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Pakeitimas 1149
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.1.1 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 12 mėnesių – mėsiniams galvijams (bet 
kuriuo atveju ne trumpiau kaip tris 
ketvirtadalius jų gyvenimo trukmės);

a) 12 mėnesių – mėsiniams galvijams;

Or. de

Pagrindimas

Tam, kad šias nuostatas būtų įmanoma įgyvendinti, nuorodos į gyvenimo trukmę 
išbraukiamos galvijų, avių ir ožkų atvejais.

Pakeitimas 1150
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.1.1 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 12 mėnesių – mėsiniams galvijams (bet 
kuriuo atveju ne trumpiau kaip tris 
ketvirtadalius jų gyvenimo trukmės);

a) 12 mėnesių – mėsiniams galvijams;

Or. en

Pagrindimas

Dėl papildomo reikalavimo, kad gyvūnai privalo atitikti ekologinės gamybos taisykles ne 
mažiau kaip tris ketvirtadalius jų gyvenimo trukmės, yra sunku parduoti į ekologiškai 
auginamomis karvėmis paverstų melžiamų karvių mėsą. Bet kokiu atveju reikalavimas 
negalios visais atvejais. Net labai senas karves galima per dvejus metus pakeisti į ekologiniu 
būdu auginamas karves, jei kartu naudojamas žemės ir augalų perėjimas į ekologinį ūkį. 
Todėl manome, kad ši administracinė našta yra nelogiška, ir siūlysime supaprastinti ir 
pateikti aiškų ir tikslų perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laiką. Galvijams turėtų užtekti 
dvylikos mėnesių.
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Pakeitimas 1151
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.1.2 punkto 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nepaisant a punkto, buliukai, kuriems 
daugiau kaip vieni metai, turi turėti 
galimybę ganytis ganykloje arba 
diendaržyje;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 1152
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.1.2 punkto 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tais atvejais, kai ganymo laikotarpiu
galvijai, avys ir ožkos turi galimybę patekti 
į ganyklas ir kai žiemą jie laikomi taip, 
kad galėtų laisvai judėti, galima netaikyti 
reikalavimo sudaryti gyvuliams sąlygas 
patekti į diendaržius žiemą;

c) galvijai, avys ir ožkos turėtų nuolat 
turėti galimybę esant tinkamoms sąlygoms 
žiemos mėnesiais patekti į diendaržius
mažiausiai keletą valandų per dieną;

Or. en

Pakeitimas 1153
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.1.2 punkto 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ne mažiau kaip 90 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais to paties regiono ekologiniais ūkiais; 
šis reikalavimas netaikomas gyvūnų 

d) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, kai tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais ekologiniais ūkiais; šis reikalavimas 
netaikomas gyvūnų pervarymo į ganyklas 
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pervarymo į ganyklas laikotarpiu 
kiekvienais metais pagal 1.4.2.2. punktą;

laikotarpiu kiekvienais metais pagal 
1.4.2.2. punktą;

Or. en

Pakeitimas 1154
Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.1.2 punkto 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ne mažiau kaip 90 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais to paties regiono ekologiniais ūkiais; 
šis reikalavimas netaikomas gyvūnų 
pervarymo į ganyklas laikotarpiu 
kiekvienais metais pagal 1.4.2.2. punktą;

d) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais ekologiniais ūkiais; šis reikalavimas 
netaikomas gyvūnų pervarymo į ganyklas 
laikotarpiu kiekvienais metais pagal 
1.4.2.2. punktą;

Or. en

Pakeitimas 1155
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.1.2 punkto 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ne mažiau kaip 90 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais to paties regiono ekologiniais ūkiais; 
šis reikalavimas netaikomas gyvūnų 
pervarymo į ganyklas laikotarpiu 
kiekvienais metais pagal 1.4.2.2. punktą;

d) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais ekologiniais ūkiais; šis reikalavimas 
netaikomas gyvūnų pervarymo į ganyklas 
laikotarpiu kiekvienais metais pagal 
1.4.2.2. punktą;

Or. es

Pakeitimas 1156
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.1.2 punkto 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ne mažiau kaip 90 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais to paties regiono ekologiniais ūkiais; 
šis reikalavimas netaikomas gyvūnų 
pervarymo į ganyklas laikotarpiu 
kiekvienais metais pagal 1.4.2.2. punktą;

d) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti
gaunama daugiausia iš to paties ūkio arba, 
jei tai neįmanoma, jis turi būti pagamintas 
bendradarbiaujant su kitais to paties 
regiono ekologiniais ūkiais; šis 
reikalavimas netaikomas gyvūnų 
pervarymo į ganyklas laikotarpiu 
kiekvienais metais pagal 1.4.2.2. punktą;

Or. en

Pakeitimas 1157
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.1.2 punkto 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ne mažiau kaip 90 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais to paties regiono ekologiniais ūkiais; 
šis reikalavimas netaikomas gyvūnų 
pervarymo į ganyklas laikotarpiu 
kiekvienais metais pagal 1.4.2.2. punktą;

d) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti
daugiausia iš to paties ūkio arba, jei tai 
neįmanoma, jis turi būti pagamintas 
bendradarbiaujant su kitais to paties 
regiono ekologiniais ūkiais; šis 
reikalavimas netaikomas gyvūnų 
pervarymo į ganyklas laikotarpiu 
kiekvienais metais pagal 1.4.2.2. punktą;

Or. en

Pakeitimas 1158
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.1.2 punkto 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) galvijų, avių ir ožkų auginimo sistemos e) galvijų, avių ir ožkų auginimo sistemos 
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turi būti pagrįstos didžiausiu ganyklų 
panaudojimu, atsižvelgiant į galimybę 
jomis naudotis įvairiais metų laikotarpiais.
Bent 60 % sausosios medžiagos, 
įeinančios į galvijų, avių ir ožkų dienos 
racioną, turi sudaryti stambusis pašaras, 
žali arba džiovinti pašariniai augalai arba 
silosas. Pieniniams gyvūnams 
ankstyvosios laktacijos metu šią dalį 
leidžiama sumažinti iki 50 % ne daugiau 
kaip trims mėnesiams;

turi būti pagrįstos didžiausiu ganyklų 
panaudojimu, atsižvelgiant į galimybę 
jomis naudotis įvairiais metų laikotarpiais
ir kai tik sąlygos tai leidžia.

Or. en

Pakeitimas 1159
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.1.2 punkto 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) galvijų, avių ir ožkų auginimo sistemos 
turi būti pagrįstos didžiausiu ganyklų 
panaudojimu, atsižvelgiant į galimybę 
jomis naudotis įvairiais metų laikotarpiais. 
Bent 60 % sausosios medžiagos, įeinančios 
į galvijų, avių ir ožkų dienos racioną, turi 
sudaryti stambusis pašaras, žali arba 
džiovinti pašariniai augalai arba silosas. 
Pieniniams gyvūnams ankstyvosios 
laktacijos metu šią dalį leidžiama sumažinti 
iki 50 % ne daugiau kaip trims mėnesiams;

e) galvijų, avių ir ožkų auginimo sistemos 
turi būti pagrįstos didžiausiu ganyklų 
panaudojimu, atsižvelgiant į galimybę 
jomis naudotis įvairiais metų laikotarpiais. 
Veislės turi būti pasirenkamos pagal jų 
gebėjimą prisitaikyti vietoje prie ganyklų 
sąlygų ir jų tinkamumo esant kitokioms 
mitybos sąlygoms, įskaitant reikalavimus 
dėl stambiojo pašaro, žalių arba džiovintų 
pašarinių augalų arba siloso. Bent 60 % 
sausosios medžiagos, įeinančios į galvijų, 
avių ir ožkų dienos racioną, turi sudaryti 
stambusis pašaras, žali arba džiovinti 
pašariniai augalai arba silosas. Pieniniams 
gyvūnams ankstyvosios laktacijos metu šią 
dalį leidžiama sumažinti iki 50 % ne 
daugiau kaip trims mėnesiams;

Or. en

Pakeitimas 1160
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.1.2 punkto 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) galvijų, avių ir ožkų auginimo sistemos 
turi būti pagrįstos didžiausiu ganyklų 
panaudojimu, atsižvelgiant į galimybę 
jomis naudotis įvairiais metų laikotarpiais.
Bent 60 % sausosios medžiagos, įeinančios 
į galvijų, avių ir ožkų dienos racioną, turi 
sudaryti stambusis pašaras, žali arba 
džiovinti pašariniai augalai arba silosas.
Pieniniams gyvūnams ankstyvosios 
laktacijos metu šią dalį leidžiama sumažinti 
iki 50 % ne daugiau kaip trims mėnesiams;

e) galvijų, avių ir ožkų auginimo sistemos 
turi būti pagrįstos didžiausiu ganyklų 
panaudojimu, atsižvelgiant į galimybę 
jomis naudotis įvairiais metų laikotarpiais, 
kai sąlygos tai leidžia. Bent 60 % 
sausosios medžiagos, įeinančios į galvijų, 
avių ir ožkų dienos racioną, turi sudaryti 
stambusis pašaras, žali arba džiovinti 
pašariniai augalai arba silosas. Pieniniams 
gyvūnams ankstyvosios laktacijos metu šią 
dalį leidžiama sumažinti iki 50 % ne 
daugiau kaip trims mėnesiams;

Or. en

Pakeitimas 1161
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.1.2 punkto 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pageidautina, kad visi žindomi galvijai 
būtų maitinami motinos pienu ne trumpiau 
kaip tris mėnesius, o avys ir ožkos – ne 
trumpiau kaip 45 dienas.

f) pageidautina, kad visi žindomi galvijai 
būtų maitinami motinos pienu arba 
natūraliu pienu ne trumpiau kaip tris 
mėnesius, o avys ir ožkos – ne trumpiau 
kaip 45 dienas.

Or. de

Pakeitimas 1162
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.1.3 punkto 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) visada draudžiama rišti galvijus, avis 
ir ožkas, įskaitant ir laikotarpius, kai jų 
ganyti yra neįmanoma. Išimtys leidžiamos 
tik tais atvejais, kai dėl pagrįstų 
veterinarinių priežasčių atskirus gyvulius 
reikia pririšti ribotam laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 1163
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.1.3 punkto 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) visuose garduose nuolat turi būti 
išėjimas į atvirą plotą, kuriame gyvūnai 
galėtų prasimankštinti.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.1.3 punkto 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nepaisant 3 straipsnio 1 dalies a punkto 
ir Tarybos direktyvos 2008/119/EB70 3 
straipsnio 1 dalies antros pastraipos,
vyresnius kaip vienos savaitės amžiaus
veršelius draudžiama laikyti atskiruose 
garduose, išskyrus atvejus, kai dėl pagrįstų 
veterinarinių priežasčių atskirus veršelius 
reikia laikyti atskiruose garduose ribotą 
laikotarpį.

c) nepaisant 3 straipsnio 1 dalies a punkto 
ir Tarybos direktyvos 2008/119/EB70 3 
straipsnio 1 dalies antros pastraipos, 
veršelius draudžiama bet kaip laikyti
atskirai, įskaitant atskiruose garduose, 
išskyrus atvejus, kai ir jei dėl pagrįstų 
veterinarinių priežasčių atskirus veršelius 
reikia laikyti atskiruose garduose ribotą 
laikotarpį. Kai dėl veterinarinių priežasčių 
veršiukai yra laikomi atskiruose garduose, 
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gardo grindys turi būti tvirto pagrindo su 
šiaudų kraiku. Veršiukams turi būti 
pakankamai vietos lengvai apsisukti, 
atsigulti visu ūgiu (patogiai) ir jie turi 
matyti kitus veršiukus. Jei veršiukai 
auginami atskirai nuo juos atsivedusių 
karvių, veršiukus galima auginti 
bandomis nuo vienos savaitės amžiaus.

__________________ __________________
70 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
direktyva 2008/119/EB, nustatanti 
būtiniausius veršelių apsaugos standartus
(OL L 10, 2009 1 15, p. 7).

70 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
direktyva 2008/119/EB, nustatanti 
būtiniausius veršelių apsaugos standartus
(OL L 10, 2009 1 15, p. 7).

Or. en

Pakeitimas 1165
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.2.2 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) arkliniai gyvūnai turi turėti galimybę
esant tinkamoms sąlygoms patekti į 
ganyklas;

a) arkliniai gyvūnai turi turėti galimybę 
patekti į ganyklas ir ganytis metų laiku, 
kai yra žolės. Visą kitą laiką arkliniai 
gyvūnai turi turėti prieigą prie stambiojo 
pašaro ir laiko įrenginių, leidžiančių 
natūraliai elgtis;

Or. en

Pakeitimas 1166
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.2.2 punkto 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tais atvejais, kai ganymo laikotarpiu 
arkliniai gyvūnai turi galimybę patekti į 
ganyklas ir kai žiemą jie laikomi taip, kad 

Išbraukta.
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galėtų laisvai judėti, galima netaikyti 
reikalavimo sudaryti gyvuliams sąlygas 
patekti į diendaržius žiemą;

Or. en

Pakeitimas 1167
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.2.2 punkto 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ne mažiau kaip 90 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais to paties regiono ekologiniais ūkiais; 
šis reikalavimas netaikomas gyvūnų 
pervarymo į ganyklas laikotarpiu 
kiekvienais metais, kaip nurodyta 1.4.2.2. 
punkte;

c) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, kai tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais ekologiniais ūkiais; šis reikalavimas 
netaikomas gyvūnų pervarymo į ganyklas 
laikotarpiu kiekvienais metais, kaip 
nurodyta 1.4.2.2. punkte;

Or. en

Pakeitimas 1168
Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.2.2 punkto 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ne mažiau kaip 90 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais to paties regiono ekologiniais ūkiais; 
šis reikalavimas netaikomas gyvūnų 
pervarymo į ganyklas laikotarpiu 
kiekvienais metais, kaip nurodyta 1.4.2.2. 
punkte;

c) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais ekologiniais ūkiais; šis reikalavimas 
netaikomas gyvūnų pervarymo į ganyklas 
laikotarpiu kiekvienais metais, kaip 
nurodyta 1.4.2.2. punkte;

Or. en
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Pakeitimas 1169
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.2.2 punkto 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ne mažiau kaip 90 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais to paties regiono ekologiniais ūkiais; 
šis reikalavimas netaikomas gyvūnų 
pervarymo į ganyklas laikotarpiu 
kiekvienais metais, kaip nurodyta 1.4.2.2. 
punkte;

c) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais ekologiniais ūkiais; šis reikalavimas 
netaikomas gyvūnų pervarymo į ganyklas 
laikotarpiu kiekvienais metais, kaip 
nurodyta 1.4.2.2. punkte;

Or. es

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.2.2 punkto 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ne mažiau kaip 90 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais to paties regiono ekologiniais ūkiais; 
šis reikalavimas netaikomas gyvūnų 
pervarymo į ganyklas laikotarpiu 
kiekvienais metais, kaip nurodyta 1.4.2.2. 
punkte;

c) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti
gaunama daugiausia iš to paties ūkio arba, 
jei tai neįmanoma, jis turi būti pagamintas 
bendradarbiaujant su kitais to paties 
regiono ekologiniais ūkiais; šis 
reikalavimas netaikomas gyvūnų 
pervarymo į ganyklas laikotarpiu 
kiekvienais metais, kaip nurodyta 1.4.2.2. 
punkte;

Or. en

Pakeitimas 1171
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.2.2 punkto 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ne mažiau kaip 90 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais to paties regiono ekologiniais ūkiais; 
šis reikalavimas netaikomas gyvūnų 
pervarymo į ganyklas laikotarpiu 
kiekvienais metais, kaip nurodyta 1.4.2.2. 
punkte;

c) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti
daugiausia iš to paties ūkio arba, jei tai 
neįmanoma, jis turi būti pagamintas 
bendradarbiaujant su kitais to paties 
regiono ekologiniais ūkiais; šis 
reikalavimas netaikomas gyvūnų 
pervarymo į ganyklas laikotarpiu 
kiekvienais metais, kaip nurodyta 1.4.2.2. 
punkte;;

Or. en

Pakeitimas 1172
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.2.2 punkto 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) arklinių gyvūnų auginimo sistemos turi 
būti pagrįstos didžiausiu ganyklų 
panaudojimu, atsižvelgiant į galimybę 
jomis naudotis įvairiais metų laikotarpiais. 
Bent 60 % sausosios medžiagos, įeinančios 
į arklinių gyvūnų dienos racioną, turi 
sudaryti stambusis pašaras, žali arba 
džiovinti pašariniai augalai arba silosas;

d) arklinių gyvūnų auginimo sistemos turi 
būti pagrįstos didžiausiu ganyklų 
panaudojimu, atsižvelgiant į galimybę 
jomis naudotis įvairiais metų laikotarpiais. 
Kai nėra galimybės gauti didesnės 
procentinės dalies stambiojo pašaro, 
atsižvelgiant į veislių mitybos, sveikatos ir 
gerovės reikalavimus, turi būti taikomos 
toliau nurodytos būtinosios taisyklės. Bent 
60 % sausosios medžiagos, įeinančios į 
arklinių gyvūnų dienos racioną, turi 
sudaryti stambusis pašaras, žali arba 
džiovinti pašariniai augalai arba silosas;

Or. en

Pakeitimas 1173
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.2.2 punkto 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) visi žindomi arkliniai gyvūnai šeriami, 
pageidautina, motinos pienu ne mažiau 
kaip tris mėnesius.

e) visi žindomi arkliniai gyvūnai šeriami, 
pageidautina, motinos pienu tiesiogiai 
žindant motinai iki natūralaus 
nujunkymo laiko;

Or. en

Pakeitimas 1174
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.2.3 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) arklinių gyvūnų laikymo vietose turi būti 
lygios, bet ne slidžios grindys. Ne mažiau 
kaip pusę uždarų patalpų ploto, kaip 
nurodyta 2.2.4. punkte nustatytam 
mažiausiam arklinių gyvūnų laikymo 
paviršiaus plotui skirtoje lentelėje, turi 
sudaryti tvirtos grindys (ne iš lentelių arba 
grotelių);

a) arklinių gyvūnų laikymo vietose turi būti 
lygios, bet ne slidžios grindys. Visą uždarų 
patalpų plotą, kaip nurodyta 2.2.4. punkte 
nustatytam mažiausiam arklinių gyvūnų 
laikymo paviršiaus plotui skirtoje lentelėje, 
turi sudaryti tvirtos grindys (ne iš lentelių 
arba grotelių);

Or. en

Pakeitimas 1175
José Bové

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2a. Triušių auginimas

i) Gyvūnų laikymo tankis turi atitikti šias 
sąlygas:

uždarose patalpose:

– veislinės patelės ir jų vados: 0,4 m²;

– patinai ir nėščios patelės: 0,3 m²;
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– augantys triušiai: 0,15 m²;

lauke (kilnojamuose aptvaruose):

– veislinės patelės ir jų vados: 2,4 m²;

– patinai ir nėščios patelės: 2 m²;

– augantys triušiai: 0,4 m².

ii) Veisimui skirtų triušių perėjimas prie 
ekologinio ūkininkavimo:

kiekvieną kartą, kai įtraukiami patinai ir 
patelės, auginti ne ekologinio 
ūkininkavimo būdu, turi būti taikomas 
mažiausiai trijų mėnesių trukmės 
perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo 
laikotarpis, kurio metu turi būti laikomasi 
šiose taisyklėse nustatytos tvarkos.

iii) Veisimas:

mažiausias veislinių triušių amžius per 
pirmąjį dauginimąsi turi būti 16 savaičių. 
Viena patelė negali atsivesti daugiau nei 
6 vadas per metus.

Or. fr

Pakeitimas 1176
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2. 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2a. Triušių auginimas

2.7.1. Perėjimas prie ekologinės gamybos

Triušiai ir triušių produktai gali būti 
laikomi ekologiškais praėjus mažiausiai 3 
savaičių trukmės perėjimo prie ekologinio 
ūkininkavimo laikotarpiui.

2.7.2. Konkrečios laikymo sąlygos ir 
gyvūnų laikymo tankis

Taikomos tokios gyvūnų laikymo sąlygų ir 
jų laikymo tankio taisyklės:

a) triušiai visada turi turėti šieno, išskyrus 
vegetacijos laikotarpį, kai jie turi gauti 
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žalių pašarinių augalų;

b) be ankstesniame punkte nurodytų 
pašarų triušiai visada turi turėti graužti 
tinkamų šakų su žieve;

c) gyvūnų skaičius garde neturi viršyti:

i) gyvūnai nuo nujunkymo iki aštuonių 
savaičių: 8 gyvūnai viename narvo vidaus 
paviršiaus m2;

ii) vyresni kaip aštuonių savaičių gyvūnai: 
6 gyvūnai viename narvo vidaus 
paviršiaus m2;

d) narvo vidaus paviršius turi būti švarus, 
sausas ir sutvarkytas kaip kraiku 
padengta gulėjimo vieta. Grindys iš 
lentelių gali sudaryti 50 proc. vidinio 
gardo paviršiaus ir visą laiką turi būti 
padengtos kraiku;

e) rekomenduojama daugiaaukštė iš 
atskirų gyvenamųjų erdvių sudaryta 
narvo struktūra. Jei atskiros narvo 
gyvenamosios erdvės sukonstruotos 
keliais aukštais, aukščiau esančios 
gulėjimo vietos neįskaičiuojamos į narvo 
vidaus ploto dydį. Aukščiau esančios 
gulėjimo vietos turi būti padarytos iš 
tvirtos arba visada kraiku padengtos 
medžiagos;

f) gyvūnai turi turėti galimybę patekti į 
lauko aptvarus. Jei gyvūnai neturi 
galimybės patekti į lauko aptvarus, jiems 
turi būti įrengtas uždengtas aptvaras. 
Aptvaras turi būti saugus ir lengvai 
valomas;
g) išorės aptvaro plotas turi būti ne 
mažesnis nei 0,125 m2 vienam gyvūnui 
arba vienas m2 8 gyvūnams;

h) gyvūnai turi būti auginami grupėse kol 
jiems sueis šeši mėnesiai;

pavienių gyvūnų neleidžiama auginti 
atskirai, nebent tai būtų daroma ribotą 
laikotarpį ir esant pagrįstai priežasčiai, 
kaip antai ligų profilaktika ar 
veterinarinis gydymas, ar atsivedimo ir 
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laktacijos laikotarpis, taip pat patalpinant 
veisimui skirtą gyvūną.

Or. sl

Pagrindimas

Vartotojai vis dažniau reikalauja ekologiškų žvėrienos ir triušienos produktų. Todėl ES lygiu 
turėtų būti nustatytos vienodos tauriųjų elnių, kiprinių rytinių avinų, danielių ir triušių 
auginimo taisyklės.

Pakeitimas 1177
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3. [...] Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Dabartinės reglamentų 834/2007 ir 889/2008 taisyklės turi likti galioti iki to laiko, kol bus 
pateiktas pranešimas dėl ekologiško kiaulių ir naminių paukščių auginimo, nurodyto 35 
straipsnio 1a dalyje (persvarstytoje).

Pakeitimas 1178
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.2 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame 
regione, bendradarbiaujant su kitais 
ekologiniais ūkiais arba pašarų ūkio 
subjektais;

a) ne mažiau kaip 40 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, kai tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais ekologiniais ūkiais arba pašarų ūkio 
subjektais;
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Or. en

Pakeitimas 1179
Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.2 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame 
regione, bendradarbiaujant su kitais 
ekologiniais ūkiais arba pašarų ūkio 
subjektais;

a) ne mažiau kaip 40 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais ekologiniais ūkiais arba pašarų ūkio 
subjektais;

Or. en

Pakeitimas 1180
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.2 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

a) ne mažiau kaip 40 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais; būtina 
atsižvelgti į atokiausių regionų ypatumus.

Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, 
numato galimybę atsižvelgti į atokiausių 
regionų ypatumus.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į atokiausių regionų ypatumus, nes jie gali susidurti su tiekimo nedideliu 
atstumu problemomis.
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Pakeitimas 1181
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.2 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

a) ne mažiau kaip 40 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais; būtina 
atsižvelgti į atokiausių regionų ypatumus;

Or. fr

Pakeitimas 1182
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.2 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame 
regione, bendradarbiaujant su kitais 
ekologiniais ūkiais arba pašarų ūkio 
subjektais;

a) ne mažiau kaip 20 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais ekologiniais ūkiais arba pašarų ūkio 
subjektais;

Or. es

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.2 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 

a) ne mažiau kaip 20 % pašaro turi būti
gaunama pirmiausia iš to paties ūkio arba, 
jei tai neįmanoma, jis turi būti pagamintas 
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bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

tame pačiame regione, bendradarbiaujant 
su kitais ekologiniais ūkiais arba pašarų 
ūkio subjektais;

Or. en

Pakeitimas 1184
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.2 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

a) ne mažiau kaip 20 % pašaro turi būti 
pirmiausia iš to paties ūkio arba, jei tai 
neįmanoma, jis turi būti pagamintas tame 
pačiame regione, bendradarbiaujant su 
kitais ekologiniais ūkiais arba pašarų ūkio 
subjektais;

Or. en

Pakeitimas 1185
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.2 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

a) ne mažiau kaip 20 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

Or. en

Pakeitimas 1186
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.2 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

a) ne mažiau kaip 20 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

Or. en

Pakeitimas 1187
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.2 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

a) ne mažiau kaip 20 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

Or. en

Pakeitimas 1188
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.2 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

a) ne mažiau kaip 20 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

Or. en
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Pakeitimas 1189
Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.2 punkto 1 dalies c punkto 1 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) visada turi būti pakankamai švaraus ir 
šviežio vandens.

Or. en

Pakeitimas 1190
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.2 punkto 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) siekiant patenkinti pagrindinius 
ekologiškų kiaulių mitybos poreikius, 
ypač baltymų ir pagrindinių amino 
rūgščių poreikius, taip pat kai ūkininkas 
negali gauti baltymingų žaliavų, gaunamų 
tik ekologiškai gaminant pašarus, 
kiaulėms šerti ir naminiams paukščiams 
lesinti leidžiama naudoti ribotą kiekį 
neekologiškų baltymingų medžiagų.
Didžiausias leidžiamas neekologiškų 
baltymingų žaliavų šių rūšių gyvūnų 
pašare procentas yra 5 % dvylikos 
mėnesių laikotarpiui.

Skaičiai kasmet apskaičiuojami kaip 
žemės ūkio kilmės džiovintų pašarinių 
augalų procentas.

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.3 punkto 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paršavedės laikomos grupėmis, išskyrus 
paskutinį etapą prieš paršelių atsivedimą ir 
žindymo laikotarpį;

c) paršavedės laikomos grupėmis, išskyrus 
paskutinį etapą prieš paršelių atsivedimą ir 
žindymo laikotarpį, per kurį paršavedė 
turi galėti laisvai judėti savo aptvare ir 
gali būti pririšama tik trumpam, kai tai 
visiškai būtina. Nepaisant papildomų 
reikalavimų dėl šiaudų, likus kelioms 
dienoms iki numatomo žindymo 
paršavedės aprūpinamos tokiu šiaudų 
arba kitos tinkamos natūralios medžiagos 
kiekiu, kokio joms pakaktų guoliams 
įsirengti.

Or. en

Pakeitimas 1192
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.3 punkto 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) mankštinimosi vietose kiaulėms turi būti 
sudaryta galimybė tuštintis ir knisti. 
Kiaulėms knisti gali būti naudojamas 
įvairus substratas.

e) mankštinimosi vietose kiaulėms turi būti 
sudaryta galimybė tuštintis ir judėti. 
Judėjimui gali būti naudojama įvairi 
įranga.

Or. en

Pagrindimas

Kiaulių mankštinimosi vietose turi būti įrengimų veiklai, bet knisimo medžiagą sunku 
sutvarkyti dėl kritulių ir mėšlo sugeriančiųjų savybių. Knisimo įrengimai galėtų būti įtaisyti 
gardo viduje, o kiti įrengimai galėtų būti įrengti lauke, kad kiaulės judėtų.
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Pakeitimas 1193
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 skirsnio II dalies 2.3 punkto 2.3.3 papunkčio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) mankštinimosi vietose kiaulėms turi būti 
sudaryta galimybė tuštintis ir knisti.
Kiaulėms knisti gali būti naudojamas 
įvairus substratas.

e) mankštinimosi vietose kiaulėms turi būti 
sudaryta galimybė tuštintis ir knisti.
Kiaulėms knisti gali būti naudojama 
papildoma manipuliuojama medžiaga, 
tačiau reikalaujama suteikti galimybę 
knisant pasiekti dirvą bei šiaudus.

Or. en

Pakeitimas 1194
Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.4 punkto 2 dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Mažiausias paviršius uždarose patalpose bei lauko aikštelėse ir kitos kiaulių laikymo vietų 
charakteristikos:

Uždaras plotas
(grynasis gyvūnams skirtas plotas)

Lauko plotas
(mankštinimosi plotas, išskyrus 
ganyklą)

Mažiausias 
gyvasis svoris (kg)

m2 vienam gyvūnui m2 vienam gyvūnui

Žindomos paršavedės, kurių 
paršeliai yra iki 40 dienų 
amžiaus

7,5 paršavedei 2,5

Penimos kiaulės iki 50 0,8 0,6
iki 85 1,1 0,8
iki 110 1,3 1

Paršeliai kurių amžius 
daugiau nei 40 
dienų, o svoris –
iki 30 kg

0,6 0,4

Veislinės kiaulės 2,5 patelei 1,9
6 patinui 8,0

Jei natūraliam 
sukergimui naudojami 
aptvarai: 10 m2 kuiliui

Pakeitimas
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Mažiausias paviršius uždarose patalpose bei lauko aikštelėse ir kitos kiaulių laikymo vietų 

charakteristikos:

Uždaras plotas
(grynasis gyvūnams skirtas plotas)

Lauko plotas
(mankštinimosi plotas, išskyrus 
ganyklą)

Mažiausias 
gyvasis svoris (kg)

m2 vienam gyvūnui m2 vienam gyvūnui

Žindomos paršavedės, kurių 
paršeliai yra iki 40 dienų 
amžiaus

7,5 scrofa rūšies kiaulei 2,5

Penimos kiaulės iki 50 0,8 0,6
iki 85 1,1 0,8
iki 110 1,3 1
daugiau nei 110 1,5 1,2

Paršeliai kurių amžius 
daugiau nei 40 
dienų, o svoris –
iki 30 kg

0,6 0,4

Veislinės kiaulės 2,5 patelei 1,9
6 patinui 8,0
Jei natūraliam 
sukergimui naudojami 
aptvarai: 10 m2 kuiliui

Or. it

Pakeitimas 1195
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.4 punkto 2 dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Mažiausias paviršius uždarose patalpose bei lauko aikštelėse ir kitos kiaulių laikymo vietų 
charakteristikos:

Uždaras plotas
(grynasis gyvūnams skirtas plotas)

Lauko plotas
(mankštinimosi plotas, išskyrus 

ganyklą)
Mažiausias 

gyvasis svoris (kg)
m2 vienam gyvūnui m2 vienam gyvūnui

Žindomos paršavedės, kurių 
paršeliai yra iki 40 dienų 
amžiaus

7,5 paršavedei 2,5

Penimos kiaulės iki 50 0,8 0,6
iki 85 1,1 0,8
iki 110 1,3 1

Paršeliai kurių amžius 
daugiau nei 40 
dienų, o svoris –

0,6 0,4
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iki 30 kg
Veislinės kiaulės 2,5 patelei 1,9

6 patinui 8,0
Jei natūraliam 
sukergimui naudojami 
aptvarai: 10 m2 kuiliui

Pakeitimas
Mažiausias paviršius uždarose patalpose bei lauko aikštelėse ir kitos kiaulių laikymo vietų 

charakteristikos:

Uždaras plotas
(grynasis gyvūnams skirtas plotas)

Lauko plotas
(mankštinimosi plotas, išskyrus 

ganyklą)
Mažiausias 

gyvasis svoris (kg)
m2 vienam gyvūnui m2 vienam gyvūnui

Žindomos paršavedės, kurių 
paršeliai yra iki 40 dienų 
amžiaus

7,5 paršavedei 2,5

Penimos kiaulės iki 50 0,8 0,6
iki 85 1,1 0,8
iki 110 1,5 1,2

Paršeliai kurių amžius 
daugiau nei 40 
dienų, o svoris –
iki 30 kg

0,6 0,4

Veislinės kiaulės 2,5 patelei 1,9
6 patinui 8,0
Jei natūraliam 
sukergimui naudojami 
aptvarai: 10 m2 kuiliui

Or. it

Pakeitimas 1196
Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.3.4 punkto 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žindomos paršavedės, kurių paršeliai yra 
iki 40 dienų amžiaus: 0–21 diena 6,0 m2, 
22–40 dienų 7,5 m2

Or. en
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Pakeitimas 1197
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4. [...] Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Dabartinės reglamentų 834/2007 ir 889/2008 taisyklės turi likti galioti iki to laiko, kol bus 
pateiktas pranešimas dėl ekologiško kiaulių ir naminių paukščių auginimo, nurodyto 35 
straipsnio 1a dalyje (persvarstytoje).

Pakeitimas 1198
Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4. [...] Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Dabartinės reglamentų 834/2007 ir 889/2008 taisyklės dėl naminių paukščių turi likti galioti 
(iki to laiko, kol bus pateiktas pranešimas dėl ekologiško kiaulių ir naminių paukščių 
auginimo, nurodyto 35 straipsnio 1a dalyje (persvarstytoje)).

Pakeitimas 1199
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.1 punkto 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad naminiai paukščiai būtų laikomi Kad naminiai paukščiai būtų laikomi 
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ekologiškai užaugintais, o jų produktai 
ekologiškai pagamintais, šiame reglamente 
nustatytos taisyklės turi būti taikomos bent:

ekologiškai užaugintais, o jų produktai 
ekologiškai pagamintais, šiame reglamente 
nustatytos taisyklės, įskaitant taisykles dėl 
naminių paukščių kilmės, turi būti 
taikomos bent:

Or. en

Pakeitimas 1200
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.1 punkto 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) draudžiamos greitai augančių 
naminių paukščių linijos.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.2 punkto 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naminiai paukščiai auginami, kol pasieks 
minimalų amžių arba auginami 
kompetentingos institucijos nustatytų lėto
augimo rūšių naminiai paukščiai. Jei 
ūkininkas neaugina lėtai augančių rūšių
naminių paukščių, minimalus pjaunamų 
naminių paukščių amžius yra:

Mėsos gamybai skirta paukštiena turi būti 
gaunama iš lėto auginimo rūšių naminių 
paukščių, pritaikytų auginimui lauke, t. y. 
kasdien paukščių jaunikliai turi 
vidutiniškai priaugti 35 g. Valstybės narės 
gali nustatyti griežtesnius lėto auginimo 
kriterijus.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant išsaugoti gyvulio kokybę ir gerovę svarbu užtikrinti, kad mėsos gamybai skirta 
ekologiška paukštiena, visų pirma vištiena, būtų gaunama iš lėto auginimo rūšių paukščių. 
Tai pagrindinis kriterijus siekiant užtikrinti mėsos kokybę, o ne atsparumas ar pritaikymas 
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naminių paukščių auginimui lauke. Nacionalinės lėtai augančių naminių paukščių rūšių 
apibrėžtys labai įvairios. Remiantis Komisijos atliktais tyrimais paukščiai užauga nuo 25 iki 
45 g per dieną. Tai reikėtų labiau suderinti. 

Pakeitimas 1202
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.2 punkto 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naminiai paukščiai auginami, kol pasieks 
minimalų amžių arba auginami 
kompetentingos institucijos nustatytų lėto
augimo rūšių naminiai paukščiai. Jei 
ūkininkas neaugina lėtai augančių rūšių
naminių paukščių, minimalus pjaunamų 
naminių paukščių amžius yra:

Mėsos gamybai skirta paukštiena turi būti 
gaunama iš lėto auginimo rūšių naminių 
paukščių, pritaikytų auginimui lauke, t. y. 
kasdien paukščių jaunikliai turi 
vidutiniškai priaugti 35 g. Valstybės narės 
gali nustatyti griežtesnius lėto auginimo 
kriterijus.

Or. fr

Pakeitimas 1203
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.2 punkto 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naminiai paukščiai auginami, kol pasieks 
minimalų amžių arba auginami 
kompetentingos institucijos nustatytų lėto 
augimo rūšių naminiai paukščiai. Jei 
ūkininkas neaugina lėtai augančių rūšių 
naminių paukščių, minimalus pjaunamų 
naminių paukščių amžius yra:

Naminiai paukščiai turi būti lėto augimo 
rūšių naminiai paukščiai, atitinkantys 
nustatytą ribotą kasdienio augimo tempą, 
derantį su mažiausiu kiekvienos rūšies 
auginimo amžiumi. Šie augimo tempai 
nustatomi šiuo reglamentu. Minimalus 
pjaunamų naminių paukščių amžius yra:

Or. en

Pakeitimas 1204
Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.2 punkto 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naminiai paukščiai auginami, kol pasieks 
minimalų amžių arba auginami 
kompetentingos institucijos nustatytų lėto 
augimo rūšių naminiai paukščiai. Jei 
ūkininkas neaugina lėtai augančių rūšių 
naminių paukščių, minimalus pjaunamų 
naminių paukščių amžius yra:

Naminiai paukščiai auginami, kol pasieks 
minimalų amžių arba auginami Komisijos 
kompetentingos institucijos nustatytų lėto 
augimo rūšių naminiai paukščiai. Jei 
ūkininkas neaugina lėtai augančių rūšių 
naminių paukščių, minimalus pjaunamų 
naminių paukščių amžius yra:

Or. en

Pagrindimas

Lėtai augančių rūšių apibrėžtį turi prižiūrėti Komisija. Dėl nacionalinio dalyvavimo priimant 
sprendimus vyrauja labai skirtinga praktika ir tai iškraipo rinką. Nacionalinės lėto auginimo 
rūšių apibrėžtys, pagrįstos didžiausiu kasdieniu augimo tempu, skiriasi nuo 28 iki 50 g per 
dieną. Tai reiškia, kad viščiuko užaugimo laikas skiriasi apie 34 dienas.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.2 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viščiukų – 81 diena; a) viščiukų – 70 dienų;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant suderinti su didžiąja dalimi Europoje vykdomos praktikos siūloma padidinti 
mažiausią viščiukų amžių iki 70 dienų, nes tai atitinka mažiausią pereinamąjį laikotarpį, 
nustatytą reglamento projekto II priedo 2.4.1 punkte.

Pakeitimas 1206
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 skirsnio II dalies 2.4 punkto 2.4.2 papunkčio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) vyriškosios giminės kalakutų ir žąsų, 
skirtų kepti, – 140 dienų; ir

h) vyriškosios ir moteriškosios giminės
kalakutai ir parduodamos nepjaustytos 
žąsys, skirtos kepti, – 140 dienų; ir

Or. fr

Pagrindimas

Siūlomas mažiausias amžius perimamas iš Reglamento (EB) Nr. 543/2008 dėl tam tikrų 
prekybos paukštiena standartų dabartinio IV priedo, žr. d punktą „Tradiciškai laisvai 
auginami paukščiai“ ir šiame reglamente daromą atskyrimą tarp vyriškosios ir moteriškosios 
giminės kalakutų pjaustymui ir pardavimui nepjaustytiems.

Pakeitimas 1207
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.2 punkto 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) vyriškosios giminės kalakutų ir žąsų, 
skirtų kepti, – 140 dienų; ir 

h) vyriškosios ir moteriškosios giminės
kalakutai ir parduodamos nepjaustytos 
žąsys, skirtos kepti;

Or. fr

Pakeitimas 1208
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.2 punkto 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) moteriškosios giminės kalakutų – 100 
dienų.

i) pjaustymui skirtų moteriškosios giminės 
kalakutų – 98 dienos ir pjaustymui skirtų 
vyriškosios giminės kalakutų – 126 
dienos.
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Or. fr

Pakeitimas 1209
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.2 punkto 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) moteriškosios giminės kalakutų – 100 
dienų.

i) pjaustymui skirtų moteriškosios giminės 
kalakutų – 98 dienos,

Or. fr

Pagrindimas

Siūlomas mažiausias amžius perimamas iš Reglamento (EB) Nr. 543/2008 dėl tam tikrų 
prekybos paukštiena standartų dabartinio IV priedo, žr. d punktą „Tradiciškai laisvai 
auginami paukščiai“ ir šiame reglamente daromą atskyrimą tarp vyriškosios ir moteriškosios 
giminės kalakutų pjaustymui ir pardavimui nepjaustytiems.

Pakeitimas 1210
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.2 punkto 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) išpjaustymui skirtų vyriškosios giminės 
kalakutų – 126 dienos.

Or. fr

Pagrindimas

Siūlomas mažiausias amžius perimamas iš Reglamento (EB) Nr. 543/2008 dėl tam tikrų 
prekybos paukštiena standartų dabartinio IV priedo, žr. d punktą „Tradiciškai laisvai 
auginami paukščiai“ ir šiame reglamente daromą atskyrimą tarp vyriškosios ir moteriškosios 
giminės kalakutų pjaustymui ir pardavimui nepjaustytiems.
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Pakeitimas 1211
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.2 punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vištos dedeklės turi būti auginimui lauke 
pritaikytų rūšių.

Or. fr

Pakeitimas 1212
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.2 punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai pulkas formuojamas pirmąkart, 
atnaujinamas arba keičiama jo sudėtis, ir 
nepakanka ekologiškai užaugintų tėvinių 
pulkų, į ekologiškos naminių paukščių 
gamybos vienetą gali būti atgabenti 
neekologiškai užauginti naminiai 
paukščiai, jeigu dėsliosios vištos ir 
mėsiniai naminiai paukščiai yra ne 
vyresni kaip trijų dienų.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.2 punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai pulkas formuojamas pirmąkart, 
atnaujinamas arba keičiama jo sudėtis, ir 
nepakanka ekologiškai užaugintų tėvinių 
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pulkų, į ekologiškos naminių paukščių 
gamybos vienetą gali būti atgabenti 
neekologiškai užauginti naminiai 
paukščiai, jeigu dėsliosios vištos ir 
mėsiniai naminiai paukščiai yra ne 
vyresni kaip trijų dienų.

Or. en

Pakeitimas 1214
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.3 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame 
regione, bendradarbiaujant su kitais 
ekologiniais ūkiais arba pašarų ūkio 
subjektais;

a) ne mažiau kaip 40 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, kai tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais ekologiniais ūkiais arba pašarų ūkio 
subjektais;

Or. en

Pakeitimas 1215
Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.3 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame 
regione, bendradarbiaujant su kitais 
ekologiniais ūkiais arba pašarų ūkio 
subjektais;

a) ne mažiau kaip 40 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas bendradarbiaujant su 
kitais ekologiniais ūkiais arba pašarų ūkio 
subjektais;

Or. en
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Pakeitimas 1216
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.3 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame 
regione, bendradarbiaujant su kitais 
ekologiniais ūkiais arba pašarų ūkio 
subjektais;

a) ne mažiau kaip 20 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei neįmanoma, jis turi 
būti pagamintas bendradarbiaujant su kitais 
ekologiniais ūkiais arba pašarų ūkio 
subjektais;

Or. es

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.3 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

a) ne mažiau kaip 20 % pašaro turi būti
gaunama visų pirma iš to paties ūkio arba, 
jei tai neįmanoma, jis turi būti pagamintas 
tame pačiame regione, bendradarbiaujant 
su kitais ekologiniais ūkiais arba pašarų 
ūkio subjektais;

Or. en

Pakeitimas 1218
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.3 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 

a) ne mažiau kaip 20 % pašaro turi būti
pirmiausia iš to paties ūkio arba, jei tai 
neįmanoma, jis turi būti pagamintas tame 
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bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

pačiame regione, bendradarbiaujant su 
kitais ekologiniais ūkiais arba pašarų ūkio 
subjektais;

Or. en

Pakeitimas 1219
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.3 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione,
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

a) ne mažiau kaip 20 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.3 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

a) ne mažiau kaip 20 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

Or. en

Pakeitimas 1221
Annie Schreijer-Pierik
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.3 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

a) ne mažiau kaip 20 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

Or. en

Pakeitimas 1222
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.3 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne mažiau kaip 60 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

a) ne mažiau kaip 20 % pašaro turi būti iš 
to paties ūkio arba, jei tai neįmanoma, jis 
turi būti pagamintas tame pačiame regione, 
bendradarbiaujant su kitais ekologiniais 
ūkiais arba pašarų ūkio subjektais;

Or. en

Pakeitimas 1223
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.4 punkto 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsižvelgiant į rūšims būdingas reikmes 
ir laikantis gyvūnų gerovės reikalavimų, 
palankiomis oro ir higienos sąlygomis 
vandens paukščiai turi turėti priėjimą prie 
upelio, tvenkinio, ežero arba kito vandens 
telkinio; nepalankiomis oro sąlygomis jie 
turi turėti priėjimą prie vandens, kad galėtų 
panardinti galvą ir išsivalyti plunksnas;

b) atsižvelgiant į rūšims būdingas reikmes 
ir laikantis gyvūnų gerovės reikalavimų, 
palankiomis oro ir higienos sąlygomis 
vandens paukščiai turi turėti priėjimą prie 
upelio, tvenkinio, ežero arba kito vandens 
telkinio; nepalankiomis oro sąlygomis jie 
turi turėti priėjimą prie vandens, kad galėtų 
panardinti galvą pakankamai giliai, kad 
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galėtų apsemti akis ir šnerves, apsipilti 
kūną vandeniu ir taip išsivalyti plunksnas;

Or. en

Pakeitimas 1224
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.4 punkto 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) naminiams paukščiams diendaržiai turi 
būti prieinami mažiausiai trečdalį jų 
gyvenimo trukmės. Didžioji naminiams 
paukščiams skirtų diendaržių ploto dalis 
turi būti padengta augalija bei aprūpinta 
apsaugos įranga ir joje naminiai 
paukščiai turi turėti galimybę laisvai 
prieiti prie pakankamo skaičiaus vandens 
ir lesalo lovių;

c) naminiams paukščiams diendaržiai turi 
būti prieinami mažiausiai trečdalį jų 
gyvenimo trukmės. Didžioji naminiams 
paukščiams skirtų diendaržių ploto dalis 
turi būti padengta augalija.

Or. fr

Pagrindimas

Lauko aptvaruose padėti vandens ir lesalo loviai pritraukia laukinius paukščius ir dėl jų kyla 
didelis pavojus paukščių gripo protrūkio atvejais. Todėl Europos Komisija pataria gripo 
protrūkio atvejais jų nenaudoti. Jie taip pat visiškai uždrausti kai kuriose valstybėse narėse. 
Tokia augalija kaip krūmai ir medžiai padeda naminiams paukščiams atsigulti lauko 
aptvaruose ir todėl nereikalinga kita papildoma apsaugos įranga.

Pakeitimas 1225
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.4 punkto 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) naminiams paukščiams diendaržiai turi 
būti prieinami mažiausiai trečdalį jų 
gyvenimo trukmės. Didžioji naminiams 

c) naminiams paukščiams diendaržiai turi
būti prieinami mažiausiai trečdalį jų 
gyvenimo trukmės. Didžioji naminiams 
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paukščiams skirtų diendaržių ploto dalis 
turi būti padengta augalija bei aprūpinta 
apsaugos įranga ir joje naminiai 
paukščiai turi turėti galimybę laisvai 
prieiti prie pakankamo skaičiaus vandens 
ir lesalo lovių;

paukščiams skirtų diendaržių ploto dalis 
turi būti padengta augalija.

Or. xm

Pagrindimas

Lauko aptvaruose padėti vandens ir lesalo loviai pritraukia laukinius paukščius ir dėl jų kyla 
didelis pavojus paukščių gripo protrūkio atvejais. Todėl Europos Komisija siūlo jų nenaudoti, 
jie netgi visiškai uždrausti kai kuriose valstybėse narėse. Tokia augalija kaip krūmai ir 
medžiai padeda naminiams paukščiams išplėsti savo lauko erdves ir nereikalinga kita 
papildoma apsaugos įranga.

Pakeitimas 1226
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.4 punkto 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) naminiams paukščiams diendaržiai turi 
būti prieinami mažiausiai trečdalį jų 
gyvenimo trukmės. Didžioji naminiams 
paukščiams skirtų diendaržių ploto dalis 
turi būti padengta augalija bei aprūpinta 
apsaugos įranga ir joje naminiai paukščiai 
turi turėti galimybę laisvai prieiti prie 
pakankamo skaičiaus vandens ir lesalo 
lovių;

c) naminiams paukščiams diendaržiai, 
įskaitant ganyklas ir (arba) miškingus 
plotus, turi būti prieinami mažiausiai pusę
jų gyvenimo trukmės. Didžioji naminiams 
paukščiams skirtų diendaržių ploto dalis 
turi būti padengta augalija bei aprūpinta 
apsaugos įranga, kad gyvūnai galėtų 
pasislėpti ir kapstytis, ir joje naminiai 
paukščiai turi turėti galimybę laisvai prieiti 
prie pakankamo skaičiaus vandens ir lesalo 
lovių;

Or. en

Pakeitimas 1227
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.4 punkto 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) naminiams paukščiams diendaržiai turi 
būti prieinami mažiausiai trečdalį jų 
gyvenimo trukmės. Didžioji naminiams 
paukščiams skirtų diendaržių ploto dalis 
turi būti padengta augalija bei aprūpinta 
apsaugos įranga ir joje naminiai paukščiai 
turi turėti galimybę laisvai prieiti prie 
pakankamo skaičiaus vandens ir lesalo 
lovių;

c) naminiams paukščiams diendaržiai turi 
būti prieinami mažiausiai trečdalį jų 
gyvenimo trukmės ir visą laiką nuo tada, 
kai jie apsiplunksnuoja. Didžioji 
naminiams paukščiams skirtų diendaržių 
ploto dalis turi būti padengta vienmete 
arba daugiamete augalija bei aprūpinta 
apsaugos įranga ir joje naminiai paukščiai 
turi turėti galimybę laisvai prieiti prie 
pakankamo skaičiaus vandens ir lesalo 
lovių;

Or. en

Pagrindimas

Reikia suderinti ir esamą teisės akto tekstą ir naują pasiūlymą, kad būtų mažiau iškraipoma 
rinka. Reikėtų paaiškinti formuluotę „trečdalis jų gyvenimo trukmės“ ir tiksliau nurodyti 
reikalavimus dėl augalijos siekiant sumažinti galimus rinkos iškraipymus. Dėl skirtingo 
aiškinimo kai kurios valstybėse narėse auginamiems naminiams paukščiams reikalaujama 
skirti 50 proc. daugiau lauko teritorijos nei kitose palyginamose valstybėse narėse.

Pakeitimas 1228
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.4 punkto 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jei dėl remiantis Sąjungos teisės aktais 
nustatytų apribojimų ar pareigų naminiai 
paukščiai laikomi uždarose patalpose, 
jiems turi būti nuolat duodama pakankamai 
stambiųjų pašarų ir tinkamų medžiagų, 
kurie patenkintų jų etologinius poreikius;

d) jei, taip pat dėl Sąjungos teisės aktais 
nustatytų apribojimų ar įsipareigojimų,
naminiai paukščiai laikomi uždarose 
patalpose, jiems turi būti sudaryta 
nuolatinė galimybė išeiti į stoginę 
(pabėgioti lauke) ir turi būti nuolat 
duodama pakankamai stambiųjų pašarų ir 
tinkamų medžiagų, kurie patenkintų jų 
etologinius poreikius. Galimybės įeiti į 
lauko aptvarą gali būti ribojamos tik dėl 
blogo oro sąlygų.

Or. en
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Pakeitimas 1229
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.4 punkto 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent trečdalis grindų ploto turi būti 
tvirtos konstrukcijos (ne iš lentelių arba 
grotelių), padengti pakratais, pvz., 
šiaudais, medžio drožlėmis, smėliu arba
durpėmis;

i) jos visos turi būti tvirtos konstrukcijos, 
tai yra ne iš lystelių arba grotelių, ir 
padengtos pakratais tokiais kaip šiaudai, 
medžio drožlės, smėlis arba durpės,

Or. en

Pakeitimas 1230
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.4 punkto 1 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) iii) naminiams paukščiams turi būti 
įrengtos laktos, kurių dydis ir skaičius 
atitiktų grupės ir paukščių dydį, kaip 
nustatyta 2.3.5. punkte pateiktoje 
mažiausiam patalpų ir lauko aikštelių 
paviršiaus plotui ir kitoms 
charakteristikoms skirtoje lentelėje;

iii) iii) naminiams paukščiams turi būti 
įrengtos laktos, kurių dydis ir skaičius 
atitiktų grupės ir paukščių dydį, kaip 
nustatyta 2.3.5. punkte pateiktoje 
mažiausiam patalpų ir lauko aikštelių 
paviršiaus plotui ir kitoms 
charakteristikoms skirtoje lentelėje. Taip 
pat turi būti numatytos laktos veisliniams 
paukščiams, vištaitėms ir broileriams. 
Atitinkamai turi būti pridedama šiaudų 
kūgių ir lesimo medžiagos. Kalakutams 
turi būti numatytos pakeltos platformos;

Or. en

Pakeitimas 1231
Anja Hazekamp, Stefan Eck
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.4 punkto 1 dalies e punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) išorinėje paukštidės, įskaitant joje 
galinčią būti stoginę, sienoje turi būti 
paukščių dydį atitinkančios įėjimo
(išėjimo) angos, kurių bendras ilgis turi 
būti ne mažesnis kaip 4 m 100 m2 pastato 
ploto, skirto paukščiams. Jei paukštidėje 
yra stoginė, vidinių įėjimo (išėjimo) angų 
tarp paukštidės ir stoginės bendras ilgis turi 
būti ne mažesnis kaip 2 m 100 m2 pastato 
ploto. naminiams paukščiams turi būti 
leidžiama patekti į stoginę visą parą;

iv) išorinėje paukštidės, įskaitant joje 
galinčią būti stoginę, sienoje turi būti 
paukščių dydį atitinkančios įėjimo
(išėjimo) angos, kurių bendras ilgis turi 
būti ne mažesnis kaip 4 m 100 m2 pastato 
ploto, skirto paukščiams. Vidinių įėjimo
(išėjimo) angų tarp paukštidės ir stoginės 
bendras ilgis turi būti ne mažesnis kaip 2 m 
100 m2 pastato ploto. Naminiams 
paukščiams turi būti leidžiama patekti į 
stoginę visą parą;

Or. en

Pakeitimas 1232
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 skirsnio II dalies 2.4 punkto 2.4.4 papunkčio 1 dalies e punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) išorinėje paukštidės, įskaitant joje 
galinčią būti stoginę, sienoje turi būti 
paukščių dydį atitinkančios įėjimo
(išėjimo) angos, kurių bendras ilgis turi 
būti ne mažesnis kaip 4 m 100 m2 pastato 
ploto, skirto paukščiams. Jei paukštidėje 
yra stoginė, vidinių įėjimo (išėjimo) angų 
tarp paukštidės ir stoginės bendras ilgis turi 
būti ne mažesnis kaip 2 m 100 m2 pastato 
ploto. naminiams paukščiams turi būti 
leidžiama patekti į stoginę visą parą;

iv) išorinėje paukštidės, įskaitant joje 
galinčią būti stoginę, sienoje turi būti 
paukščių dydį atitinkančios įėjimo
(išėjimo) angos, kurių bendras ilgis turi 
būti ne mažesnis kaip 4 m 100 m2 pastato 
ploto, skirto paukščiams. Jei paukštidėje 
yra stoginė, vidinių įėjimo (išėjimo) angų 
tarp paukštidės ir stoginės bendras ilgis turi 
būti ne mažesnis kaip 1,5 m 100 m2 pastato 
ploto. naminiams paukščiams turi būti 
leidžiama patekti į stoginę visą parą;

Or. en

Pagrindimas

Anga tarp paukštidės ir stoginės turi būti ne didesnė kaip 1,5 m/100 m2 pastato ploto, kad 
būtų sumažintas skersvėjis ir potencialiai mirtina vištidėje esančių paukščių flokuliacija. 
Neigiama skersvėjų įtaka paukštininkystės sistemose yra viena iš pagrindinių problemų 
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šiaurinėse šalyse.

Pakeitimas 1233
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.4 punkto 1 dalies e punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) daugiaaukštes sistemas turi sudaryti ne 
daugiau nei trys aukštai naudojamo ploto, 
įskaitant pirmą (ant žemės esantį) aukštą.
Atstumas tarp aukštų arba tarpinių laktų, 
pvz., dėjyklų, neturi viršyti 1 m. 
Aukštesnės pakopos turi būti tokios, kad 
nuo jų būtų galima automatinėmis 
sistemomis nuvalyti mėšlą;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1234
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.4 punkto 1 dalies e punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) daugiaaukštes sistemas turi sudaryti ne 
daugiau nei trys aukštai naudojamo ploto, 
įskaitant pirmą (ant žemės esantį) aukštą. 
Atstumas tarp aukštų arba tarpinių laktų, 
pvz., dėjyklų, neturi viršyti 1 m. 
Aukštesnės pakopos turi būti tokios, kad 
nuo jų būtų galima automatinėmis 
sistemomis nuvalyti mėšlą;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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Pakeitimas 1235
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.4 punkto 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pastatuose turi nelikti jokių gyvūnų prieš 
kiekvieną naują naminių paukščių partiją. 
Pastatai ir įranga per tą laiką turi būti 
išvalyti ir išdezinfekuoti. Be to, 
kiekvienąsyk, baigus auginti naminių 
paukščių partiją, lauke esantys aptvarai 
laikotarpį, kurį turi nustatyti valstybės 
narės, paliekami tušti, kad ataugtų augalija. 
Šie reikalavimai netaikomi, kai naminiai 
paukščiai neauginami partijomis, 
nelaikomi lauko aptvaruose, o laisvai 
vaikštinėja visą dieną.

g) pastatuose turi nelikti jokių gyvūnų prieš 
kiekvieną naują naminių paukščių partiją. 
Pastatai ir įranga per tą laiką turi būti 
išvalyti ir išdezinfekuoti. Be to, 
kiekvienąsyk, baigus auginti naminių 
paukščių partiją, lauke esantys aptvarai 
laikotarpį, kurį turi nustatyti valstybės 
narės, paliekami tušti, kad ataugtų augalija. 
Šie reikalavimai netaikomi, kai naminiai 
paukščiai neauginami partijomis, 
nelaikomi lauko aptvaruose, o laisvai 
vaikštinėja visą dieną. Atvirus plotus 
naminiams paukščiams galima naudoti 
nuolat, jei bent 50 % ploto dengia 
vienmečiai arba daugiamečiai augalai. 
Taip pat leidžiamas medžių grupių ir 
atvirų plotų derinys.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos ekologinio ūkininkavimo ekspertų grupės (angl. EGTOP) teigimu, patraukliausi 
lauko plotai naminiams paukščiams yra tokie, kuriuose yra įvairių augalų. Pasirūpinus 
patraukliais augalais, nereikės palikti tuščių plotų, kad augalai ataugtų.  Šiuo metu valstybėse 
narėse reglamentai aiškinami labai skirtingai, todėl ir sąlygos jose yra labai nevienodos.

Pakeitimas 1236
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4.5. Suleidimo tankis 2.4.5. Mėšlas 

Or. fr
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Pagrindimas

Neaiškus tekstas ir jo antraštė. Reikėtų juos paaiškinti nurodant, kad šiame punkte rašoma 
apie mėšlą pateikiant nuorodą į dabartinę direktyvą. Kiekviena valstybė narė pritaikė 
Europos direktyvą dėl nitratų priklausomai nuo aplinkos problemų. Svarbu palikti galimybę 
ją pagrįsti nacionalinėmis nuostatomis, kaip ir dabartinio Reglamento dėl ekologinės 
gamybos (Reglamento 889/2008 15 straipsnio 2 dalis) atveju.

Pakeitimas 1237
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.5 punkto 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paukščių skaičius viename hektare turi 
neviršyti šių ribų:

Didžiausias viename hekrate paskleisto 
mėšlo kiekis turi atitikti 170 kg organinio 
azoto per metus vienam žemės ūkio 
paskirties žemės hektarui lygį. Dėl šios 
priežasties paukščių skaičius viename 
hektare turi neviršyti šių ribų arba turi būti 
apskaičiuojamas remiantis atitinkamomis 
nacionalinėmis nuostatomis, priimtomis 
įgyvendinant Direktyvą 91/676/EEB:

Or. fr

Pagrindimas

Neaiškus tekstas ir jo antraštė. Reikėtų juos paaiškinti nurodant, kad šiame punkte rašoma 
apie mėšlą pateikiant nuorodą į dabartinę direktyvą. Kiekviena valstybė narė pritaikė 
Europos direktyvą dėl nitratų priklausomai nuo aplinkos problemų. Svarbu palikti galimybę 
ją pagrįsti nacionalinėmis nuostatomis, kaip ir dabartinio Reglamento dėl ekologinės 
gamybos (Reglamento 889/2008 15 straipsnio 2 dalis) atveju.

Pakeitimas 1238
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.5 punkto 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paukščių skaičius viename hektare turi Paukščių skaičius viename hektare turi 
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neviršyti šių ribų: neviršyti toliau pateikiamose lentelėse 
nustatytų ribų. Didžiausias gyvūnų 
skaičius grupėje ir tvarte prireikus taip 
pat nustatomas siekiant užtikrinti, kad 
būtų įgyvendinti elgesio reikalavimai. 
Visais atvejais nustatomas tinkamas 
didžiausias naminių paukščių grupės 
dydis siekiant užtikrinti, kad paukščiai 
galėtų atpažinti visus grupės narius ir 
užmegzti santykius su jais. Prireikus šios 
ribos tobulinamos siekiant užtikinti, kad 
būtų laikomasi reikalavimų, susijusių su 
augimo tempais. Be to, prireikus laikinai 
apriboti išėjimą į lauką, gali būti 
nustatytas mažesnis paukščių tankumas.

Or. en

Pakeitimas 1239
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.5 punkto 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paukščių skaičius viename hektare turi 
neviršyti šių ribų:

Paukščių skaičius viename hektare turi 
neviršyti šių ribų arba turi būti 
apskaičiuojamas remiantis atitinkamomis 
nacionalinėmis nuostatomis, priimtomis 
įgyvendinant Direktyvą 91/676/EEB:

Or. fr

Pakeitimas 1240
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.5 punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Mažiausias paviršius uždarose patalpose bei lauko aikštelėse ir kitos Gallus gallus rūšies naminių 

paukščių laikymo vietų charakteristikos: 
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Veisėjai/tėvai Jaunikliai Penimi paukščiai Kastruoti 
gaidžiai

Dedeklės

Amžius Veisliniai 
paukščiai 

Jauniklės 
dėsliosios 
vištos
0–8 
savaičių

Jauniklės 
dėsliosios 
vištos 
9-18 
savaičių

Pradedami 
penėti
0-21 dienų

Nupenėti
22–81 dienų

22–150 
dienų

Vištos 
dedeklės 
nuo 19 
savaičių

Stacionariosio
se ir 
kilnojamosios
e paukštidėse 
laikomų 
paukščių 
tankumas 
(paukščių 
skaičius 
viename m2

naudojamo 
ploto)

6 paukščiai 24 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

15 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

20 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10 paukščių, 
bet ne daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

6 paukščiai

Tarpai tarp 
laktų (cm)

18

Papildomos 
ribos 
daugiaaukščių 
sistemų 
pirmojo 
aukšto m2

(įskaitant 
stoginę, jei į ją 
gali būti 
patenkama 
visą parą)

9 paukščiai 36 
paukščiai, 
išskyrus 
stoginės 
teritoriją

22
paukščiai

Paprastai netaikoma 9 paukščiai

Būrio dydžio 
ribos

3 000, įskaitant 
vyriškosios 
giminės 
paukščius

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

Lauko 
aptvaruose 
laikomų 
paukščių 
tankumas (m2/ 
paukščių), 
neviršijant 
170 kg 
N/ha/per 
metus ribos

4 1 4 1 4 4 4

* Padalijama taip, kad susidarytų 3x3000 arba 2x4800 partijos.

Pakeitimas
Mažiausias paviršius uždarose patalpose bei lauko aikštelėse ir kitos Gallus gallus rūšies naminių 

paukščių laikymo vietų charakteristikos:
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Veisėjai/tėv
ai

Jaunikliai Penimi paukščiai Kastruoti 
gaidžiai

Dedeklės

Amžius Veisliniai 
paukščiai 

Jauniklės 
dėsliosios 
vištos
0–8 savaičių

Jauniklės 
dėsliosios 
vištos 
9-18 
savaičių

Pradedami 
penėti
0–28 dienų

Nupenėti
22–91 dienų

91–150 
dienų

Vištos 
dedeklės 
nuo 19 
savaičių

Stacionariosio
se ir 
kilnojamosios
e paukštidėse 
laikomų 
paukščių 
tankumas 
(paukščių
skaičius 
viename m2

naudojamo 
ploto)

6 paukščiai 24 paukščių, 
bet ne daugiau 
kaip 25 kg 
gyvojo 
svorio/m²

16 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 25 kg 
gyvojo 
svorio/m²

20 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 25 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10 paukščių 
bet ne daugiau 
kaip 25 kg 
gyvojo 
svorio/m²
Tačiau jei 
kilnojamosios 
paukštidės 
neviršija 
150 m2

pakloto ir jei 
jos 
paliekamos 
atviros naktį, 
tankumas gali 
būti 
padidintas iki 
16 paukščių, 
tačiau jų 
gyvasis svoris 
neturi būti 
didesnis nei 
30 kg/m2.

6,5
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 25 kg 
gyvojo 
svorio/m²

9 
paukščiai/
m2

naudojam
o ploto, 
išskyrus 
stoginę 

Tarpai tarp 
laktų (cm)

15

Papildomos 
ribos 
daugiaaukščių 
sistemų 
pirmojo 
aukšto m2

(įskaitant 
stoginę, jei į ją 
gali būti 
patenkama 
visą parą)

36 paukščiai, 
išskyrus 
stoginės 
teritoriją

24 
paukščiai

Paprastai netaikoma 9 paukščiai

Būrio dydžio 
ribos

10 000* 10 000 Daugiausi
ai vienas 
būrys 
vienai 
paukštidei 
ir keturios 
paukštidės 
vienam 
gamybos 
vienetui  

Daugiausiai 
vienas būrys 
vienai 
paukštidei ir 
keturios 
paukštidės
vienam 
gamybos 
vienetui 

Daugiausi
ai vienas 
būrys 
vienai 
paukštidei 
ir keturios 
paukštidės 
vienam 
gamybos 
vienetui 

Daugiausi
ai 3 000 ir 
9 000 
vienai 
paukštidei 
ir 
daugiausia
i 18 000 
vienam 
ūkiui

Lauko 4 1 2 4 4
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aptvaruose 
laikomų 
paukščių 
tankumas (m2/ 
paukščių),
neviršijant 
170 kg 
N/ha/per 
metus ribos

* Padalijama taip, kad susidarytų 3x3000 arba 2x4800 partijos. 

Or. fr

Pakeitimas 1241
Michel Dantin ir Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.5 punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Mažiausias paviršius uždarose patalpose bei lauko aikštelėse ir kitos Gallus gallus rūšies naminių 

paukščių laikymo vietų charakteristikos:

Veisėjai/tėvai Jaunikliai Penimi paukščiai Kastruoti 
gaidžiai

Dedeklės

Amžius Veisliniai 
paukščiai 

Jauniklės 
dėsliosios 
vištos
0–8 
savaičių

Jauniklės 
dėsliosios 
vištos 9–18 
savaičių

Pradedami 
penėti
0–21 dienų

Nupenėti
22–81 dienų

22–150 
dienų

Vištos 
dedeklės nuo 
19 savaičių

Stacionariosio
se ir 
kilnojamosios
e paukštidėse 
laikomų 
paukščių 
tankumas 
(paukščių 
skaičius 
viename m2

naudojamo 
ploto)

6 paukščiai 24 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

15 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

20 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10 paukščių, 
bet ne daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

6 paukščiai

Tarpai tarp 
laktų (cm)

18

Papildomos 
ribos 
daugiaaukščių 
sistemų 
pirmojo 

9 paukščiai 36 
paukščiai, 
išskyrus 
stoginės 
teritoriją

22 
paukščiai

Paprastai netaikoma 9 paukščiai
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aukšto m2

(įskaitant 
stoginę, jei į ją 
gali būti 
patenkama 
visą parą)
Būrio dydžio 
ribos

3.000, įskaitant 
vyriškosios 
giminės 
paukščius

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

Lauko 
aptvaruose 
laikomų 
paukščių 
tankumas (m2/ 
paukščių), 
neviršijant 
170 kg 
N/ha/per 
metus ribos

4 1 4 1 4 4 4

* Padalijama taip, kad susidarytų 3x3000 arba 2x4800 partijos

Pakeitimas
Mažiausias paviršius uždarose patalpose bei lauko aikštelėse ir kitos Gallus gallus rūšies naminių 

paukščių laikymo vietų charakteristikos:

Veisėjai/tėvai Jaunikliai Penimi paukščiai Kastruoti 
gaidžiai

Dedeklės

Amžius Veisliniai 
paukščiai 

Jauniklės 
dėsliosios 
vištos
0–8 savaičių

Jauniklės 
dėsliosios 
vištos 9–18 
savaičių

Pradedami 
penėti
0–28 dienų

Nupenėti
28–91 dienų

91–150 
dienų

Vištos 
dedeklės nuo 
19 savaičių

Stacionariosio
se ir 
kilnojamosios
e paukštidėse 
laikomų 
paukščių 
tankumas 
(paukščių 
skaičius 
viename m2

naudojamo 
ploto)

6 paukščiai 24 paukščių, 
bet ne 
daugiau kaip 
25 kg gyvojo 
svorio/m²

16
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 25 kg 
gyvojo 
svorio/m²

20 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 25 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10 paukščių, 
bet ne daugiau 
kaip 25 kg 
gyvojo 
svorio/m²

6,25 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 35 kg 
gyvojo 
svorio/m²

9 
paukščiai/m2

naudojamo 
ploto, 
išskyrus 
stoginę

Tarpai tarp 
laktų (cm)

15

Papildomos 
ribos 
daugiaaukščių 
sistemų 
pirmojo 
aukšto m2

(įskaitant 
stoginę, jei į ją 

9 paukščiai 36 paukščiai, 
išskyrus 
stoginės 
teritoriją

24
paukščiai

Paprastai netaikoma 9 paukščiai
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gali būti 
patenkama 
visą parą)
Būrio dydžio 
ribos

3.000, 
įskaitant 
vyriškosios 
giminės 
paukščius

10 000* 10 000 10 000* 4 800 2 500 3 000 ir 
daugiausiai 
9000 vienam 
pastatui ir 
daugiausiai 
18 000 
vienam 
ūkiui

Ūkio dydžio 
ribos

Daugiausiai vienas būrys vienai paukštidei ir daugiausiai keturi pastatai vienam gamybos vienetui.

Lauko 
aptvaruose 
laikomų 
paukščių 
tankumas (m2/ 
paukščių), 
neviršijant 
170 kg 
N/ha/per 
metus ribos

4 1 2 4 4

* Padalijama taip, kad susidarytų 3x3000 arba 2x4800 partijos

Or. fr

Pakeitimas 1242
Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.5 punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Mažiausias paviršius uždarose patalpose bei lauko aikštelėse ir kitos Gallus gallus rūšies naminių 

paukščių laikymo vietų charakteristikos:

Veisėjai/tėvai Jaunikliai Penimi paukščiai Kastruoti 
gaidžiai

Dedeklės

Amžius Veisliniai 
paukščiai 

Jauniklės 
dėsliosios 
vištos 0-8 
savaičių

Jauniklės 
dėsliosios 
vištos 9–18 
savaičių

Pradedami 
penėti
0–21 dienų

Nupenėti
22–81 dienų

22–150 
dienų

Vištos 
dedeklės nuo 
19 savaičių

Stacionariosio
se ir 
kilnojamosios
e paukštidėse 
laikomų 
paukščių 
tankumas 
(paukščių 
skaičius 
viename m2

6 paukščiai 24 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

15 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

20 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10 paukščių, 
bet ne 
daugiau kaip 
21 kg gyvojo 
svorio/m²

10 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

6 paukščiai
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naudojamo 
ploto)

Tarpai tarp 
laktų (cm)

18

Papildomos 
ribos 
daugiaaukščių 
sistemų 
pirmojo 
aukšto m2

(įskaitant 
stoginę, jei į ją 
gali būti 
patenkama 
visą parą)

9 paukščiai 36 
paukščiai, 
išskyrus 
stoginės 
teritoriją

22 
paukščiai

Paprastai netaikoma 9 paukščiai

Būrio dydžio 
ribos

3 000, įskaitant 
vyriškosios
giminės 
paukščius

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

Lauko 
aptvaruose 
laikomų 
paukščių 
tankumas (m2/ 
paukščių), 
neviršijant 
170 kg 
N/ha/per 
metus ribos

4 1 4 1 4 4 4

* Padalijama taip, kad susidarytų 3x3 000 arba 2x4 800 partijos

Pakeitimas
Mažiausias paviršius uždarose patalpose bei lauko aikštelėse ir kitos Gallus gallus rūšies naminių 

paukščių laikymo vietų charakteristikos:

Veisėjai/tėvai Jaunikliai Penimi paukščiai Kastruoti 
gaidžiai

Dedeklės

Amžius Veisliniai 
paukščiai 

Jauniklės 
dėsliosios 
vištos 0-8 
savaičių

Jauniklės 
dėsliosios 
vištos 9–18 
savaičių

Pradedami 
penėti 0–
21 diena

Nupenėti 22–
81 diena

Amžius Veisliniai 
paukščiai 

Stacionariosio
se ir 
kilnojamosios
e paukštidėse 
laikomų 
paukščių 
tankumas 
(paukščių 
skaičius 
viename m2

naudojamo 
ploto)

6 paukščiai ne daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

15 
paukščių/
m²

ne daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10 paukščių/
m²

Stacionario
siose ir 
kilnojamos
iose 
paukštidės
e laikomų 
paukščių 
tankumas 
(paukščių 
skaičius 
viename 
m2 
naudojamo 

6 paukščiai
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ploto)

Tarpai tarp 
laktų (cm)

18

Papildomos 
ribos 
daugiaaukščių 
sistemų 
pirmojo 
aukšto m2

(įskaitant 
stoginę, jei į ją 
gali būti 
patenkama 
visą parą)

9 paukščiai 36 
paukščiai, 
išskyrus 
stoginės 
teritoriją

22 
paukščiai

Paprastai netaikoma 9 paukščiai

Būrio dydžio 
ribos

3 000, įskaitant 
vyriškosios 
giminės 
paukščius

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

Lauko 
aptvaruose 
laikomų 
paukščių 
tankumas (m2/ 
paukščių), 
neviršijant 
170 kg 
N/ha/per 
metus ribos

4 1 4 1 4 4 4

* Padalijama taip, kad susidarytų 3x3 000 arba 2x4 800 partijos

Or. en

Pakeitimas 1243
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.5 punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Mažiausias paviršius uždarose patalpose bei lauko aikštelėse ir kitos Gallus gallus rūšies naminių 

paukščių laikymo vietų charakteristikos:

Veisėjai/tėvai Jaunikliai Penimi paukščiai Kastruoti 
gaidžiai

Dedeklės

Amžius Veisliniai 
paukščiai 

Jauniklės 
dėsliosios 
vištos
0–8 
savaičių

Jauniklės 
dėsliosios 
vištos 9–18 
savaičių

Pradedami 
penėti
0-21 dienų

Nupenėti
22–81 dienų

22–150 
dienų

Vištos 
dedeklės nuo 
19 savaičių
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Stacionariosio
se ir 
kilnojamosios
e paukštidėse 
laikomų 
paukščių 
tankumas 
(paukščių 
skaičius 
viename m2

naudojamo 
ploto)

6 paukščiai 24 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

15 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

20 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10 paukščių, 
bet ne daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10 
paukščių, 
bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

6 paukščiai

Tarpai tarp 
laktų (cm)

18

Papildomos 
ribos 
daugiaaukščių 
sistemų 
pirmojo 
aukšto m2

(įskaitant 
stoginę, jei į ją 
gali būti 
patenkama 
visą parą)

9 paukščiai 36 
paukščiai, 
išskyrus 
stoginės 
teritoriją

22 
paukščiai

Paprastai netaikoma 9 paukščiai

Būrio dydžio 
ribos

3 000, įskaitant 
vyriškosios 
giminės 
paukščius

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

Lauko 
aptvaruose 
laikomų 
paukščių 
tankumas (m2/ 
paukščių), 
neviršijant 
170 kg 
N/ha/per 
metus ribos

4 1 4 1 4 4 4

* Padalijama taip, kad susidarytų 3x3 000 arba 2x4 800 partijos

Pakeitimas
Mažiausias paviršius uždarose patalpose bei lauko aikštelėse ir kitos Gallus gallus rūšies naminių 

paukščių laikymo vietų charakteristikos:

Veisėjai/tėvai Jauniklės dėsliosios 
vištos

Penimi paukščiai Kastruoti 
gaidžiai

Dedeklės

Amžius Veisliniai 
paukščiai 

Pradedami 
penėti

Nupenėti 22–150 dienų Vištos 
dedeklės 
nuo 19 
savaičių

Stacionariosio
se ir 
kilnojamosios

6 paukščiai 15 
paukščių, 
bet ne 

15 
paukščių, 
bet ne 

20 
paukščių, 
bet ne 

10 paukščių, 
bet ne daugiau 
kaip 21 kg 

10 
paukščių, 
bet ne 

6 paukščiai
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e paukštidėse 
laikomų 
paukščių 
tankumas 
(paukščių 
skaičius 
viename m2

naudojamo 
ploto)

daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

gyvojo 
svorio/m²

daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

Tarpai tarp 
laktų (cm)

18

Papildomos 
ribos 
daugiaaukščių 
sistemų 
pirmojo 
aukšto m2

(įskaitant 
stoginę, jei į ją 
gali būti 
patenkama 
visą parą)

12 paukščių 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

Paprastai netaikoma 12 paukščių

Būrio dydžio 
ribos

3 000, įskaitant 
vyriškosios 
giminės 
paukščius

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

Lauko 
aptvaruose 
laikomų 
paukščių 
tankumas (m2/ 
paukščių), 
neviršijant 
170 kg 
N/ha/per 
metus ribos

4 1 1 1 1 4 4

* Padalijama taip, kad susidarytų 3x3 000 arba 2x4 800 partijos

Or. en

Pagrindimas

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



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

LT

Pakeitimas 1244
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.5 punkto 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas
Mažiausias paviršius uždarose patalpose bei lauko aikštelėse ir kitų nei Gallus gallus rūšies naminių 

paukščių laikymo vietų charakteristikos:

Kalakutai Žąsys Antys Perlinės 
vištos

Tipas Vyriškosio
s giminės

Moteriškos
ios giminės

Visi Pekino 
antys

Muskusini
ai antinai

Muskusini
ai antinai

Moteriškos
ios giminės 
muskusinė
s antys

Visi

Stacionariosiose 
ir 
kilnojamosiose 
paukštidėse 
laikomų 
paukščių 
tankumas 
(paukščių 
skaičius 
viename m2

naudojamo 
ploto)

10, bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10, bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10, bet 
ne 
daugiau 
kaip 
21 kg 
gyvojo 
svorio/m
²

10, bet ne 
daugiau 
kaip 
21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10, bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10, bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10, bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10, bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

Tarpai tarp 
laktų (cm)

40 40 Paprasta
i 
netaiko
ma

Paprastai 
netaikom
a

40 40 Paprastai 
netaikoma

20

Būrio dydžio 
ribos

2 500 2 500 2 500 4 000 
moterišk
osios 
giminės 
paukščių
3 200 
vyriškosi
os 
giminės 
paukščių

3 200 4 000 3 200 5 200

Lauke laikomų 
paukščių 
tankumas (m2/ 
paukščių), 
neviršijant 
170 kg N/ha/per 
metus ribos

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

Pakeitimas
Mažiausias paviršius uždarose patalpose bei lauko aikštelėse ir kitų nei Gallus gallus rūšies naminių 

paukščių laikymo vietų charakteristikos:

Kalakutai Žąsys Antys Perlinės 
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vištos
Tipas Vyriško

sios 
giminės

Moterišk
osios 
giminės

Visi Pekino 
antys

Muskusini
ai antinai

Muskusini
ai antinai

Moteriškos
ios giminės 
muskusinė
s antys

Visi

Pradedami penėti 0-63 
dienų

0-63 
dienų

0-35 
dienų

0-26 
dienų

0-35 dienų 0-35 dienų 0-35 dienų 0-28 dienų

Stacionariosiose ir 
kilnojamosiose 
paukštidėse laikomų 
paukščių tankumas 
(paukščių skaičius 
viename m2

naudojamo ploto)

6,5, bet 
ne 
daugiau 
kaip 
35 kg 
gyvojo 
svorio/
m²

6,25, bet 
ne 
daugiau 
kaip 
35 kg 
gyvojo 
svorio/m²

5, bet ne 
daugiau 
kaip 
30 kg 
gyvojo 
svorio/m
²

8, bet ne 
daugiau 
kaip 
35 kg 
gyvojo 
svorio/m²

8, bet ne 
daugiau 
kaip 35 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10, bet ne 
daugiau 
kaip 25 kg 
gyvojo 
svorio/m²

8, bet ne 
daugiau 
kaip 35 kg 
gyvojo 
svorio/m²

13, bet ne 
daugiau 
kaip 25 kg 
gyvojo 
svorio/m²

Kilnojamosiose 
paukštidėse, kurių 
grindų plotas ne 
didesnis kaip 
150 m2, laikomų 
paukščių tankumas 
(paukščių skaičius 
viename m2

naudojamo ploto)

16, bet ne daugiau kaip 30 kg gyvojo svorio/m2

Būrio dydžio ribos 2 500 2 500 2 500 4 000 
moterišk
osios 
giminės 
paukščių
3 200 
vyriškosi
os 
giminės 
paukščių

3 200 4 000 3 200 5 200

Ūkio dydžio ribos Ne daugiau kaip vienas būrys vienoje paukštidėje ir ne daugiau kaip 4 pastatai viename gamybos 
vienete.

Lauke laikomų 
paukščių tankumas 
(m2/ paukščių), 
neviršijant 170 kg 
N/ha/per metus ribos

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Pagrindimas

Siūlomos taisyklės geriau pritaikytos prie įvairiose valstybėse narėse taikomos praktikos ir 
jomis siekiama skatinti tradicinių ūkių pertvarkymą užtikrinant aukštą gyvūnų gerovės lygį.

Pakeitimas 1245
Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.5 punkto 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas
Mažiausias paviršius uždarose patalpose bei lauko aikštelėse ir kitų nei Gallus gallus rūšies naminių 

paukščių laikymo vietų charakteristikos:

Kalakutai Žąsys Antys Perlinės 
vištos

Tipas Vyriškosio
s giminės

Moteriškos
ios giminės

Visi Pekino 
antys

Tipas Vyriškosio
s giminės

Moteriškos
ios giminės

Visi

Stacionariosiose 
ir 
kilnojamosiose 
paukštidėse 
laikomų 
paukščių 
tankumas 
(paukščių 
skaičius 
viename m2

naudojamo 
ploto)

10, bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10, bet ne
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10, bet 
ne 
daugiau 
kaip 
21 kg 
gyvojo 
svorio/m
²

10, bet ne 
daugiau 
kaip 
21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10, bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10, bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10, bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10, bet ne 
daugiau 
kaip 21 kg 
gyvojo 
svorio/m²

Tarpai tarp laktų 
(cm)

40 40 Paprasta
i 
netaiko
ma

Paprastai 
netaikom
a

40 40 Paprastai 
netaikoma

20

Būrio dydžio 
ribos

2 500 2 500 2 500 4 000 
moteriško
sios 
giminės 
paukščių
3 200 
vyriškosi
os 
giminės 
paukščių

3 200 4 000 3 200 5 200

Lauke laikomų 
paukščių 
tankumas (m2/ 
paukščių), 
neviršijant 
170 kg N/ha/per 
metus ribos

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

Pakeitimas
Mažiausias paviršius uždarose patalpose bei lauko aikštelėse ir kitų nei Gallus gallus rūšies naminių 

paukščių laikymo vietų charakteristikos:

Kalakutai Žąsys Antys Perlinės 
vištos

Tipas Vyriškosio
s giminės

Moteriškos
ios 
giminės

Visi Pekino 
antys

Tipas Vyriškosio
s giminės

Moteriškos
ios giminės

Visi

Pradedami 
penėti

0-63 dienų 0-63 dienų 0-35 
dienų

0-26 
dienų

0-35 dienų 0-35 dienų 0-35 dienų 0-28 dienų
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Stacionariosiose 
ir 
kilnojamosiose 
paukštidėse 
laikomų 
paukščių 
tankumas 
(paukščių 
skaičius 
viename m2

naudojamo 
ploto)

6,25, bet 
ne daugiau 
kaip 35 kg 
gyvojo 
svorio/m²

6,25, bet 
ne daugiau 
kaip 35 kg 
gyvojo 
svorio/m²

5, bet ne 
daugiau 
kaip 
30 kg 
gyvojo 
svorio/m
²

8, bet ne 
daugiau 
kaip 
35 kg 
gyvojo 
svorio/m²

8, bet ne 
daugiau 
kaip 35 kg 
gyvojo 
svorio/m²

10, bet ne 
daugiau 
kaip 25 kg 
gyvojo 
svorio/m²

8, bet ne 
daugiau 
kaip 35 kg 
gyvojo 
svorio/m²

13, bet ne 
daugiau 
kaip 25 kg 
gyvojo 
svorio/m²

Kilnojamosiose 
paukštidėse, 
kurių grindų 
plotas ne 
didesnis kaip 
150 m2, 
laikomų 
paukščių 
tankumas 
(paukščių 
skaičius 
viename m2

naudojamo 
ploto)

16, bet ne daugiau kaip 30 kg gyvojo svorio/m2

Būrio dydžio 
ribos

2 500 2 500 2 500 4 000 
moterišk
osios 
giminės 
paukščių
3 200 
vyriškosi
os 
giminės 
paukščių

3 200 4 000 3 200 5 200

Ūkio dydžio 
ribos

Ne daugiau kaip vienas būrys vienoje paukštidėje ir ne daugiau kaip 4 pastatai viename gamybos 
vienete.

Lauke laikomų 
paukščių 
tankumas (m2/ 
paukščių), 
neviršijant 
170 kg N/ha/per 
metus ribos

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Pakeitimas 1246
Norbert Lins, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.5 punkto 2 a dalis (nauja)



PE560.821v01-00 60/60 AM\1066371LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienoje vištidėje gali būti laikoma ne 
daugiau kaip 3 000 vištų dedeklių. 
Jauniems naminiams paukščiams 
taikomos specialios taisyklės.

Or. de

Pakeitimas 1247
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.5 punkto 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) bendras naudojamas paukštidžių, 
kuriose laikomi penimi paukščiai, plotas 
visame gamybos vienete negali viršyti 
1 920 m2. 

Or. fr

Pagrindimas

Minimalus dydis atitinka lauke laikomų paukščių tankumą, t. y. 4 m2 padauginti iš 4 800 vištų 
skaičiaus (atsižvelgiant į penimų paukščių būrio dydžio apribojimus, numatytus II priedo 
II dalies 2.4.5 punkto lentelėje), ir šis dydis siekia 1 920 m2.

Pakeitimas 1248
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.5 punkto 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) bendras naudojamas paukštidžių, 
kuriose laikomi penimi paukščiai, plotas 
visame gamybos vienete negali viršyti 
1 920 m2.
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Or. fr

Pakeitimas 1249
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.5 punkto 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) bendras vištų dedeklių skaičius negali 
viršyti 18 000 paukščių viename gamybos 
vienete ir 9 000 paukščių vienoje vištidėje.

Or. fr

Pakeitimas 1250
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.6 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naminiams paukščiams diendaržiai turi 
būti prieinami mažiausiai trečdalį jų 
gyvenimo trukmės. Visų pirma, 
paukščiams, kiek praktiškai įmanoma, 
turi būti sudaromos sąlygos nuo kuo 
mažesnio amžiaus dienos metu nuolat 
patekti į diendaržius, jei yra tinkamos 
fiziologinės ir fizinės sąlygos, išskyrus tuo 
atveju, kai pagal Sąjungos teisės aktus 
taikomi laikini apribojimai;

a) vištoms dedeklėms ir penimiems
naminiams paukščiams diendaržiai turi būti 
prieinami mažiausiai trečdalį jų gyvenimo 
trukmės, išskyrus tuo atveju, kai pagal 
Sąjungos teisės aktus taikomi laikini 
apribojimai;

Or. fr

Pagrindimas

Dėl sanitarinių priežasčių jaunesnės kaip 18 savaičių jauniklės dėsliosios vištos, kurios taps 
vištomis dedeklėmis, neleidžiamos į lauką (neužtikrinama apsauga skiepijant vakcinomis ir 
kyla pavojus, kad kiaušiniai bus užkrėsti salmonelėmis ir mikoplazma). Kadangi jauniklės 
dėsliosios vištos etapas apima trečdalį vištos dedeklės gyvenimo trukmės, šiomis nuostatomis 
neužkertamas kelias leisti paukščius į diendaržius didžiąją jų gyvenimo dalį.
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Pakeitimas 1251
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.6 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naminiams paukščiams diendaržiai turi 
būti prieinami mažiausiai trečdalį jų 
gyvenimo trukmės. Visų pirma, 
paukščiams, kiek praktiškai įmanoma, 
turi būti sudaromos sąlygos nuo kuo 
mažesnio amžiaus dienos metu nuolat 
patekti į diendaržius, jei yra tinkamos 
fiziologinės ir fizinės sąlygos, išskyrus tuo 
atveju, kai pagal Sąjungos teisės aktus 
taikomi laikini apribojimai;

a) vištoms dedeklėms ir penimiems
naminiams paukščiams diendaržiai turi būti 
prieinami mažiausiai trečdalį jų gyvenimo 
trukmės, išskyrus tuo atveju, kai pagal 
Sąjungos teisės aktus taikomi laikini 
apribojimai;

Or. fr

Pakeitimas 1252
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.6 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naminiams paukščiams diendaržiai turi 
būti prieinami mažiausiai trečdalį jų 
gyvenimo trukmės. Visų pirma, 
paukščiams, kiek praktiškai įmanoma, 
turi būti sudaromos sąlygos nuo kuo 
mažesnio amžiaus dienos metu nuolat 
patekti į diendaržius, jei yra tinkamos 
fiziologinės ir fizinės sąlygos, išskyrus tuo 
atveju, kai pagal Sąjungos teisės aktus 
taikomi laikini apribojimai;

a) vištoms dedeklėms ir penimiems
paukščiams diendaržiai turi būti prieinami 
mažiausiai trečdalį jų gyvenimo trukmės, 
išskyrus tuo atveju, kai pagal Sąjungos 
teisės aktus taikomi laikini apribojimai;

Or. xm
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 1253
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.6 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naminiams paukščiams diendaržiai turi 
būti prieinami mažiausiai trečdalį jų 
gyvenimo trukmės. Visų pirma, 
paukščiams, kiek praktiškai įmanoma, turi 
būti sudaromos sąlygos nuo kuo mažesnio 
amžiaus dienos metu nuolat patekti į 
diendaržius, jei yra tinkamos fiziologinės ir 
fizinės sąlygos, išskyrus tuo atveju, kai 
pagal Sąjungos teisės aktus taikomi laikini 
apribojimai;

a) Naminiams paukščiams diendaržiai turi 
būti prieinami mažiausiai didžiąją dalį jų 
gyvenimo trukmės. Visų pirma, 
paukščiams, kiek praktiškai įmanoma, turi 
būti sudaromos sąlygos nuo kuo mažesnio 
amžiaus dienos metu nuolat patekti į 
diendaržius, jei yra tinkamos fiziologinės ir 
fizinės sąlygos, išskyrus tuo atveju, kai dėl 
blogų oro sąlygų arba pagal Sąjungos 
teisės aktus taikomi laikini apribojimai;

Or. en

Pakeitimas 1254
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.6 punkto 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) didžioji naminiams paukščiams skirtų 
diendaržių ploto dalis turi būti padengta 
įvairių rūšių augalija bei aprūpinta 
apsaugos įranga ir joje naminiai 
paukščiai turi turėti galimybę laisvai 

b) didžioji naminiams paukščiams skirtų 
diendaržių ploto dalis turi būti padengta 
augalija.  Diendaržių augalija turi būti 
reguliariai nurenkama ir pašalinama, kad 
sumažėtų galimas maistingųjų medžiagų 
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prieiti prie pakankamo skaičiaus girdyklų. 
Diendaržių augalija turi būti reguliariai 
nurenkama ir pašalinama, kad sumažėtų 
galimas maistingųjų medžiagų perteklius. 
Diendaržių dydis turi būti toks, kad nebūtų 
viršijamas 150 m spindulys nuo 
artimiausios įėjimo (išėjimo) į vištidę 
angos. Tačiau galima tą spindulį padidinti 
iki 350 m nuo artimiausios įėjimo (išėjimo) 
į vištidę angos, jei visoje lauko teritorijoje 
tolygiai išdėstyta pakankamai pastogių ir 
girdyklų (ne mažiau kaip po keturias 
pastoges viename hektare);

perteklius. Diendaržių dydis turi būti toks, 
kad nebūtų viršijamas 150 m spindulys nuo 
artimiausios įėjimo (išėjimo) į vištidę 
angos. Tačiau galima tą spindulį padidinti 
iki 350 m nuo artimiausios įėjimo (išėjimo) 
į vištidę angos, jei visoje lauko teritorijoje 
tolygiai išdėstyta pakankamai pastogių 
arba krūmų ir (arba) žalumynų (ne 
mažiau kaip po keturias pastoges arba 
giraites viename hektare);

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1255
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.6 punkto 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) didžioji naminiams paukščiams skirtų 
diendaržių ploto dalis turi būti padengta 
įvairių rūšių augalija bei aprūpinta 
apsaugos įranga ir joje naminiai 
paukščiai turi turėti galimybę laisvai 
prieiti prie pakankamo skaičiaus girdyklų. 
Diendaržių augalija turi būti reguliariai 
nurenkama ir pašalinama, kad sumažėtų 
galimas maistingųjų medžiagų perteklius. 
Diendaržių dydis turi būti toks, kad nebūtų 

b) didžioji naminiams paukščiams skirtų 
diendaržių ploto dalis turi būti padengta 
įvairių rūšių augalija. Diendaržių augalija 
turi būti reguliariai nurenkama ir 
pašalinama, kad sumažėtų galimas 
maistingųjų medžiagų perteklius. 
Diendaržių dydis turi būti toks, kad nebūtų 
viršijamas 150 m spindulys nuo 
artimiausios įėjimo (išėjimo) į vištidę 
angos. Tačiau galima tą spindulį padidinti 
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viršijamas 150 m spindulys nuo 
artimiausios įėjimo (išėjimo) į vištidę 
angos. Tačiau galima tą spindulį padidinti 
iki 350 m nuo artimiausios įėjimo (išėjimo) 
į vištidę angos, jei visoje lauko teritorijoje 
tolygiai išdėstyta pakankamai pastogių ir 
girdyklų (ne mažiau kaip po keturias 
pastoges viename hektare);

iki 350 m nuo artimiausios įėjimo (išėjimo) 
į vištidę angos, jei visoje lauko teritorijoje 
tolygiai išdėstyta pakankamai pastogių, 
krūmų arba miškingų plotų (ne mažiau 
kaip po keturias pastoges arba krūmynų 
viename hektare);

Or. xm

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1256
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.6 punkto 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) didžioji naminiams paukščiams skirtų 
diendaržių ploto dalis turi būti padengta 
įvairių rūšių augalija bei aprūpinta 
apsaugos įranga ir joje naminiai paukščiai 
turi turėti galimybę laisvai prieiti prie 
pakankamo skaičiaus girdyklų. Diendaržių 
augalija turi būti reguliariai nurenkama ir 
pašalinama, kad sumažėtų galimas 
maistingųjų medžiagų perteklius. 
Diendaržių dydis turi būti toks, kad nebūtų 
viršijamas 150 m spindulys nuo 
artimiausios įėjimo (išėjimo) į vištidę 
angos. Tačiau galima tą spindulį padidinti 
iki 350 m nuo artimiausios įėjimo (išėjimo) 
į vištidę angos, jei visoje lauko teritorijoje 
tolygiai išdėstyta pakankamai pastogių ir 
girdyklų (ne mažiau kaip po keturias 

b) didžioji naminiams paukščiams skirtų 
diendaržių ploto dalis turi būti padengta 
įvairių rūšių augalija bei aprūpinta 
pakankamu apsaugos įrangos kiekiu, kad 
naminiai paukščiai turėtų galimybę laisvai 
prieiti prie pakankamo skaičiaus girdyklų.
Aprūpinant apsaugine įranga gyvūnams 
turėtų būti sudaryta galimybė slėptis. 
Diendaržių augalija turi būti reguliariai 
nurenkama ir pašalinama, kad sumažėtų 
galimas maistingųjų medžiagų perteklius. 
Diendaržių dydis turi būti toks, kad nebūtų 
viršijamas 150 m spindulys nuo
artimiausios įėjimo (išėjimo) į vištidę 
angos. Tačiau galima tą spindulį padidinti 
iki 350 m nuo artimiausios įėjimo (išėjimo) 
į vištidę angos, jei visoje lauko teritorijoje 
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pastoges viename hektare); tolygiai išdėstyta pakankamai pastogių ir 
girdyklų (ne mažiau kaip po keturias 
pastoges viename hektare);

Or. en

Pakeitimas 1257
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.6 punkto 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jei dėl remiantis Sąjungos teisės aktais 
nustatytų apribojimų ar įsipareigojimų 
naminiai paukščiai laikomi uždarose 
patalpose, jiems turi būti nuolat duodama 
pakankamai stambiųjų pašarų ir tinkamų 
medžiagų, kurie patenkintų jų etologinius 
poreikius.

d) jei, taip pat dėl Sąjungos teisės aktais 
nustatytų apribojimų ar įsipareigojimų,
naminiai paukščiai laikomi uždarose 
patalpose, jiems turi būti sudaryta 
nuolatinė galimybė išeiti į stoginę 
(pabėgioti lauke) ir turi būti duodama 
pakankamai stambiųjų pašarų ir tinkamų 
medžiagų, kurie patenkintų jų etologinius 
poreikius;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.7 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudžiama pešioti gyvus paukščius. Draudžiama priverstinai šerti ir pešioti 
gyvus paukščius.

Or. en

Pakeitimas 1259
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.7 punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3.4a. Draudžiama luošinti naminius 
paukščius, įskaitant jų kastravimą ir 
snapų apipjaustymą. Chirurginės 
procedūros turi būti leidžiamos tik retais 
atvejais, konkrečiai išnagrinėjus 
kiekvieną atvejį ir tik dėl tinkamų gyvūnų 
gerovės sumetimų ar priežasčių. Esant 
tokiems atvejams, būtina išvengti skausmo 
ir kančios taikant nejautrą ir ilgalaikį 
nuskausminimą. Procedūras tinkamiausio 
amžiaus gyvūnams turi atlikti kvalifikuoti 
darbuotojai arba veterinarijos gydytojas. 
Kai įmanoma, taikomos nechirurginės 
alternatyvos, įskaitant atitinkamų veislių 
ir veisimo metodų, kad būtų išspręstos 
specifinės problemos, susijusios su 
nekastruotų patinų auginimu, naudojimą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.4.7 a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4.7a. Draudžiama luošinti naminius 
paukščius, įskaitant jų kastravimą ir 
snapų apipjaustymą.

Or. en

Pakeitimas 1261
Clara Eugenia Aguilera García
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.5.5 punkto 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bitynai įrengiami tuose plotuose, 
kuriuose yra pakankamai nektaro ir 
žiedadulkių šaltinių – daugiausia 
ekologiškai auginamų žemės ūkio kultūrų 
arba, tam tikrais atvejais, savaiminės 
augmenijos ar neekologiškai tvarkomų 
miškų ar žemės ūkio kultūrų, kuriems 
taikomi tik mažą poveikį aplinkai turintys 
metodai;

a) bitynai įrengiami tuose plotuose, 
kuriuose yra pakankamai nektaro ir 
žiedadulkių šaltinių – daugiausia 
ekologiškai auginamų žemės ūkio kultūrų 
arba, tam tikrais atvejais, savaiminės 
augmenijos ar neekologiškai tvarkomų 
miškų ar žemės ūkio kultūrų, kuriems 
taikomi tik mažą poveikį aplinkai turintys 
metodai, atitinkantys Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 28–30 straipsniuose 
nustatytus metodus;

Or. es

Pagrindimas

Terminologiją būtina patikslinti.

Pakeitimas 1262
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.5.5 punkto 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bitynų vieta turi būti parenkama taip, 
kad nektaras ir žiedadulkės būtų renkami 
3 kilometrų spinduliu nuo bityno vietos iš 
ekologiškai auginamų žemės ūkio kultūrų 
arba savaiminės augmenijos ar kultūrų, 
kurioms taikomos mažą poveikį aplinkai 
turintys auginimo metodai, lygiaverčiai 
numatytiesiems Reglamento (ES) Nr. 
1305/2013 28 ir 30 straipsniuose, kuriuos 
taikant nesudaroma kliūčių laikyti 
bitininkystės produktų ekologiškais. Šie 
reikalavimai netaikomi tais laikotarpiais, 
kai augalai nežydi arba kai bitės miega 
žiemos miegu;

c) Komisijos konsultacinė ekologinės 
gamybos ekspertų grupė (angl. EGTOP) 
turėtų parengti gaires.
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Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie bitynų vietą, būtina toliau derinti nuostatas. Neaišku, kokio ploto tradiciniai 
laukia gali būti priimtini ir kokie tradiciniai pasėliai, nektaras ir žiedadulkės leistini 3 km 
spinduliu. Valstybėse narėse šios nuostatos aiškinamos labai įvairiai.

Pakeitimas 1263
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.5.5 punkto 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) aviliai iš esmės turi būti padaryti iš 
natūralių medžiagų, nekeliančių aplinkai 
arba bitininkystės produktams taršos 
pavojaus.

d) aviliai iš esmės turi būti padaryti iš 
natūralių medžiagų, nekeliančių aplinkai 
arba bitininkystės produktams taršos 
pavojaus.

Or. en

Pagrindimas

Ekologinės bitininkystės metodus naudojantiems bitininkams turėtų būti leista naudoti iš 
lengvesnių medžiagų pagamintus modernius avilius. „Styrofoam“ polistirolo ir panašių 
medžiagų aviliai gali būti sėkmingai naudojami įprastinei bitininkystei nekenkiant 
aprūpinimo maistu saugumui ar gyvūnų gerovei.

Pakeitimas 1264
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.6 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.6. Danielių, kiprinių rytinių avinų ir 
tauriųjų elnių auginimas

2.6.1. Perėjimas prie ekologinės gamybos

Danieliai, kipriniai rytiniai avinai ir 
taurieji elniai ir jų produktai gali būti 
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laikomi ekologiškais praėjus mažiausiai 
6 mėnesių trukmės (danielių ir kiprinių 
rytinių avinų atveju) ir mažiausiai 12 
mėnesių trukmės (tauriųjų elnių atveju) 
perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo 
laikotarpiui.

2.6.2. Konkrečios laikymo sąlygos ir 
gyvūnų laikymo tankis

Taikomos tokios gyvūnų laikymo sąlygų ir 
jų laikymo tankio taisyklės:

a) danieliai, kipriniai rytiniai avinai ir 
taurieji elniai  turi būti auginami f punkte 
nurodytuose aptvaruose. Danielių ir 
kiprinių rytinių avinų aptvaro plotas turi 
būti ne mažesnis nei vienas hektaras, o 
tauriųjų elnių aptvaro – ne mažesnis nei 
du hektarai. Jei viename aptvare 
auginami kelių rūšių gyvūnai, aptvaras 
turi būti ne mažesnis nei 3 hektarai;

b)  turi būti sudaryta galimybė kiekvieną 
aptvarą padalinti į mažiausiai du gardus. 
Danielių ir kiprinių rytinių avinų gardo 
plotas turi būti ne mažesnis nei pusė 
hektaro, o tauriųjų elnių arba kelių 
bendrame aptvare auginamų rūšių gardo 
– ne mažesnis nei vienas hektaras;

c) gyvūnai turi gyventi socialinėse 
grupėse. Aptvare turi būti ne mažiau nei 
trys suaugusios kiekvienos gyvūnų rūšies 
patelės ir vienas suaugęs patinas. Gyvūnų 
skaičius kiekviename aptvaro hektare 
neturi viršyti šių ribų:

i) danielių ir kiprinių rytinių avinų atveju: 
10 suaugusių gyvūnų viename hektare;

ii) tauriųjų elnių atveju: 5 suaugę gyvūnai 
viename hektare;

d) bandose auginami gyvūnai įtraukiami į 
ankstesnėje dalyje nurodytą kvotą pirmais 
savo gyvenimo metais; 

e) draudžiami auginti pavienius gyvūnus 
atskirai, išskyrus atvejus, kai tai daroma 
ribotą laiko tarpą ir pagrindžiama 
tinkamomis priežastimis, pvz., siekiant 
užtikrinti ligų prevenciją arba atliekant 
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veterinarinį gydymą;

f) aptvarams taikomos šios nuostatos:

i) aptvaras – tai aptverta teritorija, kurioje 
turi būti įrengta vieta gyvūnams 
apsisaugoti nuo nepalankių oro sąlygų. 
Ekologiškai auginamus gyvūnus 
draudžiama laikyti aptvare, kurio 
dirvožemis labai drėgnas arba pelkėtas; 

ii) augalų augimo laikotarpiu aptvare turi 
būti sudaryta galimybė natūraliai ganytis. 
Draudžiama įrengti aptvarus, kuriuose 
augalų augimo laikotarpiu nėra 
galimybės ganytis;

iii) gyvūnams turi būti įrengtos slėptuvės 
ir pastogės;

iv) gyvūnams turi būti sudaryta natūrali 
galimybė kanopoms valytis. Jei 
atsižvelgiant į dirvožemio sudėtį sąlygos 
tai daryti nepakankamos, turi būti imtasi 
kitų tinkamų priemonių siekiant sudaryti 
tokią galimybę (pvz., sutvirtinti dirvožemį 
aplink šėrimo vietas);

v) tauriųjų elnių aptvaruose gyvūnams 
turi būti sudaryta galimybė voliotis purve, 
nes tai būtina odos priežiūros ir kūno 
temperatūros reguliavimo sumetimais;

vi) šėrimo vietos turi būti įrengtos nuo 
nepalankių oro sąlygų apsaugotose 
vietose ir prieinamos tiek gyvūnams, tiek 
juos prižiūrintiems darbuotojams.
Dirvožemis aplink šėrimo vietas turi būti 
sutvirtintas ir virš šėryklos turi būti 
įrengta pastogė;

vii) jei negali būti užtikrinta nuolatinė 
prieiga prie pašaro, šėrimo vietos turi būti 
įrengtos taip, kad visi gyvūnai galėtų 
maitintis vienu metu;

viii) išorinė ir vidinė tvoros turi būti 
aiškiai matomos gyvūnams, kad jie 
nesusižalotų. Tvorose negali būti aštrių 
kampų;

ix) danielių ir kiprinių rytinių avinų 
aptvaruose tvoros aukštis turi būti ne 
mažesnis nei 1,8 m, o tauriųjų elnių 



PE560.821v01-00 72/72 AM\1066371LT.doc

LT

aptvaruose – ne mažesnis nei 2 m.  Šie 
aukščio reikalavimai netaikomi tvoroms, 
kuriomis aptvarų viduje atitveriami 
gardai;

x) augalų augimo laikotarpiu gyvūnai turi 
maitintis ganydamiesi aptvaruose;

xi) šerti leidžiama tik tuo atveju, jei dėl 
nepalankių oro sąlygų gyvūnai gauna 
nepakankamai maisto ganydamiesi;

xii) aptvare auginami gyvūnai 
aprūpinami saugiu vandeniu. Jei nėra 
gyvūnams lengvai prieinamo natūralaus 
vandens šaltinio, turi būti įrengiamos 
girdyklos.

Or. sl

Pagrindimas

Vartotojai vis dažniau reikalauja ekologiškų žvėrienos ir triušių produktų. Todėl ES lygiu 
turėtų būti nustatytos vienodos tauriųjų elnių, kiprinių rytinių avinų, danielių ir triušių 
auginimo taisyklės.

Pakeitimas 1265
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) tvari žvejyba – vandens gyvųjų išteklių 
gavyba, kuri gali būti vykdoma neribotą 
laiką nemažinant tikslinių rūšių gebėjimo 
išlaikyti tinkamą populiacijos lygį ir 
nedarant didelio neigiamo poveikio 
kitoms rūšims, gyvenančioms 
atitinkamoje ekosistemoje arba buveinėje, 
kaip apibrėžta Vandens pagrindų 
direktyvoje arba Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvoje73a (atsižvelgiant į tai, kuri iš 
šių direktyvų taikytina).

__________________
73a Atitinkamai 2006 m. gruodžio 12 d. 
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Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/113/EB dėl vandenų, kuriuose 
veisiasi vėžiagyviai, kokybės (OL L 376, 
2006 12 27, p. 14) ir 2008 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 
(Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (OL 
L 164, 2008 6 25, p. 19).

Or. pt

Pakeitimas 1266
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2.6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.6a. Ekologiniai jūrų dumblių ir 
akvakultūros gyvūnų ūkiai negali kelti 
pavojaus saugotinoms rūšims.

Or. pt

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 3.2.1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) auginimo vietos yra geros ekologinės 
būklės, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2000/60/EB75, ir nėra netinkamos naudoti 
dėl sveikatos priežasčių.

a) augimo vietos yra geros ekologinės 
būklės, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2000/60/EB75, arba jų kokybė atitinka A 
arba B klasei priskirtų auginimo vietų 
kokybę, kaip apibrėžta pagal Reglamentą 
(EB) Nr.  854/200476, ir nėra netinkamos 
naudoti dėl sveikatos priežasčių.

__________________ __________________
75 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 

75 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
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2006/113/EB dėl vandenų, kuriuose 
veisiasi vėžiagyviai, kokybės (OL L 376, 
2006 12 27, p. 14).

2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus (OL L 
327, 2000 12 22, p. 1).
76 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 76/2004, nustatantis specialiąsias 
gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti 
žmonėms, oficialios kontrolės taisykles, 
(OL L 139, 2004 4 30).

Or. fr

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 1268
Alain Cadec, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 3.2.1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) auginimo vietos yra geros ekologinės 
būklės, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2000/60/EB75, ir nėra netinkamos naudoti 
dėl sveikatos priežasčių.

a) augimo vietos yra geros ekologinės 
būklės, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2000/60/EB75, arba jų kokybė atitinka A 
arba B klasei priskirtų auginimo vietų 
kokybę, kaip apibrėžta pagal Reglamentą 
854/2004, ir nėra netinkamos naudoti dėl 
sveikatos priežasčių.

__________________ __________________
75 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 

75 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
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2006/113/EB dėl vandenų, kuriuose 
veisiasi vėžiagyviai, kokybės (OL L 376, 
2006 12 27, p. 14).

2006/113/EB dėl vandenų, kuriuose 
veisiasi vėžiagyviai, kokybės (OL L 376, 
2006 12 27, p. 14).

Or. fr

Pakeitimas 1269
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 3.2.1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) auginimo vietos yra geros ekologinės 
būklės, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2000/60/EB75, ir nėra netinkamos naudoti 
dėl sveikatos priežasčių.

a) augimo vietos yra geros ekologinės 
būklės, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2000/60/EB75, arba aplinkos būklė jose 
gera, kaip apibrėžta pagal Direktyvą 
2008/56/EB75a, ir nėra netinkamos naudoti 
dėl sveikatos priežasčių.

__________________ __________________
75a 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 
(Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (OL 
L 164, 2008 6 25, p. 19).

75 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/113/EB dėl vandenų, kuriuose 
veisiasi vėžiagyviai, kokybės (OL L 376, 
2006 12 27, p. 14).

75 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/113/EB dėl vandenų, kuriuose 
veisiasi vėžiagyviai, kokybės (OL L 376, 
2006 12 27, p. 14).

Or. pt

Pagrindimas

Akvakultūros veikla galima užsiimti jūrų aplinkoje, tokiais atvejais reikėtų vadovautis 
atitinkamais aplinką reglamentuojančiais teisės aktais, įskaitant Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvą.

Pakeitimas 1270
Alain Cadec, Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 3.2.2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siekiant užtikrinti, kad būtų palaikoma 
didelė genetinė įvairovė, turėtų būti 
reguliariai renkami laukiniai jauni jūrų 
dumbliai, kuriais būtų papildomos
patalpose esančios kultūros;

b) siekiant užtikrinti, kad būtų palaikoma 
didelė genetinė įvairovė, turėtų būti 
reguliariai renkami laukiniai jūrų dumbliai,
tokiu būdu siekiant išlaikyti ir padidinti
patalpose esančių kultūrų įvairovę;

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 3.2.2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siekiant užtikrinti, kad būtų palaikoma 
didelė genetinė įvairovė, turėtų būti 
reguliariai renkami laukiniai jauni jūrų 
dumbliai, kuriais būtų papildomos
patalpose esančios kultūros;

b) siekiant užtikrinti, kad būtų palaikoma 
didelė genetinė įvairovė, turėtų būti 
reguliariai renkami laukiniai jūrų dumbliai,
tokiu būdu siekiant palaikyti ir didinti
patalpose esančių kultūrų įvairovę;

Or. fr

Pagrindimas

Jei siekiama užtikrinti, kad būtų palaikoma genetinė įvairovė, laukiniai dumbliai gali būti 
renkami neatsižvelgiant į jų amžių; todėl siūloma išbraukti žodį „jauni“. Kitas siūlomas 
pakeitimas, t. y. įrašyti žodžius „palaikyti ir didinti įvairovę“, turėtų padėti patikslinti 
gamybos taisyklės tikslą.

Pakeitimas 1272
Alain Cadec, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 3.4.4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.4.4. Jei jūrų dumbliai surenkami bendro 
naudojimo arba bendrame rinkimo plote, 
pateikiami patvirtinamieji dokumentai, kad 
visi surinkti jūrų dumbliai atitinka šio 
reglamento reikalavimus.

3.4.4. Jei jūrų dumbliai surenkami bendro 
naudojimo arba bendrame rinkimo plote, 
pateikiami valstybės narės paskirtos 
kompetentingos institucijos parengti
patvirtinamieji dokumentai, kad visi 
surinkti jūrų dumbliai atitinka šio 
reglamento reikalavimus. 

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 3.4.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.4.4. Jei jūrų dumbliai surenkami bendro 
naudojimo arba bendrame rinkimo plote, 
pateikiami patvirtinamieji dokumentai, kad 
visi surinkti jūrų dumbliai atitinka šio 
reglamento reikalavimus.

3.4.4. Jei jūrų dumbliai surenkami bendro 
naudojimo arba bendrame rinkimo plote, 
pateikiami kompetentingos institucijos 
parengti patvirtinamieji dokumentai, kad 
visi surinkti jūrų dumbliai atitinka šio 
reglamento reikalavimus.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo papildymu užtikrinamas už jūrų dumblių biomasės valdymą  atsakingos institucijos 
dalyvavimas ir turėtų būti skatinamas tvarus laukinės gamtos išteklių valdymas bei jūrų 
dumblių verslu besiverčiančių įmonių struktūros formavimas valstybėse narėse.   

Pakeitimas 1274
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.2.1 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ekologinė akvakultūra grindžiama
ekologiškai užaugintų veislinių gyvūnų
atvestų jauniklių ir ekologiniuose ūkiuose 
atvestų jauniklių auginimu;

a) auginimo tikslais, kai nėra ekologiškai
augintų akvakultūros gyvūnų jauniklių, 
taikomi šie apribojimai:

a) jei yra, turėtų būti naudojami 
ekologiškai auginti jaunikliai,

b) bent paskutiniuosius tris auginimo 
ciklo ketvirtadalius gyvūnai laikomi 
ekologinės gamybos sąlygomis.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
sukurta kompiuterizuota duomenų bazė, 
kurioje nurodomi akvakultūros gyvūnų 
rūšys, kurių ekologiškai augintų jauniklių 
yra tos valstybės narės teritorijoje, ir 
sertifikuotų akvakultūros ūkių gamybos 
pajėgumas.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos 2 dalyje nurodytos 
duomenų bazės kūrimo techninės sąlygos. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
nagrinėjimo

Or. en

Pakeitimas 1275
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.2.1 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Kai neįmanoma gauti gyvūnų esant 
4.1.2.1 punkto a papunktyje nurodytomis 
sąlygomis, juos galima gaudyti laukinėje 
gamtoje. Prieš naudojant tokie gyvūnai 
bent tris mėnesius auginami ekologiškai.

Or. pt
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Pakeitimas 1276
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.2.1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sugauti laukiniai arba neekologiškai 
užauginti akvakultūros gyvūnai gali būti 
atvežti į ūkį siekiant pagerinti genetines 
savybes. Prieš naudojant veisimui, tokie 
gyvūnai bent tris mėnesius auginami 
ekologiškai.

d) sugautos laukinės žuvys, įskaitant ir 
žuvies patiekalams naudojamas žuvis, iš 
laukinių žuvų išteklių gaunamas žuvų 
aliejus ir laukinės žuvys, naudojamos 
veisimui arba kaip žuvys valytojos, 
ekologinėje gamyboje neturėtų būti 
naudojamos. Išskirtiniais atvejais, kai 
pagrįstomis sąlygomis nėra kitų išteklių ir 
sąlygos pritaikomos pagal rūšių poreikius,
sugauti laukiniai arba neekologiškai 
užauginti akvakultūros gyvūnai gali būti 
atvežti į ūkį siekiant pagerinti genetinių 
savybių tinkamumą. Prieš naudojant 
veisimui, tokie gyvūnai bent tris mėnesius 
auginami ekologiškai.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.2.1 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Laukinių akvakultūros gyvūnų 
jauniklius rinkti auginimo tikslais galima 
tik šiais atvejais:

i) kai pildant tvenkinius į atskyrimo 
sistemas ir aptvarus natūraliai įplaukia 
žuvų ar vėžiagyvių lervų ir jauniklių;

ii) europinių stiklinių unguriukų atveju, 
jei tai vietovei yra priimtas ungurių 
valdymo planas ir nėra išspręstas 
dirbtinės ungurių reprodukcijos 
klausimas;
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iii) vykdant ekstensyvųjį akvakultūros 
produktų auginimą šlapynėse, pavyzdžiui, 
sūroko vandens telkiniuose, potvynių 
užliejamuose plotuose ir pakrantės 
lagūnose, įžuvinimo laukiniu kitų rūšių 
žuvų nei europinis ungurys mailiumi 
atveju, jeigu:

– įžuvinimas atitinka atitinkamų valdžios 
institucijų patvirtintas valdymo 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 
atitinkamos rūšies tausų naudojimą ir

– žuvys maitinamos tik natūraliai 
aplinkoje esančiu pašaru.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.2.1 punkto d b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) auginimo tikslais ir tada, kai nėra 
ekologiškų akvakultūros jauniklių, 
valstybė narė gali leisti naudoti 
neekologiškus jauniklius, jei ne mažiau 
kaip du trečdaliai gamybos ciklo yra 
valdoma pagal ekologinio valdymo 
principus.

Or. en

Pakeitimas 1279
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.2.1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.1.2.1a. Auginimo tikslais, kai nėra 
ekologiškai augintų akvakultūros gyvūnų 
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jauniklių, taikomi šie apribojimai:

a) jei yra, turėtų būti naudojami 
ekologiškai auginti jaunikliai,

b) bent paskutiniuosius tris auginimo 
ciklo ketvirtadalius gyvūnai laikomi 
ekologinės gamybos sąlygomis.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
sukurta kompiuterizuota duomenų bazė, 
kurioje nurodomi akvakultūros gyvūnų 
rūšys, kurių ekologiškai augintų jauniklių 
yra tos valstybės narės teritorijoje, ir 
sertifikuotų akvakultūros ūkių gamybos 
pajėgumas.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos 2 dalyje nurodytos 
duomenų bazės kūrimo techninės sąlygos. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 37 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1280
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.3.2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) auginimo vietos turi būti didelės 
ekologinės vertės, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2000/60/EB.

b) auginimo vietos turi būti didelės 
ekologinės vertės, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2000/60/EB, arba geros 
aplinkos būklės, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2008/56/EB.

Or. pt

Pagrindimas

Akvakultūros veikla galima užsiimti jūrų aplinkoje, tokiais atvejais reikėtų vadovautis 
atitinkamais aplinką reglamentuojančiais teisės aktais, įskaitant Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvą.
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Pakeitimas 1281
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.3.3 punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lašišų ir upėtakių racione, neviršijant 
kiekio, reikalingo jų fiziologiniams 
poreikiams tenkinti, gali būti 
astaksantino, gauto visų pirma iš 
ekologiškų šaltinių, tokių kaip ekologiškų 
vėžiagyvių kiautai. Jei ekologiškų šaltinių 
nėra, galima naudoti astaksantiną iš 
natūralių šaltinių, tokių kaip Phaffia
mielių preparatas.

Or. en

Pakeitimas 1282
Ivan Jakovčić, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.3.3 punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) Lašišų ir upėtakių racione, neviršijant 
kiekio, reikalingo jų fiziologiniams 
poreikiams tenkinti, gali būti 
astaksantino, gauto visų pirma iš 
ekologiškų šaltinių, tokių kaip ekologiškų 
vėžiagyvių kiautai. Jei ekologiškų šaltinių 
nėra, galima naudoti astaksantiną iš 
natūralių šaltinių, tokių kaip Phaffia 
mielių preparatas.

Or. en

Pakeitimas 1283
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.4.1 punkto 1 dalies j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) vykdant biologinę ektoparazitų kontrolę, 
pirmenybė teikiama žuvims valytojoms;

j) vykdant biologinę ektoparazitų kontrolę, 
pirmenybė teikiama žuvims valytojoms, tik 
jei sąlygos yra pritaikomos prie šių rūšių 
poreikių. Sugautos laukinės žuvys 
neturėtų būti naudojamos kaip žuvys 
valytojos ekologinėje gamyboje pagal šio 
priedo 4.1.2.1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1284
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.4.2 punkto 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) per metus gali būti taikomi tik du 
alopatinio gydymo kursai, išskyrus 
skiepijimą ir gydymą pagal privalomas 
likvidavimo sistemas. Tačiau kai auginimo 
ciklas trumpesnis negu metai, galima 
taikyti tik vieną alopatinio gydymo kursą.
Jei minėti alopatinio gydymo apribojimai 
viršijami, atitinkami akvakultūros gyvūnai 
negali būti parduodami kaip ekologiški;

d) per metus gali būti taikomi tik du 
alopatinio gydymo kursai, išskyrus 
skiepijimą, parazitų naikinimą ir gydymą 
pagal privalomas likvidavimo sistemas.
Tačiau kai auginimo ciklas trumpesnis 
negu metai, galima taikyti tik vieną 
alopatinio gydymo kursą. Jei minėti 
alopatinio gydymo apribojimai viršijami, 
atitinkami akvakultūros gyvūnai negali būti 
parduodami kaip ekologiški;

Or. en

Pagrindimas

Parazitai dažnai naikinami produktais, kurie priskiriami alopatinio gydymo kategorijai. Dėl 
šios priežasties ir siekiant užtikrinti atitiktį 4.1.4.2 punkto e papunkčiui, 4.1.4.2 punkto d 
papunktyje reikalinga išimtis.

Pakeitimas 1285
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.4.2 punkto 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) parazitai naikinami ne dažniau kaip du 
kartus per metus arba kartą per metus, jei 
auginimo ciklas trumpesnis negu 18 
mėnesių, išskyrus tuos atvejus, kai 
valstybės narės taiko privalomas kontrolės 
sistemas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1286
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.4.2 punkto 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) parazitai naikinami ne dažniau kaip du 
kartus per metus arba kartą per metus, jei 
auginimo ciklas trumpesnis negu 18 
mėnesių, išskyrus tuos atvejus, kai 
valstybės narės taiko privalomas kontrolės 
sistemas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1287
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.5.3 punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikėtų leisti užsiimti akvakultūra tik 
norint auginti tų rūšių akvakultūros 
gyvūnus, jei yra pakankamai žinių apie jų 
poreikių užtikrinimą siekiant užtikrinti 
teisingą taikymą.
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Or. it

Pakeitimas 1288
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.5.3 punkto 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visada treikėtų naudoti tik tinkamiausias 
rūšis. Nuošalios ir plėšrios žuvų rūšies, 
kurios nuošalumo ir medžiojimo poreikių 
nelaisvėje patenkinti neįmanoma, 
auginimas turėtų būti draudžiamas.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.6.6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.1.6.6. Turi būti imamasi tinkamų 
priemonių, kad akvakultūros gyvūnai būtų 
vežami kuo trumpiau.

4.1.6.6. Turi būti imamasi tinkamų 
priemonių, kad akvakultūros gyvūnai būtų 
vežami kuo trumpiau ir kad vežimo trukmė 
neviršytų 6 valandų.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.6.7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.1.6.7. Gyvūno kančios per visą jo 4.1.6.7. Gyvūno kančių per visą jo 



PE560.821v01-00 86/86 AM\1066371LT.doc

LT

gyvenimą, taip pat žudymo metu, turi būti
kuo mažesnės.

gyvenimą, taip pat vežimo ir žudymo metu, 
turi būti vengiama. Visiems gyvūnams 
skerdimo metu privaloma taikyti tinkamą 
ir humanišką išankstinį apsvaiginimą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.1.6.8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.1.6.8. Taikomas toks žudymo būdas, kad 
žuvis iškart prarastų sąmonę ir nejaustų 
skausmo. Prieš žudymą gyvūnai turi būti 
liečiami taip, kad nebūtų sužeisti ir patirtų 
kuo mažiau kančių ir streso. Pasirenkant 
tinkamiausią žudymo būdą reikia 
atsižvelgti į žuvų dydį, rūšis ir auginimo 
vietas.

4.1.6.8. Skerdimo metu taikomas
išankstinis apsvaiginimas yra privalomas 
visiems gyvūnams, kad žuvis iškart 
prarastų sąmonę ir nejaustų skausmo. Prieš 
žudymą gyvūnai turi būti liečiami taip, kad 
nebūtų sužeisti ir patirtų kuo mažiau 
kančių ir streso. Draudžiama parduoti 
gyvą žuvį. Pasirenkant tinkamiausią 
žudymo būdą reikia atsižvelgti į žuvų dydį, 
rūšis ir auginimo vietas. Draudžiama 
skersti nuleidžiant žuvų kraują ir veikiant 
jas anglies dioksidu. Vėžiagyviai gali būti 
žudomi tik tokiais metodais, kuriuos 
taikant naudojama apsvaiginimo ir (arba) 
žudymo elektros srove įranga. Reglamente 
taip pat turi būti nustatytos deramai 
apibrėžtos humaniško skerdimo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 1292
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo III dalies 4.2.2 punkto 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ekologiniuose moliuskų ūkiuose turi c) ekologiniuose moliuskų ūkiuose 
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būti kuo labiau sumažinamas saugotinoms 
rūšims kylantis pavojus.
Jeigu apsisaugoti nuo plėšrių rūšių 
naudojami tinklai, jie turi būti tokie, kad 
nesužalotų nardančių paukščių.

saugotinoms rūšims pavojus nekeliamas.
Jeigu apsisaugoti nuo plėšrių rūšių 
naudojami tinklai, jie turi būti tokie, kad 
nesužalotų nardančių paukščių.

Or. pt

Pakeitimas 1293
Norbert Lins, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 1.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1. Maisto ir pašarų priedai, pagalbinės 
perdirbimo medžiagos ir kitos medžiagos 
bei sudedamosios dalys, naudojamos 
maisto produktams ar pašarams gaminti, ir 
bet kokia taikoma perdirbimo praktika, 
pavyzdžiui, rūkymas, turi atitikti geros 
gamybos praktikos principus76.

1.1. Maisto ir pašarų priedai, pagalbinės 
perdirbimo medžiagos ir kitos medžiagos 
bei sudedamosios dalys, naudojamos 
maisto produktams ar pašarams gaminti, ir 
bet kokia taikoma perdirbimo praktika, 
pavyzdžiui, rūkymas, turi atitikti geros 
gamybos praktikos principus.
Pageidautina, kad rūkant maistą būtų 
taikomos maisto saugos, aplinkos ir 
išteklių apsaugos principus atitinkančios 
procedūros.

__________________ __________________
76 Gera gamybos praktika, kaip apibrėžta 
2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 2023/2006 dėl 
medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su 
maistu, geros gamybos praktikos (OL L 
384, 2006 12 29, p. 75).

76 Gera gamybos praktika, kaip apibrėžta 
2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 2023/2006 dėl 
medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su 
maistu, geros gamybos praktikos (OL L 
384, 2006 12 29, p. 75).

Or. en

Pagrindimas

Susidarant dūmui tradiciniu būdu teršiama aplinka ir atsiranda kenksmingų medžiagų 
likučiai, pvz., dervos ir policikliniai aromatiniai angliavandeniliai rūkytuose maisto 
produktuose. Todėl ES finansavimu remtas alternatyvių rūkymo produktų kūrimas. Išvalytą 
dūmą (angl. clean smoke) saugu naudoti, daromas mažesnis poveikis aplinkai (SESV 
11 straipsnis) ir sveikatai (SESV 168 straipsnio 1 dalis).
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Pakeitimas 1294
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 1.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1. Maisto ir pašarų priedai, pagalbinės 
perdirbimo medžiagos ir kitos medžiagos 
bei sudedamosios dalys, naudojamos 
maisto produktams ar pašarams gaminti, ir 
bet kokia taikoma perdirbimo praktika, 
pavyzdžiui, rūkymas, turi atitikti geros 
gamybos praktikos principus76.

1.1. Maisto ir pašarų priedai, pagalbinės 
perdirbimo medžiagos ir kitos medžiagos 
bei sudedamosios dalys, naudojamos 
maisto produktams ar pašarams gaminti, ir 
bet kokia taikoma perdirbimo praktika, 
pavyzdžiui, rūkymas, turi atitikti geros 
gamybos praktikos principus. Pramoninėje 
gamyboje reikia teikti pirmenybę 
procedūroms, kurios padeda išsaugoti 
sveikatą, aplinką ir išteklius, užtikrinti 
maisto saugą ir saugą darbe.

__________________ __________________
76 Gera gamybos praktika, kaip apibrėžta 
2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 2023/2006 dėl 
medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su 
maistu, geros gamybos praktikos (OL L 
384, 2006 12 29, p. 75).

76 Gera gamybos praktika, kaip apibrėžta 
2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 2023/2006 dėl 
medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su 
maistu, geros gamybos praktikos (OL L 
384, 2006 12 29, p. 75).

Or. de

Pagrindimas

Tuščia.

Pakeitimas 1295
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 1.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1. Maisto ir pašarų priedai, pagalbinės 
perdirbimo medžiagos ir kitos medžiagos 
bei sudedamosios dalys, naudojamos 
maisto produktams ar pašarams gaminti, ir 
bet kokia taikoma perdirbimo praktika, 

1.1. Maisto ir pašarų priedai, pagalbinės 
perdirbimo medžiagos ir kitos medžiagos 
bei sudedamosios dalys, naudojamos 
maisto produktams ar pašarams gaminti, ir 
bet kokia taikoma perdirbimo praktika, 
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pavyzdžiui, rūkymas, turi atitikti geros 
gamybos praktikos principus76.

pavyzdžiui, rūkymas, turi atitikti geros 
gamybos praktikos principus76. Kalbant 
apie rūkymą, veiklos vykdytojai turėtų 
teikti pirmenybę procedūroms, kurios 
padeda užtikrinti maisto saugą, išsaugoti 
vartotojų sveikatą, aplinką, užtikrinti 
ekonomišką išteklių naudojimą ir saugą 
darbe.

__________________ __________________
76 Gera gamybos praktika, kaip apibrėžta 
2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 2023/2006 dėl 
medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su 
maistu, geros gamybos praktikos (OL L 
384, 2006 12 29, p. 75).

76 Gera gamybos praktika, kaip apibrėžta 
2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 2023/2006 dėl 
medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su 
maistu, geros gamybos praktikos (OL L 
384, 2006 12 29, p. 75).

Or. fr

Pakeitimas 1296
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 1.6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6a. Gaminant apdorotą maistą ir pašarą 
draudžiama naudoti metodus, produktus 
ir medžiagas, gaminamas naudojant 
nanotechnologijas.

Or. sl

Pakeitimas 1297
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 2.1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) produktą iš esmės turi sudaryti žemės 
ūkio kilmės sudedamosios dalys; siekiant 
nustatyti, ar produktas iš esmės pagamintas 
iš žemės ūkio kilmės sudedamųjų dalių, 

a) produktą iš esmės turi sudaryti žemės 
ūkio kilmės sudedamosios dalys ir mielės;
siekiant nustatyti, ar produktas iš esmės 
pagamintas iš žemės ūkio kilmės 
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neatsižvelgiama į papildomą vandenį ar 
druską;

sudedamųjų dalių, neatsižvelgiama į 
papildomą vandenį ar druską;

Or. fr

Pakeitimas 1298
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 2.2.2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) mineralus (įskaitant mikroelementus), 
vitaminus, aminorūgštis ir mikroelementus,
kuriuos maisto produktuose, į kuriuos jie 
dedami, leista naudoti tik tiek, kiek būtina 
pagal teisės aktus.

e) mineralus (įskaitant mikroelementus), 
vitaminus, aminorūgštis ir mikroelementus
dietinei mitybai, leidžiama naudoti tik
tuomet, jei tai atitinka 1999 m. birželio 
12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 609/2013 dėl 
kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų 
maisto produktų, specialiosios 
medicininės paskirties maisto produktų ir 
viso paros raciono pakaitalų svoriui 
kontroliuoti ir kuriuo panaikinami 
Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos 
direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 
2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/39/EB ir Komisijos reglamentai 
(EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009.

Or. hu

Pagrindimas

Ekologiško ūkininkavimo teisės aktas turi atitikti bendrosios maisto teisės nuostatas. Šiuo 
pakeitimu siekiama suderinti nuostatas su Reglamento (ES) Nr. 609/2013 nuostatomis.

Pakeitimas 1299
Norbert Lins, Albert Deß, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 2.2.2 punkto e papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) mineralus (įskaitant mikroelementus), 
vitaminus, aminorūgštis ir mikroelementus,
kuriuos maisto produktuose, į kuriuos jie 
dedami, leista naudoti tik tiek, kiek būtina
pagal teisės aktus.

e) mineralus (įskaitant mikroelementus), 
vitaminus, aminorūgštis ir mikroelementus
dietinei mitybai, jei maistas skirtas 
kūdikiams ir mažiems vaikams, taip pat jei 
maistas yra specialios medicininės 
paskirties pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 609/20131a.

__________________
1 a 2013 m. birželio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems 
vaikams skirtų maisto produktų, 
specialiosios medicininės paskirties 
maisto produktų ir viso paros raciono 
pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo 
panaikinami Tarybos direktyva 
92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 
1999/21/EB, 2006/125/EB ir 
2006/141/EB, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/39/EB ir 
Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 
ir (EB) Nr. 953/2009.

Or. en

Pagrindimas

Ekologiškų produktų gamybą reikia remti visais lygmenimis. Taigi, Ekologiškumo 
reglamentas turi atitikti bendrosios maisto teisės nuostatas, ir visų pirma atitikti dietinės 
mitybos reikalavimus, jei maistas skirtas kūdikiams ir mažiems vaikams bei yra specialios 
medicininės paskirties.

Pakeitimas 1300
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 2.2.4 punkto b papunkčio iii papunkčio 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dumbliai, įskaitant jūrų dumblius; – dumbliai, įskaitant jūrų dumblius, taip 
pat dumbliai lithothamne;
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Or. hu

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse dumbliai lithothamne yra svarbi sudedamoji alternatyvaus 
ekologiško pieno (pvz., sojų pieno) dalis. Todėl į ekologiškumą reglamentuojantį teisės aktą 
taip pat reikėtų įtraukti ir dumblius lithothamne.

Pakeitimas 1301
Maria Noichl, Ismail Ertug, Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 2.2.4 punkto b papunkčio iii papunkčio 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dumbliai, įskaitant jūrų dumblius; – dumbliai, įskaitant jūrų dumblius, taip 
pat dumbliai lithothamnium;

Or. de

Pagrindimas

Dumbliuose lithothamnium yra didelis kalcio kiekis, todėl jie jau naudojami kai kuriose 
valstybėse narėse kaip sudedamoji dalis gaminant ekologiškas augalines pieno alternatyvas. 
Todėl turėtų būti galima ES ekologiškuose produktuose naudoti dumblius lithothamnium.

Pakeitimas 1302
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 2.2.4 punkto b papunkčio iii papunkčio 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– balamedis;

Or. es

Pagrindimas

Kombucha gėrimas yra ekologiškas produktas, gaminamas fermentuojant grybus. Viena iš jo 
sudedamųjų dalių yra balamedis, kuriam nėra ekologiško pakaitalo.
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Pakeitimas 1303
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 2.2.5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2.5a. Kvapiąją medžiagą galima 
sertifikuoti kaip ekologišką, jei ji atitinka 
šias specialias kvapiosioms medžiagoms 
keliamas sąlygas:

– tai yra natūrali kvapioji medžiaga, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 
16 straipsnio 2 dalyje;

– ji pagaminta iš bent 95 proc. ekologiškų 
sudedamųjų dalių, jos sudedamosios dalys 
pagamintos bent iš 95 proc. ekologiškų 
sudedamųjų dalių ir pagamintos tik žemės 
ūkyje;

– kvapo nešiklis (išskyrus druską, vandenį 
ir leidžiamus priedus) privalo būti 
pagaminti iš 100 proc. ekologiškų 
sudedamųjų dalių;

– jei bent 5 proc. neekologiškoms žemės 
ūkio sudedamosios dalims kvapiosios 
medžiagos sudedamosiose dalyse suteikta 
privalomoji nacionalinė išimtis pagal 
II priedo IV dalies 2.2.4a punktą;

Ekologiška kvapioji medžiaga taip pat 
privalo atitikti bendrąsias šio reglamento 
nuostatas, taikomas maisto gamybai.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu turėti suderintą ekologiškų kvapiųjų medžiagų apibrėžtį.

Pakeitimas 1304
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 2.2.5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2.5a. Be šiame reglamente nustatytų 
reikalavimų, apdorojant ekologiškus 
kvapiąsias medžiagas turi būti laikomasi 
šių papildomų reikalavimų:

1. Ekologiškomis kvapiosiomis 
medžiagomis laikomi tik aromatiniai 
preparatai ir natūralios kvapiosios 
medžiagos, kaip apibrėžta Reglamento 
(EB) Nr. 16/2008 4 straipsnio 5 ir 5 
dalyse.

2. 95 proc. ekologiškų kvapiųjų medžiagų 
komponentų turi būti ekologiški.

3. Leidžiama naudoti tik ekologiškas 
nešančiąsias medžiagas ir į jas turi būti 
atsižvelgiama apskaičiuojant žemės ūkio 
kilmės sudedamųjų dalių procentinę dalį.

4. Naudojami tik ekologiški priedai, 
tirpikliai ir pagalbinės perdirbimo 
medžiagos, jei tokių esama.

Or. en

Pakeitimas 1305
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 2.2.5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2.5a. Be šiame reglamente nustatytų 
reikalavimų, apdorojant ekologiškus 
kvapiąsias medžiagas turi būti laikomasi 
šių papildomų reikalavimų:

1. Ekologiškomis kvapiosiomis 
medžiagomis laikomi tik aromatiniai 
preparatai ir natūralios kvapiosios 
medžiagos, kaip apibrėžta Reglamento 
(EB) Nr. 16/2008 4 straipsnio 5 ir 5 
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dalyse.

2. 95 proc. visų ekologiškų kvapiųjų 
medžiagų komponentų turi būti 
ekologiški.

3. Leidžiama naudoti tik ekologiškas 
nešančiąsias medžiagas ir į jas turi būti 
atsižvelgiama apskaičiuojant žemės ūkio 
kilmės sudedamųjų dalių procentinę dalį.

4. Naudojami tik ekologiški priedai, 
tirpikliai ir pagalbinės perdirbimo 
medžiagos, jei tokių esama.

Or. en

Pakeitimas 1306
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 2.2.5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2.5a. Kvapiąją medžiagą galima 
sertifikuoti kaip ekologišką, jei ji atitinka 
bendrąsias šio reglamento nuostatas, 
taikomas maistui, ir šias specialias 
sąlygas:

1. tai yra natūrali kvapioji medžiaga, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 
16 straipsnio 2 dalyje;

2. ji pagaminta iš bent 95 proc. ekologiškų 
sudedamųjų dalių, jos sudedamosios dalys 
pagamintos bent iš 95 proc. ekologiškų 
sudedamųjų dalių ir pagamintos tik žemės 
ūkyje;

kvapo nešiklis (išskyrus druską, vandenį 
ir leidžiamus priedus) privalo būti 
pagaminti iš 100 proc. ekologiškų 
sudedamųjų dalių;

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo IV dalies 3.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1. Nepažeidžiant 1 bei 2 skirsnių ir 3.2–
3.5 punktuose numatytų specialių 
draudimų bei apribojimų, leidžiama 
taikyti tik tuos vynininkystės metodus, 
procesus ir apdorojimo procedūras, 
įskaitant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 
80 straipsnyje ir 83 straipsnio 2 dalyje, 
Reglamento (EB) Nr. 606/2009 3, 5–9 ir 
11–14 straipsniuose, taip pat tų reglamentų 
prieduose nurodytus apribojimus, kurie 
buvo taikyti prieš 2010 m. rugpjūčio 1 d.

3.1. Leidžiama taikyti tik tuos 
vynininkystės metodus, procesus ir 
apdorojimo procedūras, įskaitant 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 80 
straipsnyje ir 83 straipsnio 2 dalyje, 
Reglamento (EB) Nr. 606/2009 3, 5–9 ir 
11–14 straipsniuose, taip pat tų reglamentų 
prieduose nurodytus apribojimus, kurie 
buvo taikyti prieš 2010 m. rugpjūčio 1 d.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1308
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo V dalies 3.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudžiama taikyti šiuos vynininkystės 
metodus, procesus ir apdorojimo 
procedūras:

Išbraukta.

a) dalinį koncentravimą šaldymu pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VIII 
priedo I dalies B skirsnio 1 punkto c 
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papunktį;

b) sieros dioksido šalinimą taikant 
fizinius procesus pagal Reglamento (EB) 
Nr. 606/2009 I A priedo 8 punktą;

c) apdorojimą elektrodializės būdu vyno 
rūgšties stabilumui vyne užtikrinti pagal 
Reglamento (EB) Nr. 606/2009 I A 
priedo 36 punktą;

d) alkoholio kiekio vynuose mažinimą 
pagal Reglamento (EB) Nr. 606/2009 I A 
priedo 40 punktą;

e) katijonų mainus vyno rūgšties 
stabilumui vyne užtikrinti pagal 
Reglamento (EB) Nr. 606/2009 I A 
priedo 43 punktą.

Or. fr

Pagrindimas

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

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo V dalies 3.2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sieros dioksido šalinimą taikant fizinius 
procesus pagal Reglamento (EB) Nr. 
606/2009 I A priedo 8 punktą;

Išbraukta.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo V dalies 3.2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) apdorojimą elektrodializės būdu vyno 
rūgšties stabilumui vyne užtikrinti pagal 
Reglamento (EB) Nr. 606/2009 I A priedo 
36 punktą;

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo V dalies 3.2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) alkoholio kiekio vynuose mažinimą 
pagal Reglamento (EB) Nr. 606/2009 I A 
priedo 40 punktą;

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo V dalies 3.2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) katijonų mainus vyno rūgšties 
stabilumui vyne užtikrinti pagal 
Reglamento (EB) Nr. 606/2009 I A priedo 

Išbraukta.
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43 punktą.

Or. en

Pakeitimas 1313
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo V dalies 3.3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) taikant šiluminį apdorojimą pagal 
Reglamento (EB) Nr. 606/2009 I A priedo 
2 punktą, temperatūra neturi viršyti 70 °C;

a) taikant šiluminį apdorojimą pagal 
Reglamento (EB) Nr. 606/2009 I A priedo 
2 punktą, temperatūra neturi viršyti 75 °C;

Or. fr

Pagrindimas

Vyno apdorojimas karščiu leidžia vyndariams paprasčiau spręsti problemas, kurias sukelia 
sugedęs vynuogių derlius, ir yra įdomi sieros dioksido naudojimo alternatyva. Sieros 
atsisakymas yra sveikesnė alternatyva ir leidžia patenkinti eksporto rinkų poreikį. 
Apdorojimas karščiu yra fizikinis procesas, nekeičiantis vyno sudėties. Padidinus ribą nuo 70 
iki 75 °C pagerėtų šio alternatyvaus metodo rezultatai.

Pakeitimas 1314
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo V dalies 3.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija iki 2015 m. rugpjūčio 1 d. 
persvarsto naudojamus toliau nurodytus 
vynininkystės metodus, procesus ir 
apdorojimo procedūras, kad galėtų juos 
palaipsniui panaikinti arba labiau 
apriboti:

Išbraukta.

a) šiluminį apdorojimą, nurodytą 
Reglamento (EB) Nr. 606/2009 I A 
priedo 2 punkte;
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b) jonitinių dervų naudojimą, nurodytą 
Reglamento (EB) Nr. 606/2009 I A 
priedo 20 punkte;

c) atvirkštinį osmosą pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1308/2013 VIII priedo I dalies 
B skirsnio 1 punkto b papunktį.

Or. fr

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 1315
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo V dalies 3.5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.5a. Ekologiško vyno ženklinimas

Siekiant užtikrinti skaidrumą vartotojui, 
ženklinant ekologišką vyną pateikiama ši 
informacija:

a) mielių pridėjimo faktas;

b) sulfitų kiekis pagal tris kategorijas: 0–
50 mg/l, 50–100 mg/l, 100–150 mg/l;

Or. fr
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Pakeitimas 1316
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VI dalies 1.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2. Ekologiškame maiste ir pašaruose 
negali būti ir ekologiškų, ir neekologiškų 
mielių.

1.2. Ekologiškame maiste ir pašaruose 
negali būti ir ekologiškų, ir neekologiškų 
mielių. Gaminant ekologišką vyną 
naudojamos mielės privalo būti tik 
ekologiškos kilmės.

Or. fr

Pakeitimas 1317
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VI dalies 1.3 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Gaminant ekologiškas mielas 
leidžiama į substratą pridėti iki 5 proc. 
(skaičiuojant sausąją masę) neekologiškų 
mielių ekstrakto ar autolizato, jei nėra 
ekologiškų šių produktų. 

Or. fr

Pagrindimas

Ekologiškas mielas gamina gaminti iš įvairių medžiagų, įskaitant mielių ekstraktus ir 
autolizatus. Jei ekologiškų šių medžiagų nepakanka, galima naudoti tradicinį mielių 
ekstraktą, tačiau jo kiekis neturėtų viršyti 5 proc. Be to, reikia vengti naudoti mielių 
autolizatus, taip pat leidžiančius naudoti amonio fosfatą, kurį pagal Jungtinių Amerikos 
Valstijų ekologiškumo taisykles draudžiama naudoti. Taigi, taip galima išvengti techninių 
kliūčių eksportui, su kuriomis susiduria kai kurie ekologinio vyno gamintojai.

Pakeitimas 1318
Clara Eugenia Aguilera García
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VI dalies 1.3 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Gaminant ekologiškas mieles į 
substratą leidžiama pridėti iki 5 proc. 
(skaičiuojant sausosios masės procentinę 
dalį) neekologiškų mielių ekstrakto ar 
autolizato.

Or. es

Pagrindimas

Sugriežtinami mielių gamybą reglamentuojantys dabartiniai teisės aktai.

Pakeitimas 1319
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VI dalies 1.3 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Gaminant ekologiškas mielas 
leidžiama į substratą pridėti iki 5 proc. 
(skaičiuojant sausąją masę) neekologiškų 
mielių ekstraktų ar autolizatų.

Or. fr

Pakeitimas 1320
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VI dalies 1.3 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Gaminant ekologiškas mieles į 
substratą leidžiama pridėti iki 5 proc. 
(skaičiuojant sausąją masę) neekologiškų 
mielių ekstrakto ar autolizato.

Or. en
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 1321
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo VI dalies 1.3 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Gaminant ekologiškas mieles į 
substratą leidžiama pridėti iki 5 proc. 
(skaičiuojant sausąją masę) neekologiškų 
mielių ekstrakto ar autolizato.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 1322
Norbert Lins, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
V a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Va priedas

Specialios Europos kliringo įstaigos 
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taisyklės

1 skirsnis

PASKIRTIS IR PAREIGOS

1. Kliringo įstaigos paskirtis
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Sparčiai besiplečiant ekologiškų produktų 
rinkai kliringo įstaiga nustato bendras 
pagrindines sąlygas, taikomas visiems 
veiklos vykdytojams, ir užtikrina sąžiningą 
su ekologiškais produktais susijusių 
veiklos vykdytojų Sąjungoje ir gamintojų 
iš trečiųjų šalių konkurenciją. Ši kliringo 
įstaiga užtikrina nuoseklų keitimąsi 
susijusia informacija tarp veiklos 
vykdytojų ir kompetentingų valdžios 
institucijų, taip pat atlieka patikrinimus, 
reikalingus siekiant užtikrinti sklandžią 
veiklą sektoriuje. Gavusi Komisijos 
prašymą kliringo įstaiga, remdamasi 
stebėjimo rezultatais, mokslinėmis 
išvadomis ir konsultacijomis su 
suinteresuotaisiais subjektais ekologiškų 
produktų sektoriuje, taip pat su kitomis 
suinteresuotomis šalimis, pateikia 
vertinimą dėl šio reglamento ar jo priedų 
nuostatų keitimo iš dalies.

2. Kliringo įstaigos pareigos

Kliringo įstaigos pareigos:

a) teikti mokslines nuomones ir techninę 
pagalbą siekiant geresnio įgyvendinimo ir 
vykdant būtiną atitiktiems šiam 
reglamentui stebėjimą;

b) rinkti, analizuoti, saugoti ir 
apibendrinti tokius mokslinius ir 
techninius duomenis pagal šį reglamentą, 
nes jie svarbūs įgyvendinant šį reglamentą 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse;

c) kurti komunikavimo procedūras ir 
priemones bei inicijuoti keitimąsi 
duomenimis ir informacija tarp kliringo 
įstaigos, valstybių narių ir akreditavimo 
įstaigų pagal šį reglamentą;

d) remti patikrinimų valdžios institucijų ir 
patikrinimų įstaigų pripažinimą ir 
stebėjimą trečiosiose šalyse;

e) koordinuoti vienodus patikrinimus, taip 
pat informaciją ir priemones, susijusias 
su tariamais pažeidimais, kurie daro 
poveikį kai kurioms valstybėms narėms ar 
trečiosioms šalims (20a ir 
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26b straipsniai);

f) administruoti visų susijusių pripažintų 
trečiųjų šalių patikrinimų institucijų ir 
patikrinimų įstaigų, akredituotų pagal 
29 straipsnio 4 dalį, direktorijas ir jas 
atnaujinti;

g) sudaryti geresnes sąlygas suteikti 
leidimus dėl atitinkamų standartų ir 
koordinuoti šią veiklą pagal 30b straipsnį, 
taip pat atitinkamai administruoti 
standartų direktorijas ir jas atnaujinti, 
įskaitant informacijos apie neatitikimus 
tarp teisinių Sąjungos normų skelbimą;

h) sudaryti geresnes sąlygas medžiagų 
vertinimo procedūroms atlikti ir leidžiamų 
procedūrų ir medžiagų sąrašams 
persvarstyti pagal 19 straipsnį ir 
koordinuoti šią veiklą;

i) stebėti ir koordinuoti ekologiškų sėklų 
sektoriaus ir ekologiško pašaro rinkos 
kūrimą;

Or. de

Pagrindimas

Tikslų Europos kliringo įstaigos pavadinimą ir išsamesnę informaciją apie jos struktūrą 
reikia nustatyti kur nors kitus šiame reglamente. Reikia atsižvelgti į tai, ar atitinkamo 
Europos Komisijos Maisto ir veterinarijos tarnybos padalinio kompetenciją galima pakeisti 
(išplėsti) įtraukiant nurodytas pareigas. Taip pat reikėtų atitinkamai padidinti minėto 
padalinio darbuotojų skaičių. Taip nereikėtų kurti naujos institucijos.
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