
illetékes hatóság által megállapítottak 
szerint. Ha a mezőgazdasági termelő nem 
alkalmaz lassú növekedésű 
baromfifajtákat, akkor a minimális vágási 
életkor a következő:

A baromfit vagy egy minimális kor 
eléréséig kell nevelni, vagy lassan fejlődő 
baromfifajtából kell származnia, a 
Bizottság illetékes hatósága által 
megállapítottak szerint. Ha a 
mezőgazdasági termelő nem alkalmaz 
lassú növekedésű baromfifajtákat, akkor a 
minimális vágási életkor a következő:

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak meg kell tartania a lassan fejlődő baromfifajták meghatározását. A 
döntéshozatalban való nemzeti részvétel miatt jelentős eltérés van a gyakorlatban, ami a piac 
torzulásához vezet. A lassan fejlődő baromfifajták maximális napi növekedési arány alapján 
történő nemzeti meghatározásai 28–50 g/nap között változnak.. Ez a csirke esetében a 
termelési idő mintegy 34 napos eltérésének felel meg.

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.2 pont – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) csirke esetében 81 nap, a) csirke esetében 70 nap,

Or. fr

Indokolás

A legáltalánosabb európai gyakorlatokkal való összhang megteremtése érdekében javasolt a 
csirke minimális korát 70 napra csökkenteni, ami megfelel a rendelettervezet II. mellékletének 
2.4.1. pontjában meghatározott minimális átállási időszaknak.

Módosítás 1206
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.2 pont – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) hímivarú pulyka és pecsenyeliba 
esetében 140 nap; valamint

h) egészben értékesített hímivarú és 
nőivarú pulyka és pecsenyeliba esetében 
140 nap; valamint

Or. fr

Indokolás

A javasolt minimális kor az egyes tartási módok vonatkozásában a forgalmazási előírásokról 
szóló 543/2008/EK rendelet jelenlegi IV. mellékletében meghatározottakon alapul (lásd a d) 
pontot:„hagyományos szabadtartás”), a rendeletben foglaltakhoz hasonlóan különbséget téve 
a darabolásra szánt és az egészben értékesített pulyka között.

Módosítás 1207
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.2 pont – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) hímivarú pulyka és pecsenyeliba h) egészben értékesített hímivarú és 
nőivarú pulyka és pecsenyeliba esetében 
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esetében 140 nap; valamint 140 nap;

Or. fr

Módosítás 1208
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.2 pont – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) pulykatojó esetében 100 nap. i) darabolásra szánt pulykatojó esetében 
98 nap, darabolásra szánt, hímivarú 
pulyka esetében pedig 126 nap.

Or. fr

Módosítás 1209
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.2 pont – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) pulykatojó esetében 100 nap. i) darabolásra szánt pulykatojó esetében 
98 nap;

Or. fr

Indokolás

A javasolt minimális kor az egyes tartási módok vonatkozásában a forgalmazási előírásokról 
szóló 543/2008/EK rendelet jelenlegi IV. mellékletében meghatározottakon alapul (lásd a d) 
pontot:„hagyományos szabadtartás”), a rendeletben foglaltakhoz hasonlóan különbséget téve 
a darabolásra szánt és az egészben értékesített pulyka között.

Módosítás 1210
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.2 pont – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) darabolásra szánt, hímivarú pulyka 
esetében 126 nap.

Or. fr

Indokolás

A javasolt minimális kor az egyes tartási módok vonatkozásában a forgalmazási előírásokról 
szóló 543/2008/EK rendelet jelenlegi IV. mellékletében meghatározottakon alapul (lásd a d) 
pontot:„hagyományos szabadtartás”), a rendeletben foglaltakhoz hasonlóan különbséget téve 
a darabolásra szánt és az egészben értékesített pulyka között.

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.2 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tojótyúkoknak szabadtartásra alkalmas 
baromfifajtából kell származniuk.

Or. fr

Módosítás 1212
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.2 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy állomány első ízben történő 
kialakításakor, megújításakor vagy 
átalakításakor, amennyiben ökológiai 
tartású szülőállatok tenyésztése nem áll 
rendelkezésre a szükséges számban, nem 
ökológiai tartású baromfi is bevihető az 
ökológiai baromfitenyésztő 
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termelőegységbe, feltéve, hogy a 
tojástermelés céljából behozott jércék és a 
hústermelés céljából behozott baromfik 
három naposnál nem idősebbek.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.2 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy állomány első ízben történő 
kialakításakor, megújításakor vagy 
átalakításakor, amennyiben ökológiai 
tartású szülőállatok tenyésztése nem áll 
rendelkezésre a szükséges számban, nem 
ökológiai tartású baromfi is bevihető az
ökológiai baromfitenyésztő 
termelőegységbe, feltéve, hogy a 
tojástermelés céljából behozott jércék és a 
hústermelés céljából behozott baromfik 
három naposnál nem idősebbek.

Or. en

Módosítás 1214
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.3 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 

a) a takarmány legalább 40%-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemekkel vagy 
takarmányágazati szereplőkkel 
együttműködve kell előállítani;
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előállítani;

Or. en

Módosítás 1215
Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.3 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

a) a takarmány legalább 40%-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemekkel vagy 
takarmányágazati szereplőkkel
együttműködve kell előállítani;

Or. en

Módosítás 1216
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.3 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

a) a takarmány legalább 20%-ának 
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
más, ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemekkel vagy 
takarmányágazati szereplőkkel
együttműködve kell előállítani;

Or. es
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Módosítás 1217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.3 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

a) a takarmány legalább 20%-ának
elsődlegesen magából a mezőgazdasági 
üzemből kell származnia, vagy ha ez nem 
lehetséges, azt ugyanazon régió más, 
ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemeivel vagy 
takarmányágazati szereplőivel 
együttműködve kell előállítani;

Or. en

Módosítás 1218
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.3 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

a) a takarmány legalább 20%-ának
elsődlegesen magából a mezőgazdasági 
üzemből kell származnia, vagy ha ez nem 
lehetséges, azt ugyanazon régió más, 
ökológiai gazdálkodást folytató 
mezőgazdasági üzemeivel vagy 
takarmányágazati szereplőivel 
együttműködve kell előállítani;

Or. en

Módosítás 1219
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.3 pont – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

a) a takarmány legalább 20%-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.3 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

a) a takarmány legalább 20%-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

Or. en

Módosítás 1221
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.3 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 

a) a takarmány legalább 20%-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
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ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

Or. en

Módosítás 1222
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.3 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

a) a takarmány legalább 20%-ának
magából a mezőgazdasági üzemből kell 
származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt 
ugyanazon régió más, ökológiai 
gazdálkodást folytató mezőgazdasági 
üzemeivel vagy takarmányágazati 
szereplőivel együttműködve kell 
előállítani;

Or. en

Módosítás 1223
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.4 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amikor csak az időjárás és a higiéniai 
feltételek azt lehetővé teszik, a vízi 
szárnyasok részére hozzáférést kell 
biztosítani patakhoz, kacsaúsztatóhoz, 
tóhoz, illetve medencéhez a fajspecifikus 
igények és az állatok jóllétével kapcsolatos 
követelmények kielégítése céljából; amikor 
az időjárási feltételek ezt nem teszik 
lehetővé, hozzáférést kell biztosítani 
számukra vízhez, amelybe a tollazatuk 

b) amikor csak az időjárás és a higiéniai 
feltételek azt lehetővé teszik, a vízi 
szárnyasok részére hozzáférést kell 
biztosítani patakhoz, kacsaúsztatóhoz, 
tóhoz, illetve medencéhez a fajspecifikus 
igények és az állatok jóllétével kapcsolatos 
követelmények kielégítése céljából; amikor 
az időjárási feltételek ezt nem teszik 
lehetővé, hozzáférést kell biztosítani 
számukra vízhez, amelybe a tollazatuk 
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megtisztítása érdekében a fejüket 
belemárthatják;

megtisztítása érdekében a fejüket 
belemárthatják, és elég mély ahhoz, hogy 
elfedje a szemüket és az orrlyukukat, és 
víz kerüljön a testükre;

Or. en

Módosítás 1224
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.4 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a baromfifélék részére életük legalább 
egyharmad részén keresztül hozzáférést 
kell biztosítani a szabadtéri területhez. A 
baromfifélék részére biztosított szabadtéri 
területek nagy részét növényzetnek kell 
borítania, a kifutókat védőlétesítményekkel 
kell ellátni, és lehetővé kell tenni a 
szárnyasok számára, hogy könnyen 
hozzáférhessenek megfelelő számú 
itatóhoz;

c) a baromfifélék részére életük legalább 
egyharmad részén keresztül hozzáférést 
kell biztosítani a szabadtéri területhez. A 
baromfifélék részére biztosított szabadtéri 
területek nagy részét növényzetnek kell 
borítania;

Or. fr

Indokolás

A szabadtéri kifutókon elhelyezett itatók odavonzzák a vadon élő madarakat, és jelentős 
kockázatot hordoznak madárinfluenza esetén. Ezért azokat az Európai Bizottság 
madárinfluenza esetén nem javasolja. Sőt, bizonyos tagállamokban ezeket az itatókat állandó 
jelleggel tiltják. A növényzet, így a cserjék és a fák segítik, hogy a baromfik megpihenjenek a 
szabadtéri kifutókon, további védőlétesítményekre nincs szükség.

Módosítás 1225
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.4 pont – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a baromfifélék részére életük legalább 
egyharmad részén keresztül hozzáférést 
kell biztosítani a szabadtéri területhez. A 
baromfifélék részére biztosított szabadtéri 
területek nagy részét növényzetnek kell 
borítania, a kifutókat védőlétesítményekkel 
kell ellátni, és lehetővé kell tenni a 
szárnyasok számára, hogy könnyen 
hozzáférhessenek megfelelő számú 
itatóhoz;

c) a baromfifélék részére életük legalább 
egyharmad részén keresztül hozzáférést 
kell biztosítani a szabadtéri területhez. A 
baromfifélék részére biztosított szabadtéri 
területek nagy részét növényzetnek kell 
borítania;

Or. xm

Indokolás

A szabadtéri kifutókon lévő itatók odavonzzák a vadmadarakat, ami madárinfluenza-járvány 
idején jelentős kockázatot jelent. Emiatt az Európai Bizottság nem ajánlja ezt, bizonyos 
tagállamok pedig tartósan tiltják is. A növényzet, például a fák és bokrok segítenek a 
baromfiféléknek a szabadtéri területek bővítésében, és nincs szükség más kiegészítő 
védőberendezésre.

Módosítás 1226
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.4 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a baromfi félék részére életük legalább 
egyharmad részén keresztül hozzáférést 
kell biztosítani a szabadtéri területhez. A 
baromfifélék részére biztosított szabadtéri 
területek nagy részét növényzetnek kell 
borítania, a kifutókat védőlétesítményekkel 
kell ellátni, és lehetővé kell tenni a 
szárnyasok számára, hogy könnyen 
hozzáférhessenek megfelelő számú 
itatóhoz;

c) a baromfifélék részére életük legalább 
felében hozzáférést kell biztosítani 
szabadtéri területhez, többek között 
legelőhöz, illetve erdőterülethez. A 
baromfifélék részére biztosított szabadtéri 
területek nagy részét növényzetnek kell 
borítania, a kifutókat olyan
védőlétesítményekkel kell ellátni, ahol az 
állatok elrejtőzhetnek és kapirgálhatnak,
és lehetővé kell tenni számukra, hogy 
könnyen hozzáférhessenek megfelelő 
számú itatóhoz;

Or. en
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Módosítás 1227
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.4 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a baromfi félék részére életük legalább 
egyharmad részén keresztül hozzáférést 
kell biztosítani a szabadtéri területhez. A 
baromfifélék részére biztosított szabadtéri 
területek nagy részét növényzetnek kell 
borítania, a kifutókat védőlétesítményekkel 
kell ellátni, és lehetővé kell tenni a 
szárnyasok számára, hogy könnyen 
hozzáférhessenek megfelelő számú 
itatóhoz;

c) a baromfifélék részére életük legalább 
egyharmad részén keresztül és állandó 
jelleggel hozzáférést kell biztosítani a 
szabadtéri területhez attól kezdve, hogy 
tollazatuk teljesen kifejlődött. A 
baromfifélék részére biztosított szabadtéri 
területek nagy részét egynyári vagy évelő
növényzetnek kell borítania, a kifutókat 
védőlétesítményekkel kell ellátni, és 
lehetővé kell tenni a szárnyasok számára, 
hogy könnyen hozzáférhessenek megfelelő 
számú itatóhoz;

Or. en

Indokolás

A piactorzulás elkerülése érdekében mind a meglévő jogszabályokat, mind az új javaslatot 
tovább kell harmonizálni. Pontosítani kell, hogy mi volt a szándéka „az életük legalább 
egyharmad részén át” megfogalmazásnak, és a piac lehetséges torzulásának minimalizálása 
érdekében meg kell határozni a növényzetre vonatkozó követelményeket. A különböző 
értelmezések a baromfitenyésztésben ahhoz vezetnek, hogy bizonyos tagállamok állatonként 
50%-kal több szabadtéri területet írnak elő, mint mások.

Módosítás 1228
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.4 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha a baromfit az uniós jogszabályok 
alapján elrendelt korlátozások vagy 
kötelezettségek miatt zárt térben tartják, a 
megfelelő mennyiségű szálastakarmányhoz 
és a megfelelő anyagokhoz való 

d) ha a baromfit többek között az uniós 
jogszabályok alapján elrendelt 
kötelezettségek miatt zárt térben tartják, 
fedett karámhoz (kültéri kifutóhoz) való 
hozzáférést, valamint a megfelelő 
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folyamatos hozzáférést kell biztosítani a 
baromfi etológiai szükségleteinek 
kielégítése céljából.

mennyiségű szálastakarmányhoz és a 
megfelelő anyagokhoz való folyamatos 
hozzáférést kell biztosítani a baromfi 
etológiai szükségleteinek kielégítése 
céljából. A kültéri kifutóhoz való 
hozzáférés csak rossz időjárási 
körülmények miatt korlátozható.

Or. en

Módosítás 1229
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.4 pont – 1 bekezdés – e pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a padlóterület legalább egyharmada
legyen tömör, vagyis nem rúd- vagy 
rácspadozatú, és legyen fedve 
alomanyaggal, például szalmával, 
fűrészporral, homokkal vagy tőzeggel;

i) a teljes padlóterület legyen tömör, vagyis 
nem rúd- vagy rácspadozatú, és legyen 
fedve alomanyaggal, például szalmával, 
fűrészporral, homokkal vagy tőzeggel;

Or. en

Módosítás 1230
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.4 pont – 1 bekezdés – e pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a 2.4.5. pontban található, a 
baromfifélék tartásához meghatározott 
minimális bel- és kültéri alapterületet, 
valamint az elhelyezés egyéb jellemzőit 
rögzítő táblázatban leírtaknak megfelelően 
a csoport és a baromfi méretével arányos 
méretű és számú ülőrúdnak kell lennie;

iii. a 2.4.5. pontban található, a 
baromfifélék tartásához meghatározott 
minimális bel- és kültéri alapterületet, 
valamint az elhelyezés egyéb jellemzőit 
rögzítő táblázatban leírtaknak megfelelően 
a csoport és a baromfi méretével arányos 
méretű és számú ülőrúdnak kell lennie.
Tenyészmadarak, jércék és brojlercsirkék 
számára ülőrudakat is kell biztosítani. 
Adott esetben szalmagolyókat és 
csipegetésre alkalmas anyagot is 
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biztosítani kell. A pulykák számára 
megemelt emelvényt is ki kell alakítani.

Or. en

Módosítás 1231
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.4 pont – 1 bekezdés – e pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az épület külső részét, ideértve a fedett 
karámot is, a baromfi méretének megfelelő 
ki- és bejárati nyílásokkal kell ellátni, 
melyek kötelező hossza összesen legalább 
4 m az épület baromfi számára 
rendelkezésre álló területének minden 100 
m2-ére számítva. Ha van fedett karám, a
karám és az épület közötti belső nyílások 
kötelező hossza összesen legalább 2 m az 
épület területének minden 100 m²-ére 
számítva. A fedett karámhoz a nap 24 
órájában biztosítani kell a hozzáférést;

iv. az épület külső részét, ideértve a fedett 
karámot is, a baromfi méretének megfelelő 
ki- és bejárati nyílásokkal kell ellátni, 
melyek kötelező hossza összesen legalább 
4 m az épület baromfi számára 
rendelkezésre álló területének minden 100 
m2-ére számítva. A karám és az épület 
közötti belső nyílások kötelező hossza 
összesen legalább 2 m az épület területének 
minden 100 m²-ére számítva. A fedett 
karámhoz a nap 24 órájában biztosítani kell 
a hozzáférést;

Or. en

Módosítás 1232
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.4 pont – 1 bekezdés – e pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az épület külső részét, ideértve a fedett 
karámot is, a baromfi méretének megfelelő 
ki- és bejárati nyílásokkal kell ellátni, 
melyek kötelező hossza összesen legalább 
4 m az épület baromfi számára 
rendelkezésre álló területének minden 100 
m2-ére számítva. Ha van fedett karám, a 
karám és az épület közötti belső nyílások 
kötelező hossza összesen legalább 2 m az 

iv. az épület külső részét, ideértve a fedett 
karámot is, a baromfi méretének megfelelő 
ki- és bejárati nyílásokkal kell ellátni, 
melyek kötelező hossza összesen legalább 
4 m az épület baromfi számára 
rendelkezésre álló területének minden 100 
m2-ére számítva. Ha van fedett karám, a 
karám és az épület közötti belső nyílások 
kötelező hossza összesen legalább 1,5 m az 
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épület területének minden 100 m²-ére 
számítva. A fedett karámhoz a nap 24 
órájában biztosítani kell a hozzáférést;

épület területének minden 100 m²-ére 
számítva. A fedett karámhoz a nap 24 
órájában biztosítani kell a hozzáférést;

Or. en

Indokolás

A karám és az épület közötti nyílást az épület területének minden 100 m²-ére számítva 1,5 
méterre kell korlátozni a huzat és az épületben tartózkodó állatokra nézve esetleg halálos 
kimenetelű flokuláció csökkentése érdekében. A huzat baromfitenyészeteken belüli káros 
hatása láthatólag nagy problémát jelent az északi országokban.

Módosítás 1233
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.4 pont – 1 bekezdés – e pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a többszintes rendszerek a földszintet is 
beleszámolva legfeljebb három szinttel 
rendelkezhetnek. A szintek vagy közbenső 
területek, így például a fészkelőhelyek 
között legfeljebb 1 m távolság lehet. A 
felsőbb szintekről egy automatizált 
rendszer segítségével el kell tudni 
távolítani a trágyát;

törölve

Or. it

Módosítás 1234
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.4 pont – 1 bekezdés – e pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a többszintes rendszerek a földszintet is 
beleszámolva legfeljebb három szinttel 
rendelkezhetnek. A szintek vagy közbenső 
területek, így például a fészkelőhelyek 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)



PE560.821v01-00 46/46 AM\1066371HU.doc

HU

között legfeljebb 1 m távolság lehet. A 
felsőbb szintekről egy automatizált 
rendszer segítségével el kell tudni 
távolítani a trágyát;

Or. es

Indokolás

A „többszintes” a megfelelő kifejezés.

Módosítás 1235
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.4 pont – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az épületekből ki kell üríteni az 
állományt minden felnevelt baromficsoport 
után. Ekkor az épületeket és 
berendezéseket meg kell tisztítani, és ki 
kell fertőtleníteni. Ezen túlmenően, miután 
egy baromficsoport felnevelése 
befejeződött, a kifutókat egy bizonyos, a 
tagállamok által meghatározandó 
időtartamig a növényzet pótlódása 
érdekében üresen kell hagyni. Ezek a 
követelmények nem alkalmazandók, ha a 
baromfi nevelése nem turnusokban 
történik, nem kifutókban tartják, és egész 
nap szabadon van.

g) az épületekből ki kell üríteni az 
állományt minden felnevelt baromficsoport 
után. Ekkor az épületeket és 
berendezéseket meg kell tisztítani, és ki 
kell fertőtleníteni. Ezen túlmenően, miután 
egy baromficsoport felnevelése 
befejeződött, a kifutókat egy bizonyos, a 
tagállamok által meghatározandó 
időtartamig a növényzet pótlódása 
érdekében üresen kell hagyni. Ezek a 
követelmények nem alkalmazandók, ha a 
baromfi nevelése nem turnusokban 
történik, nem kifutókban tartják, és egész 
nap szabadon van. A baromfik részére 
biztosított szabadtéri területeket állandó 
jelleggel lehet használni, feltéve, hogy a 
terület legalább 50%-át egynyári vagy 
évelő növényzet borítja. Fák és nyílt terek 
keveréke engedélyezett.

Or. en

Indokolás

Az ökológiai gazdálkodással foglalkozó bizottsági szakértők szerint a baromfik számára 
legvonzóbb szabadtéri területeket vegyes növényzet borítja. Ha a növényzet vonzó, felesleges 
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a területeket üresen hagyni azért, hogy a növényzet újranőjön. Jelenleg a szabályokat teljesen 
különbözően értelmezik, ennek következtében a tagállamokban erősen eltérőek a körülmények.

Módosítás 1236
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4.5. Állománysűrűség 2.4.5. Istállótrágya 

Or. fr

Indokolás

A szöveg és a cím nem egyértelmű. Célszerű lenne világossá tenni annak megjelölésével, hogy 
az istállótrágyáról van szó, utalva a hatályos irányelvre. Valamennyi tagállam környezeti 
problémáinak megfelelően kiigazította a nitrátokról szóló irányelvet. Meg kell hagyni e 
nemzeti rendelkezések alapulvételének lehetőségét, amint azt az ökológiai termelésről szóló 
hatályos rendelet előirányozza (a 889/2008/EK rendelet 15. cikke).

Módosítás 1237
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.5 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állatok hektáronkénti megengedett 
legnagyobb létszámára az alábbi 
korlátozások vonatkoznak:

Az istállótrágya hektáronkénti legnagyobb 
mennyiségének meg kell felelnie a 
mezőgazdasági terület egy hektárjára 
számított évenkénti 170 kg-os 
szervesnitrogén-határértéknek. Ezért az 
állatok hektáronkénti megengedett 
legnagyobb létszámára az alábbi 
korlátozások vagy a 91/676/EGK irányelv 
alkalmazásában elfogadott megfelelő 
nemzeti rendelkezések alapján számított 
értékek vonatkoznak:

Or. fr
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Indokolás

A szöveg és a cím nem egyértelmű. Célszerű lenne világossá tenni annak megjelölésével, hogy 
az istállótrágyáról van szó, utalva a hatályos irányelvre. Valamennyi tagállam környezeti 
problémáinak megfelelően kiigazította a nitrátokról szóló irányelvet. Meg kell hagyni e 
nemzeti rendelkezések alapulvételének lehetőségét, amint azt az ökológiai termelésről szóló 
hatályos rendelet előirányozza (a 889/2008/EK rendelet 15. cikke).

Módosítás 1238
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.5 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állatok hektáronkénti megengedett 
legnagyobb létszámára az alábbi 
korlátozások vonatkoznak:

Az állatok hektáronkénti megengedett 
legnagyobb létszámára a következő 
táblázatban meghatározott alábbi
korlátozások vonatkoznak: Adott esetben 
az állatok csoportonkénti és istállónkénti 
számát is meg kell határozni annak 
érdekében, hogy a viselkedésükre 
vonatkozó követelmények teljesüljenek. A 
baromfifélék esetében a maximális 
csoportméretnek megfelelőnek kell lennie 
annak biztosításához, hogy a madarak 
felismerjék a csoport valamennyi tagját, 
és viszonyt alakítsanak ki velük. E 
korlátozásokat szükség esetén finomítani 
kell annak biztosítása érdekében, hogy 
tükrözzék a növekedési ütemmel 
kapcsolatos követelményeket. Továbbá ha 
ideiglenesen korlátozni kell a szabadtéri 
területekhez való hozzáférést, akkor 
csökkentett állománysűrűséget kell 
meghatározni.

Or. en

Módosítás 1239
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.5 pont – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állatok hektáronkénti megengedett 
legnagyobb létszámára az alábbi 
korlátozások vonatkoznak:

Az állatok hektáronkénti megengedett 
legnagyobb létszámára az alábbi 
korlátozások vagy a 91/676/EGK irányelv 
alkalmazásában elfogadott megfelelő 
nemzeti rendelkezések alapján számított 
értékek vonatkoznak:

Or. fr

Módosítás 1240
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.5 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

A Gallus gallus fajhoz tartozó madarak esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint az 

elhelyezés egyéb jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

Tenyészállatok/
szülők

Fiatal állomány Hízómadarak Kappanok Tojó-
tyúkok

Kor Tenyész-
madarak 

Jércék
0–8 hét

9–18 hetes 
jércék

Indító 
táppal 
etetett
0–21 nap

Befejező 
táppal etetett
22–81 nap

22–150
nap

Tojó-
tyúkok 19 
hetes 
kortól

Állománysűrű
ségi mutató 
(madarak 
száma a 
hasznos 
alapterület m2-
ére vetítve) 
rögzített vagy 
mobil épületek 
esetében

6 madár 24 madár, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

15 madár, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

20 madár, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

10 madár, 
legfeljebb 21
kg élősúly/m²

10 madár, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

6 madár

Ülőrúd hossza 
(cm)

18

Többszintes 
rendszerek 
kiegészítő 
korlátai a 
földszinti 
terület m2-ére 
vetítve (a 
fedett karámot 

9 madár 36 madár a 
fedett 
karámot 
figyelmen 
kívül 
hagyva

22 madár Tárgytalan 9 madár
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is beleértve, 
ha biztosított a 
24 órás 
hozzáférés)
Állomány 
méretkorlátai

3 000 a 
hímivarú 
állatokat is 
beleértve

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

Szabadtéri 
kifutó 
állománysűrűs
égi mutató 
(m2/madár), 
feltéve, hogy a 
170 kg 
N/hektár/év 
határérték 
túllépésére 
nem kerül sor

4 1 4 1 4 4 4

* 3 x 3000-es vagy 2 x 4800-as csoportokra is felosztható

Módosítás
A Gallus gallus fajhoz tartozó madarak esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint az 

elhelyezés egyéb jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

Tenyészállato
k/szülők

Fiatal állomány Hízómadarak Kappanok Tojó-
tyúkok

Kor Tenyész-
madarak 

Jércék
0–8 hét

9–18 hetes 
jércék

Indító 
táppal 
etetett
0–28 nap

Befejező 
táppal etetett
22–91 nap

91–150
nap

Tojó-
tyúkok 19 
hetes 
kortól

Állománysűrű
ségi mutató 
(madarak 
száma a 
hasznos 
alapterület m2-
ére vetítve) 
rögzített vagy 
mobil épületek 
esetében

24 madár, 
legfeljebb 25
kg 
élősúly/m²

16 madár, 
legfeljebb 
25 kg 
élősúly/m²

20 madár, 
legfeljebb 
25 kg 
élősúly/m²

10 madár, 
legfeljebb 25
kg élősúly/m² 
Ugyanakkor 
olyan 
mozgatható 
ólak esetében, 
ahol a padozat 
területe nem 
haladja meg a 
150 m2-t, és 
amelyek 
éjszakára 
nyitva 
maradnak, a 
telepítési 
sűrűség 16-ig 
fokozható, m2-
enként 
legfeljebb 
30 kg 
élőtömeggel

6,5 madár, 
legfeljebb 
35 kg 
élősúly/m²

9
madár/m2

hasznosíth
ató terület 
a fedett 
karámot 
figyelmen 
kívül 
hagyva

Ülőrúd hossza 15
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(cm)

Többszintes 
rendszerek 
kiegészítő 
korlátai a 
földszinti 
terület m2-ére 
vetítve (a 
fedett karámot 
is beleértve, 
ha biztosított a 
24 órás 
hozzáférés)

36 madár a 
fedett 
karámot 
figyelmen 
kívül hagyva

24 madár Tárgytalan 9 madár

Állomány 
méretkorlátai

10 000* 10 000 Baromfita
rtó 
épületenké
nt 
legfeljebb 
1 állomány 
és termelő-
egységen-
ként 4 
épület

Baromfitartó 
épületenként 
legfeljebb 1 
állomány és 
termelő-
egységenként 
4 épület

Baromfi-
tartó 
épületen-
ként 
legfeljebb 
1 állomány 
és termelő-
egységen-
ként 4 
épület

Baromfi-
tartó 
épületen-
ként 
legfeljebb 
3 000 és 
9 000 és 
üzemen-
ként 
legfeljebb 
18 000

Szabadtéri 
kifutó 
állománysűrűs
égi mutató 
(m2/madár), 
feltéve, hogy a 
170 kg 
N/hektár/év 
határérték 
túllépésére 
nem kerül sor

4 1 2 4 4

* 3 x 3000-es vagy 2 x 4800-as csoportokra is felosztható

Or. fr

Módosítás 1241
Michel Dantin and Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.5 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

A Gallus gallus fajhoz tartozó madarak esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint az 

elhelyezés egyéb jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

Tenyészállatok/
szülők

Fiatal állomány Hízómadarak Kappanok Tojótyúkok
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Kor Tenyész-
madarak 

Jércék
0–8 hét

9–18 hetes 
jércék

Indító 
táppal 
etetett
0–21 nap

Befejező 
táppal etetett
22–81 nap

22–150
nap

Tojótyúkok 
19 hetes 
kortól

Állomány-
sűrűségi 
mutató 
(madarak 
száma a 
hasznos 
alapterület m2-
ére vetítve) 
rögzített vagy 
mobil épületek 
esetében

6 madár 24 madár, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

15 madár, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

20 madár, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

10 madár, 
legfeljebb 21
kg élősúly/m²

10 madár, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

6 madár

Ülőrúd hossza 
(cm)

18

Többszintes 
rendszerek 
kiegészítő 
korlátai a 
földszinti 
terület m2-ére 
vetítve (a 
fedett karámot 
is beleértve, 
ha biztosított a 
24 órás 
hozzáférés)

9 madár 36 madár a 
fedett 
karámot 
figyelmen 
kívül 
hagyva

22 madár Tárgytalan 9 madár

Állomány 
méretkorlátai

3 000 a 
hímivarú 
állatokat is 
beleértve

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

Szabadtéri 
kifutó 
állománysűrűs
égi mutató 
(m2/madár), 
feltéve, hogy a 
170 kg 
N/hektár/év 
határérték 
túllépésére 
nem kerül sor

4 1 4 1 4 4 4

* 3 x 3000-es vagy 2 x 4800-as csoportokra is felosztható

Módosítás
A Gallus gallus fajhoz tartozó madarak esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint az 

elhelyezés egyéb jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

Tenyészállato
k/szülők

Fiatal állomány Hízómadarak Kappanok Tojótyúkok

Kor Tenyész-
madarak 

Jércék
0–8 hét

9–18 hetes 
jércék

Indító 
táppal 

Befejező 
táppal etetett

91–150
nap

Tojótyúkok 
19 hetes 
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etetett
0–28 nap

28–91 nap kortól

Állománysűrű
ségi mutató 
(madarak 
száma a 
hasznos 
alapterület m2-
ére vetítve) 
rögzített vagy 
mobil épületek 
esetében

6 madár 24 madár, 
legfeljebb 25
kg 
élősúly/m²

16 madár, 
legfeljebb 
25 kg 
élősúly/m²

20 madár, 
legfeljebb 
25 kg 
élősúly/m²

10 madár, 
legfeljebb 25
kg élősúly/m²

6,25
madár, 
legfeljebb 
35 kg 
élősúly/m²

9 madár/m2

hasznosít-
ható terület 
a fedett 
karámot 
figyelmen 
kívül hagyva

Ülőrúd hossza 
(cm)

15

Többszintes 
rendszerek 
kiegészítő 
korlátai a 
földszinti 
terület m2-ére 
vetítve (a 
fedett karámot 
is beleértve, 
ha biztosított a 
24 órás 
hozzáférés)

9 madár 36 madár a 
fedett 
karámot 
figyelmen 
kívül hagyva

24 madár Tárgytalan 9 madár

Állomány 
méretkorlátai

3 000 a 
hímivarú 
állatokat is 
beleértve

10 000* 10 000 10 000* 4 800 2 500 Épületen-
ként 
legfeljebb
3 000 és 
9 000 és 
üzemenként 
legfeljebb 
18 000

A gazdaság 
méretkorlátai

Baromfitartó épületenként legfeljebb 1 
állomány és termelőegységenként 
legfeljebb 4 épület

Szabadtéri 
kifutó 
állománysűrűs
égi mutató 
(m2/madár), 
feltéve, hogy a 
170 kg 
N/hektár/év 
határérték 
túllépésére 
nem kerül sor

4 1 2 4 4

* 3 x 3000-es vagy 2 x 4800-as csoportokra is felosztható

Or. fr

Módosítás 1242
Fredrick Federley
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.5 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

A Gallus gallus fajhoz tartozó madarak esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint az 

elhelyezés egyéb jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

Tenyészállatok/
szülők

Fiatal állomány Hízómadarak Kappanok Tojótyúkok

Életkor Tenyész-
madarak 

0-8 hetes 
jércék

9-18 hetes 
jércék

Indító 
táppal 
etetett 0–
21 nap

Befejező 
táppal etetett 
22–81 nap

22–150 
nap

Tojótyúkok 
19 hetes 
kortól

Állománysű
rűségi 
mutató 
(madarak 
száma a 
hasznos 
alapterület 
m2-ére 
vetítve) 
rögzített 
vagy mobil 
épületek 
esetében

6 madár 24 madár, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

15 madár, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

20 
madár, 
legfeljeb
b 21 kg 
élősúly/
m²

10 madár, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

10 madár, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

6 madár

Ülőrúd hossza 
(cm)

18

Többszintes 
rendszerek 
kiegészítő 
korlátai a 
földszinti 
terület m2-
ére vetítve 
(a fedett 
karámot is 
beleértve, 
ha 
biztosított a 
24 órás 
hozzáférés)

9 madár 36 madár a 
fedett 
karámot 
figyelmen 
kívül 
hagyva

22 madár Tárgytalan 9 madár

Állomány 
méretkorlátai

3 000 a 
hímivarú 
állatokat is 
beleértve

10,000* 3 300 10,000* 4 800 2 500 3 000
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Szabadtéri 
kifutó 
állománysűr
űségi 
mutató 
(m2/madár), 
feltéve, 
hogy a 170 
kg 
N/hektár/év 
határérték 
túllépésére 
nem kerül 
sor

4 1 4 1 4 4 4

* 3 x 3000-es vagy 2 x 4800-as csoportokra is felosztható

Módosítás
A Gallus gallus fajhoz tartozó madarak esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint az 

elhelyezés egyéb jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

Tenyészállatok/
szülők

Fiatal állomány Hízómadarak Kappanok Tojótyúkok

Életkor Tenyész-
madarak 

0-8 hetes 
jércék

9-18 hetes 
jércék

Indító 
táppal 
etetett 0–
21 nap

Befejező 
táppal etetett 
22–81 nap

Életkor Tenyész-
madarak 

Állománysű
rűségi 
mutató 
(madarak 
száma a 
hasznos 
alapterület 
m2-ére 
vetítve) 
rögzített 
vagy mobil 
épületek 
esetében

6 madár legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

15
madár/m²

legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

10 madár/m² Állománys
űrűségi 
mutató 
(madarak 
száma a 
hasznos 
alapterület 
m2-ére 
vetítve) 
rögzített 
vagy mobil 
épületek 
esetében

6 madár

Ülőrúd hossza 
(cm)

18

Többszintes 
rendszerek 
kiegészítő 
korlátai a 
földszinti 
terület m2-
ére vetítve 

9 madár 36 madár a 
fedett 
karámot 
figyelmen 
kívül 
hagyva

22 madár Tárgytalan 9 madár
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(a fedett 
karámot is 
beleértve, 
ha 
biztosított a 
24 órás 
hozzáférés)

Állomány 
méretkorlátai

3 000 a 
hímivarú 
állatokat is 
beleértve

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

Szabadtéri 
kifutó 
állománysűr
űségi 
mutató 
(m2/madár), 
feltéve, 
hogy a 170 
kg 
N/hektár/év 
határérték 
túllépésére 
nem kerül 
sor

4 1 4 1 4 4 4

* 3 x 3000-es vagy 2 x 4800-as csoportokra is felosztható

Or. en

Módosítás 1243
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.5 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

A Gallus gallus fajhoz tartozó madarak esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint az 

elhelyezés egyéb jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

Tenyészállatok/
szülők

Fiatal állomány Hízómadarak Kappanok Tojótyúkok

Életkor Tenyészmadarak 0–8 hetes
jércék

9-18 hetes 
jércék

Indító 
táppal 
etetett
0–21 nap

Befejező 
táppal etetett
22–81 nap

22–150 
nap

Tojótyúkok 
19 hetes 
kortól

Állomány- 6 madár 24 madár, 15 madár, 20 madár, 10 madár, 10 madár, 6 madár
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sűrűségi 
mutató 
(madarak 
száma a 
hasznos 
alapterület 
m2-ére 
vetítve) 
rögzített vagy 
mobil épületek 
esetében

legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

legfeljebb 21 
kg élősúly/m²

legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

Ülőrúd hossza 
(cm)

18

Többszintes 
rendszerek 
kiegészítő 
korlátai a 
földszinti 
terület m2-ére 
vetítve (a 
fedett karámot 
is beleértve, 
ha biztosított a 
24 órás 
hozzáférés)

9 madár 36 madár 
a fedett 
karámot 
figyelmen 
kívül 
hagyva

22 madár Tárgytalan 9 madár

Állomány 
méretkorlátai

3 000 a 
hímivarú 
állatokat is 
beleértve

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

Szabadtéri 
kifutó 
állomány-
sűrűségi 
mutató 
(m2/madár), 
feltéve, hogy a 
170 kg 
N/hektár/év 
határérték 
túllépésére 
nem kerül sor

4 1 4 1 4 4 4

* 3 x 3000-es vagy 2 x 4800-as csoportokra is felosztható

Módosítás
A Gallus gallus fajhoz tartozó madarak esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint az 

elhelyezés egyéb jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

Tenyészállatok/
szülők

Jércék Hízómadarak Kappanok Tojótyúkok

Életkor Tenyészmadarak Indító 
táppal 
etetett

Befejező 
táppal 
etetett

22–150 nap Tojótyúko
k 19 hetes 
kortól

Állomány- 6 madár 15 madár, 15 madár, 20 madár, 10 madár, 10 madár, 6 madár
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sűrűségi 
mutató 
(madarak 
száma a 
hasznos 
alapterület 
m2-ére 
vetítve) 
rögzített vagy 
mobil épületek 
esetében

legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

legfeljebb 21 
kg élősúly/m²

legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m²

Ülőrúd hossza 
(cm)

18

Többszintes 
rendszerek 
kiegészítő 
korlátai a 
földszinti 
terület m2-ére 
vetítve (a 
fedett karámot 
is beleértve, 
ha biztosított a 
24 órás 
hozzáférés)

12 madár 21 kg 
élősúly/m2

21 kg 
élősúly/m2

Tárgytalan 12 madár

Állomány 
méretkorlátai

3 000 a 
hímivarú 
állatokat is 
beleértve

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

Szabadtéri 
kifutó 
állománysűrűs
égi mutató 
(m2/madár), 
feltéve, hogy a 
170 kg 
N/hektár/év 
határérték 
túllépésére 
nem kerül sor

4 1 1 1 1 4 4

* 3 x 3000-es vagy 2 x 4800-as csoportokra is felosztható

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1244
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.5 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg
A nem Gallus gallus fajhoz tartozó madarak esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint 

az elhelyezés egyéb jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

Pulyka Liba Kacsa Gyöngy-
tyúk

Típus Hímivarú Nőivarú Vala-
mennyi

Pekingi Hímivarú 
pézsma-
kacsa

Nőivarú 
pézsma-
kacsa

Tőkés réce Vala-
mennyi

Állomány-
sűrűségi mutató 
(madarak száma 
a hasznos 
alapterület m2-
ére vetítve) 
rögzített vagy 
mobil épületek 
esetében

10, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m2

10, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m2

10, 
legfeljeb
b 21 kg 
élősúly/
m2

10, 
legfeljeb
b 21 kg 
élősúly/m
2

10, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m2

10, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m2

10, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m2

10, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m2

Ülőrúd (cm) 40 40 Tárgytal
an

Tárgytal
an

40 40 Tárgytalan 20

Állomány 
méretkorlátai

2 500 2 500 2 500 4 000 
nőivarú

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
hímivarú

Szabadtéri 
állomány-
sűrűségi mutató 
(m2/madár), 
feltéve, hogy a 
170 kg 
N/hektár/év 
határérték 
túllépésére nem 
kerül sor

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

Módosítás
A nem Gallus gallus fajhoz tartozó madarak esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint 

az elhelyezés egyéb jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

Pulyka Liba Kacsa Gyöngy-
tyúk

Típus Hím-
ivarú

Nőivarú Vala-
mennyi

Pekingi Hímivarú 
pézsma-
kacsa

Nőivarú 
pézsma-
kacsa

Tőkés réce Vala-
mennyi

Indítótáp etetésének 0–63 0–63 nap 0–35 0–26 nap 0–35 nap 0–35 nap 0–35 nap 0–28 nap
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időszaka nap nap
Állománysűrűségi 
mutató (madarak 
száma a hasznos 
alapterület m2-ére 
vetítve) rögzített 
vagy mobil épületek 
esetében

6,5, 
legfel-
jebb 35
kg 
élősúly/
m2

6,25, 
legfel-
jebb 35
kg
élősúly/m
2

5, legfel-
jebb 30
kg 
élősúly/
m2

8, 
legfeljeb
b 35 kg 
élősúly/m
2

8, 
legfeljebb 
35 kg 
élősúly/m2

10, 
legfeljebb 
25 kg 
élősúly/m2

8, 
legfeljebb 
35 kg 
élősúly/m2

13, 
legfeljebb 
25 kg 
élősúly/m2

Belső 
állománysűrűség 
(madár/m2

hasznosítható 
terület) legfeljebb 
150m2-es padlózatú 
mobil épületek 
esetében

16, legfeljebb 30 kg élősúly/m2

Állomány 
méretkorlátai

2 500 2 500 2 500 4 000 
nőivarú

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
hímivarú

Állattartó egységek 
méretkorlátai

Baromfitartó épületenként legfeljebb 1 állomány és termelőegységenként legfeljebb 4 épület

Szabadtéri 
állománysűrűségi 
mutató (m2/madár), 
feltéve, hogy a 170 
kg N/hektár/év 
határérték túllépésére 
nem kerül sor

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Indokolás

A javasolt szabályok célja a különböző tagállamok gyakorlataihoz való jobb igazodás és a 
hagyományos gazdaságok átállásának elősegítése az állatjólét magas szintjének biztosítása 
mellett.

Módosítás 1245
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.5 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg
A nem Gallus gallus fajhoz tartozó madarak esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint 

az elhelyezés egyéb jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

Pulyka Liba Kacsa Gyöngytyú
k

Típus Hímivarú Nőivarú Vala-
mennyi

Pekingi Hímivarú 
pézsma-

Nőivarú 
pézsma-

Tőkés réce Vala-
mennyi
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kacsa kacsa
Állomány-
sűrűségi mutató 
(madarak száma 
a hasznos 
alapterület m2-
ére vetítve) 
rögzített vagy 
mobil épületek 
esetében

10, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m2

10, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m2

10, 
legfel-
jebb 21
kg 
élősúly/
m2

10, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m
2

10, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m2

10, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m2

10, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m2

10, 
legfeljebb 
21 kg 
élősúly/m2

Ülőrúd (cm) 40 40 Tárgyta-
lan

Tárgyta-
lan

40 40 Tárgytalan 20

Állomány 
méretkorlátai

2 500 2 500 2 500 4 000 
nőivarú
3 200 
hímivarú

3 200 4 000 3 200 5 200

Szabadtéri 
állomány-
sűrűségi mutató 
(m2/madár), 
feltéve, hogy a 
170 kg 
N/hektár/év 
határérték 
túllépésére nem 
kerül sor

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

Módosítás
A nem Gallus gallus fajhoz tartozó madarak esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint 

az elhelyezés egyéb jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

Pulyka Liba Kacsa Gyöngy-
tyúk

Típus Hímivarú Nőivarú Vala-
mennyi

Pekingi Hímivarú 
pézsma-
kacsa

Nőivarú 
pézsma-
kacsa

Tőkés réce Vala-
mennyi

Indítótáp 
etetésének 
időszaka

0–63 nap 0–63 nap 0–35
nap

0–26 nap 0–35 nap 0–35 nap 0–35 nap 0–28 nap

Állomány-
sűrűségi mutató 
(madarak száma 
a hasznos 
alapterület m2-
ére vetítve) 
rögzített vagy 
mobil épületek 
esetében

6,25, 
legfeljebb 
35 kg 
élősúly/m2

6,25, 
legfeljebb 
35 kg 
élősúly/m2

5, legfel-
jebb 30
kg 
élősúly/
m2

8, 
legfeljebb 
35 kg 
élősúly/m
2

8, 
legfeljebb 
35 kg 
élősúly/m2

10, 
legfeljebb 
25 kg 
élősúly/m2

8, 
legfeljebb 
35 kg 
élősúly/m2

13, 
legfeljebb 
25 kg 
élősúly/m2

Belső 
állomány-
sűrűség 
(madár/m2

hasznosítható 
terület) 
legfeljebb 
150m2-es 
padlózatú mobil 

16, legfeljebb 30 kg élősúly/m2
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épületek 
esetében
Állomány 
méretkorlátai

2 500 2 500 2 500 4 000 
nőivarú

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
hímivarú

Állattartó 
egységek 
méretkorlátai

Baromfitartó épületenként legfeljebb 1 állomány és termelőegységenként legfeljebb 4 épület

Szabadtéri 
állomány-
sűrűségi mutató 
(m2/madár), 
feltéve, hogy a 
170 kg 
N/hektár/év 
határérték 
túllépésére nem 
kerül sor

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Módosítás 1246
Norbert Lins, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.5 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy baromfitartó épületben legfeljebb 
3000 tojótyúkot lehet elhelyezni. A fiatal 
baromfik tekintetében különleges 
szabályok alkalmazandók.

Or. de

Módosítás 1247
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.5 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) bármilyen termelőegység hízóbaromfi-
tenyésztéshez használt épületeinek teljes 
hasznos alapterülete legfeljebb 1 920 m2
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lehet.

Or. fr

Indokolás

A minimális méret megfelel a szabadtéri kifutók esetében alkalmazott állománysűrűségnek, 
azaz 4 m2 megszorozva 4 800 baromfival (a II. melléklet II. részének 2.4.5. pontjában a 
hízómadarak állományára vonatkozóan meghatározott méretkorlát), ami 1 920 m2-t tesz ki.

Módosítás 1248
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.5 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) bármilyen termelőegység hízóbaromfi-
tenyésztéshez használt épületeinek teljes 
hasznos alapterülete legfeljebb 1 920 m2

lehet;

Or. fr

Módosítás 1249
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.5 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a tojótyúkok száma 
termelőegységenként legfeljebb 18 000 és 
baromfitartó épületenként legfeljebb 
9 000 lehet.

Or. fr

Módosítás 1250
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.6 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a baromfifélék részére életük legalább 
egyharmad részén keresztül hozzáférést 
kell biztosítani a szabadtéri területhez. A 
szabadtéri területekhez való napközbeni 
folyamatos hozzáférést attól a legkorábbi 
életkortól biztosítani kell, amelyben ez 
gyakorlatilag lehetséges, és amikor ezt az 
élettani és a fizikai körülmények lehetővé 
teszik, az uniós jogszabályok alapján 
elrendelt korlátozások kivételével;

a) a tojótyúkok és a hízóbaromfik részére 
életük legalább egyharmad részén keresztül 
hozzáférést kell biztosítani a szabadtéri 
területhez, az uniós jogszabályok alapján 
elrendelt korlátozások kivételével;

Or. fr

Indokolás

Egészségügyi okokból nem biztosítható hozzáférés a szabadtéri területhez a 18 hetesnél 
fiatalabb, később tojótyúkokká váló jércék számára (nem biztosított az átoltottság, és fennáll a 
tojáson megjelenő szalmonella és mikroplazmák kockázata). Mivel a jérceszakasz a tyúk 
életének egyharmadát teszi ki, ezek a rendelkezések nem akadályozzák, hogy az állatok életük 
nagyobb részében hozzáférjenek a szabadtéri területhez.

Módosítás 1251
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.6 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a baromfifélék részére életük legalább 
egyharmad részén keresztül hozzáférést 
kell biztosítani a szabadtéri területhez. A 
szabadtéri területekhez való napközbeni 
folyamatos hozzáférést attól a legkorábbi 
életkortól biztosítani kell, amelyben ez 
gyakorlatilag lehetséges, és amikor ezt az 
élettani és a fizikai körülmények lehetővé 
teszik, az uniós jogszabályok alapján 
elrendelt korlátozások kivételével;

a) a tojótyúkok és a hízóbaromfik részére 
életük legalább egyharmad részén keresztül 
hozzáférést kell biztosítani a szabadtéri 
területhez, az uniós jogszabályok alapján 
elrendelt korlátozások kivételével;
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Or. fr

Módosítás 1252
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.6 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a baromfifélék részére életük legalább 
egyharmad részén keresztül hozzáférést 
kell biztosítani a szabadtéri területhez. A 
szabadtéri területekhez való napközbeni 
folyamatos hozzáférést attól a legkorábbi 
életkortól biztosítani kell, amelyben ez 
gyakorlatilag lehetséges, és amikor ezt az 
élettani és a fizikai körülmények lehetővé 
teszik, az uniós jogszabályok alapján 
elrendelt korlátozások kivételével;

a) a tojótyúkok és a hízómadarak részére 
életük legalább egyharmad részén keresztül 
hozzáférést kell biztosítani a szabadtéri 
területhez, az uniós jogszabályok alapján 
elrendelt korlátozások kivételével;

Or. xm

Indokolás

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)

Módosítás 1253
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.6 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a baromfi félék részére életük legalább 
egyharmad részén keresztül hozzáférést 
kell biztosítani a szabadtéri területhez. A 

a) a baromfi félék részére életük nagy 
részében hozzáférést kell biztosítani a 
szabadtéri területhez. A szabadtéri 
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szabadtéri területekhez való napközbeni 
folyamatos hozzáférést attól a legkorábbi 
életkortól biztosítani kell, amelyben ez 
gyakorlatilag lehetséges, és amikor ezt az 
élettani és a fizikai körülmények lehetővé 
teszik, az uniós jogszabályok alapján 
elrendelt korlátozások kivételével;

területekhez való napközbeni folyamatos 
hozzáférést attól a legkorábbi életkortól 
biztosítani kell, amelyben ez gyakorlatilag 
lehetséges, és amikor ezt az élettani és a 
fizikai körülmények lehetővé teszik, a 
rossz időjárási körülmények vagy az uniós 
jogszabályok alapján elrendelt 
korlátozások kivételével;

Or. en

Módosítás 1254
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.6 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a baromfik részére biztosított szabadtéri 
területek nagy részét különböző 
növényekből álló növényzetnek kell 
borítania, azokat védőlétesítményekkel kell 
ellátni, és lehetővé kell tenni a szárnyasok 
számára, hogy könnyen hozzáférhessenek 
megfelelő számú itatóhoz. a szabadtéri 
területeken található növényzetet a 
potenciális tápanyagtöbblet csökkentése 
érdekében rendszeres időközönként be kell 
takarítani és el kell távolítani. A szabadtéri 
területek a baromfitartó épület 
legközelebbi kijárati nyílásától számított 
legfeljebb 150 m-es sugarú körön belül 
terülhetnek el. Mindazonáltal a 
baromfitartó épület legközelebbi kijárati 
nyílásától számított távolság legfeljebb 350 
m-ig kiterjeszthető, feltéve, hogy elegendő 
számú menedékhelyet és itatót osztottak el 
az egész szabadtéri területen, hektáronként 
legalább négy menedékhellyel;

b) a baromfik részére biztosított szabadtéri 
területek nagy részét különböző 
növényekből álló növényzetnek kell 
borítania. A szabadtéri területeken található 
növényzetet a potenciális tápanyagtöbblet 
csökkentése érdekében rendszeres 
időközönként be kell takarítani és el kell 
távolítani. A szabadtéri területek a 
baromfitartó épület legközelebbi kijárati 
nyílásától számított legfeljebb 150 m-es 
sugarú körön belül terülhetnek el. 
Mindazonáltal a baromfitartó épület 
legközelebbi kijárati nyílásától számított 
távolság legfeljebb 350 m-ig kiterjeszthető, 
feltéve, hogy elegendő számú 
menedékhelyet vagy bokros/fás 
növényzetet osztottak el az egész 
szabadtéri területen, hektáronként legalább 
négy menedékhellyel vagy facsoporttal;

Or. fr

Indokolás

Les variétés de plantes qui peuvent être sur un parcours dépendent avant tout de la région de 
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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.

Módosítás 1255
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.6 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a baromfik részére biztosított szabadtéri 
területek nagy részét különböző 
növényekből álló növényzetnek kell 
borítania, azokat védőlétesítményekkel kell 
ellátni, és lehetővé kell tenni a szárnyasok 
számára, hogy könnyen hozzáférhessenek 
megfelelő számú itatóhoz. a szabadtéri 
területeken található növényzetet a 
potenciális tápanyagtöbblet csökkentése 
érdekében rendszeres időközönként be kell 
takarítani és el kell távolítani. A szabadtéri 
területek a baromfitartó épület 
legközelebbi kijárati nyílásától számított 
legfeljebb 150 m-es sugarú körön belül 
terülhetnek el. Mindazonáltal a 
baromfitartó épület legközelebbi kijárati 
nyílásától számított távolság legfeljebb 350 
m-ig kiterjeszthető, feltéve, hogy elegendő 
számú menedékhelyet és itatót osztottak el 
az egész szabadtéri területen, hektáronként 
legalább négy menedékhellyel;

b) a baromfik részére biztosított szabadtéri 
területek nagy részét különböző 
növényekből álló növényzetnek kell 
borítania. A szabadtéri területeken található 
növényzetet a potenciális tápanyagtöbblet 
csökkentése érdekében rendszeres 
időközönként be kell takarítani és el kell 
távolítani. A szabadtéri területek a 
baromfitartó épület legközelebbi kijárati 
nyílásától számított legfeljebb 150 m-es 
sugarú körön belül terülhetnek el. 
Mindazonáltal a baromfitartó épület 
legközelebbi kijárati nyílásától számított 
távolság legfeljebb 350 m-ig kiterjeszthető, 
feltéve, hogy elegendő számú 
menedékhelyet, cserjést vagy fás területet
osztottak el az egész szabadtéri területen, 
hektáronként legalább négy 
menedékhellyel vagy csalitossal;

Or. xm

Indokolás

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

Módosítás 1256
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.6.4 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a baromfik részére biztosított szabadtéri 
területek nagy részét különböző 
növényekből álló növényzetnek kell 
borítania, azokat védőlétesítményekkel kell 
ellátni, és lehetővé kell tenni a szárnyasok
számára, hogy könnyen hozzáférhessenek 
megfelelő számú itatóhoz. A szabadtéri 
területeken található növényzetet a 
potenciális tápanyagtöbblet csökkentése 
érdekében rendszeres időközönként be kell 
takarítani és el kell távolítani. A szabadtéri 
területek a baromfitartó épület 
legközelebbi kijárati nyílásától számított 
legfeljebb 150 m-es sugarú körön belül 
terülhetnek el. Mindazonáltal a 
baromfitartó épület legközelebbi kijárati 
nyílásától számított távolság legfeljebb 350 
m-ig kiterjeszthető, feltéve, hogy elegendő 
számú menedékhelyet és itatót osztottak el 
az egész szabadtéri területen, hektáronként 
legalább négy menedékhellyel;

b) a baromfik részére biztosított szabadtéri 
területek nagy részét különböző 
növényekből álló növényzetnek kell 
borítania, azokat megfelelő számban 
védőlétesítményekkel kell ellátni, lehetővé 
téve a baromfifélék számára, hogy 
könnyen hozzáférhessenek megfelelő 
számú itatóhoz. A védőlétesítményeknek 
lehetővé kell tenniük az állatok számára, 
hogy elrejtőzzenek. A szabadtéri 
területeken található növényzetet a 
potenciális tápanyagtöbblet csökkentése 
érdekében rendszeres időközönként be kell 
takarítani és el kell távolítani. A szabadtéri 
területek a baromfitartó épület 
legközelebbi kijárati nyílásától számított 
legfeljebb 150 m-es sugarú körön belül 
terülhetnek el. Mindazonáltal a 
baromfitartó épület legközelebbi kijárati 
nyílásától számított távolság legfeljebb 350 
m-ig kiterjeszthető, feltéve, hogy elegendő 
számú menedékhelyet és itatót osztottak el 
az egész szabadtéri területen, hektáronként 
legalább négy menedékhellyel;

Or. en

Módosítás 1257
Anja Hazekamp, Stefan Eck
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.6.4 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ha a baromfit az uniós jogszabályok 
alapján elrendelt korlátozások vagy 
kötelezettségek miatt zárt térben tartják, a 
megfelelő mennyiségű szálastakarmányhoz 
és a megfelelő anyagokhoz való 
folyamatos hozzáférést kell biztosítani a 
baromfi etológiai szükségleteinek 
kielégítése céljából.

d) ha a baromfit többek között az uniós 
jogszabályok alapján elrendelt 
kötelezettségek miatt zárt térben tartják, 
fedett karámhoz (kültéri kifutóhoz) való 
folyamatos hozzáférést, valamint a 
megfelelő mennyiségű szálastakarmányhoz 
és a megfelelő anyagokhoz való 
folyamatos hozzáférést kell biztosítani a 
baromfi etológiai szükségleteinek 
kielégítése céljából.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1.4.7 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tilos az élő baromfiféléken végrehajtott 
tollszedés.

Tilos az élő baromfiféléken végrehajtott 
kényszertáplálás és tollszedés.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 7.4.2 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3.4a. Tilos a baromfi megcsonkítása –
az ivartalanítást és a csőrkurtítást is 
beleértve. A sebészeti eljárások csak ritka 
esetekben, eseti/egyedi alapon és kizárólag 
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érvényes állatjóléti 
megfontolásokból/okokból 
engedélyezhetők. Ilyen esetek 
előfordulása esetén megfelelő 
érzéstelenítés és tartós fájdalomcsillapítás 
alkalmazásával el kell kerülni a fájdalmat 
és a szenvedést. Az eljárásokat kizárólag 
szakképzett személyzet vagy állatorvos 
végezheti el, a legmegfelelőbb életkorban. 
A nem ivartalanított (heréletlen) hím 
állatok tartásával összefüggő speciális 
problémák kezelésére lehetőség szerint a 
nem sebészeti jellegű megoldásokat kell 
alkalmazni, beleértve a megfelelő fajták és 
tartási gyakorlatok alkalmazását.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.4.7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4.7a. Tilos a baromfi megcsonkítása –
az ivartalanítást és a csőrkurtítást is 
beleértve.

Or. en

Módosítás 1261
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.5.5 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a méhészeteket olyan területen kell 
elhelyezni, ahol biztosítottak az alapvetően 
ökológiai termesztésű növényi kultúrákból, 
vagy adott esetben természetes 

a) a méhészeteket olyan területen kell 
elhelyezni, ahol biztosítottak az alapvetően 
ökológiai termesztésű növényi kultúrákból, 
vagy adott esetben természetes 
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vegetációból vagy alacsony környezeti 
hatást kiváltó módszerekkel kezelt, nem 
ökológiailag művelt erdőkből vagy 
növényi kultúrákból származó nektár- és 
pollenforrások;

vegetációból vagy alacsony környezeti 
hatást kiváltó – az 1305/2013/EU rendelet 
28. és 30. cikkében foglaltaknak megfelelő 
– módszerekkel kezelt, nem ökológiailag 
művelt erdőkből vagy növényi kultúrákból 
származó nektár- és pollenforrások;

Or. es

Indokolás

Egyértelműsíteni kell a terminológiát.

Módosítás 1262
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.5.5 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a méhészeteket úgy kell elhelyezni, 
hogy az azok helyszínétől mért 3 km-es 
sugarú körön belül a nektár- és 
pollenforrások lényegében ökológiai 
gazdálkodással termelt növényekből vagy 
spontán vegetációból vagy alacsony 
környezeti terhelésű módszerekkel termelt 
növényekből álljanak, amelyek 
egyenértékűek az 28/2013/EU rendelet 30. 
és 30. cikkében leírt módszerekkel, és nem 
érintik a méhészeti termelés ökológiai 
minősítését. Ezek a követelmények nem 
alkalmazandók azokra a területekre, ahol 
éppen nincs virágzás, illetve akkor, 
amikor a kaptárok teleltetése történik;

c) a Bizottság biogazdálkodással 
kapcsolatos technikai tanácsadással 
foglalkozó szakértői csoportjának 
(EGTOP) iránymutatásokat kell 
kidolgoznia;

Or. en

Indokolás

További harmonizációra van szükség a méhészetek helyszínét illetően. Nem világos, hogyan 
lehet elfogadni a nagy hagyományos területeket, és milyen hagyományos növények, nektár- és 
pollenforrások megengedettek a 3 km-es sugarú körön belül. A tagállamokban nagyon eltérő 
értelmezések tapasztalhatók.
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Módosítás 1263
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.5.5 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a méhészetben használt anyagokat és 
kaptárokat alapvetően természetes
anyagokból kell készíteni, amelyek nem 
szennyezik a környezetet és a méhészeti 
termékeket;

d) a méhészetben használt anyagokat és 
kaptárokat alapvetően olyan anyagokból 
kell készíteni, amelyek nem szennyezik a 
környezetet és a méhészeti termékeket;

Or. en

Indokolás

Az ökológiai méhészek számára lehetővé kell tenni a könnyebb anyagokból készült modern 
kaptárak használatát. Például a polisztirolból készült kaptárakat sikerrel alkalmazzák a 
hagyományos méhészetben az élelmiszer-biztonság vagy az állatok egészségének 
veszélyeztetése nélkül.

Módosítás 1264
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2.6 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.6. A dámvad, a muflon és a szarvas 
tartása

2.6.1. Átállás

A dámvad, a muflon és a szarvas, 
valamint az azokból készült termékek a 
dámvad és a muflon esetében egy legalább 
6 hónapos átállási időszak teljesítését 
követően, a szarvas esetében pedig 
legalább 12 hónapos átállási időszak 
teljesítését követően tekinthetők ökológiai 
eredetűnek.

2.6.2. Egyedi elhelyezési feltételek és 
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állománysűrűség

Az egyedi elhelyezési feltételekre és az 
állománysűrűségre a következő szabályok 
alkalmazandók:

a) a dámvadat, muflont és szarvast az f) 
pontban említett karámban kell tartani. A 
karám minimális mérete a dámvad és a 
muflon esetében egy hektár, a szarvas 
esetében két hektár. Ha egy karámban 
több fajt tartanak, akkor a karám 
minimális mérete három hektár;

b) minden karámban biztosítani kell 
annak lehetőségét, hogy azt legalább két 
bekerített kifutóra osszák fel. A karám 
minimális mérete a dámvad és a muflon 
esetében fél hektár, a szarvas és a közös 
karámban tenyésztett több faj esetében 
pedig egy hektár;

c) az állatoknak csoportokban kell élniük. 
A kifejlett állatok minimális száma egy 
karámban minden állatfaj esetében 
három nőstényből és egy hímből áll. Az 
állatok számának felső korlátja a 
karámban hektáronként a következő:

i. dámszarvas és muflon: hektáronként 10 
felnőtt állat;

ii. szarvas: hektáronként 5 felnőtt állat.

d) a csordában tenyészett állatokat az első 
életévben be kell számítani az előző 
bekezdésben említett kvótába;

e) az állatok elkülönített tartása nem 
megengedett, kivéve, ha ez időben 
korlátozott, és érvényes indokok, például 
betegségmegelőzés vagy állatorvosi 
kezelés támasztják alá;

f) a karámokra a következő rendelkezések 
alkalmazandók:

i. a karám egy elkerített terület, amelynek 
magában kell foglalnia egy olyan részt, 
ahol az állatok védelmet élveznek az 
időjárással szemben. A karámban történő 
ökológiai állattartás nagyon nedves vagy 
mocsaras talajon nem megengedett;

ii. a vegetációs időszak alatt természetes 
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legelőt kell biztosítani a karámban. Nem 
megengedettek az olyan karámok, 
amelyek a vegetációs időszak alatt nem 
képesek legeltetéssel takarmányt 
biztosítani;

iii. az állatok számára búvóhelyet és 
menedéket kell biztosítani;

iv. biztosítani kell, hogy az állatok 
természetes módon tudják tisztítani a 
patáikat. Ha a talaj összetétele ezt nem 
teszi lehetővé, azt egyéb megfelelő 
intézkedésekkel kell biztosítani (pl. a talaj 
tömörítése az etetőhelyek környékén).

v. a szarvaskarámokban biztosítani kell, 
hogy az állatok bele tudjanak 
hempergőzni a sárba, így tartva tisztán 
bőrüket és szabályozva hőmérsékletüket;

vi. az etetőhelyeket az időjárástól védett 
helyen kell felállítani, amely hozzáférhető 
mind az állatok, mind pedig az őket 
felügyelő emberek számára. Az etetőhely 
környékén tömöríteni kell a talajt, az 
etetőt pedig tetővel kell ellátni;

vii. ha a takarmány folyamatos 
hozzáférhetősége nem biztosítható, az 
etetőhelyeket úgy kell kialakítani, hogy 
egyszerre az összes állat tudjon enni;

viii. a külső és belső kerítéseknek 
egyértelműen láthatóknak kell lenniük az 
állatok számára, hogy az állatok ne 
sérülhessenek meg. A kerítésnek nem 
lehetnek éles kiszögellései;

ix. a karámkerítés a dámvad és a muflon 
esetében legalább 1,8 méter, a szarvas
esetében pedig legalább 2 méter magas. 
Ezek a magasságértékek nem 
alkalmazandók a karámon belül a 
bekerített kifutón kialakított kerítésekre;

x. vegetációs időszak alatt az állatokat 
legeltetni kell a karámban;

xi. a takarmányozás csak akkor 
megengedett, ha a rossz időjárási 
körülmények miatt nincs elég legelő;

xii. a karámban tenyésztett állatok 
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számára biztonságos ivóvizet kell 
biztosítani. Ha az állatok számára nem áll 
rendelkezésre könnyen hozzáférhető 
természetes vízforrás, akkor itatóhelyet 
kell biztosítani.

Or. sl

Indokolás

Egyre nagyobb a fogyasztói kereslet az ökológiai eredetű vad- és nyúltermékekre. Ezért uniós 
szinten egységes szabályokat kell bevezetni a szarvas, a muflon, a dámvad és a nyulak 
tartására.

Módosítás 1265
Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. „fenntartható halászat”: élő vízi 
erőforrások oly módon történő 
kitermelése, hogy az korlátlan ideig 
folytatható legyen anélkül, hogy ez 
csökkentené a célfajoknak az egészséges 
állományszint fenntartására való 
képességét, vagy jelentős kedvezőtlen 
hatásokkal járna az ökoszisztéma egyéb 
fajaira vagy élőhelyeikre nézve, az esettől 
függően a vízügyi keretirányelv, illetve a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv73a értelmében véve.

__________________
73a Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/113/EK irányelve (2006. december 
12.) a mészhéjú állatok vizeinek minőségi 
követelményeiről (HL L 376., 2006.12.27., 
14. o.), illetve az Európai Parlament és a 
Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. 
június 17.) a tengeri környezetvédelmi 
politika területén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról 
(tengervédelmi stratégiáról szóló 
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keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. 
o.).

Or. pt

Módosítás 1266
Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 2.6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.6a. Az ökológiai tengerimoszat-
termesztő és víziállat-tenyésztő 
gazdaságok nem veszélyeztethetik a védett 
fajokat.

Or. pt

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3.2.1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tenyésztési területek a 2000/60/EK 
irányelv75 által meghatározottak szerint 
kiváló ökológiai állapotúak és 
egészségügyi szempontból nem 
alkalmatlanok;

a) a tenyésztési területek a 2000/60/EK 
irányelv75 által meghatározottak szerint 
kiváló ökológiai állapotúak vagy a 
854/2004/EK rendelet76 értelmében A. 
vagy B. osztályba sorolt termelési 
területekkel megegyező minőségűek és 
egészségügyi szempontból nem 
alkalmatlanok;

__________________ __________________
75 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 
december 12-i 2006/113/EK irányelve a 
mészhéjú állatok vizeinek minőségi 
követelményeiről (HL L 376., 2006.12.27., 
14. o.).

75 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) 
a vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 
2000.12.22., 1. o.). 76 Az Európai 
Parlament és a Tanács 854/2004/EK 
rendelete (2004. április 29.) az emberi 
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fogyasztásra szánt állati eredetű termékek 
hatósági ellenőrzésének megszervezésére 
vonatkozó különös szabályok 
megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30.).

Or. fr

Indokolás

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.

Módosítás 1268
Alain Cadec, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3.2.1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tenyésztési területek a 2000/60/EK 
irányelv75 által meghatározottak szerint 
kiváló ökológiai állapotúak és 
egészségügyi szempontból nem 
alkalmatlanok;

a) a tenyésztési területek a 2000/60/EK 
irányelv75 által meghatározottak szerint 
kiváló ökológiai állapotúak vagy a 
854/2004/EK rendelet értelmében A. vagy 
B. osztályba sorolt termelési területekkel 
megegyező minőségűek és egészségügyi 
szempontból nem alkalmatlanok;

__________________ __________________
75 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 
december 12-i 2006/113/EK irányelve a 
mészhéjú állatok vizeinek minőségi 
követelményeiről (HL L 376., 2006.12.27., 
14. o.).

75 Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/113/EK irányelve (2006. december 
12.) a mészhéjú állatok vizeinek minőségi 
követelményeiről (HL L 376., 2006.12.27., 
14. o.).

Or. fr
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Módosítás 1269
Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3.2.1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tenyésztési területek a 2000/60/EK 
irányelv75 által meghatározottak szerint 
kiváló ökológiai állapotúak és 
egészségügyi szempontból nem 
alkalmatlanok;

a) a tenyésztési területek a 2000/60/EK 
irányelv75 által meghatározottak szerint 
kiváló ökológiai állapotúak vagy a 
2008/56/EK irányelvben75a

meghatározottak szerint jó környezeti 
állapotúak és egészségügyi szempontból 
nem alkalmatlanok;

__________________ __________________
75a Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a 
tengeri környezetvédelmi politika 
területén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról (tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 
164., 2008.6.25., 19. o.).

75 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 
december 12-i 2006/113/EK irányelve a 
mészhéjú állatok vizeinek minőségi 
követelményeiről (HL L 376., 2006.12.27., 
14. o.).

75 Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/113/EK irányelve (2006. december 
12.) a mészhéjú állatok vizeinek minőségi 
követelményeiről (HL L 376., 2006.12.27., 
14. o.).

Or. pt

Indokolás

Mivel az akvakultúra-műveletekre tengeri környezetben is sor kerülhet, ezekben az esetekben 
szem előtt kell tartani a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat, különösen a 
tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvet.

Módosítás 1270
Alain Cadec, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3.2.2 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiterjedt génállomány fenntartásának 
biztosítása érdekében a vadon élő fiatal
moszatok begyűjtését a beltéri termesztésű 
állomány kiegészítéséhez rendszeresen kell 
végezni;

b) a kiterjedt génállomány fenntartásának 
biztosítása érdekében a vadon élő 
moszatok begyűjtését a beltéri termesztésű 
állomány sokféleségének fenntartásához 
és fokozásához rendszeresen kell végezni;

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3.2.2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiterjedt génállomány fenntartásának 
biztosítása érdekében a vadon élő fiatal
moszatok begyűjtését a beltéri termesztésű 
állomány kiegészítéséhez rendszeresen kell 
végezni;

b) a kiterjedt génállomány fenntartásának 
biztosítása érdekében a vadon élő 
moszatok begyűjtését a beltéri termesztésű 
állomány sokféleségének fenntartásához 
és fokozásához rendszeresen kell végezni;

Or. fr

Indokolás

A genetikai sokféleség fenntartásának érdekében bármilyen korú vadon élő moszatot be lehet 
gyűjteni; ezért javasolt a „fiatal” kitétel törlése. A sokféleség fenntartására és fokozására 
vonatkozó másik módosítás lehetővé teszi a termelési előírás céljának egyértelművé tételét.

Módosítás 1272
Alain Cadec, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3.4.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.4.4. Ha a tengeri moszatot megosztott 
vagy közös betakarítási területen takarítják 
be, dokumentumokkal kell alátámasztani, 
hogy a betakarítás egésze e rendelet 

3.4.4. Ha a tengeri moszatot megosztott 
vagy közös betakarítási területen takarítják 
be, a tagállam által kijelölt illetékes 
hatóság által kiadott dokumentumokkal 
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rendelkezéseivel összhangban történt. kell alátámasztani, hogy a betakarítás 
egésze e rendelet rendelkezéseivel 
összhangban történt.

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3.4.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.4.4. Ha a tengeri moszatot megosztott 
vagy közös betakarítási területen takarítják 
be, dokumentumokkal kell alátámasztani, 
hogy a betakarítás egésze e rendelet 
rendelkezéseivel összhangban történt.

3.4.4. Ha a tengeri moszatot megosztott 
vagy közös betakarítási területen takarítják 
be, az illetékes hatóság által kiadott 
dokumentumokkal kell alátámasztani, hogy 
a betakarítás egésze e rendelet 
rendelkezéseivel összhangban történt.

Or. fr

Indokolás

Ez a kiegészítés biztosítja az illetékes hatóság fellépését a partimoszat-biomassza kezelése 
terén, és ezáltal ösztönzi a vadon élő erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást és a parti 
moszatokkal kapcsolatos szakma tagállamokon belüli strukturálódását.

Módosítás 1274
Ivan Jakovčić

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.2.1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ökológiai akvakultúrának ökológiai 
módszerekkel nevelt anyaállományból és 
ökológiai gazdálkodási egységből 
származó fiatal állomány szaporításán 
kell alapulnia;

a) tenyésztési célból, illetve amennyiben
ökológiai módszerrel tenyésztett víziállatok 
ivadékai nem állnak rendelkezésre, a 
következő korlátozások alkalmazandók:

a) ökológiai módszerrel tenyésztett 
ivadékot kell használni, ha rendelkezésre 
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áll;

b) a termelési ciklus időtartamának 
legalább az utolsó háromnegyedében 
ökológiai gazdálkodást kell folytatni.

Minden tagállam biztosítja, hogy 
számítógépes adatbázist hozzanak létre 
azon akvakultúrás fajok nyilvántartására, 
amelyek esetében ökológiai módszerrel 
tenyésztett ivadékok állnak rendelkezésre 
a területén, továbbá a tanúsított 
akvakultúrás gazdaságok 
termelőkapacitásának nyilvántartására.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el (2) bekezdésben említett adatbázis 
technikai részleteinek meghatározására. 
Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
fogadják el.

Or. en

Módosítás 1275
Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.2.1 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Amennyiben a 4.1.2.1. a) pontban 
meghatározott feltételekkel nem lehet 
állatokhoz jutni, vadon élő állatok is 
kifoghatók. Ezeket az állatokat 
felhasználásukat megelőzően legalább 
három hónapig ökológiai gazdálkodás 
szerint kell tartani.

Or. pt

Módosítás 1276
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.2.1 pont – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a genetikai állomány javítása érdekében 
a gazdaságba vadon kifogott vagy nem 
ökológiai termelésből származó állatok is 
behozhatók. Ezeket az állatokat tenyésztési 
célból történő felhasználásukat megelőzően 
legalább három hónapig ökológiai 
gazdálkodás szerint kell tartani.

d) a vadon befogott halak – beleértve a 
halliszt előállítására használt halakat, a 
szabadvízi halászatból származó egész 
halakból nyert halolajat és a tenyésztés 
céljára használt vadon élő halakat – az 
ökológiai termelés során nem 
használhatók. Kivételes alapon, 
amennyiben alternatív források ésszerű 
módon nem állnak rendelkezésre, és a 
feltételeket az adott faj igényeihez 
igazítják, a genetikai állomány 
minőségének javítása érdekében a 
gazdaságba vadon kifogott vagy nem 
ökológiai termelésből származó állatok is 
behozhatók. Ezeket az állatokat tenyésztési 
célból történő felhasználásukat megelőzően 
legalább három hónapig ökológiai 
gazdálkodás szerint kell tartani.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.2.1 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) vadon élő víziállatok ivadékainak 
tenyésztési célú begyűjtése kizárólag az 
alábbi esetekre korlátozódhat:

i. a tavak, zárt rendszerek és tartási 
rendszerek feltöltésekor természetes 
módon beáramló halak vagy rákfélék 
lárvái és ivadékai;

ii. európai angolna esetében, amennyiben 
a terület rendelkezik engedélyezett 
angolnagazdálkodási tervvel, és az 
angolnák mesterséges szaporítása 
megoldatlan;

iii. az európai angolnától eltérő fajok 
vadon élő ivadékállományainak 
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helyreállítása extenzív haltenyészetekben, 
nedves övezetekben, például brakkvizes 
tavakban, árapályos területeken és part 
menti lagúnákban, feltéve, hogy:

– az állomány helyreállítása az érintett 
fajok fenntartható halászatának 
biztosítása érdekében megfelel az illetékes 
hatóságok által jóváhagyott gazdálkodási 
intézkedéseknek, és

– a halakat kizárólag a környezetben 
természetesen előforduló táplálékokkal 
táplálják.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.2.1 pont – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) tenyésztési célból, illetve amennyiben 
ökológiai módszerrel tenyésztett 
víziállatok ivadékai nem állnak 
rendelkezésre, a tagállamok 
engedélyezhetik nem ökológiai módszerrel 
tenyésztett víziállatok ivadékainak a 
használatát is, feltéve, hogy a tenyésztési 
ciklus időtartamának legalább az utolsó 
kétharmada ökológiai gazdálkodás keretei 
között telik.

Or. en

Módosítás 1279
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.2.1 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.1.2.1a. Tenyésztési célból, illetve 
amennyiben ökológiai módszerrel 
tenyésztett víziállatok ivadékai nem állnak 
rendelkezésre, a következő korlátozások 
alkalmazandók:

a) ökológiai módszerrel tenyésztett 
ivadékot kell használni, ha rendelkezésre 
áll;

b) a termelési ciklus időtartamának 
legalább az utolsó háromnegyedében 
ökológiai gazdálkodást kell folytatni.

Minden tagállam biztosítja, hogy 
számítógépes adatbázist hozzanak létre 
azon akvakultúrás fajok nyilvántartására, 
amelyek esetében ökológiai módszerrel 
tenyésztett ivadékok állnak rendelkezésre 
a területén, továbbá a tanúsított 
akvakultúrás gazdaságok 
termelőkapacitásának nyilvántartására.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el (2) bekezdésben említett adatbázis 
technikai részleteinek meghatározására. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1280
Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.3.2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tenyésztési területeknek a 2000/60/EK 
irányelv által meghatározottak szerint 
kiváló ökológiai állapotúaknak kell 
lenniük.

b) a tenyésztési területeknek a 2000/60/EK 
irányelv által meghatározottak szerint 
kiváló ökológiai állapotúaknak vagy a 
2008/56/EK irányelvben meghatározottak 
szerint jó környezeti állapotúaknak kell 
lenniük.
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Or. pt

Indokolás

Mivel az akvakultúra-műveletekre tengeri környezetben is sor kerülhet, ezekben az esetekben 
szem előtt kell tartani a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat, különösen a 
tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvet.

Módosítás 1281
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.3.3 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Lazac és pisztráng takarmányozására 
elsősorban ökológiai forrásból, például 
ökológiai termelésből származó rákfélék 
páncéljából származó asztaxantin 
használható, az említett állatok fiziológiai 
szükségleteinek határain belül. 
Amennyiben nem állnak rendelkezésre 
ökológiai források, természetes forrásból 
származó asztaxantin (pl. Pfaffia 
élesztőgombából) is felhasználható.

Or. en

Módosítás 1282
Ivan Jakovčić, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.3.3 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) lazac és pisztráng takarmányozására 
elsősorban ökológiai forrásból, például 
ökológiai termelésből származó rákfélék 
páncéljából származó asztaxantin 
használható, az említett állatok fiziológiai 
szükségleteinek határain belül. 
Amennyiben nem állnak rendelkezésre 
ökológiai források, természetes forrásból 
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származó asztaxantin (pl. Pfaffia 
élesztőgombából) is felhasználható.

Or. en

Módosítás 1283
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.4.1 pont – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az ektoparaziták elleni biológiai 
védekezés érdekében lehetőség szerint 
tiszta halakat kell felhasználni.

j) az ektoparaziták elleni biológiai 
védekezés érdekében lehetőség szerint 
tiszta halakat kell felhasználni, 
amennyiben a feltételeket a faj 
szükségleteihez igazítják. A vadon 
befogott halakat az e melléklet 4.1.2.1.d) 
pontjának megfelelő ökológiai tenyésztés 
során nem szabad tiszta halakként 
felhasználni.

Or. en

Módosítás 1284
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.4.2 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az allopátiás kezelések alkalmazása évi 
két kezelésre korlátozódik, a vakcinázás és 
a kötelező mentesítési programok 
kivételével. Az egy évnél rövidebb 
termelési ciklusú fajok esetében azonban 
évente legfeljebb egy allopátiás kezelés 
alkalmazható. Az allopátiás kezelések 
említett korlátozásainak túllépése esetén az 
érintett tenyésztett víziállatok nem 
értékesíthetők ökológiai termékként;

d) az allopátiás kezelések alkalmazása évi 
két kezelésre korlátozódik, a vakcinázás, az 
élősködők elleni kezelések és a kötelező 
mentesítési programok kivételével. Az egy 
évnél rövidebb termelési ciklusú fajok 
esetében azonban évente legfeljebb egy 
allopátiás kezelés alkalmazható. Az
allopátiás kezelések említett 
korlátozásainak túllépése esetén az érintett 
tenyésztett víziállatok nem értékesíthetők 
ökológiai termékként;
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Or. en

Indokolás

Az élősködőket gyakran allopátiás készítményként besorolt termékekkel kezelik. Ezért a 
4.1.4.2. e) ponttal való összhang biztosítása érdekében a 4.1.4.2. d) pontban eltérésre van 
szükség.

Módosítás 1285
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.4.2 pont – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az élősködők elleni kezelés 
alkalmazását – a tagállamok által 
alkalmazott kötelező védekezési terveken 
kívül – évente két alkalomra, illetve 18 
hónapnál rövidebb termelési ciklus 
esetében évi egy alkalomra kell 
korlátozni;

törölve

Or. en

Módosítás 1286
Ivan Jakovčić

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.4.2 pont – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az élősködők elleni kezelés 
alkalmazását – a tagállamok által 
alkalmazott kötelező védekezési terveken 
kívül – évente két alkalomra, illetve 18 
hónapnál rövidebb termelési ciklus 
esetében évi egy alkalomra kell 
korlátozni;

törölve

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.5.3 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Akvakultúra csak azon fajok 
vonatkozásában engedélyezhető, amelyek 
esetében kellően ismertek a 
szükségleteikre vonatkozó normák ahhoz, 
hogy biztosítható legyen azok helyes 
alkalmazása.

Or. it

Módosítás 1288
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.5.3 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden esetben kizárólag a 
legalkalmasabb fajokat és fajtákat szabad 
alkalmazni. Tilos az olyan magányosan 
élő és ragadozó halfajok tenyésztése, 
amelyek magány- és vadászásigényét 
fogságban nem lehet kielégíteni.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.6.6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.1.6.6. Megfelelő intézkedéseket kell 
hozni a tenyésztett víziállatok szállítási 

4.1.6.6. Megfelelő intézkedéseket kell 
hozni a tenyésztett víziállatok szállítási 



AM\1066371HU.doc 89/89 PE560.821v01-00

HU

időtartamának lehető legrövidebbre 
csökkentése érdekében.

időtartamának lehető legrövidebbre 
csökkentése érdekében, amely nem 
haladhatja meg a 6 órát.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.6.7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.1.6.7. Teljes életük során – a levágáskor 
is – a lehető legkisebbre kell csökkenteni
az állatok szenvedését.

4.1.6.7. Teljes életük során – a levágáskor 
is – el kell kerülni az állatok szenvedését. 
Minden állat levágásakor kötelező 
megfelelő és humánus előzetes kábítást 
végezni.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.1.6.8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.1.6.8. A levágás során ügyelni kell arra, 
hogy a halak az azonnali eszméletvesztés 
révén ne érzékelhessenek fájdalmat. A 
leölés előtti kezelést úgy kell végrehajtani, 
hogy az állatok sérüléseinek megelőzése 
mellett szenvedésük és az őket ért stressz is 
a lehető legkisebb maradjon. Az optimális 
levágási módszer kiválasztásakor 
figyelembe kell venni a lehalászási 
méreteket, a fajokat és a termelőhelyeket.

4.1.6.8. A levágás időpontjában minden 
állat esetében kötelező az előzetes kábítás, 
és ügyelni kell arra, hogy a halak az 
azonnali eszméletvesztés révén ne 
érzékelhessenek fájdalmat. A leölés előtti 
kezelést úgy kell végrehajtani, hogy az 
állatok sérüléseinek megelőzése mellett 
szenvedésük és az őket ért stressz is a 
lehető legkisebb maradjon. Tilos élő halat 
értékesíteni. Az optimális levágási 
módszer kiválasztásakor figyelembe kell 
venni a lehalászási méreteket, a fajokat és a 
termelőhelyeket. Tilos a halak 
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kivéreztetéses levágása és szén-dioxidos 
kábítása. A rákfélék leölése során 
kizárólag elektromos kábító/leölő 
berendezések használhatók. E rendelet 
szabályokat állapít meg a humánus 
levágásra vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1292
Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.2.2 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kagylók ökológiai termelésével 
foglalkozó gazdaságoknak a lehető 
legkisebbre kell csökkenteniük a védett 
fajokat fenyegető esetleges kockázatokat. 
Ragadozók elleni védőhálók 
alkalmazásakor azok kialakítása nem 
jelenthet sérülésveszélyt a bukómadarak 
számára.

c) a kagylók ökológiai termelésével 
foglalkozó gazdaságok nem 
veszélyeztethetik a védett fajokat. 
Ragadozók elleni védőhálók 
alkalmazásakor azok kialakítása nem 
jelenthet sérülésveszélyt a bukómadarak 
számára.

Or. pt

Módosítás 1293
Norbert Lins, Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – IV rész – 1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. Az élelmiszer vagy takarmány 
feldolgozásához használt 
adalékanyagoknak, technológiai 
segédanyagoknak, valamint egyéb 
anyagoknak és összetevőknek, továbbá az 
alkalmazott feldolgozási eljárásoknak 
(például füstölés) meg kell felelniük a 
helyes gyártási gyakorlat alapelveinek76.

1.1. Az élelmiszer vagy takarmány 
feldolgozásához használt 
adalékanyagoknak, technológiai 
segédanyagoknak, valamint egyéb 
anyagoknak és összetevőknek, továbbá az 
alkalmazott feldolgozási eljárásoknak 
(például füstölés) meg kell felelniük a 
helyes gyártási gyakorlat alapelveinek76.
Élelmiszerek füstölése során előnyben 
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részesítendők azok az eljárások, amelyek 
eleget tesznek az élelmiszer-biztonsággal, 
a környezetvédelemmel és az erőforrások 
védelmével kapcsolatos 
megfontolásoknak.

__________________ __________________
76 A helyes gyártási gyakorlat (GMP) 
meghatározása a az élelmiszerekkel 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes 
gyártási gyakorlatról szóló, 2023. 
december 22-i 2006/2006/EK bizottsági 
rendelet 3. cikkének a) pontjában szerepel 
(HL L 384., 2006.12.29., 75. o.).

76 A helyes gyártási gyakorlat (GMP) 
meghatározása a az élelmiszerekkel 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes 
gyártási gyakorlatról szóló, 2023. 
december 22-i 2006/2006/EK bizottsági 
rendelet 3. cikkének a) pontjában szerepel 
(HL L 384., 2006.12.29., 75. o.).

Or. en

Indokolás

A füst hagyományos módon történő előállítása szennyező környezeti kibocsátást okoz, és 
káros maradékanyagot termel a füstölt élelmiszerben, például kátrányt és többgyűrűs aromás 
szénhidrogéneket. Emiatt az uniós finanszírozás támogatta az alternatív füstölési termékek 
kifejlesztését. A tisztított füst (tiszta füst) biztonságosabban használható, és kisebb hatást 
gyakorolt a környezetre (az EUMSZ 11. cikke) és az emberi egészségre (az EUMSZ 168. 
cikkének (1) bekezdése).

Módosítás 1294
Maria Noichl

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – IV rész – 1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. Az élelmiszer vagy takarmány 
feldolgozásához használt 
adalékanyagoknak, technológiai 
segédanyagoknak, valamint egyéb 
anyagoknak és összetevőknek, továbbá az 
alkalmazott feldolgozási eljárásoknak 
(például füstölés) meg kell felelniük a 
helyes gyártási gyakorlat alapelveinek76.

1.1. Az élelmiszer vagy takarmány 
feldolgozásához használt 
adalékanyagoknak, technológiai 
segédanyagoknak, valamint egyéb 
anyagoknak és összetevőknek, továbbá az 
alkalmazott feldolgozási eljárásoknak 
(például füstölés) meg kell felelniük a 
helyes gyártási gyakorlat alapelveinek76. 
Ipari termelés során olyan eljárásokat kell 
előnyben részesíteni, amelyek kedveznek 
az egészség, a környezet és az erőforrások 
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védelmének, valamint az élelmiszer- és 
munkahelyi biztonságnak.

__________________ __________________
76 A helyes gyártási gyakorlat (GMP) 
meghatározása a az élelmiszerekkel 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes 
gyártási gyakorlatról szóló, 2006. 
december 22-i 2023/2006/EK bizottsági 
rendelet 3. cikkének a) pontjában szerepel 
(HL L 384., 2006.12.29., 75. o.).

76 A helyes gyártási gyakorlat (GMP) 
meghatározása a az élelmiszerekkel 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes 
gyártási gyakorlatról szóló, 2006. 
december 22-i 2023/2006/EK bizottsági 
rendelet 3. cikkének a) pontjában szerepel 
(HL L 384., 2006.12.29., 75. o.).

Or. de

Indokolás

Nincs.

Módosítás 1295
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – IV rész – 1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. Az élelmiszer vagy takarmány 
feldolgozásához használt 
adalékanyagoknak, technológiai 
segédanyagoknak, valamint egyéb 
anyagoknak és összetevőknek, továbbá az 
alkalmazott feldolgozási eljárásoknak 
(például füstölés) meg kell felelniük a 
helyes gyártási gyakorlat alapelveinek76.

1.1. Az élelmiszer vagy takarmány 
feldolgozásához használt 
adalékanyagoknak, technológiai 
segédanyagoknak, valamint egyéb 
anyagoknak és összetevőknek, továbbá az 
alkalmazott feldolgozási eljárásoknak 
(például füstölés) meg kell felelniük a 
helyes gyártási gyakorlat alapelveinek76. 
Az élelmiszerek füstölése tekintetében a 
gazdasági szereplőknek előtérbe kell 
helyezniük azon eljárások alkalmazását, 
amelyek tekintettel vannak az élelmiszer-
biztonságra, a fogyasztók egészségére, a 
környezetre, az erőforrások gazdaságos 
felhasználására és a munkahelyi 
biztonságra.

__________________ __________________
76 A helyes gyártási gyakorlat (GMP) 
meghatározása a az élelmiszerekkel 

76 A helyes gyártási gyakorlat (GMP) 
meghatározása az élelmiszerekkel 
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rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes 
gyártási gyakorlatról szóló, 2006. 
december 22-i 2023/2006/EK bizottsági 
rendelet 3. cikkének a) pontjában szerepel 
(HL L 384., 2006.12.29., 75. o.).

rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes 
gyártási gyakorlatról szóló, 2006. 
december 22-i 2023/2006/EK bizottsági 
rendelet 3. cikkének a) pontjában szerepel 
(HL L 384., 2006.12.29., 75. o.).

Or. fr

Módosítás 1296
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – IV rész – 1.6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6a. Tilos nanotechnológia 
alkalmazásával előállított technikákat, 
termékeket és anyagokat használni a 
feldolgozott élelmiszerek és takarmányok 
előállítása során.

Or. sl

Módosítás 1297
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – IV rész – 2.1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a terméket főként mezőgazdasági 
eredetű összetevőkből kell előállítani; 
annak meghatározásához, hogy egy 
terméket főként mezőgazdasági eredetű 
összetevőkből állítottak-e elő, a hozzáadott 
vizet és sót nem kell figyelembe venni;

a) a terméket főként mezőgazdasági 
eredetű összetevőkből és élesztőből kell 
előállítani; annak meghatározásához, hogy 
egy terméket főként mezőgazdasági 
eredetű összetevőkből állítottak-e elő, a 
hozzáadott vizet és sót nem kell 
figyelembe venni;

Or. fr
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Módosítás 1298
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – IV rész – 2.2.2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) ásványok (köztük nyomelemek), 
vitaminok, aminosavak és 
mikrotápanyagok használata csak akkor 
engedélyezett, ha alkalmazásukat 
jogszabály írja elő abban az 
élelmiszerben, amelyben felhasználásra 
kerülnek.

e) a diétázás céljára szolgáló ásványok 
(köztük nyomelemek), vitaminok, 
aminosavak és mikrotápanyagok 
használata a csecsemők és kisgyermekek 
számára készült, a speciális gyógyászati 
célra szánt, valamint a testtömeg-
szabályozás céljára szolgáló, teljes napi 
étrendet helyettesítő élelmiszerekről, 
továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 
96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK 
és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 
2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a 41/2009/EK és a 
953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i, 
609/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet rendelkezéseinek 
megfelelően engedélyezett.

Or. hu

Indokolás

Az ökológiai gazdálkodásról szóló szabályozást összhangba kell hozni az általános 
élelmiszerjog rendelkezéseivel is. Jelenmódosítás a 609/2013/EU rendelet szabályaival 
történő összhangba hozatal célját szolgálja.

Módosítás 1299
Norbert Lins, Albert Deß, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – IV rész – 2.2.2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) ásványok (köztük nyomelemek),
vitaminok, aminosavak és egyéb 
mikroelemek használata csak akkor 

e) az élelmezési előírásoknak való 
megfelelés céljából az ásványok (köztük 
nyomelemek), vitaminok, aminosavak és 
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engedélyezett, ha alkalmazásukat 
jogszabály írja elő abban az 
élelmiszerben, amelyben felhasználásra 
kerülnek.

egyéb mikroelemek a csecsemők és 
kisgyermekek számára készült, valamint a 
speciális gyógyászati célra szánt 
élelmiszerek esetében a 609/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1a

szerint.

__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
609/1999/EU rendelete (2013. június 12.) 
a csecsemők és kisgyermekek számára 
készült, a speciális gyógyászati célra szánt, 
valamint a testtömeg-szabályozás céljára 
szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő 
élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK 
tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 
2006/21/EK, a 2006/125/EK és a 
2009/141/EK bizottsági irányelv, a 
2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a 41/2009/EK és a 
953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 181., 2013.6.29., 
35. o.).

Or. en

Indokolás

Az ökológiai termékek előállítását valamennyi szinten támogatni kell. Ez magában foglalja azt 
is, hogy az ökológiai termelésről szóló rendelet összhangban legyen az általános 
élelmiszerjoggal, különösen az élelmezési előírásoknak való megfelelés céljából a csecsemők 
és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek 
esetében.

Módosítás 1300
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – IV rész – 2.2.4 pont – b pont – iii pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– algák, ideértve a tengeri moszatot; – algák, ideértve a tengeri moszatot és a 
lithothamne-t;

Or. hu
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Indokolás

Számos tagállamban az alga lithothamne az alternatív biotejek (mint például a szójatej) egyik 
fontos összetevőjeként tűnik fel. Ezért az uniós ökológiai szabályozásnak az alga lithothamne 
használatára is ki kell terjednie.

Módosítás 1301
Maria Noichl, Ismail Ertug, Susanne Melior

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – IV rész – 2.2.4 pont – b pont – iii pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– algák, ideértve a tengeri moszatot; – algák, ideértve a tengeri moszatokat és a 
gumós vörösmoszatot;

Or. de

Indokolás

A gumós vörösmoszat magas kalciumtartalmú, és ezért már néhány tagállamban 
adalékanyagként használják az ökológiai növényi tejhelyettesítők gyártása során. Ezért uniós 
szinten lehetővé kell tenni a gumós vörösmoszat használatát az ökológiai termékekben.

Módosítás 1302
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – IV rész – 2.2.4 pont – b pont – iii pont – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– lapacho;

Or. es

Indokolás

A kombucha egy gombaféle erjesztésével előállított ökológiai termék, és összetevői között 
szerepel a „lapacho”, amelynek nincsen ökológiai változata.
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Módosítás 1303
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – IV rész – 2.2.5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2.5a. Aroma akkor részesíthető 
ökológiai tanúsításban, ha megfelel az 
alábbi, kifejezetten az aromákra 
vonatkozó feltételeknek:

– amennyiben az aroma az 1334/2008/EK 
rendelet 16. cikkének (2) bekezdése 
értelmében természetes aroma;

– amennyiben legalább 95%-ban 
ökológiai összetevőkből áll, emellett maga 
az aroma-összetevője legalább 95%-ban 
ökológiai összetevőkből áll és kizárólag 
ökológiai eredetű;

– amennyiben az aroma hordozója (a só, a 
víz és az engedélyezett adalékanyagok 
kivételével) 100%-ban ökológiai eredetű 
összetevőkből áll;

– amennyiben az aroma-összetevő 
legfeljebb 5%-nyi nem ökológiai 
összetevői a II. melléklet IV. része 2.2.4a. 
pontjában említetteknek megfelelően 
kötelező jelleggel ideiglenes nemzeti 
eltérés tárgyát képezik.

Az ökológiai aromáknak emellett meg kell 
felelniük e rendelet élelmiszergyártásra 
vonatkozó általános előírásainak.

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy az ökológiai aromának legyen harmonizált fogalommeghatározása.

Módosítás 1304
Marian Harkin
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – IV rész – 2.2.5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2.5a. Az e rendeletben meghatározott 
követelményeken kívül az ökológiai 
eredetű aromákra vonatkozóan a 
következő kiegészítő követelményeknek 
kell eleget tenni:

1. kizárólag az 1334/2008/EK rendelet 16. 
cikkének (4) és (5) bekezdésében 
meghatározott aromakivonatok és 
természetes aromák tekinthetők ökológiai 
eredetű aromának;

2. az ökológiai eredetű aromák 
aromakomponensei 95%-ának ökológiai 
eredetűnek kell lennie;

3. a mezőgazdasági eredetű összetevők 
százalékarányának kiszámítása során 
kizárólag az ökológiai eredetű 
hordozóanyagok vehetők figyelembe;

4. az adalékanyagokat, oldószereket és 
technológiai segédanyagokat ökológiai 
formában kell felhasználni, amennyiben 
rendelkezésre állnak ilyenek.

Or. en

Módosítás 1305
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – IV rész – 2.2.5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2.5a. Az e rendeletben meghatározott 
követelményeken kívül az ökológiai 
eredetű aromákra vonatkozóan a 
következő kiegészítő követelményeknek 
kell eleget tenni:

1. kizárólag az 1334/2008/EK rendelet 16. 
cikkének (4) és (5) bekezdésében 
meghatározott aromakivonatok és
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természetes aromák tekinthetők ökológiai 
eredetű aromának;

2. az ökológiai eredetű aromák 
aromakomponensei 95%-ának ökológiai 
eredetűnek kell lennie;

3. a mezőgazdasági eredetű összetevők 
százalékarányának kiszámítása során 
kizárólag az ökológiai eredetű 
hordozóanyagok vehetők figyelembe;

4. az adalékanyagokat, oldószereket és 
technológiai segédanyagokat ökológiai 
formában kell felhasználni, amennyiben 
rendelkezésre állnak ilyenek.

Or. en

Módosítás 1306
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – IV rész – 2.2.5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2.5a. Aroma akkor részesíthető 
ökológiai tanúsításban, ha megfelel e 
rendelet élelmiszerekre vonatkozó 
általános előírásainak, valamint az alábbi 
egyedi feltételeknek:

1. az aroma az 1334/2008/EK rendelet 16. 
cikkének (2) bekezdése értelmében 
természetes aroma;

2. az aroma legalább 95%-ban ökológiai 
összetevőkből áll, emellett maga az 
aroma-összetevője legalább 95%-ban 
ökológiai összetevőkből áll és kizárólag 
ökológiai eredetű;

3. az aroma hordozója (a só, a víz és az 
engedélyezett adalékanyagok kivételével) 
100%-ban ökológiai eredetű összetevőkből 
áll.

Or. fr
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Módosítás 1307
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – V rész – 3.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1. Az 1. és 2. szakaszban foglaltak és a 
3.2–3.5. pontban szereplő egyedi tiltások 
és korlátozások sérelme nélkül, az
1308/2013/EU rendelet 80. cikkében és 83. 
cikke (2) bekezdésében, valamint a 
606/2009/EK rendelet 3., 5–9. és 11–14. 
cikkében, valamint e rendeletek 
mellékleteiben szereplő borászati eljárások, 
folyamatok és kezelések közül kizárólag a 
2010. augusztus 1. előtt alkalmazottak 
engedélyezettek, figyelemmel az előírt 
korlátozásokra is.

3.1. Az 1308/2013/EU rendelet 80. 
cikkében és 83. cikke (2) bekezdésében, 
valamint a 606/2009/EK rendelet 3., 5–9. 
és 11–14. cikkében, valamint e rendeletek 
mellékleteiben szereplő borászati eljárások, 
folyamatok és kezelések közül kizárólag a 
2010. augusztus 1. előtt alkalmazottak 
engedélyezettek, figyelemmel az előírt 
korlátozásokra.

Or. fr

Indokolás

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.

Módosítás 1308
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – V rész – 3.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2. A következő borászati eljárások, 
folyamatok és kezelések alkalmazása tilos:

törölve

a) hűtéssel történő részleges sűrítés, az 
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1308/2013/EU rendelet VIII. melléklete I. 
része B.1. szakaszának c) pontja szerint;

b) kéntelenítés fizikai eljárásokkal, a 
606/2009/EK rendelet I.A. mellékletének 
8. pontja szerint;

c) a borban lévő borkő kiválásának 
megakadályozása céljából végzett 
elektrodialízis, a 606/2009/EK rendelet 
I.A. mellékletének 36. pontja szerint;

d) a borok alkoholtartalmának részleges 
kivonása, a 606/2009/EK rendelet I. A. 
mellékletének 40. pontja szerint;

e) kationcserélőkkel történő kezelés a 
borban lévő borkő kiválásának 
megakadályozása céljából, a 606/2009/EK 
rendelet I.A. mellékletének 43. pontja 
szerint.

Or. fr

Indokolás

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.

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – V rész – 3.2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kéntelenítés fizikai eljárásokkal, a 
8/2009/EK rendelet I.A. mellékletének 8. 
pontja szerint;

törölve

Or. en
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Módosítás 1310
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Alberto Cirio, Aldo 
Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – V rész – 3.2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a borkőkiválás megakadályozása 
érdekében végzett elektrodialízis, a 
36/2009/EK rendelet I.A. mellékletének 
36. pontja szerint;

törölve

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – V rész – 3.2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a borok alkoholtartalmának részleges 
kivonása, a 40/2009/EK rendelet I. A. 
mellékletének 40. pontja szerint;

törölve

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – V rész – 3.2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) kationcserélőkkel történő kezelés a 
borban lévő borkő kiválásának 
megakadályozása céljából, a 43/2009/EK 

törölve
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rendelet I.A. mellékletének 43. pontja 
szerint.

Or. en

Módosítás 1313
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – V rész – 3.3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 606/2009/EK rendelet I.A. 
mellékletének 2. pontja szerint történő 
hőkezelések esetén a hőmérséklet nem 
haladhatja meg a 70 °C-ot;

a) a 606/2009/EK rendelet I.A. 
mellékletének 2. pontja szerint történő 
hőkezelések esetén a hőmérséklet nem 
haladhatja meg a 75 °C-ot;

Or. fr

Indokolás

A bor hőkezelése lehetővé teszi a bortermelők számára, hogy könnyebben kezelhessék a rossz 
szürettel kapcsolatos problémákat, és vonzó alternatívát kínál a kén-dioxid alkalmazásával 
szemben. A kén alkalmazásának mellőzése jobb az egészségre nézve, és lehetővé teszi az 
exportpiaci kereslet kielégítését. A bor hőkezelése fizikai folyamat, amely nem változtat a bor 
összetételén. 7A hőkezelés 70-ről 75° C-ra történő felemelése révén ez az alternatív gyakorlat 
optimális eredményeket hozhat.

Módosítás 1314
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – V rész – 3.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.4. A következő borászati eljárásokat, 
folyamatokat és kezeléseket a Bizottság 
2015. augusztus 1. előtt felülvizsgálja, 
mérlegelve a szóban forgó eljárások 
fokozatos megszüntetését vagy további 
korlátozását:

törölve

a) a 606/2009/EK rendelet I.A. 
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mellékletének 2. pontjában említett 
hőkezelés;

b) ioncserélő gyantáknak a 606/2009/EK 
rendelet I.A. mellékletének 20. pontjában 
említett használata;

c) az 1308/2013/EU rendelet VIII. 
melléklete I. része B.1. szakaszának b) 
pontja szerinti fordított ozmózis.

Or. fr

Indokolás

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.

Módosítás 1315
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – V rész – 3.5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.5a. Az ökológiai borok címkézése

A fogyasztókkal szembeni átláthatóság 
érdekében az ökológiai borok címkéjén fel 
kell tüntetni az alábbi információkat:

a) élesztő hozzáadása;

b) a szulfittartalom a 0–50mg/l, 50–
100mg/l és 100–150 mg/l szinteknek 
megfelelően.

Or. fr



AM\1066371HU.doc 105/105 PE560.821v01-00

HU

Módosítás 1316
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VI rész – 1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2. Ökológiai élelmiszer vagy takarmány 
az ökológiai élesztő mellett nem 
tartalmazhat nem ökológiai élesztőt.

1.2. Ökológiai élelmiszer vagy takarmány 
az ökológiai élesztő mellett nem 
tartalmazhat nem ökológiai élesztőt. Az 
ökológiai borok előállításához alkalmazott 
élesztők kizárólag ökológiai eredetűek 
lehetnek.

Or. fr

Módosítás 1317
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VI rész – 1.3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az ökológiai élesztők előállításához 
engedélyezett (a szárazanyag-tartalom 
arányában számítva) legfeljebb 5%-nyi 
nem ökológiai élesztőkivonat vagy 
autolizátum szubsztrátumhoz való 
hozzáadása, amennyiben azok nem 
érhetőek el ökológiai formában. 

Or. fr

Indokolás

Az ökológiai élesztők különféle anyagokból, köztük élesztőkivonatokból és élesztő-
autolizátumokból állíthatók elő. Amennyiben ezek az anyagok nem állnak rendelkezésre 
elegendő mennyiségben ökológiai formában, legfeljebb 5%-ban hagyományos élesztőkivonat 
alkalmazása révén is biztosíthatók. Emellett az élesztő-autolizátumok alkalmazása lehetővé 
teszi az Egyesült Államok ökológiai termelésre vonatkozó rendelkezéseiben tiltott ammónium-
foszfát kiváltását. Ezáltal elhárulna egy technikai akadály, amely bizonyos ökológiai 
bortermelők esetében gátolja a kivitelt.
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Módosítás 1318
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VI rész – 1.3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szárazanyag-tartalom százalékában 
kifejezve legfeljebb 5% nem ökológiai 
élesztőkivonat vagy autolizátum 
hozzáadása a szubsztrátumhoz ökológiai 
élesztő előállításának céljára.

Or. es

Indokolás

Az ökológiai élesztő előállítására vonatkozó jelenlegi előírások visszaállítása.

Módosítás 1319
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VI rész – 1.3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az ökológiai élesztők előállításához 
engedélyezett (a szárazanyag-tartalom 
arányában számítva) legfeljebb 5%-nyi 
nem ökológiai élesztőkivonat vagy 
autolizátum szubsztrátumhoz való 
hozzáadása.

Or. fr

Módosítás 1320
Norbert Lins

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VI rész – 1.3 pont – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ökológiai eredetű élesztő előállítása 
céljából legfeljebb 5% nem ökológiai 
eredetű élesztőkivonat vagy autolizátum 
adható hozzá az anyaghoz (szárazanyag-
tartalomban számítva).

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 1321
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VI rész – 1.3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ökológiai eredetű élesztő előállítása 
céljából legfeljebb 5% nem ökológiai 
eredetű élesztőkivonat vagy autolizátum 
adható hozzá az anyaghoz (szárazanyag-
tartalomban számítva).

Or. en

Indokolás

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.
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Módosítás 1322
Norbert Lins, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
V a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Va. melléklet

Az Európai Koordinációs Hivatalra 
vonatkozó különleges előírások

1. szakasz

KÜLDETÉS ÉS FELADATOK

1. A Koordinációs Hivatal küldetése

Az ökológiai termékek gyorsan növekvő 
piacán a Koordinációs Hivatal 
valamennyi gazdasági szereplő számára 
egyenlő feltételeket teremt, és biztosítja az 
ökológiai ágazat uniós szereplői és a 
harmadik országok termelői közötti 
tisztességes versenyt. A Koordinációs 
Hivatal biztosítja a lényeges információk 
gazdasági szereplők és illetékes hatóságok 
közötti folyamatos cseréjét, és végrehajtja 
az ágazat zavartalan működéséhez 
szükséges ellenőrzéseket. A Bizottság 
kérésére a Koordinációs Hivatal a 
nyomon követés, a tudományos 
eredmények és az ökológiai ágazat 
szereplőivel és más érdekelt felekkel 
folytatott konzultáció alapján 
értékeléseket készít a rendelet 
szabályainak vagy mellékleteinek 
kiegészítése céljából.

2. A Koordinációs Hivatal feladatai

A Koordinációs Hivatal feladatai a 
következők:

a) tudományos tanácsadás és technikai 
támogatás nyújtása a jobb végrehajtás 
érdekében, valamint az e rendeletnek való 
megfeleléshez szükséges nyomonkövetési 
tevékenység végrehajtása;
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b) az e rendeletben meghatározott és a 
rendelet végrehajtása szempontjából a 
tagállamokban és a harmadik 
országokban lényeges tudományos és 
technikai adatok gyűjtése, elemzése, 
tárolása és összegzése;

c) a Koordinációs Hivatal, a tagállamok 
és az e rendeletben előírt akkreditáló 
szervek közötti kommunikációs eljárások 
és eszközök, illetve adat- és 
információcsere kialakítása;

d) a harmadik országbeli ellenőrzési 
hatóságok és szervek elismerése, valamint 
a felügyeletük támogatása;

e) a harmonizált ellenőrzés 
lebonyolításának összehangolása, 
valamint az információk és a 
tevékenységek összehangolása azokban az 
esetekben, amikor a meg nem felelés 
gyaníthatóan több tagállamot vagy 
harmadik országot érint (20a. és 26b. 
cikk);

f) a 29. cikk (4) bekezdése értelmében a 
harmadik országok tekintetében 
engedélyezett elismert ellenőrző szerveket 
és ellenőrző hatóságokat tartalmazó 
valamennyi vonatkozó jegyzék kezelése és 
aktualizálása;

g) az egyenértékű előírások 30b. cikk 
szerinti jóváhagyásának elősegítése és 
összehangolása, valamint ennek 
megfelelően az egyenértékű előírásokat 
tartalmazó jegyzékek kezelése és 
aktualizálása, ezen belül az uniós 
jogszabályoktól való eltérések közzététele;

h) az anyagértékelési folyamatok 
elősegítése és összehangolása, illetve a 19. 
cikknek megfelelően engedélyezett 
eljárásokat és anyagokat tartalmazó 
jegyzékek felülvizsgálata;

i) az ökológiai vetőmagágazat és az 
ökológiai takarmánypiac fejlesztésének 
nyomon követése és összehangolása.

Or. de
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Indokolás

A rendeletben ezen a ponton kell szabályozni ezen Európai Koordinációs Hivatal nevét és 
részletes felépítését. Figyelembe kell venni, hogy az Európai Bizottság Élelmiszerügyi és 
Állategészségügyi Hivatala (FVO) megfelelő részlegének tartalmi hatáskörei 
módosíthatók/bővíthetők-e a fent említett tartalmi feladatokkal. Ennek megfelelően növelni 
kellene e részleg személyzetét. Ezzel elkerülhető lenne egy új hatóság létrehozása.
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