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Grozījums Nr. 1149
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.1.1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 12 mēnešus un katrā ziņā vismaz trīs 
ceturtdaļas no dzīves ilguma attiecībā uz 
gaļas ražošanai paredzētiem liellopiem;

a) 12 mēnešus attiecībā uz gaļas ražošanai 
paredzētiem liellopiem;

Or. de

Pamatojums

Šo noteikumu praktiskās īstenošanas labad jāsvītro piesaiste dzīves ilgumam, piemēram, 
attiecībā uz aitām un kazām.

Grozījums Nr. 1150
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.1.1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 12 mēnešus un katrā ziņā vismaz trīs 
ceturtdaļas no dzīves ilguma attiecībā uz 
gaļas ražošanai paredzētiem liellopiem;

a) 12 mēnešus attiecībā uz gaļas ražošanai 
paredzētiem liellopiem;

Or. en

Pamatojums

Papildu prasība, kas paredz, ka dzīvniekiem vismaz trīs ceturtdaļas no dzīves ilguma ir 
jāatbilst bioloģiskas ražošanas noteikumiem, apgrūtina tādas gaļas tirdzniecību, kas iegūta 
no slaucamajām govīm, kuras pirms pārejas uz bioloģisko lauksaimniecību ir audzētas 
saimniecībās, kas neatbilst bioloģiskās lauksaimniecības principiem. Prasība tik un tā nekad 
neattieksies uz visiem gadījumiem. Pāreju iespējams īstenot pat attiecībā uz ļoti vecām govīm, 
ja vienlaikus tā tiek piemērota gan zemei, gan dzīvniekiem. Tāpēc mums nav saprotama šā
administratīvā sloga loģika, un mēs ierosināsim vienkāršošanu, kā arī skaidru un precīzu 
pārejas laiku. Liellopu gadījumā 12 mēnešus ilgam pārejas periodam būtu jābūt 
pietiekamam.
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Grozījums Nr. 1151
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.1.2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) neatkarīgi no a) apakšpunkta liellopu 
tēviņiem, kas vecāki par vienu gadu, 
nodrošina pieeju ganībām vai āra platībai;

b) neatkarīgi no a) apakšpunkta buļļiem, 
kas vecāki par vienu gadu, nodrošina 
pieeju ganībām vai āra platībai;

Or. en

Grozījums Nr. 1152
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.1.2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja liellopiem, aitām un kazām ganīšanas
periodā ir pieeja ganībām un ja ziemas 
novietņu sistēma dzīvniekiem nodrošina 
kustību brīvību, drīkst atcelt prasību 
nodrošināt āra platības ziemas mēnešos;

c) liellopiem, aitām un kazām ziemas 
mēnešos vismaz dažas stundas dienā, kad 
vien apstākļi to atļauj, jābūt piekļuvei āra 
platībām;

Or. en

Grozījums Nr. 1153
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.1.2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 90 % barības ir 
ražoti pašu saimniecībā vai, ja tas nav 
iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 

d) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 60 % barības ir 
ražoti pašu saimniecībā vai, ja tas nav 
iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
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bioloģiskajām saimniecībām tajā pašā 
reģionā;

bioloģiskajām saimniecībām;

Or. en

Grozījums Nr. 1154
Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.1.2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 90 % barības ir 
ražoti pašu saimniecībā vai, ja tas nav 
iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
bioloģiskajām saimniecībām tajā pašā 
reģionā;

d) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 60 % barības ir 
ražoti pašu saimniecībā vai, ja tas nav 
iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
bioloģiskajām saimniecībām;

Or. en

Grozījums Nr. 1155
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.1.2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 90 % barības ir 
ražoti pašu saimniecībā vai, ja tas nav 
iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
bioloģiskajām saimniecībām tajā pašā 
reģionā;

d) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 60 % barības ir 
ražoti pašu saimniecībā vai, ja tas nav 
iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
bioloģiskajām saimniecībām;

Or. es

Grozījums Nr. 1156
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso



PE560.821v01-00 6/6 AM\1066371LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.1.2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 90 % barības ir 
ražoti pašu saimniecībā vai, ja tas nav 
iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
bioloģiskajām saimniecībām tajā pašā 
reģionā;

d) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 60 % barības ir 
iegūti galvenokārt pašu saimniecībā vai, ja 
tas nav iespējams, ir ražoti sadarbībā ar 
citām bioloģiskajām saimniecībām tajā 
pašā reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 1157
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.1.2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 90 % barības ir 
ražoti pašu saimniecībā vai, ja tas nav 
iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
bioloģiskajām saimniecībām tajā pašā 
reģionā;

d) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 60 % barības ir 
ražoti galvenokārt pašu saimniecībā vai, ja 
tas nav iespējams, ir ražoti sadarbībā ar 
citām bioloģiskajām saimniecībām tajā 
pašā reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 1158
Annie Schreijer-Pierik

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.1.2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) liellopu, aitu un kazu audzēšanas 
sistēmas pamatā ir maksimāla ganību 
izmantošana atkarībā no ganību 

e) liellopu, aitu un kazu audzēšanas 
sistēmas pamatā ir maksimāla ganību 
izmantošana atkarībā no ganību 
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pieejamības dažādos gadalaikos. Liellopu, 
aitu un kazu dienas devā vismaz 60 % 
sausnas veido rupjā barība, svaiga vai 
kaltēta barība vai skābbarība. Tomēr 
piena lopiem šo normu ir pieļaujams 
samazināt līdz 50 % ne ilgāk kā trīs 
mēnešus agrās laktācijas periodā;

pieejamības dažādos gadalaikos un tikai 
tad, kad to atļauj apstākļi.

Or. en

Grozījums Nr. 1159
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.1.2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) liellopu, aitu un kazu audzēšanas 
sistēmas pamatā ir maksimāla ganību 
izmantošana atkarībā no ganību 
pieejamības dažādos gadalaikos. Liellopu, 
aitu un kazu dienas devā vismaz 60 % 
sausnas veido rupjā barība, svaiga vai 
kaltēta barība vai skābbarība. Tomēr piena 
lopiem šo normu ir pieļaujams samazināt 
līdz 50 % ne ilgāk kā trīs mēnešus agrās 
laktācijas periodā;

e) liellopu, aitu un kazu audzēšanas 
sistēmas pamatā ir maksimāla ganību 
izmantošana atkarībā no ganību 
pieejamības dažādos gadalaikos. Šķirņu 
izvēles pamatā būs to piemērošanās spēja 
vietējiem ganību apstākļiem un to 
piemērotība citu uztura nosacījumu 
kontekstā, tostarp saistībā ar prasībām 
attiecībā uz rupjo barību, svaigu vai 
kaltētu barību vai skābbarību. Liellopu, 
aitu un kazu dienas devā vismaz 60 % 
sausnas veido rupjā barība, svaiga vai 
kaltēta barība vai skābbarība. Tomēr piena 
lopiem šo normu ir pieļaujams samazināt 
līdz 50 % ne ilgāk kā trīs mēnešus agrās 
laktācijas periodā;

Or. en

Grozījums Nr. 1160
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.1.2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) liellopu, aitu un kazu audzēšanas 
sistēmas pamatā ir maksimāla ganību 
izmantošana atkarībā no ganību 
pieejamības dažādos gadalaikos. Liellopu, 
aitu un kazu dienas devā vismaz 60 % 
sausnas veido rupjā barība, svaiga vai 
kaltēta barība vai skābbarība. Tomēr piena 
lopiem šo normu ir pieļaujams samazināt 
līdz 50 % ne ilgāk kā trīs mēnešus agrās 
laktācijas periodā;

e) liellopu, aitu un kazu audzēšanas 
sistēmas pamatā ir maksimāla ganību 
izmantošana atkarībā no ganību 
pieejamības dažādos gadalaikos, ja to 
atļauj apstākļi. Liellopu, aitu un kazu 
dienas devā vismaz 60 % sausnas veido 
rupjā barība, svaiga vai kaltēta barība vai 
skābbarība. Tomēr piena lopiem šo normu 
ir pieļaujams samazināt līdz 50 % ne ilgāk 
kā trīs mēnešus agrās laktācijas periodā;

Or. en

Grozījums Nr. 1161
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.1.2. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) visus zīdāmos liellopus, aitas un kazas 
vēlams barot ar mātes pienu – liellopus 
vismaz trīs mēnešus, aitas un kazas vismaz 
45 dienas.

f) visus zīdāmos liellopus, aitas un kazas 
vēlams barot ar mātes pienu vai dabisku 
pienu — liellopus vismaz trīs mēnešus, 
aitas un kazas vismaz 45 dienas.

Or. de

Grozījums Nr. 1162
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.1.3. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) liellopu un aitu piesiešana ir aizliegta 
vienmēr, tostarp periodos, kad ganīšana 
nav iespējama. Izņēmumi pieļaujami tikai 
attiecībā uz atsevišķiem dzīvniekiem uz 
ierobežotu laiku un tiktāl, ciktāl tas ir 
pamatoti veterināru iemeslu dēļ;
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Or. en

Grozījums Nr. 1163
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.1.3. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) visās novietnēs ir nodrošināta 
pastāvīga piekļuve atklātai platībai, kurā 
dzīvnieki var pastaigāties;

Or. en

Grozījums Nr. 1164
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.1.3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neatkarīgi no Padomes 
Direktīvas 2008/119/EK70 3. panta 
1. punkta pirmās daļas a) apakšpunkta un 
3. panta 1. punkta otrās daļas ir aizliegta 
teļu turēšana atsevišķos aizgaldos pēc 
vienas nedēļas vecuma sasniegšanas, 
izņemot atsevišķus dzīvniekus uz 
ierobežotu laiku un tiktāl, ciktāl tas ir 
pamatoti veterināru iemeslu dēļ.

c) neatkarīgi no Padomes 
Direktīvas 2008/119/EK70 3. panta 
1. punkta pirmās daļas a) apakšpunkta un 
3. panta 1. punkta otrās daļas ir aizliegta 
dzīvnieku izmitināšana pa vienam jebkādā 
veidā, tostarp teļu turēšana atsevišķos 
aizgaldos, izņemot atsevišķus dzīvniekus 
uz ierobežotu laiku, ja un ciktāl tas ir 
pamatoti veterināru iemeslu dēļ. Ja 
veterināru iemeslu dēļ teļi tiek turēti 
atsevišķos aizgaldos, tajos ir ciets grīdas 
segums un salmu pakaiši. Teļam jāspēj 
brīvi apgriezties, nogulties visā garumā 
(ērti), un tam jānodrošina vizuālā 
kontakta iespēja ar citiem teļiem. Ja 
jaundzimušos teļus nezīda māte, to 
turēšana grupā ir atļauta tikai pēc vienas 
nedēļas vecuma sasniegšanas.

__________________ __________________
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70 Padomes 2008. gada 18. decembra 
Direktīva 2008/119/EK, ar ko nosaka 
obligātos standartus teļu aizsardzībai 
(OV L 10, 15.1.2009., 7. lpp.).

70 Padomes 2008. gada 18. decembra 
Direktīva 2008/119/EK, ar ko nosaka 
obligātos standartus teļu aizsardzībai 
(OV L 10, 15.1.2009., 7. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 1165
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.2.2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zirgu dzimtas dzīvniekiem nodrošina 
pieeju ganībām, kad vien apstākļi to 
atļauj;

a) zirgu dzimtas dzīvniekiem nodrošina 
pieeju pļavām un ganībām gadalaikos, 
kuros ir pieejama zāle. Pārējā laikā zirgu 
dzimtas dzīvniekiem jānodrošina piekļuve 
rupjajai barībai un āra platībām, kurās 
iespējama to dabiska uzvedība;

Or. en

Grozījums Nr. 1166
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.2.2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja zirgu dzimtas dzīvniekiem ganīšanas 
perioda laikā ir pieeja ganībām un ja 
ziemas novietņu sistēma dzīvniekiem 
nodrošina kustību brīvību, drīkst atcelt 
prasību nodrošināt āra platības ziemas 
mēnešos;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1167
Anna Maria Corazza Bildt
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Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.2.2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 90 % barības ir 
ražoti pašu saimniecībā vai, ja tas nav 
iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
bioloģiskajām saimniecībām tajā pašā 
reģionā;

c) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 60 % barības ir 
ražoti pašu saimniecībā vai, ja tas nav 
iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
bioloģiskajām saimniecībām tajā pašā 
reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 1168
Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.2.2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 90 % barības ir 
ražoti pašu saimniecībā vai, ja tas nav 
iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
bioloģiskajām saimniecībām tajā pašā 
reģionā;

c) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 60 % barības ir 
ražoti pašu saimniecībā vai, ja tas nav 
iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
bioloģiskajām saimniecībām;

Or. en

Grozījums Nr. 1169
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.2.2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 90 % barības ir 

c) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 60 % barības ir 
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ražoti pašu saimniecībā vai, ja tas nav 
iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
bioloģiskajām saimniecībām tajā pašā 
reģionā;

ražoti pašu saimniecībā vai, ja tas nav 
iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
bioloģiskajām saimniecībām;

Or. es

Grozījums Nr. 1170
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.2.2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 90 % barības ir 
ražoti pašu saimniecībā vai, ja tas nav 
iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
bioloģiskajām saimniecībām tajā pašā 
reģionā;

c) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 60 % barības ir 
iegūti galvenokārt pašu saimniecībā vai, ja 
tas nav iespējams, ir ražoti sadarbībā ar 
citām bioloģiskajām saimniecībām tajā 
pašā reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 1171
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.2.2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās saskaņā 
ar 1.4.2.2. punktu, vismaz 90 % barības ir 
ražoti pašu saimniecībā vai, ja tas nav 
iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
bioloģiskajām saimniecībām tajā pašā 
reģionā;

c) izņemot to laikposmu gadā, kad 
dzīvnieki atrodas vasaras ganībās, kā 
minēts 1.4.2.2. punktā, vismaz 60 %
barības ir ražoti galvenokārt pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām bioloģiskajām 
saimniecībām tajā pašā reģionā;

Or. en
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Grozījums Nr. 1172
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.2.2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) zirgu dzimtas dzīvnieku audzēšanas 
sistēmas pamatā ir maksimāla ganību 
izmantošana atkarībā no ganību 
pieejamības dažādos gadalaikos. Zirgu
dzimtas dzīvnieku dienas devā vismaz 
60 % sausnas veido rupjā barība, svaiga vai 
kaltēta barība vai skābbarība;

d) zirgu dzimtas dzīvnieku audzēšanas 
sistēmas pamatā ir maksimāla ganību 
izmantošana atkarībā no ganību 
pieejamības dažādos gadalaikos. 
Gadījumos, kad nav iespējams lielāks 
rupjās barības īpatsvars, ir spēkā šādi 
obligātie nosacījumi, vienlaikus ievērojot 
šķirņu uztura, veselības un labturības 
nosacījumus: zirgu dzimtas dzīvnieku 
dienas devā vismaz 60 % sausnas veido 
rupjā barība, svaiga vai kaltēta barība vai 
skābbarība;

Or. en

Grozījums Nr. 1173
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.2.2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) visus zīdāmos zirgu dzimtas dzīvniekus 
vēlams barot ar mātes pienu vismaz trīs 
mēnešus.

e) visus zīdāmos zirgu dzimtas dzīvniekus 
vēlams barot ar mātes pienu, kas tiek zīsts 
tieši no mātes, līdz dabiskajam atšķiršanas 
brīdim.

Or. en

Grozījums Nr. 1174
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.2.3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zirgu dzimtas dzīvnieku novietnēs ir 
gluda, bet ne slidena grīda. Vismaz pusei 
no iekštelpu platības, kas norādīta 
2.2.4. punktā iekļautajā tabulā, kurā 
noteikta minimālā platība zirgu dzimtas 
dzīvniekiem, ir vienlaidus grīda, t. i., bez 
redelēm vai režģu konstrukcijām;

a) zirgu dzimtas dzīvnieku novietnēs ir 
gluda, bet ne slidena grīda. Visai iekštelpu 
platībai, kas norādīta 2.2.4. punktā 
iekļautajā tabulā, kurā noteikta minimālā 
platība zirgu dzimtas dzīvniekiem, ir 
vienlaidus grīda, t. i., bez redelēm vai 
režģu konstrukcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 1175
José Bové

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.a Trušu audzēšana

i) Dzīvnieku blīvums atbilst šādiem 
nosacījumiem.

Iekštelpu platībās

– Trušu mātes un viņu mazuļi: 0,4 m²

– Tēviņi un grūsnās trušu mātītes: 0,3 m²

– Nobarojamie truši: 0,15 m²

Āra platībās (pārvietojamos iežogojumos)

– Trušu mātes un viņu mazuļi: 2,4 m²

– Tēviņi un grūsnās trušu mātītes: 2 m²

– Nobarojamie truši: 0,4 m²

ii) Pārejas periods vaislai paredzētiem 
trušiem.

Lai ieviestu jebkurus nebioloģiskas 
izcelsmes tēviņus un mātītes, šiem 
dzīvniekiem ir nepieciešams pārejas 
periods, kas ilgst vismaz trīs mēnešus, 
kuru laikā ievēro šīs specifikācijas 
noteikumus.

iii) Vaisla.



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

LV

Vaislai paredzēto dzīvnieku minimālais 
vecums pirmajā pārošanas reizē ir 
16 nedēļas. Metienu skaits vienai mātītei 
gada laikā nedrīkst pārsniegt sešus.

Or. fr

Grozījums Nr. 1176
Franc Bogovič

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.a Trušu audzēšana

2.7.1. Pāreja

Trušus un trušu izcelsmes produktus var 
uzskatīt par bioloģiskiem vismaz pēc trīs 
nedēļas ilga pārejas perioda īstenošanas.

2.7.2. Īpaši turēšanas apstākļi un 
lauksaimniecības dzīvnieku blīvums

Attiecībā uz turēšanas apstākļiem un 
lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu 
piemēro šādus noteikumus:

a) trušiem vienmēr jānodrošina siens, 
izņemot veģetācijas periodu, kad ir 
jānodrošina svaiga barība;

b) papildus iepriekšējā apakšpunktā 
minētajai barībai trušiem graušanai 
vienmēr jānodrošina zari ar mizu;

c) dzīvnieku skaits novietnē nedrīkst 
pārsniegt:

i) dzīvnieki no atšķiršanas brīža līdz 
astoņu nedēļu vecumam: astoņi dzīvnieki 
uz novietnes iekšējās virsmas m2;

ii) dzīvnieki, kas ir vecāki par astoņām 
nedēļām: seši dzīvnieki uz novietnes 
iekšējās virsmas m2;

d) novietnes iekšējai virsmai ir jābūt tīrai, 
sausai un pielāgotai kā pakaišiem klātai 
gulēšanas platībai. Redeļu grīda var segt 
līdz 50 % no novietnes iekšējās platības, 
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kura visa perioda laikā ir jāsedz 
pakaišiem;

e) novietnē ieteicams nodrošināt 
atsevišķas daudzrindu dzīvojamās 
vienības. Ja atsevišķas dzīvojamās 
vienības novietnē ir organizētas vairākās 
rindās, augstāk izvietotās platības 
neieskaita novietnes iekšējās platības 
izmērā. Augstāk izvietotajām platībām ir 
jābūt no cieta materiāla, vai tās pastāvīgi 
jāsedz pakaišiem;

f) dzīvniekiem jānodrošina piekļuve āra 
platībām. Ja dzīvniekiem nav piekļuves
āra platībām, tiem jānodrošina aploks. 
Aploks drīkst būt segts. Aplokam ir jābūt 
nostiprinātam un viegli tīrāmam;

g) āra platības minimālais izmērs ir 
0,125 m2 uz dzīvnieku jeb astoņi dzīvnieki 
uz m2;

h) līdz sešu mēnešu vecumam dzīvnieki ir 
jāaudzē grupās.

Atsevišķu dzīvnieku audzēšana nošķirti 
nav atļauta, izņemot gadījumus, ja 
audzēšana nošķirti tiek veikta ierobežotā 
laikposmā un ja pastāv pamatoti iemesli, 
piemēram, saslimšanas novēršana, 
veterinārā ārstēšana, atnešanās un 
laktācija, kā arī vaislas dzīvnieka 
izvietošanas nolūkā.

Or. sl

Pamatojums

Pieaug patērētāju pieprasījums pēc bioloģiskiem savvaļas medījumiem un trušu izcelsmes 
produktiem. Tāpēc ES līmenī būtu jāievieš arī vienoti noteikumi par staltbriežu, kalnu aitu, 
dambriežu un trušu audzēšanu.

Grozījums Nr. 1177
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3. [..] svītrots

Or. de

Pamatojums

Līdz 35. panta 1.a punktā (jauns) minētā ziņojuma par cūku bioloģisko audzēšanu un 
mājputnu bioloģisko audzēšanu iesniegšanai būtu jāpiemēro līdzšinējie 
Regulas (EK) Nr. 834/2007 un Regulas (ES) 889/2008 noteikumi.

Grozījums Nr. 1178
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona
bioloģiskajām saimniecībām vai 
bioloģiskās barības ražotājiem;

a) vismaz 40 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām bioloģiskajām 
saimniecībām vai bioloģiskās barības 
ražotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1179
Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona
bioloģiskajām saimniecībām vai 
bioloģiskās barības ražotājiem;

a) vismaz 40 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām bioloģiskajām 
saimniecībām vai bioloģiskās barības 
ražotājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 1180
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai 
bioloģiskās barības ražotājiem;

a) vismaz 40 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai 
bioloģiskās barības ražotājiem; jāņem vērā 
attālāko reģionu īpatnības.

Pieņemot īstenošanas aktu, Komisija 
paredz iespēju ņemt vērā attālāko reģionu 
īpatnības;

Or. fr

Pamatojums

Jāņem vērā attālāko reģionu īpatnības, kas var radīt apgādes problēmas saistībā ar 
atrašanās vietu.

Grozījums Nr. 1181
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai 
bioloģiskās barības ražotājiem;

a) vismaz 40 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai 
bioloģiskās barības ražotājiem. Jāņem vērā 
attālāko reģionu īpatnības;

Or. fr
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Grozījums Nr. 1182
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona
bioloģiskajām saimniecībām vai 
bioloģiskās barības ražotājiem;

a) vismaz 20 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām bioloģiskajām 
saimniecībām vai bioloģiskās barības 
ražotājiem;

Or. es

Grozījums Nr. 1183
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai 
bioloģiskās barības ražotājiem;

a) vismaz 20 % barības ir iegūti 
galvenokārt pašu saimniecībā vai, ja tas 
nav iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
tā paša reģiona bioloģiskajām 
saimniecībām vai bioloģiskās barības 
ražotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1184
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai 

a) vismaz 20 % barības ir ražoti
galvenokārt pašu saimniecībā vai, ja tas 
nav iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
tā paša reģiona bioloģiskajām 
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bioloģiskās barības ražotājiem; saimniecībām vai bioloģiskās barības 
ražotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1185
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai 
bioloģiskās barības ražotājiem;

a) vismaz 20 % barības ir ražoti
galvenokārt pašu saimniecībā vai, ja tas 
nav iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
tā paša reģiona bioloģiskajām 
saimniecībām vai bioloģiskās barības 
ražotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1186
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai 
bioloģiskās barības ražotājiem;

a) vismaz 20 % barības ir ražoti
galvenokārt pašu saimniecībā vai, ja tas 
nav iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
tā paša reģiona bioloģiskajām 
saimniecībām vai bioloģiskās barības 
ražotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1187
Annie Schreijer-Pierik
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Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai 
bioloģiskās barības ražotājiem;

a) vismaz 20 % barības ir ražoti
galvenokārt pašu saimniecībā vai, ja tas 
nav iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
tā paša reģiona bioloģiskajām 
saimniecībām vai bioloģiskās barības 
ražotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1188
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai 
bioloģiskās barības ražotājiem;

a) vismaz 20 % barības ir ražoti
galvenokārt pašu saimniecībā vai, ja tas 
nav iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
tā paša reģiona bioloģiskajām 
saimniecībām vai bioloģiskās barības 
ražotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1189
Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vienmēr pietiekamā daudzumā ir 
pieejams tīrs un svaigs ūdens

Or. en
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Grozījums Nr. 1190
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) lai apmierinātu bioloģisko cūku 
uztura pamatvajadzības, jo īpaši pēc 
olbaltumvielām un neaizvietojamām 
aminoskābēm, un gadījumos, kad 
lauksaimniekam dzīvnieku barošanai nav 
pieejamas izejvielas, kas bagātas ar 
olbaltumvielām un iegūtas tikai 
bioloģiskā ražošanā, cūkas un mājputnus
ir atļauts barot ar ierobežotu daudzumu 
nebioloģisku izejvielu, kas bagātas ar 
olbaltumvielām.

Maksimālais ar olbaltumvielām bagātu 
nebioloģisku izejvielu īpatsvars, ko 
12 mēnešu laikā atļauts izmantot šo sugu 
dzīvnieku barošanai, ir 5 %.

Šos rādītājus lauksaimnieciskas izcelsmes
dzīvniekiem aprēķina katru gadu
procentos no barības sausnas satura.

Or. fr

Grozījums Nr. 1191
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sivēnmātes tur grupās, izņemot 
grūsnības beigu posmus un zīdīšanas 
periodu;

c) sivēnmātes tur grupās, izņemot 
grūsnības beigu posmus un zīdīšanas 
periodu, kura laikā tās var brīvi 
pārvietoties savā aizgaldā un tiek piesietas 
uz īsu laiku, kad tas ir absolūti 
nepieciešams. Neatkarīgi no papildu 
prasībām attiecībā uz salmiem dažas 
dienas pirms gaidāmās atnešanās 
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sivēnmātēm jānodrošina pietiekams 
daudzums salmu vai citu piemērotu 
dabisko materiālu, lai tās var veidot 
migas.

Or. en

Grozījums Nr. 1192
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.3. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pastaigu laukumus ierīko tā, lai cūkas 
varētu izkārnīties un rakņāties. 
Rakņāšanās nolūkam var izmantot dažādu 
veidu substrātus.

e) pastaigu laukumus ierīko tā, lai cūkas 
varētu izkārnīties un būt aktīvas. 
Aktivizēšanas nolūkam var izmantot 
dažādu veidu struktūras.

Or. en

Pamatojums

Cūkām to pastaigu laukumos būtu jānodrošina aktivitāšu iespējas, tomēr rakņāšanās 
materiāla apsaimniekošana ir sarežģīta, ņemot vērā nokrišņus un kūtsmēslu novadīšanu. 
Rakņāšanās iespējas varētu nodrošināt aizgaldā, savukārt citas struktūras cūku 
aktivizēšanai — ārpusē.

Grozījums Nr. 1193
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2. iedaļa – 2.3. apakšiedaļa – 2.3.3. punkts – 1. daļa –
e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pastaigu laukumus ierīko tā, lai cūkas 
varētu izkārnīties un rakņāties. Rakņāšanās 
nolūkam var izmantot dažādu veidu 
substrātus.

e) pastaigu laukumus ierīko tā, lai cūkas 
varētu izkārnīties un rakņāties. Rakņāšanās 
nolūkam var izmantot papildu pakaišus, 
tomēr rakņāšanās vajadzībām 
jānodrošina piekļuve augsnei un salmiem.



PE560.821v01-00 24/24 AM\1066371LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 1194
Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.4. punkts – 2. daļa – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Minimālās iekštelpu un āra platības un citi cūku turēšanas apstākļi ir šādi.
Iekštelpu platības

(dzīvniekiem pieejamā neto platība)

Āra platības
(pastaigu laukums, izņemot 

ganības)
Minimālais 

dzīvsvars (kg)

m2 vienam dzīvniekam m2 vienam dzīvniekam

Sivēnmātes pēc atnešanās, ar 
sivēniem līdz 40 dienām

7,5 vienai sivēnmātei 2,5

Nobarojamās cūkas līdz 50 0,8 0,6
līdz 85 1,1 0,8
līdz 110 1,3 1

Sivēni pēc 40 dienu 
sasniegšanas un 
līdz 30 kg

0,6 0,4

Vaislas cūkas 2,5 vienai mātītei 1,9

6 vienam tēviņam 8,0

Ja aizgaldā notiek 
lecināšana: 10 m2

vienam kuilim

Grozījums
Minimālās iekštelpu un āra platības un citi cūku turēšanas apstākļi ir šādi.

Iekštelpu platības
(dzīvniekiem pieejamā neto platība)

Āra platības
(pastaigu laukums, izņemot 

ganības)
Minimālais 

dzīvsvars (kg)

m2 vienam dzīvniekam m2 vienam dzīvniekam

Sivēnmātes pēc atnešanās, ar 
sivēniem līdz 40 dienām

7,5 vienai mājas cūkai 2,5

Nobarojamās cūkas līdz 50 0,8 0,6
līdz 85 1,1 0,8
līdz 110 1,3 1
vairāk nekā 110 1,5 1,2

Sivēni pēc 40 dienu 
sasniegšanas un 
līdz 30 kg

0,6 0,4

Vaislas cūkas 2,5 vienai mātītei 1,9

6 vienam tēviņam 8,0

Ja aizgaldā notiek 
lecināšana: 10 m2
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vienam kuilim

Or. it

Grozījums Nr. 1195
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.4. punkts – 2. daļa – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Minimālās iekštelpu un āra platības un citi cūku turēšanas apstākļi ir šādi.

Iekštelpu platības
(dzīvniekiem pieejamā neto platība)

Āra platības
(pastaigu laukums, izņemot 

ganības)
Minimālais 

dzīvsvars (kg)
m2 vienam dzīvniekam m2 vienam dzīvniekam

Sivēnmātes pēc atnešanās, ar 
sivēniem līdz 40 dienām

7,5 vienai sivēnmātei 2,5

Nobarojamās cūkas līdz 50 0,8 0,6
līdz 85 1,1 0,8
līdz 110 1,3 1

Sivēni pēc 40 dienu 
sasniegšanas un 
līdz 30 kg

0,6 0,4

Vaislas cūkas 2,5 vienai mātītei 1,9
6 vienam tēviņam 8,0
Ja aizgaldā notiek 
lecināšana: 10 m2

vienam kuilim

Grozījums
Minimālās iekštelpu un āra platības un citi cūku turēšanas apstākļi ir šādi.

Iekštelpu platības
(dzīvniekiem pieejamā neto platība)

Āra platības
(pastaigu laukums, izņemot 

ganības)
Minimālais 

dzīvsvars (kg)
m2 vienam dzīvniekam m2 vienam dzīvniekam

Sivēnmātes pēc atnešanās, ar 
sivēniem līdz 40 dienām

7,5 vienai sivēnmātei 2,5

Nobarojamās cūkas līdz 50 0,8 0,6
līdz 85 1,1 0,8
līdz 110 1,5 1,2

Sivēni pēc 40 dienu 
sasniegšanas un 
līdz 30 kg

0,6 0,4

Vaislas cūkas 2,5 vienai mātītei 1,9
6 vienam tēviņam 8,0
Ja aizgaldā notiek 
lecināšana: 10 m2
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vienam kuilim

Or. it

Grozījums Nr. 1196
Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.3.4. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sivēnmātes pēc atnešanās, ar sivēniem 
līdz 40 dienām: 0–21 dienas 6,0 m2, 22–
40 dienas 7,5 m2

Or. en

Grozījums Nr. 1197
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4. [..] svītrots

Or. de

Pamatojums

Līdz 35. panta 1.a punktā (jauns) minētā ziņojuma par cūku bioloģisko audzēšanu un 
mājputnu bioloģisko audzēšanu iesniegšanai būtu jāpiemēro līdzšinējie Regulas (EK) 
Nr. 834/2007 un Regulas (EK) Nr. 889/2008 noteikumi.

Grozījums Nr. 1198
Ulrike Müller

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4. [..] svītrots

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz mājputniem būtu jāsaglabā līdzšinējie Regulas (EK) Nr. 834/2007 un Regulas 
(EK) Nr. 889/2008 noteikumi (līdz 35. panta grozījumā minētā ziņojuma iesniegšanai).

Grozījums Nr. 1199
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai mājputnus un to produktus uzskatītu 
par bioloģiskiem, šajā regulā izklāstītajiem 
ražošanas noteikumiem jābūt ievērotiem 
vismaz:

Lai mājputnus un to produktus uzskatītu 
par bioloģiskiem, šajā regulā izklāstītajiem 
ražošanas noteikumiem, tostarp 
noteikumiem par mājputnu izcelsmi, jābūt 
ievērotiem vismaz:

Or. en

Grozījums Nr. 1200
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ātraudzīgu mājputnu līnijas ir 
aizliegtas;

Or. en
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Grozījums Nr. 1201
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mājputnus audzē, līdz tie sasniedz 
minimālo kaušanas vecumu, izņemot 
gadījumus, kad tie ir lēnaudzīgu līniju 
mājputni, kuras noteikusi kompetentā 
iestāde. Ja lauksaimnieks neizmanto 
lēnaudzīgas mājputnu līnijas, piemēro 
šādu minimālo kaušanas vecumu:

Mājputnus gaļas ražošanai iegūst no 
līnijām, kas pielāgotas audzēšanai ārā un 
lēnai audzēšanai, proti, ar dienas vidējo 
pieaugumu, kas nepārsniedz 35 g/dienā 
vienam cālim. Dalībvalstis var noteikt 
stingrākus kritērijus lēnai audzēšanai:

Or. fr

Pamatojums

Lai ievērotu kvalitātes un dzīvnieku labturības prasības, ir svarīgi noteikt, ka bioloģiskie 
gaļas mājputni, jo īpaši gaļas ražošanai paredzētie cāļi, tiek iegūti no lēnaudzīgām līnijām. 
Tas ir galvenais kritērijs, lai varētu nodrošināt gaļas kvalitāti, kā arī mājputnu izturību un 
pielāgotību audzēšanai āra apstākļos. Valstīs ir ļoti atšķirīgas definīcijas par to, kas ir cāļu 
lēnaudzīgās līnijas. Saskaņā ar Komisijas apkopoto informāciju tie ir no 25 līdz 45 g/dienā. 
Nepieciešama stingrāka saskaņotība.

Grozījums Nr. 1202
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mājputnus audzē, līdz tie sasniedz 
minimālo kaušanas vecumu, izņemot 
gadījumus, kad tie ir lēnaudzīgu līniju 
mājputni, kuras noteikusi kompetentā
iestāde. Ja lauksaimnieks neizmanto 
lēnaudzīgas mājputnu līnijas, piemēro 
šādu minimālo kaušanas vecumu:

Mājputnus gaļas ražošanai iegūst no 
līnijām, kas pielāgotas audzēšanai ārā un 
lēnai audzēšanai, proti, ar dienas vidējo 
pieaugumu, kas nepārsniedz 35 g/dienā 
vienam cālim. Dalībvalstis var noteikt 
stingrākus kritērijus lēnai audzēšanai:

Or. fr
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Grozījums Nr. 1203
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.2. punkts – 1. daļa –ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mājputnus audzē, līdz tie sasniedz 
minimālo kaušanas vecumu, izņemot 
gadījumus, kad tie ir lēnaudzīgu līniju 
mājputni, kuras noteikusi kompetentā 
iestāde. Ja lauksaimnieks neizmanto 
lēnaudzīgas mājputnu līnijas, piemēro
šādu minimālo kaušanas vecumu:

Mājputni ir lēnaudzīgu līniju mājputni, 
kuri atbilst noteiktajam ierobežotajam 
augšanas ātrumam dienā atbilstīgi katras 
sugas minimālajam audzēšanas 
vecumam. Minēto augšanas ātrumu 
nosaka šajā direktīvā. Piemēro šādu 
minimālo kaušanas vecumu:

Or. en

Grozījums Nr. 1204
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mājputnus audzē, līdz tie sasniedz 
minimālo kaušanas vecumu, izņemot 
gadījumus, kad tie ir lēnaudzīgu līniju 
mājputni, kuras noteikusi kompetentā 
iestāde. Ja lauksaimnieks neizmanto 
lēnaudzīgas mājputnu līnijas, piemēro šādu 
minimālo kaušanas vecumu:

Mājputnus audzē, līdz tie sasniedz 
minimālo kaušanas vecumu, izņemot 
gadījumus, kad tie ir lēnaudzīgu līniju 
mājputni, kuras noteikusi Komisijas 
kompetentā iestāde. Ja lauksaimnieks 
neizmanto lēnaudzīgas mājputnu līnijas, 
piemēro šādu minimālo kaušanas vecumu:

Or. en

Pamatojums

Lēnaudzīgu līniju definīcija būtu jānosaka Komisijai. Ņemot vērā valstu dalību lēmumu 
pieņemšanā, praksē pastāv būtiskas atšķirības, radot tirgus kropļojumus. Valstu definīcijas 
par lēnaudzīgām līnijām, kas aprēķinātas, pamatojoties uz maksimālo augšanas ātrumu 
dienā, svārstās no 28 līdz 50 gramiem dienā. Tas cāļu gadījumā atbilst aptuveni 34 dienu 
lielai ražošanas ātruma atšķirībai.
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Grozījums Nr. 1205
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 81 diena cāļiem; a) 70 dienas cāļiem;

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību izplatītākajai Eiropas praksei, piedāvātais minimālais vecums 
cāļiem ir samazināts līdz 70 dienām, un tas atbilst minimālajam pārejas ilgumam, kas 
noteikts regulas priekšlikuma II pielikuma 2.4.1. punktā.

Grozījums Nr. 1206
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2. iedaļa – 2.4. apakšiedaļa – 2.4.2. punkts – 1. daļa –
h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) 140 dienas tītaru tēviņiem un cepeša 
zosīm;

h) 140 dienas tītaru mātītēm un tēviņiem 
un cepeša zosīm, ko tirgo veselas;

Or. fr

Pamatojums

Piedāvātais minimālais vecums ir pārņemts no Regulas (EK) Nr. 543/2008 pašreizējā 
IV pielikuma, kas nosaka tirdzniecības standartus atkarībā no audzēšanas veida – skatīt 
d) punktu „Tradicionālā brīvā turēšana” un diferencēt kā šajā regulā tītaru mātītes/tēviņus, 
ko tirgo izcirtņos un veselus.

Grozījums Nr. 1207
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.2. punkts – 1. daļa – h apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) 140 dienas tītaru tēviņiem un cepeša 
zosīm;

h) 140 dienas tītaru mātītēm un tēviņiem 
un cepeša zosīm, ko tirgo veselas;

Or. fr

Grozījums Nr. 1208
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.2. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) 100 dienas tītaru mātītēm. i) 98 dienas tītaru mātītēm, kas paredzētas 
tirgošanai izcirtņos, un 126 dienas tītaru 
tēviņiem, kas paredzēti tirgošanai
izcirtņos.

Or. fr

Grozījums Nr. 1209
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.2. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) 100 dienas tītaru mātītēm. i) 98 dienas tītaru mātītēm, kas paredzētas 
tirgošanai izcirtņos;

Or. fr

Pamatojums

Piedāvātais minimālais vecums ir pārņemts no Regulas (EK) Nr. 543/2008 pašreizējā 
IV pielikuma, kas nosaka tirdzniecības standartus atkarībā no audzēšanas veida – skatīt 
d) punktu „Tradicionālā brīvā turēšana” un diferencēt kā šajā regulā tītaru mātītes/tēviņus, 
ko tirgo izcirtņos un veselus.
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Grozījums Nr. 1210
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.2. punkts – 1. daļa – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) 126 dienas tītaru tēviņiem, kas 
paredzēti tirgošanai izcirtņos.

Or. fr

Pamatojums

Piedāvātais minimālais vecums ir pārņemts no Regulas (EK) Nr. 543/2008 pašreizējā 
IV pielikuma, kas nosaka tirdzniecības standartus atkarībā no audzēšanas veida – skatīt 
d) punktu „Tradicionālā brīvā turēšana”, diferencējot kā šajā regulā tītaru mātītes/ tēviņus, 
ko tirgo izcirtņos un veselus.

Grozījums Nr. 1211
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dējējvistas iegūst no līnijām, kas 
pielāgotas audzēšanai āra apstākļos.

Or. fr

Grozījums Nr. 1212
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saime tiek atjaunota, pārveidota vai 
veidota pirmo reizi un bioloģiski audzēti 
vaislas putni nav pieejami pietiekamā 
skaitā, bioloģiskās ražošanas vienībā 
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drīkst ievest nebioloģiski audzētus 
mājputnus, ja olu ražošanai paredzētie 
cāļi un gaļas ražošanai paredzētie 
mājputni ir jaunāki par trim dienām.

Or. en

Grozījums Nr. 1213
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saime tiek atjaunota, pārveidota vai 
veidota pirmo reizi un bioloģiski audzēti 
vaislas putni nav pieejami pietiekamā 
skaitā, bioloģiskās ražošanas vienībā 
drīkst ievest nebioloģiski audzētus 
mājputnus, ja olu ražošanai paredzētie 
cāļi un gaļas ražošanai paredzētie 
mājputni ir jaunāki par trim dienām.

Or. en

Grozījums Nr. 1214
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona
bioloģiskajām saimniecībām vai barības 
ražotājiem;

a) vismaz 40 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām bioloģiskajām 
saimniecībām vai barības ražotājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 1215
Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona
bioloģiskajām saimniecībām vai barības 
ražotājiem;

a) vismaz 40 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām bioloģiskajām 
saimniecībām vai barības ražotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1216
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai barības 
ražotājiem;

a) vismaz 20 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām bioloģiskajām 
saimniecībām vai barības ražotājiem;

Or. es

Grozījums Nr. 1217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai barības 
ražotājiem;

a) vismaz 20 % barības ir iegūti 
galvenokārt pašu saimniecībā vai, ja tas 
nav iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
tā paša reģiona bioloģiskajām 
saimniecībām vai barības ražotājiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 1218
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai barības 
ražotājiem;

a) vismaz 20 % barības ir ražoti 
galvenokārt pašu saimniecībā vai, ja tas 
nav iespējams, ir ražoti sadarbībā ar citām 
tā paša reģiona bioloģiskajām 
saimniecībām vai barības ražotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1219
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai barības 
ražotājiem;

a) vismaz 20 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai barības 
ražotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1220
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts



PE560.821v01-00 36/36 AM\1066371LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai barības 
ražotājiem;

a) vismaz 20 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai barības 
ražotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1221
Annie Schreijer-Pierik

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai barības 
ražotājiem;

a) vismaz 20 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai barības 
ražotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1222
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 60 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai barības 
ražotājiem;

a) vismaz 20 % barības ir ražoti pašu 
saimniecībā vai, ja tas nav iespējams, ir 
ražoti sadarbībā ar citām tā paša reģiona 
bioloģiskajām saimniecībām vai barības 
ražotājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 1223
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ūdensputniem ir nodrošināta piekļuve 
ūdenstecei, dīķim, ezeram vai baseinam, 
kad vien laikapstākļi un higiēnas apstākļi 
to atļauj, lai ievērotu to sugai raksturīgās 
vajadzības un dzīvnieku labturības 
prasības; kad laikapstākļi to neatļauj, 
ūdensputniem nodrošina piekļuvi ūdenim, 
kurā tie var iemērkt galvu, lai notīrītu
spalvas;

b) ūdensputniem ir nodrošināta piekļuve 
ūdenstecei, dīķim, ezeram vai baseinam, 
kad vien laikapstākļi un higiēnas apstākļi 
to atļauj, lai ievērotu to sugai raksturīgās 
vajadzības un dzīvnieku labturības 
prasības; kad laikapstākļi to neatļauj, 
ūdensputniem nodrošina piekļuvi ūdenim, 
kurā tie var iemērkt galvu pietiekami dziļi,
lai ūdens segtu acis un nāsis un lai viņi 
spētu sevi aplaistīt ar ūdeni nolūkā notīrīt
spalvas;

Or. en

Grozījums Nr. 1224
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) mājputniem nodrošina piekļuvi āra 
platībai vismaz vienu trešdaļu no to dzīves. 
Āra platības mājputniem galvenokārt ir 
klātas ar veģetāciju un aprīkotas ar 
aizsardzības ierīcēm, un putni tajās var 
viegli piekļūt pietiekamam skaitam 
dzirdināšanas siļu;

c) mājputniem nodrošina piekļuvi āra 
platībai vismaz vienu trešdaļu no to dzīves. 
Āra platības mājputniem galvenokārt ir 
klātas ar veģetāciju;

Or. fr

Pamatojums

Dzirdināšanas siļu atrašanās āra aplokos piesaista savvaļas putnus un rada lielu risku 
saistībā ar putnu gripas izplatīšanos. Tādēļ Eiropas Komisija tās neiesaka putnu gripas 
gadījumos. Arī vairākās dalībvalstīs tās ir pastāvīgi aizliegtas. Veģetācija, piemēram, krūmi 
vai koki, palīdz mājputniem izkļūt no āra aplokiem, tādēļ nav jāuzstāda citas papildu 
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aizsardzības iekārtas.

Grozījums Nr. 1225
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) mājputniem nodrošina piekļuvi āra 
platībai vismaz vienu trešdaļu no to dzīves. 
Āra platības mājputniem galvenokārt ir 
klātas ar veģetāciju un aprīkotas ar 
aizsardzības ierīcēm, un putni tajās var 
viegli piekļūt pietiekamam skaitam 
dzirdināšanas siļu;

c) mājputniem nodrošina piekļuvi āra 
platībai vismaz vienu trešdaļu no to dzīves. 
Āra platības mājputniem galvenokārt ir 
klātas ar veģetāciju;

Or. xm

Pamatojums

Dzirdināšanas siles āra aplokos piesaista savvaļas putnus un rada ievērojamu risku putnu 
gripas gadījumā. Šā iemesla dēļ Eiropas Komisija tās neiesaka, un dažās valstīs šādas siles 
āra aplokos ir pat aizliegtas. Veģetācija, piemēram, koki vai krūmi, palīdz mājputniem 
izmantot āra platības, un papildu aizsardzības ierīces nav vajadzīgas.

Grozījums Nr. 1226
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) mājputniem nodrošina piekļuvi āra 
platībai vismaz vienu trešdaļu no to dzīves. 
Āra platības mājputniem galvenokārt ir 
klātas ar veģetāciju un aprīkotas ar 
aizsardzības ierīcēm, un putni tajās var 
viegli piekļūt pietiekamam skaitam 
dzirdināšanas siļu;

c) mājputniem nodrošina piekļuvi āra 
platībai, tostarp ganībām un/vai 
mežainām ganībām, vismaz pusi no to 
dzīves. Āra platības mājputniem 
galvenokārt ir klātas ar veģetāciju un 
aprīkotas ar aizsardzības ierīcēm, lai 
nodrošinātu dzīvniekiem iespēju slēpties 
un kašņāties, un viegli piekļūt 
pietiekamam skaitam dzirdināšanas siļu;
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Or. en

Grozījums Nr. 1227
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) mājputniem nodrošina piekļuvi āra 
platībai vismaz vienu trešdaļu no to dzīves. 
Āra platības mājputniem galvenokārt ir 
klātas ar veģetāciju un aprīkotas ar 
aizsardzības ierīcēm, un putni tajās var 
viegli piekļūt pietiekamam skaitam 
dzirdināšanas siļu;

c) mājputniem nodrošina piekļuvi āra 
platībai vismaz vienu trešdaļu no to dzīves
un pastāvīgu piekļuvi no brīža, kad tos 
pilnīgi sedz spalva. Āra platības 
mājputniem galvenokārt ir klātas ar 
viengadīgo vai daudzgadīgo veģetāciju un 
aprīkotas ar aizsardzības ierīcēm, un putni 
tajās var viegli piekļūt pietiekamam 
skaitam dzirdināšanas siļu;

Or. en

Pamatojums

Papildus jāsaskaņo gan spēkā esošais tiesību akta teksts, gan jaunais priekšlikums, lai 
mazinātu tirgus kropļojumu. Ir skaidrāk jādefinē frāzes „vienu trešdaļu no to dzīves” mērķis, 
kā arī jāprecizē prasības attiecībā uz veģetāciju, lai mazinātu iespējamo tirgus kropļojumu. 
Atšķirīgu interpretāciju rezultātā dažās dalībvalstīs mājputnu ražošanas nozarē ir 
jānodrošina par 50 % lielāka āra platība uz dzīvnieku nekā salīdzināmās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 1228
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.4. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ja mājputnus tur iekštelpās Savienības 
tiesību aktos noteiktu ierobežojumu vai 
pienākumu dēļ, tiem nodrošina pastāvīgu 
piekļuvi pietiekamam daudzumam rupjās 
barības un piemērota materiāla, lai 
apmierinātu mājputnu etoloģiskās 

d) ja mājputnus tur iekštelpās, tostarp
Savienības tiesību aktos noteiktu 
ierobežojumu vai pienākumu dēļ, tiem 
nodrošina pastāvīgu piekļuvi lievenim (āra 
aplokam), kā arī pastāvīgu piekļuvi 
pietiekamam daudzumam rupjās barības un 
piemērota materiāla, lai apmierinātu 
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vajadzības; mājputnu etoloģiskās vajadzības. Piekļuves 
ierobežojumus āra aplokam iespējams 
piemērot tikai sliktu laikapstākļu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 1229
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.4. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) vismaz viena trešdaļa platības ir ar 
vienlaidus grīdu, t. i., bez redelēm vai 
režģu konstrukcijām, un klāta ar pakaišiem, 
piemēram, salmiem, zāģskaidām, smiltīm 
vai kūdru;

i) visa platība ir ar vienlaidus grīdu, t. i., 
bez redelēm vai režģu konstrukcijām, un 
klāta ar pakaišiem, piemēram, salmiem, 
zāģskaidām, smiltīm vai kūdru

Or. en

Grozījums Nr. 1230
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.4. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) mājputniem ir laktas, kuru izmērs un 
skaits atbilst grupas un putnu lielumam, kā 
norādīts 2.4.5. punktā iekļautajā tabulā, 
kurā noteiktas minimālās iekštelpu un āra 
platības un citi mājputnu turēšanas 
apstākļi,

iii) mājputniem ir laktas, kuru izmērs un 
skaits atbilst grupas un putnu lielumam, kā 
norādīts 2.4.5. punktā iekļautajā tabulā, 
kurā noteiktas minimālās iekštelpu un āra 
platības un citi mājputnu turēšanas 
apstākļi. Laktas jāparedz arī vaislas 
putniem, cāļiem un broileriem. Atbilstošā 
gadījumā jānodrošina arī salmu bumbas 
un knābājamais materiāls. Tītariem 
jāparedz paaugstinātas platformas,

Or. en
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Grozījums Nr. 1231
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.4. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) novietnes ārējā robežai, tostarp 
lievenim, ja tāds ir, ir atveramas 
ieejas/izejas lūkas, kuru izmērs ir 
piemērots putniem, un šo lūku kopējais 
garums ir vismaz 4 m uz 100 m2 no 
putniem pieejamās novietnes platības. Ja ir 
lievenis, starp novietni un lieveni ierīkotās 
iekšējās lūkas kopējais garums ir 2 m uz 
100 m2 novietnes platības. Ir jānodrošina 
iespēja lievenim piekļūt divdesmit četras 
stundas diennaktī,

iv) novietnes ārējā robežai, tostarp 
lievenim, ja tāds ir, ir atveramas 
ieejas/izejas lūkas, kuru izmērs ir 
piemērots putniem, un šo lūku kopējais 
garums ir vismaz 4 m uz 100 m2 no 
putniem pieejamās novietnes platības. 
Starp novietni un lieveni ierīkotās iekšējās 
lūkas kopējais garums ir 2 m uz 100 m2

novietnes platības. Ir jānodrošina iespēja 
lievenim piekļūt divdesmit četras stundas 
diennaktī,

Or. en

Grozījums Nr. 1232
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2. iedaļa – 2.4. apakšiedaļa – 2.4.4. punkts – 1. daļa –
e apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) novietnes ārējā robežai, tostarp 
lievenim, ja tāds ir, ir atveramas 
ieejas/izejas lūkas, kuru izmērs ir 
piemērots putniem, un šo lūku kopējais 
garums ir vismaz 4 m uz 100 m2 no 
putniem pieejamās novietnes platības. Ja ir 
lievenis, starp novietni un lieveni ierīkotās 
iekšējās lūkas kopējais garums ir 2 m uz 
100 m2 novietnes platības. Ir jānodrošina 
iespēja lievenim piekļūt divdesmit četras 
stundas diennaktī,

iv) novietnes ārējā robežai, tostarp 
lievenim, ja tāds ir, ir atveramas 
ieejas/izejas lūkas, kuru izmērs ir 
piemērots putniem, un šo lūku kopējais 
garums ir vismaz 4 m uz 100 m2 no 
putniem pieejamās novietnes platības. Ja ir 
lievenis, starp novietni un lieveni ierīkotās 
iekšējās lūkas kopējais garums ir 1,5 m uz 
100 m2 novietnes platības. Ir jānodrošina 
iespēja lievenim piekļūt divdesmit četras 
stundas diennaktī;

Or. en
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Pamatojums

Atvērumiem starp ēku un lieveni būtu jābūt 1,5 m/100 m2 platībā, lai mazinātu caurvēju un 
iespējami nāvējošu dzīvnieku flokulāciju ēkā. Šķiet, ka caurvēja negatīvā ietekme mājputnu 
sistēmās ir būtiska problēma Ziemeļvalstīs.

Grozījums Nr. 1233
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.4. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) daudzstāvu sistēmās izmantojamā 
platība nav izvietota vairāk kā trīs stāvos, 
ieskaitot pirmo stāvu. Attālums starp 
stāviem vai vidējo zonu, piemēram, 
dēšanas vietām, nedrīkst pārsniegt 1 m. Ir 
jānodrošina iespēja augstākajos stāvos 
iztīrīt putnu mēslus, izmantojot 
automatizētu sistēmu;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1234
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.4. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) daudzstāvu sistēmās izmantojamā 
platība nav izvietota vairāk kā trīs stāvos, 
ieskaitot pirmo stāvu. Attālums starp 
stāviem vai vidējo zonu, piemēram, 
dēšanas vietām, nedrīkst pārsniegt 1 m. Ir 
jānodrošina iespēja augstākajos stāvos 
iztīrīt putnu mēslus, izmantojot 
automatizētu sistēmu;

vi) daudzlīmeņu sistēmās izmantojamā 
platība nav izvietota vairāk kā trīs stāvos, 
ieskaitot pirmo stāvu. Attālums starp 
stāviem vai vidējo zonu, piemēram,
dēšanas vietām, nedrīkst pārsniegt 1 m. Ir 
jānodrošina iespēja augstākajos stāvos 
iztīrīt putnu mēslus, izmantojot 
automatizētu sistēmu;

Or. es
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Pamatojums

Pareizais termins ir „daudzlīmeņu”.

Grozījums Nr. 1235
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.4. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) atsevišķu mājputnu ganāmpulku 
audzēšanas starplaikos novietnes iztukšo. 
Novietnes un iekārtas šajā laikā tīra un 
dezinficē. Turklāt tad, kad katra mājputnu 
ganāmpulka audzēšana ir pabeigta, aplokus 
uz dalībvalstu noteiktu laiku atstāj tukšus, 
lai ļautu veģetācijai ataugt. Šīs prasības 
nepiemēro mājputniem, kurus neaudzē 
ganāmpulkos, netur aplokos un kuri var 
brīvi staigāt visu dienu.

g) atsevišķu mājputnu ganāmpulku 
audzēšanas starplaikos novietnes iztukšo. 
Novietnes un iekārtas šajā laikā tīra un 
dezinficē. Turklāt tad, kad katra mājputnu 
ganāmpulka audzēšana ir pabeigta, aplokus 
uz dalībvalstu noteiktu laiku atstāj tukšus, 
lai ļautu veģetācijai ataugt. Šīs prasības 
nepiemēro mājputniem, kurus neaudzē 
ganāmpulkos, netur aplokos un kuri var 
brīvi staigāt visu dienu. Āra platības var 
tikt izmantotas pastāvīgi, ja vismaz 50 % 
platības sedz viengadīga vai daudzgadīga 
veģetācija. Ir atļauts koku grupu un 
atklātu platību apvienojums.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas ekspertu grupas bioloģiskās lauksaimniecības jomā (EGTOP) sniegto 
informāciju mājputniem pievilcīgākās āra platības ietver jauktu veģetāciju. Ja ir nodrošināta 
pievilcīga veģetācija, nevajadzētu būt iemeslam atstāt platības tukšas, lai ļautu veģetācijai 
ataugt. Pašlaik ir vērojama ļoti atšķirīga noteikumu interpretācija, un tā rezultātā nosacījumi 
dalībvalstīs ievērojami atšķiras.

Grozījums Nr. 1236
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.5. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.5. Mājputnu blīvums 2.4.5. Lopkopības notekūdeņi 

Or. fr

Pamatojums

Teksts un tā virsraksts nav skaidri, tādēļ tie ir jāpaskaidro, norādot, ka teksts attiecas uz 
lopkopības notekūdeņiem, un atsaucoties uz spēkā esošo direktīvu. Visas dalībvalstis ir 
pielāgojušas Eiropas direktīvu par nitrātiem atkarībā no vides problēmām. Jāsaglabā iespēja
pamatoties uz valstīs pieņemtajiem noteikumiem, kā tas ir gadījumā ar pašreizējo bioloģiskās 
lauksaimniecības regulējumu (Regulas (EK) Nr. 889/2008 15. panta 2. punkts).

Grozījums Nr. 1237
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais mājputnu skaits uz hektāru 
atbilst šādiem limitiem.

Maksimālajam lopkopības notekūdeņu 
daudzumam, kas drīkst izplūst uz vienu 
hektāru, ir jāatbilst limitam 170 kg 
organiskā slāpekļa gadā uz vienu hektāru 
lauksaimniecības zemes. Tādēļ
maksimālais mājputnu skaits uz hektāru 
atbilst šādiem limitiem vai tiek aprēķināts, 
pamatojoties uz attiecīgiem valstī spēkā 
esošiem noteikumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar Direktīvu 91/676/EEK.

Or. fr

Pamatojums

Teksts un tā virsraksts nav skaidri, tādēļ tie ir jāpaskaidro, norādot, ka teksts attiecas uz 
lopkopības notekūdeņiem, un atsaucoties uz spēkā esošo direktīvu. Visas dalībvalstis ir 
pielāgojušas Eiropas direktīvu par nitrātiem atkarībā no vides problēmām. Jāsaglabā iespēja
pamatoties uz valstīs pieņemtajiem noteikumiem, kā tas ir gadījumā ar pašreizējo bioloģiskās 
lauksaimniecības regulējumu (Regulas (EK) Nr. 889/2008 15. panta 2. punkts).
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Grozījums Nr. 1238
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais mājputnu skaits uz hektāru 
atbilst šādiem limitiem.

Maksimālais mājputnu skaits uz hektāru 
atbilst turpmāk sniegtajās tabulās 
norādītajiem limitiem. Atbilstošos 
gadījumos nosaka arī maksimālo 
dzīvnieku skaitu grupā un kūtī, lai 
nodrošinātu prasību izpildi attiecībā uz 
uzvedību. Maksimālais mājputnu grupas 
izmērs vienmēr ir pienācīgs, lai 
nodrošinātu putniem iespēju atpazīt visus 
grupas putnus un veidot ar tiem 
attiecības. Vajadzības gadījumā šos 
limitus definē sīkāk, lai nodrošinātu, ka 
tie atspoguļo ar augšanas ātrumu saistītās 
prasības. Turklāt gadījumos, kad 
jāpiemēro pagaidu ierobežojumi piekļuvei 
āra platībām, nosaka mazāku saimes 
locekļu skaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 1239
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais mājputnu skaits uz hektāru 
atbilst šādiem limitiem.

Maksimālais mājputnu skaits uz hektāru 
atbilst šādiem limitiem vai tiek aprēķināts, 
pamatojoties uz attiecīgiem valstī spēkā 
esošiem noteikumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar Direktīvu 91/676/EEK.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1240
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Minimālās iekštelpu un āra platības un citi Gallus gallus sugas putnu turēšanas apstākļi ir šādi.

Vaislas putni/ 
vecāki

Jaunputni Nobarojamie putni Kapauni Dējējvistas

Vecums Vaislas putni Cāļi,
0–
8 nedēļas

Jaunvistas, 
9–
18 nedēļas

Sākumpos
ms,
0–21 diena

Beigu posms
22–81 diena

22–
150 dienas

19 nedēļas 
vecas vai 
vecākas 
dējējvistas

Maksimālais 
blīvums 
novietnē 
(putni uz 
vienu m2

izmantojamās 
platības) 
stacionārās vai 
pārvietojamās 
novietnēs

6 putni 24 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

15 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

20 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10 putni, 
nepārsniedzot 
21 kg 
dzīvsvara uz 
m²

10 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

6 putni

Laktas garums 
(cm)

18

Daudzstāvu 
sistēmu 
papildu 
limiti/m2 no 
pirmā stāva 
platības 
(tostarp 
lievenis, ja tas 
pieejams 24 h 
diennaktī)

9 putni 36 putni, 
izņemot 
lieveni

22 putni Parasti nepiemēro 9 putni

Putnu 
ganāmpulka 
limiti

3000, ieskaitot 
tēviņus

10 000* 3300 10 000* 4800 2500 3000

Blīvums āra 
aplokā (m2

vienam 
putnam), ja 
nav pārsniegts 
limits 170 kg 
N/ha gadā

4 1 4 1 4 4 4

* Var sadalīt, lai izveidotu 3x3000 vai 2x4800 ganāmpulkus.

Grozījums
Minimālās iekštelpu un āra platības un citi Gallus gallus sugas putnu turēšanas apstākļi ir šādi.
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Vaislas putni/ 
vecāki

Jaunputni Nobarojamie putni Kapauni Dējējvistas

Vecums Vaislas putni Cāļi,
0–8 nedēļas

Jaunvistas, 
9–
18 nedēļas

Sākumpos
ms,
0–
28 dienas

Beigu posms
22–91 diena

91-
150 dienas

19 nedēļas 
vecas vai 
vecākas 
dējējvistas

Maksimālais 
blīvums 
novietnē 
(putni uz 
vienu m2

izmantojamās 
platības) 
stacionārās vai 
pārvietojamās 
novietnēs

24 putni, 
nepārsniedzo
t 25 kg 
dzīvsvara uz 
m²

16 putni, 
nepārsnied
zot 25 kg 
dzīvsvara 
uz m²

20 putni, 
nepārsnied
zot 25 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10 putni, 
nepārsniedzot 
25 kg 
dzīvsvara uz 
m². Tomēr 
pārvietojamās 
novietnēs, kas 
nepārsniedz 
150 m2 grīdas 
platības un pa 
nakti paliek 
atvērtas, 
mājputnu 
blīvumu var 
palielināt līdz 
16, apzinoties, 
ka tas nedrīkst 
pārsniegt 
30 kg 
dzīvsvara uz 
m2

6,5 putni, 
nepārsnied
zot 35 kg 
dzīvsvara 
uz m²

9 putni uz 
m2

virsmas, 
kas 
izmantoja
ma ārpus 
lieveņa

Laktas garums 
(cm)

15

Daudzstāvu 
sistēmu 
papildu 
limiti/m2 no 
pirmā stāva 
platības 
(tostarp 
lievenis, ja tas 
pieejams 24 h 
diennaktī)

36 putni, 
izņemot 
lieveni

24 putni Parasti nepiemēro 9 putni

Putnu 
ganāmpulka 
limiti

10 000* 10 000 Ne vairāk 
kā 1 
ganāmpul
ks putnu 
kūtī un 4 
kūtis vienā 
ražotnē

Ne vairāk kā 
1 ganāmpulks 
putnu kūtī un 
4 kūtis vienā 
ražotnē

Ne vairāk 
kā 1 
ganāmpul
ks putnu 
kūtī un 4 
kūtis vienā 
ražotnē

Ne vairāk 
kā 3000 
un 9000 
vienā ēkā, 
un ne 
vairāk kā 
18 000 
vienā 
saimniecīb
ā

Blīvums āra 
aplokā (m2

vienam 
putnam), ja 
nav pārsniegts 
limits 170 kg 
N/ha gadā

4 1 2 4 4
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* Var sadalīt, lai izveidotu 3x3000 vai 2x4800 ganāmpulkus.

Or. fr

Grozījums Nr. 1241
Michel Dantin and Angélique Delahaye

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Minimālās iekštelpu un āra platības un citi Gallus gallus sugas putnu turēšanas apstākļi ir šādi.

Vaislas putni/ 
vecāki

Jaunputni Nobarojamie putni Kapauni Dējējvistas

Vecums Vaislas putni Cāļi,
0–
8 nedēļas

Jaunvistas, 
9–
18 nedēļas

Sākumpos
ms,
0–21 diena

Beigu posms
22–81 diena

22–
150 dienas

19 nedēļas 
vecas vai 
vecākas 
dējējvistas

Maksimālais 
blīvums 
novietnē 
(putni uz 
vienu m2

izmantojamās 
platības) 
stacionārās vai 
pārvietojamās 
novietnēs

6 putni 24 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

15 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

20 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10 putni, 
nepārsniedzot 
21 kg 
dzīvsvara uz 
m²

10 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

6 putni

Laktas garums 
(cm)

18

Daudzstāvu 
sistēmu 
papildu 
limiti/m2 no 
pirmā stāva 
platības 
(tostarp 
lievenis, ja tas 
pieejams 24 h 
diennaktī)

9 putni 36 putni, 
izņemot 
lieveni

22 putni Parasti nepiemēro 9 putni

Putnu 
ganāmpulka 
limiti

3000, ieskaitot 
tēviņus

10 000* 3300 10 000* 4800 2500 3 000

Blīvums āra 
aplokā (m2

vienam 
putnam), ja 
nav pārsniegts 
limits 170 kg 
N/ha gadā

4 1 4 1 4 4 4
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* Var sadalīt, lai izveidotu 3x3000 vai 2x4800 ganāmpulkus.

Grozījums
Minimālās iekštelpu un āra platības un citi Gallus gallus sugas putnu turēšanas apstākļi ir šādi.

Vaislas putni/ 
vecāki

Jaunputni Nobarojamie putni Kapauni Dējējvistas

Vecums Vaislas putni Cāļi,
0–8 nedēļas

Jaunvistas, 
9–
18 nedēļas

Sākumpos
ms,
0–28 diena

Beigu posms
28–91 diena

91–
150 dienas

19 nedēļas 
vecas vai 
vecākas 
dējējvistas

Maksimālais 
blīvums 
novietnē 
(putni uz 
vienu m2

izmantojamās 
platības) 
stacionārās vai 
pārvietojamās 
novietnēs

6 putni 24 putni, 
nepārsniedzo
t 25 kg 
dzīvsvara uz 
m²

16 putni, 
nepārsnied
zot 25 kg 
dzīvsvara 
uz m²

20 putni, 
nepārsnied
zot 25 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10 putni, 
nepārsniedzot 
25 kg 
dzīvsvara uz 
m²

6,25 putni, 
nepārsnied
zot 35 kg 
dzīvsvara 
uz m²

9 putni uz 
m2 virsmas, 
kas 
izmantojam
a ārpus 
lieveņa

Laktas garums 
(cm)

15

Daudzstāvu 
sistēmu 
papildu 
limiti/m2 no 
pirmā stāva 
platības 
(tostarp 
lievenis, ja tas 
pieejams 24 h 
diennaktī)

9 putni 36 putni, 
izņemot 
lieveni

24 putni Parasti nepiemēro 9 putni

Putnu 
ganāmpulka 
limiti

3000, ieskaitot 
tēviņus

10 000* 10 000 10 000* 4800 2500 Ne vairāk kā
3000 un 
9000 vienā 
ēkā, un ne 
vairāk kā 
18 000 vienā 
saimniecībā

Audzētavas 
lieluma limiti

Ne vairāk kā 1 ganāmpulks putnu kūtī un 
4 kūtis vienā ražotnē

Blīvums āra 
aplokā (m2

vienam 
putnam), ja 
nav pārsniegts 
limits 170 kg 
N/ha gadā

4 1 2 4 4

* Var sadalīt, lai izveidotu 3x3000 vai 2x4800 ganāmpulkus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1242
Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Minimālās iekštelpu un āra platības un citi Gallus gallus sugas putnu turēšanas apstākļi ir šādi.

Vaislas putni/ 
vecāki

Jaunputni Nobarojamie putni Kapauni Dējējvistas

Vecums Vaislas putni Cāļi, 0–
8 nedēļas

Jaunvistas, 
9–
18 nedēļas

Sākumpos
ms, 0–
21 diena

Beigu posms
22–81 diena

22–
150 dienas

19 nedēļas 
vecas vai 
vecākas 
dējējvistas

Maksimālais 
blīvums 
novietnē 
(putni uz 
vienu m2

izmantojamās 
platības) 
stacionārās vai 
pārvietojamās 
novietnēs

6 putni 24 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

15 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

20 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10 putni, 
nepārsniedzot 
21 kg 
dzīvsvara uz 
m²

10 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

6 putni

Laktas garums 
(cm)

18

Daudzstāvu 
sistēmu 
papildu 
limiti/m2 no 
pirmā stāva 
platības 
(tostarp 
lievenis, ja tas 
pieejams 24 h 
diennaktī)

9 putni 36 putni, 
izņemot 
lieveni

22 putni Parasti nepiemēro 9 putni

Putnu 
ganāmpulka 
limiti

3000, ieskaitot 
tēviņus

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

Blīvums āra 
aplokā (m2

vienam 
putnam), ja 
nav pārsniegts 
limits 170 kg 
N/ha gadā

4 1 4 1 4 4 4

* Var sadalīt, lai izveidotu 3x3000 vai 2x4800 ganāmpulkus.

Grozījums
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Minimālās iekštelpu un āra platības un citi Gallus gallus sugas putnu turēšanas apstākļi ir šādi.

Vaislas putni/ 
vecāki

Jaunputni Nobarojamie putni Kapauni Dējējvistas

Vecums Vaislas putni Cāļi, 0–
8 nedēļas

Jaunvistas, 
9–
18 nedēļas

Sākumpos
ms, 0–
21 diena

Beigu posms
22–81 diena

Vecums Vaislas 
putni

Maksimālais 
blīvums
novietnē 
(putni uz 
vienu m2

izmantojamās 
platības) 
stacionārās vai 
pārvietojamās 
novietnēs

6 putni nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

15 putni uz
m²

nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10 putni uz m² Maksimāl
ais 
blīvums 
novietnē 
(putni uz 
vienu m2

izmantoja
mās 
platības) 
stacionārā
s vai 
pārvietoja
mās 
novietnēs

6 putni

Laktas garums 
(cm)

18

Daudzstāvu 
sistēmu 
papildu 
limiti/m2 no 
pirmā stāva 
platības 
(tostarp 
lievenis, ja tas 
pieejams 24 h 
diennaktī)

9 putni 36 putni, 
izņemot 
aploka 
platību

22 putni Parasti nepiemēro 9 putni

Putnu 
ganāmpulka 
limiti

3000, ieskaitot 
tēviņus

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

Blīvums āra 
aplokā (m2

vienam 
putnam), ja 
nav pārsniegts 
limits 170 kg 
N/ha gadā

4 1 4 1 4 4 4

* Var sadalīt, lai izveidotu 3x3000 vai 2x4800 ganāmpulkus.

Or. en

Grozījums Nr. 1243
Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Minimālās iekštelpu un āra platības un citi Gallus gallus sugas putnu turēšanas apstākļi ir šādi.

Vaislas putni/ 
vecāki

Jaunputni Nobarojamie putni Kapauni Dējējvistas

Vecums Vaislas putni Cāļi,
0–
8 nedēļas

Jaunvistas
, 9–
18 nedēļas

Sākumpos
ms, 0–
21 diena

Beigu posms
22–81 diena

22-150 
dienas

19 nedēļas 
vecas vai 
vecākas 
dējējvistas

Maksimālais 
blīvums 
novietnē 
(putni uz 
vienu m2

izmantojamās 
platības) 
stacionārās vai 
pārvietojamās 
novietnēs

6 putni 24 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

15 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

20 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10 putni, 
nepārsniedzot 
21 kg 
dzīvsvara uz 
m²

10 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

6 putni

Laktas garums 
(cm)

18

Daudzstāvu 
sistēmu 
papildu 
limiti/m2 no 
pirmā stāva 
platības 
(tostarp 
lievenis, ja tas 
pieejams 24 h 
diennaktī)

9 putni 36 putni, 
izņemot 
aploka 
teritoriju

22 putni Parasti nepiemēro 9 putni

Putnu 
ganāmpulka 
limiti

3000, ieskaitot 
tēviņus

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

Blīvums āra 
aplokā (m2

vienam 
putnam), ja 
nav pārsniegts 
limits 170 kg 
N/ha gadā

4 1 4 1 4 4 4

* Var sadalīt, lai izveidotu 3x3000 vai 2x4800 ganāmpulkus.

Grozījums
Minimālās iekštelpu un āra platības un citi Gallus gallus sugas putnu turēšanas apstākļi ir šādi.

Vaislas putni/ 
vecāki

Jaunvistas Nobarojamie putni Kapauni Dējējvistas
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Vecums Vaislas putni Sākumpos
ms

Beigu 
posms

22–150 dienas 19 nedēļas 
vecas vai 
vecākas 
dējējvistas

Maksimālais 
blīvums 
novietnē 
(putni uz 
vienu m2

izmantojamās 
platības) 
stacionārās vai 
pārvietojamās 
novietnēs

6 putni 15 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

15 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

20 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10 putni, 
nepārsniedzot 
21 kg 
dzīvsvara uz 
m

10 putni, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m

6 putni

Laktas garums 
(cm)

18

Daudzstāvu 
sistēmu 
papildu 
limiti/m2 no 
pirmā stāva 
platības 
(tostarp 
lievenis, ja tas 
pieejams 24 h 
diennaktī)

12 putni 21 kg 
dzīvsvars 
uz m²

21 kg 
dzīvsvars
uz m²

Parasti nepiemēro 12 putni

Putnu 
ganāmpulka 
limiti

3000, ieskaitot 
tēviņus

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

Blīvums āra 
aplokā (m2

vienam 
putnam), ja 
nav pārsniegts 
limits 170 kg 
N/ha gadā

4 1 1 1 1 4 4

* Var sadalīt, lai izveidotu 3x3000 vai 2x4800 ganāmpulkus.

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 1244
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts
Minimālās iekštelpu un āra platības un citi tādu putnu turēšanas apstākļi, kas nav Gallus gallus sugas 

putni, ir šādi.

Tītari Zosis Pīles Pērļu 
vistiņas

Veids Tēviņi Mātītes Visas Pekinas 
pīles

Muskuspīļ
u tēviņi

Muskuspīļ
u mātītes

Meža pīles Visas

Maksimālais 
blīvums 
novietnē (putni 
uz vienu 
izmantojamās 
platības m2) 
stacionārās vai 
pārvietojamās 
novietnēs

10, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10, 
nepārsni
edzot 
21 kg 
dzīvsvar
a uz m²

10, 
nepārsnie
dzot 
21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

Laktas garums 
(cm)

40 40 Parasti 
nepiemē
ro

Parasti 
nepiemēr
o

40 40 Parasti 
nepiemēro

20

Putnu 
ganāmpulka 
ierobežojumi

2500 2500 2500 4000 
mātīšu

3200 4000 3200 5200

3200 
tēviņu

Blīvums āra 
aplokā (m2

vienam 
putnam), ja nav 
pārsniegts limits 
170 kg N/ha 
gadā

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

Grozījums
Minimālās iekštelpu un āra platības un citi tādu putnu turēšanas apstākļi, kas nav Gallus gallus sugas 

putni, ir šādi.

Tītari Zosis Pīles Pērļu 
vistiņas

Veids Tēviņi Mātītes Visas Pekinas 
pīles

Muskuspīļ
u tēviņi

Muskuspīļ
u mātītes

Meža pīles Visas

Jaunputnu periods 0–63 
dienas

0–63 
dienas

0–35 
dienas

0–26 
dienas

0–35 
dienas

0–35 
dienas

0–35 
dienas

0–28 
dienas

Maksimālais blīvums 
novietnē (putni uz 
vienu izmantojamās 
platības m2) 
stacionārās vai 
pārvietojamās 
novietnēs

6,5, 
nepārsn
iedzot 
35 kg 
dzīvsva
ra uz m²

6,25, 
nepārsnie
dzot 
35 kg 
dzīvsvara 
uz m²

5, 
nepārsni
edzot 30
kg 
dzīvsvar
a uz m²

8, 
nepārsnie
dzot 35 k
g 
dzīvsvara 
uz m²

8, 
nepārsnied
zot 35 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10, 
nepārsnied
zot 25 kg 
dzīvsvara 
uz m²

8, 
nepārsnied
zot 35 kg 
dzīvsvara 
uz m²

13, 
nepārsnied
zot 25 kg 
dzīvsvara 
uz m²
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Iekšējais blīvums 
(putni uz vienu 
izmantojamās 
platības m2) 
pārvietojamās 
novietnēs, kuru 
grīdas platība 
nepārsniedz 150 m2

16, nepārsniedzot 30 kg dzīvsvara uz m2

Putnu ganāmpulka 
ierobežojumi

2500 2500 2500 4000 
mātīšu

3200 4000 3200 5200

3200 
tēviņu

Audzētavas lieluma 
ierobežojumi

Ne vairāk kā 1 ganāmpulks putnu kūtī un 4 kūtis vienā ražotnē

Blīvums āra aplokā 
(m2 vienam putnam), 
ja nav pārsniegts 
limits 170 kg N/ha 
gadā

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Pamatojums

Piedāvāto noteikumu mērķis ir ciešāk pielāgoties dažādu dalībvalstu praksei un sekmēt 
tradicionālo lauku saimniecību pāreju, vienlaikus nodrošinot augstu dzīvnieku labturības 
līmeni.

Grozījums Nr. 1245
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts
Minimālās iekštelpu un āra platības un citi tādu putnu turēšanas apstākļi, kas nav Gallus gallus sugas 

putni, ir šādi.

Tītari Zosis Pīles Pērļu 
vistiņas

Veids Tēviņi Mātītes Visas Pekinas 
pīles

Muskuspīļ
u tēviņi

Muskuspīļ
u mātītes

Meža pīles Visas

Maksimālais 
blīvums 
novietnē (putni 
uz vienu 
izmantojamās 
platības m2) 
stacionārās vai 
pārvietojamās 
novietnēs

10, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10, 
nepārsni
edzot 
21 kg 
dzīvsvar
a uz m²

10, 
nepārsnie
dzot 
21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10, 
nepārsnied
zot 21 kg 
dzīvsvara 
uz m²

Laktas garums 40 40 Parasti Parasti 40 40 Parasti 20
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(cm) nepiemē
ro

nepiemēr
o

nepiemēro

Putnu 
ganāmpulka 
ierobežojumi

2500 2500 2500 4000 
mātīšu
3200 
tēviņu

3200 4000 3200 5200

Blīvums āra 
aplokā (m2

vienam 
putnam), ja nav 
pārsniegts limits 
170 kg N/ha 
gadā

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

Grozījums
Minimālās iekštelpu un āra platības un citi tādu putnu turēšanas apstākļi, kas nav Gallus gallus sugas 

putni, ir šādi.

Tītari Zosis Pīles Pērļu 
vistiņas

Veids Tēviņi Mātītes Visas Pekinas 
pīles

Muskuspīļ
u tēviņi

Muskuspīļ
u mātītes

Meža pīles Visas

Jaunputnu 
periods

0–63 
dienas

0–63 
dienas

0–35 
dienas

0–26 
dienas

0–35 
dienas

0–35 
dienas

0–35 
dienas

0–28 
dienas

Maksimālais 
blīvums 
novietnē (putni 
uz vienu 
izmantojamās 
platības m2) 
stacionārās vai 
pārvietojamās 
novietnēs

6,25, 
nepārsnied
zot 35 kg 
dzīvsvara 
uz m²

6,25, 
nepārsnied
zot 35 kg 
dzīvsvara 
uz m²

5, 
nepārsni
edzot 
30 kg 
dzīvsvar
a uz m²

8, 
nepārsnie
dzot 
35 kg 
dzīvsvara 
uz m²

8, 
nepārsnied
zot 35 kg 
dzīvsvara 
uz m²

10, 
nepārsnied
zot 25 kg 
dzīvsvara 
uz m²

8, 
nepārsnied
zot 35 kg 
dzīvsvara 
uz m²

13, 
nepārsnied
zot 25 kg 
dzīvsvara 
uz m²

Iekšējais 
blīvums (putni 
uz vienu 
izmantojamās 
platības m2) 
pārvietojamās 
novietnēs, kuru 
grīdas platība 
nepārsniedz 
150 m2

16, nepārsniedzot 30 kg dzīvsvara uz m2

Putnu 
ganāmpulka 
ierobežojumi

2500 2500 2500 4000 
mātīšu

3200 4000 3200 5200

3200 
tēviņu

Audzētavas 
lieluma 
ierobežojumi

Ne vairāk kā 1 ganāmpulks putnu kūtī un 4 kūtis vienā ražotnē

Blīvums āra 
aplokā (m2

vienam 
putnam), ja nav 
pārsniegts limits 
170 kg N/ha 
gadā

6 6 10 2 2 2 3 2
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Or. fr

Grozījums Nr. 1246
Norbert Lins, Jens Gieseke

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienā mājputnu novietnē atļauts turēt ne 
vairāk kā 3000 dējējvistu. Jauniem 
mājputniem piemēro īpašus noteikumus.

Or. de

Grozījums Nr. 1247
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopējā izmantojamā platība nobarojamo 
mājputnu novietnēs nevienā ražotnē 
nepārsniedz 1920 m2.

Or. fr

Pamatojums

Minimālais lielums atbilstoši putnu blīvumam āra aplokos ir 4 m2, un, to reizinot ar 4800 
cāļiem (nobarojamo putnu ganāmpulka lieluma ierobežojums tabulā, kas iekļauta 
II pielikuma II daļas 2.4.5. punktā), iegūst 1920 m2.

Grozījums Nr. 1248
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.5. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopējā izmantojamā platība nobarojamo 
mājputnu novietnēs nevienā ražotnē 
nepārsniedz 1920 m2.

Or. fr

Grozījums Nr. 1249
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopējais dējējvistu skaits nepārsniedz 
18 000 vienā ražotnē un 9000 vienā putnu 
kūtī.

Or. fr

Grozījums Nr. 1250
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.6. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) mājputniem nodrošina piekļuvi āra 
platībai vismaz vienu trešdaļu no to dzīves. 
Jo īpaši nepārtrauktu piekļuvi āra 
platībām dienā nodrošina pēc iespējas 
agrākā vecumā, kad vien fizioloģiskie un 
fiziskie apstākļi to atļauj, izņemot 
gadījumus, kad ir noteikti pagaidu 
ierobežojumi saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem;

a) dējējvistām un nobarojamiem
mājputniem nodrošina piekļuvi āra platībai 
vismaz vienu trešdaļu no to dzīves, 
izņemot gadījumus, kad ir noteikti pagaidu 
ierobežojumi saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem;

Or. fr
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Pamatojums

Sanitāru iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt piekļuvi āra platībām cāļiem, kas jaunāki par 
18 nedēļām (nav nodrošināta vakcinācija un pastāv salmonellu un mikoplazmu risks olām) un 
pēc tam kļūst par dējējvistām. Cāļa vecums veido trešdaļu no vistas dzīves, un šī prasība 
netraucē piekļuves āra platībām nodrošināšanu lielākajā daļā dzīvnieka mūža.

Grozījums Nr. 1251
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.6. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) mājputniem nodrošina piekļuvi āra 
platībai vismaz vienu trešdaļu no to dzīves. 
Jo īpaši nepārtrauktu piekļuvi āra 
platībām dienā nodrošina pēc iespējas 
agrākā vecumā, kad vien fizioloģiskie un 
fiziskie apstākļi to atļauj, izņemot 
gadījumus, kad ir noteikti pagaidu 
ierobežojumi saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem;

a) dējējvistām un nobarojamiem
mājputniem nodrošina piekļuvi āra platībai 
vismaz vienu trešdaļu no to dzīves, 
izņemot gadījumus, kad ir noteikti pagaidu 
ierobežojumi saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 1252
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.6. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) mājputniem nodrošina piekļuvi āra 
platībai vismaz vienu trešdaļu no to dzīves. 
Jo īpaši nepārtrauktu piekļuvi āra 
platībām dienā nodrošina pēc iespējas 
agrākā vecumā, kad vien fizioloģiskie un 
fiziskie apstākļi to atļauj, izņemot 
gadījumus, kad ir noteikti pagaidu 
ierobežojumi saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem;

a) dējējvistām un vaislas putniem 
nodrošina piekļuvi āra platībai vismaz 
vienu trešdaļu no to dzīves, izņemot 
gadījumus, kad ir noteikti pagaidu 
ierobežojumi saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem;
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Or. xm

Pamatojums

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)

Grozījums Nr. 1253
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.6. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) mājputniem nodrošina piekļuvi āra 
platībai vismaz vienu trešdaļu no to 
dzīves. Jo īpaši nepārtrauktu piekļuvi āra 
platībām dienā nodrošina pēc iespējas 
agrākā vecumā, kad vien fizioloģiskie un 
fiziskie apstākļi to atļauj, izņemot 
gadījumus, kad ir noteikti pagaidu 
ierobežojumi saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem;

a) mājputniem nodrošina piekļuvi āra 
platībai vismaz lielākajā daļā to dzīves. Jo 
īpaši nepārtrauktu piekļuvi āra platībām 
dienā nodrošina pēc iespējas agrākā 
vecumā, kad vien fizioloģiskie un fiziskie 
apstākļi to atļauj, izņemot gadījumus, kad 
ir noteikti pagaidu ierobežojumi sliktu 
laikapstākļu dēļ vai saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1254
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.6. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) āra platības mājputniem galvenokārt ir 
klātas ar augāju, kuru veido dažādi augi, 
un aprīkotas ar aizsardzības ierīcēm, un 
putni tajās var viegli piekļūt pietiekamam 

b) āra platības mājputniem galvenokārt ir 
klātas ar augāju. Veģetāciju āra platībā 
regulāri nopļauj un izvāc, lai mazinātu 
barības vielu iespējamu pārpalikumu. Āra 
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skaitam dzirdināšanas siļu. Veģetāciju āra 
platībā regulāri nopļauj un izvāc, lai 
mazinātu barības vielu iespējamu 
pārpalikumu. Āra platības nedrīkst 
sniegties tālāk par 150 m no mājputnu 
novietnes tuvākās lūkas. Tomēr ir atļauts 
attālums līdz 350 m no mājputnu novietnes 
tuvākās lūkas, ja visā āra aplokā vienādos 
attālumos atrodas pietiekams skaits 
nojumju un dzirdināšanas siļu, proti, ir 
vismaz četras nojumes uz hektāru;

platības nedrīkst sniegties tālāk par 150 m 
no mājputnu novietnes tuvākās lūkas. 
Tomēr ir atļauts attālums līdz 350 m no 
mājputnu novietnes tuvākās lūkas, ja visā 
āra aplokā vienādos attālumos atrodas 
pietiekams skaits nojumju vai krūmu/ 
koku augu, proti, ir vismaz četras nojumes 
vai audzes uz hektāru;

Or. fr

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 1255
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.6. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) āra platības mājputniem galvenokārt ir 
klātas ar augāju, kuru veido dažādi augi, 
un aprīkotas ar aizsardzības ierīcēm, un 
putni tajās var viegli piekļūt pietiekamam 
skaitam dzirdināšanas siļu. Veģetāciju āra 
platībā regulāri nopļauj un izvāc, lai 
mazinātu barības vielu iespējamu 
pārpalikumu. Āra platības nedrīkst 
sniegties tālāk par 150 m no mājputnu 
novietnes tuvākās lūkas. Tomēr ir atļauts 
attālums līdz 350 m no mājputnu novietnes 
tuvākās lūkas, ja visā āra aplokā vienādos 

b) āra platības mājputniem galvenokārt ir 
klātas ar augāju, kuru veido dažādi augi. 
Veģetāciju āra platībā regulāri nopļauj un 
izvāc, lai mazinātu barības vielu iespējamu 
pārpalikumu. Āra platības nedrīkst 
sniegties tālāk par 150 m no mājputnu 
novietnes tuvākās lūkas. Tomēr ir atļauts 
attālums līdz 350 m no mājputnu novietnes 
tuvākās lūkas, ja visā āra aplokā vienādos 
attālumos atrodas pietiekams skaits 
nojumju, krūmu vai koku platību, proti, ir 
vismaz četras nojumes vai krūmāji uz 
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attālumos atrodas pietiekams skaits 
nojumju un dzirdināšanas siļu, proti, ir 
vismaz četras nojumes uz hektāru;

hektāru;

Or. xm

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 1256
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.6. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) āra platības mājputniem galvenokārt ir 
klātas ar augāju, kuru veido dažādi augi, un 
aprīkotas ar aizsardzības ierīcēm, un putni 
tajās var viegli piekļūt pietiekamam 
skaitam dzirdināšanas siļu. Veģetāciju āra 
platībā regulāri nopļauj un izvāc, lai 
mazinātu barības vielu iespējamu 
pārpalikumu. Āra platības nedrīkst 
sniegties tālāk par 150 m no mājputnu 
novietnes tuvākās lūkas. Tomēr ir atļauts 
attālums līdz 350 m no mājputnu novietnes 
tuvākās lūkas, ja visā āra aplokā vienādos 
attālumos atrodas pietiekams skaits 
nojumju un dzirdināšanas siļu, proti, ir 
vismaz četras nojumes uz hektāru;

b) āra platības mājputniem galvenokārt ir 
klātas ar augāju, kuru veido dažādi augi, un 
aprīkotas ar pietiekamu skaitu aizsardzības 
ierīču, nodrošinot mājputniem iespēju
viegli piekļūt pietiekamam skaitam 
dzirdināšanas siļu. Veģetāciju āra platībā 
regulāri nopļauj un izvāc, lai mazinātu 
barības vielu iespējamu pārpalikumu. Āra 
platības nedrīkst sniegties tālāk par 150 m 
no mājputnu novietnes tuvākās lūkas. 
Tomēr ir atļauts attālums līdz 350 m no 
mājputnu novietnes tuvākās lūkas, ja visā 
āra aplokā vienādos attālumos atrodas 
pietiekams skaits nojumju un dzirdināšanas 
siļu, proti, ir vismaz četras nojumes uz 
hektāru;

Or. en
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Grozījums Nr. 1257
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.6. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ja mājputnus tur iekštelpās Savienības 
tiesību aktos noteiktu ierobežojumu vai 
pienākumu dēļ, tiem nodrošina pastāvīgu 
piekļuvi pietiekamam daudzumam rupjās 
barības un piemērota materiāla, lai 
apmierinātu mājputnu etoloģiskās 
vajadzības.

d) ja mājputnus tur iekštelpās, tostarp
Savienības tiesību aktos noteiktu 
ierobežojumu vai pienākumu dēļ, tiem 
nodrošina pastāvīgu piekļuvi lievenim (āra 
aplokam), kā arī pietiekamam daudzumam 
rupjās barības un piemērota materiāla, lai 
apmierinātu mājputnu etoloģiskās 
vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 1258
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzīvu mājputnu noplūkšana ir aizliegta. Dzīvu mājputnu piespiedu piebarošana un 
noplūkšana ir aizliegta

Or. en

Grozījums Nr. 1259
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2.3.4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.4.a Mājputnu kropļošana, tostarp 
kastrācija un knābju apgriešana, ir 
aizliegta. Ķirurģiskas procedūras ir 
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atļautas tikai retos gadījumos, izskatot 
katru gadījumu atsevišķi, un tikai 
pamatotu, ar dzīvnieku labturību saistītu 
apsvērumu/iemeslu dēļ. Šādos gadījumos 
ir jānovērš sāpes un ciešanas, izmantojot 
atbilstošu anestēziju un pēc tam —
atsāpināšanu. Procedūras mājputniem 
veic kvalificēts personāls un 
veterinārārsts, un tās tiek veiktas tikai tad, 
kad mājputni ir sasnieguši piemērotāko 
vecumu. Ja iespējams, īpašas problēmas, 
kas ir saistītas ar nekastrētu tēviņu 
audzēšanu, risina, piemērojot alternatīvus 
risinājumus bez ķirurģiskas iejaukšanās, 
tostarp izmantojot piemērotas šķirnes un 
mājputnu turēšanas prakses.

Or. en

Grozījums Nr. 1260
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.4.7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.7.a Mājputnu kropļošana, tostarp 
kastrācija un knābju apgriešana, ir 
aizliegta.

Or. en

Grozījums Nr. 1261
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.5.5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) bišu dravas novieto apvidos, kuros ir 
iespējams nodrošināt to, ka nektārs un 
ziedputekšņi tiek iegūti galvenokārt no 

a) bišu dravas novieto apvidos, kuros ir 
iespējams nodrošināt to, ka nektārs un 
ziedputekšņi tiek iegūti galvenokārt no 
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bioloģiski audzētiem kultūraugiem vai, 
attiecīgos gadījumos, savvaļas augiem vai 
tādiem nebioloģiski apsaimniekotiem 
mežiem vai kultūraugiem, kurus apstrādā 
tikai ar tādām metodēm, kam ir neliela 
ietekme uz vidi;

bioloģiski audzētiem kultūraugiem vai, 
attiecīgos gadījumos, savvaļas augiem vai 
tādiem nebioloģiski apsaimniekotiem 
mežiem vai kultūraugiem, kurus apstrādā 
tikai ar tādām metodēm, kam ir neliela 
ietekme uz vidi un kas ir līdzvērtīgas 
Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28. un 
30. pantā paredzētajām metodēm;

Or. es

Pamatojums

Jāprecizē terminoloģija.

Grozījums Nr. 1262
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.5.5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) dravu novietojums it tāds, ka 3 km 
rādiusā no dravas par nektāra un 
ziedputekšņu avotiem kalpo galvenokārt 
bioloģiski audzēti kultūraugi vai savvaļas 
veģetācija vai kultūraugi, kuri apstrādāti 
ar metodēm, kam ir neliela ietekme uz 
vidi, kas ir līdzvērtīgas Regulas (ES) 
Nr. 1305/2013 28. un 30. pantā 
paredzētajām metodēm un nevar ietekmēt 
biškopības atzīšanu par bioloģisko 
biškopību. Minētās prasības nepiemēro 
laikā, kad nenotiek ziedēšana, vai bišu 
saimju ziemošanas laikā;

c) Komisijas ekspertu grupai EGTOP 
būtu jāizstrādā norādes.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz dravu novietojumu ir vajadzīga papildu saskaņošana. Nav skaidrs, cik liela 
tradicionāli apsaimniekotu lauku platība ir pieņemama un kādas tradicionālās kultūras, 
nektāra un ziedputekšņu avoti ir atļauti 3 km rādiusā. Dalībvalstīs vērojamas ļoti atšķirīgas 
interpretācijas.
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Grozījums Nr. 1263
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.5.5. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) stropus un materiālus, ko izmanto 
biškopībā, gatavo galvenokārt no 
dabiskiem materiāliem, kas nerada vides 
vai biškopības produktu piesārņojuma 
risku;

d) stropus un materiālus, ko izmanto 
biškopībā, gatavo galvenokārt no 
materiāliem, kas nerada vides vai 
biškopības produktu piesārņojuma risku;

Or. en

Pamatojums

Biškopjiem, kuri nodarbojas ar bioloģisko biškopību, būtu jābūt iespējai izmantot modernus 
stropus, kas ir pagatavoti no vieglāka materiāla. Putuplasta un līdzīga materiāla stropi tiek 
sekmīgi izmantoti tradicionālajā biškopībā, neapdraudot pārtikas nekaitīgumu vai dzīvnieku 
veselību.

Grozījums Nr. 1264
Franc Bogovič

Regulas priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2.6. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.6. Dambriežu, kalnu aitu un staltbriežu 
audzēšana

2.6.1. Pāreja

Dambriežus, kalnu aitas, staltbriežus un 
to izcelsmes produktus var uzskatīt par 
bioloģiskiem vismaz pēc sešus mēnešus 
ilga pārejas perioda īstenošanas 
dambriežu un kalnu aitu gadījumā un 
vismaz pēc 12 mēnešus ilga pārejas 
perioda staltbriežu gadījumā.

2.6.2. Īpaši turēšanas apstākļi un 
lauksaimniecības dzīvnieku blīvums
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Attiecībā uz turēšanas apstākļiem un 
lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu 
piemēro šādus noteikumus:

a) dambriežus, kalnu aitas un staltbriežus 
audzē f) apakšpunkta minētajos aizgaldos. 
Dambriežu un kalnu aitu aizgalda 
minimālā platība ir viens hektārs, un 
minimālā staltbrieža aizgalda platība ir 
divi hektāri. Ja aizgaldā tiek audzētas 
vairākas sugas kopā, tā minimālā platība 
ir trīs hektāri;

b) jānodrošina iespēja sadalīt katru 
aizgaldu vismaz divos aplokos. Minimālā 
dambriežu un kalnu aitu aizgalda platība 
ir pushektārs, un minimālā staltbrieža 
aizgalda, kā arī tāda aizgalda platība, 
kurā audzē vairākas sugas, ir vismaz viens 
hektārs;

c) dzīvniekiem jādzīvo sociālās grupās. 
Aizgaldā izmitināmo dzīvnieku 
minimālajam skaitam jāietver vismaz 
divas mātītes un viens tēviņš no katras 
dzīvnieku sugas. Maksimālais dzīvnieku 
skaits uz aizgalda hektāru ir:

i) dambrieži un kalnu aitas: 10 pieauguši 
dzīvnieki uz hektāru;

ii) staltbrieži: 5 pieauguši dzīvnieki uz 
hektāru;

d) dzīvniekus, kurus audzē ganāmpulkā, 
pirmajā dzīves gadā iekļauj iepriekšējā 
punktā minētajā kvotā; 

e) atsevišķu dzīvnieku audzēšana nošķirti
nav atļauta, izņemot gadījumus, ja 
audzēšana nošķirti tiek veikta ierobežotā 
laikposmā un ja pastāv pamatoti iemesli, 
piemēram, saslimšanas novēršana vai 
veterinārā ārstēšana;

f) uz aizgaldiem attiecas šādi noteikumi:

i) aizgalds ir sprosts, kurā ir jānodrošina 
platība, kas dzīvniekiem sniedz 
aizsardzību pret laikapstākļiem. Bioloģiski 
audzētu liellopu turēšana aizgaldā, kurā 
ir ļoti mitra vai purvaina augsne, ir 
aizliegta;
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ii) veģetācijas periodā aizgaldā ir 
jānodrošina dabiskas ganības. Aizgaldi, 
kuros veģetācijas periodā nav iespējams 
nodrošināt barības ieguvi ganīšanās ceļā, 
ir aizliegtas;

iii) dzīvniekiem jānodrošina slēptuves un 
patvērumi;

iv) dzīvniekiem jānodrošina dabiska nagu 
apkopes metode. Ja augsnes sastāva dēļ ar 
to nepietiek, nagu apkope jānodrošina, 
izmantojot citus atbilstošus pasākumus 
(piemēram, nodrošinot cietāku augsni ap 
barošanas vietām);

v) dambriežu aizgaldos dzīvniekiem 
jāsniedz iespēja vārtīties dubļos, lai 
nodrošinātu ādas apkopi un ķermeņa 
temperatūras regulāciju;

vi) barotavas ir jāiekārto vietās, kuras ir 
aizsargātas pret laikapstākļiem un kurām 
var piekļūt gan dzīvnieki, gan to 
aprūpētāji. Jānodrošina, lai augsne 
barošanas vietās būtu cieta, un barošanas 
iekārta ir jāaprīko ar jumtu;

vii) ja nav iespējams nodrošināt pastāvīgu 
piekļuvi barībai, barošanas vietas ir 
jāiekārto tā, lai visi dzīvnieki varētu ēst 
vienlaicīgi;

viii) jānodrošina, lai dzīvnieki skaidri 
redzētu ārējo un iekšējo nožogojumu, 
tādējādi novēršot viņu savainošanos. 
Nožogojumam nedrīkst būt asu leņķu;

ix) dambriežu un kalnu aitu gadījumā 
aizgalda nožogojumam jābūt vismaz 
1,8 metrus augstam un staltbriežu 
gadījumā — vismaz divus metrus 
augstam. Šie augstumi neattiecas uz 
aizgalda iekšpusē esošiem nožogojumiem, 
kas tiek izmantoti aploku izveidošanai;

x) veģetācijas periodā dzīvniekiem barība 
jāiegūst, ganoties aizgaldos;

xi) barošana ar barību ir atļauta tikai 
sliktu laikapstākļu izraisīta ganību 
trūkuma gadījumā;

xii) lauksaimniecības dzīvniekiem 
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aizgaldā ir jānodrošina nekaitīgs ūdens. 
Ja nav dzīvniekiem viegli pieejama 
dabiska ūdens avota, ir jānodrošina 
dzirdināšanas vietas.

Or. sl

Pamatojums

Pieaug patērētāju pieprasījums pēc bioloģiskiem savvaļas medījumiem un trušu izcelsmes 
produktiem. Tāpēc ES līmenī būtu jāievieš arī vienoti noteikumi par staltbriežu, kalnu aitu, 
dambriežu un trušu audzēšanu.

Grozījums Nr. 1265
Ricardo Serrão Santos

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 1. punkts – 9.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9a) „ilgtspējīga zvejniecība” ir ūdeņu 
dzīvo resursu ieguve, ko iespējams 
turpināt bezgalīgi, nemazinot mērķa sugu 
spēju uzturēt veselīgu populācijas līmeni, 
kā arī neradot lielu negatīvu ietekmi uz 
citām sugām ekosistēmā vai to dzīvotnēs 
Ūdens pamatdirektīvas vai Jūras 
stratēģijas pamatdirektīvas izpratnē73a.

__________________
73a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
Direktīva 2006/113/EK par kvalitātes 
prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst 
čaulgliemjus (OV L 376, 27.12.2006., 
14. lpp.) un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 17. jūnija 
Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 
politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva) (OV L 164, 25.6.2008., 
19. lpp.).

Or. pt
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Grozījums Nr. 1266
Ricardo Serrão Santos

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 2.6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.6.a Bioloģiskas izcelsmes akvakultūras 
dzīvnieku un jūras aļģu ražošanas 
saimniecības nerada apdraudējumu 
aizsargājamām sugām.

Or. pt

Grozījums Nr. 1267
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3.2.1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) audzēšanas vietās ir augsti ekoloģiskās 
kvalitātes rādītāji, kā noteikts 
Direktīvā 2000/60/EK75, un tās nav 
nepiemērotas no veselības viedokļa;

a) audzēšanas vietās ir augsti ekoloģiskās 
kvalitātes rādītāji, kā noteikts 
Direktīvā 2000/60/EK75, vai līdzvērtīga 
kvalitāte kā A un B kategorijas 
audzēšanas apgabalos saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 854/200476, un tās nav 
nepiemērotas no veselības viedokļa;

__________________ __________________
75 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra
Direktīva 2006/113/EK par kvalitātes 
prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst 
čaulgliemjus (OV L 376, 27.12.2006., 
14. lpp.).

75 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra
Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 
1. lpp.). 76 Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula 
(EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus 
noteikumus par lietošanai pārtikā 
paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu 
oficiālās kontroles organizēšanu (OV L 
139, 30.4.2004.).

Or. fr
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 1268
Alain Cadec, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3.2.1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) audzēšanas vietās ir augsti ekoloģiskās 
kvalitātes rādītāji, kā noteikts 
Direktīvā 2000/60/EK75, un tās nav 
nepiemērotas no veselības viedokļa;

a) audzēšanas vietās ir augsti ekoloģiskās 
kvalitātes rādītāji, kā noteikts 
Direktīvā 2000/60/EK75, vai līdzvērtīga 
kvalitāte kā A un B kategorijas 
audzēšanas apgabalos saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 854/2004, un tās nav 
nepiemērotas no veselības viedokļa;

__________________ __________________
75 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
Direktīva 2006/113/EK par kvalitātes 
prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst 
čaulgliemjus (OV L 376, 27.12.2006., 
14. lpp.).

75 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
Direktīva 2006/113/EK par kvalitātes 
prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst 
čaulgliemjus (OV L 376, 27.12.2006., 
14. lpp.).

Or. fr

Grozījums Nr. 1269
Ricardo Serrão Santos
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Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3.2.1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) audzēšanas vietās ir augsti ekoloģiskās 
kvalitātes rādītāji, kā noteikts 
Direktīvā 2000/60/EK75, un tās nav 
nepiemērotas no veselības viedokļa;

a) audzēšanas vietās ir augsti ekoloģiskās 
kvalitātes rādītāji, kā noteikts 
Direktīvā 2000/60/EK75, vai labs vides 
stāvoklis, kā noteikts 
Direktīvā 2008/56/EK75 a, un tās nav 
nepiemērotas no veselības viedokļa;

__________________ __________________
75 a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 17. jūnija 
Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 
politikas jomā (Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva) (OV L 164, 25.6.2008., 
19. lpp.).

75 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
Direktīva 2006/113/EK par kvalitātes 
prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst 
čaulgliemjus (OV L 376, 27.12.2006., 
14. lpp.).

75 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
Direktīva 2006/113/EK par kvalitātes 
prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst 
čaulgliemjus (OV L 376, 27.12.2006., 
14. lpp.).

Or. pt

Pamatojums

Akvakultūras darbības var veikt jūras vidē, un šādos gadījumos, tās veicot, jāņem vērā 
attiecīgie tiesību akti vides jomā, tostarp Jūras stratēģijas pamatdirektīva.

Grozījums Nr. 1270
Alain Cadec, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3.2.2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lai nodrošinātu plaša genofonda 
saglabāšanu, regulāri veic jaunu savvaļas 
jūras aļģu ievākšanu, lai papildinātu
iekštelpu kultūras;

b) lai nodrošinātu plaša genofonda 
saglabāšanu, regulāri veic savvaļas jūras 
aļģu ievākšanu, lai saglabātu un attīstītu
iekštelpu kultūru daudzveidību;
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Or. fr

Grozījums Nr. 1271
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3.2.2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lai nodrošinātu plaša genofonda 
saglabāšanu, regulāri veic jaunu savvaļas 
jūras aļģu ievākšanu, lai papildinātu
iekštelpu kultūras;

b) lai nodrošinātu plaša genofonda 
saglabāšanu, regulāri veic savvaļas jūras 
aļģu ievākšanu, lai saglabātu un attīstītu
iekštelpu kultūru daudzveidību;

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu ģenētiskās daudzveidības saglabāšanu, savvaļā var ievākt jebkura vecuma 
aļģes; tādēļ tiek ierosināts svītrot apzīmētāju „jaunu”. Priekšlikums par turpmāko grozījumu 
„saglabātu un attīstītu daudzveidību” ļautu paskaidrot šīs ražošanas normas mērķi.

Grozījums Nr. 1272
Alain Cadec, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3.4.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.4.4. Ja jūras aļģes iegūst kopīgā vai 
publiskā ieguves apgabalā, ir jābūt 
pieejamiem dokumentāriem 
pierādījumiem, ka visa ieguve notikusi 
atbilstīgi šai regulai.

3.4.4. Ja jūras aļģes iegūst kopīgā vai 
publiskā ieguves apgabalā, ir jābūt 
pieejamiem dokumentāriem 
pierādījumiem, ko izsniegusi dalībvalsts 
izraudzītā kompetentā iestāde, ka visa 
ieguve notikusi atbilstīgi šai regulai.

Or. fr

Grozījums Nr. 1273
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Marc Tarabella



PE560.821v01-00 74/74 AM\1066371LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3.4.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.4.4. Ja jūras aļģes iegūst kopīgā vai 
publiskā ieguves apgabalā, ir jābūt 
pieejamiem dokumentāriem 
pierādījumiem, ka visa ieguve notikusi 
atbilstīgi šai regulai.

3.4.4. Ja jūras aļģes iegūst kopīgā vai 
publiskā ieguves apgabalā, ir jābūt 
pieejamiem dokumentāriem 
pierādījumiem, ko izsniegusi kompetentā 
iestāde, ka visa ieguve notikusi atbilstīgi 
šai regulai.

Or. fr

Pamatojums

Šāds papildinājums nodrošina kompetentās iestādes iesaisti aļģu bankas biomasas 
pārvaldīšanā un tādējādi veicina savvaļas resursu ilgtspējīgu pārvaldību un aļģu bankas 
strukturētu veidošanu dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 1274
Ivan Jakovčić

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.1.2.1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) bioloģiskās akvakultūras pamatā ir tādu 
jaunu dzīvnieku audzēšana, kuru izcelsme 
ir bioloģiskie vaislinieki un bioloģiskās 
saimniecības;

a) uz tirgus izmēra akvakultūras dzīvnieku 
ražošanu gadījumos, kad nav pieejami 
bioloģiskās akvakultūras dzīvnieku mazuļi, 
attiecas šādi ierobežojumi:

a) jāizmanto bioloģiski audzēti dzīvnieku 
mazuļi, ja tie ir pieejami;

b) vismaz trīs pēdējās trešdaļas no 
ražošanas cikla laika tiek pārvaldītas 
saskaņā ar bioloģiskās pārvaldības 
principiem.

Visas dalībvalstis nodrošina datorizētas 
datubāzes izveidi to akvakultūras sugu 
uzskaitei, kuru gadījumā šo dalībvalstu 
teritorijā ir pieejami bioloģiski audzēti 
dzīvnieku mazuļi, kā arī sertificētu 
akvakultūras saimniecību ražošanas 
jauda.
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Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros 
ir noteiktas tehniskās prasības attiecībā uz 
otrajā daļā minēto datubāzi. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudi.

Or. en

Grozījums Nr. 1275
Ricardo Serrão Santos

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.1.2.1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ja dzīvnieku ieguve saskaņā ar 
4.1.2.1. punkta a) apakšpunktu nav 
iespējama, tos drīkst notvert savvaļā. 
Šādiem dzīvniekiem pirms to 
izmantošanas vismaz trīs mēnešus 
jāpiemēro bioloģiskās audzēšanas 
principi;

Or. pt

Grozījums Nr. 1276
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.1.2.1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) lai uzlabotu ģenētisko krājumu, 
saimniecībā drīkst ievietot savvaļā 
notvertus vai nebioloģiskās akvakultūras 
dzīvniekus. Pirms šādu dzīvnieku 
izmantošanas pavairošanas vajadzībām tie 
vismaz trīs mēnešus jātur saskaņā ar 
bioloģiskās saimniekošanas noteikumiem.

d) bioloģiskajā ražošanā neizmanto
savvaļā notvertas zivis, tostarp zivis, kas 
tiek izmantotas zivju miltu ražošanā, no 
savvaļas zvejā notvertām zivīm iegūtu 
eļļu, kā arī savvaļas zivis, kas tiek 
izmantotas vaislai vai kā tīrītājzivis. 
Izņēmuma gadījumos, kad nav pieejami 
alternatīvi avoti un apstākļi ir pielāgoti 
sugas vajadzībām, saimniecībā drīkst 
ievietot savvaļā notvertus vai nebioloģiskās 
akvakultūras dzīvniekus, lai uzlabotu 
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ģenētiskā krājuma ilgtspējību.

Or. en

Grozījums Nr. 1277
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.1.2.1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) tirgus izmēra akvakultūras dzīvnieku 
ražošanai paredzētu akvakultūras 
dzīvnieku mazuļu ievākšana savvaļā ir 
atļauta tikai šādos gadījumos:

i) ja, piepildot dīķus, akvakultūras 
dzīvnieku turēšanas sistēmas un 
iežogojumus, tajos dabīgā veidā iepeld 
zivju vai vēžveidīgo kāpuri un mazuļi;

ii) kad ievāc Eiropas zuša mazuļus, ja
konkrētajā vietā ir spēkā apstiprināts zušu 
pārvaldības plāns un zušu mākslīga 
pavairošana joprojām ir neatrisināta 
problēma;

iii) ja atjauno savvaļas sugu, izņemot 
Eiropas zuti, krājumus plašās 
akvakultūras saimniecībās mitrājos, 
piemēram, iesāļa ūdens dīķos, plūdmaiņu 
apvidos un piekrastes lagūnās, ja:

– krājumu atjaunošana ir saskaņā ar 
atbilstošo iestāžu apstiprinātajiem 
pārvaldības pasākumiem, lai nodrošinātu 
attiecīgo sugu ilgtspējīgu izmantošanu, un

– zivis tie barotas tikai ar barību, kas ir 
dabiski pieejama vidē;

Or. en

Grozījums Nr. 1278
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4.1.2.1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) tirgus izmēra akvakultūras dzīvnieku 
ražošanā un ja nav pieejami bioloģiskās 
akvakultūras dzīvnieku mazuļi, 
dalībvalstis drīkst atļaut nebioloģiskās 
akvakultūras dzīvnieku mazuļu 
izmantošanu, ja vismaz trīs pēdējās 
trešdaļas no ražošanas cikla laika tiek 
pārvaldītas saskaņā ar bioloģiskās 
pārvaldības principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1279
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.1.2.1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.1.2.1.a Uz tirgus izmēra akvakultūras 
dzīvnieku ražošanu gadījumos, kad nav 
pieejami bioloģiskās akvakultūras 
dzīvnieku mazuļi, attiecas šādi 
ierobežojumi:

a) jāizmanto bioloģiski audzēti dzīvnieku 
mazuļi, ja tie ir pieejami;

b) vismaz trīs pēdējās trešdaļas no 
ražošanas cikla laika tiek pārvaldītas 
saskaņā ar bioloģiskās pārvaldības 
principiem.

Visas dalībvalstis nodrošina datorizētas 
datubāzes izveidi to akvakultūras sugu 
uzskaitei, kuru gadījumā šo dalībvalstu 
teritorijā ir pieejami bioloģiski audzēti 
dzīvnieku mazuļi, kā arī sertificētu 
akvakultūras saimniecību ražošanas 
jauda.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros 
ir noteiktas tehniskās prasības attiecībā uz 
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otrajā daļā minēto datubāzi. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
37. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1280
Ricardo Serrão Santos

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.1.3.2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) audzēšanas vietās ir augsti ekoloģiskās 
kvalitātes rādītāji, kā noteikts 
Direktīvā 2000/60/EK.

b) audzēšanas vietās ir augsti ekoloģiskās 
kvalitātes rādītāji, kā noteikts 
Direktīvā 2000/60/EK, vai labs vides 
stāvoklis, kā noteikts 
Direktīvā 2008/56/EK.

Or. pt

Pamatojums

Akvakultūras darbības var veikt jūras vidē, un šādos gadījumos, tās veicot, jāņem vērā 
attiecīgie tiesību akti vides jomā, tostarp Jūras stratēģijas pamatdirektīva.

Grozījums Nr. 1281
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.1.3.3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lašu un foreļu fizioloģisko vajadzību 
robežās barības devā drīkst iekļaut 
astaksantīnu, kuram jābūt iegūtam 
galvenokārt no bioloģiskiem avotiem, 
piemēram, no bioloģiski audzētu 
vēžveidīgo čaulām. Ja nav pieejami 
bioloģiski avoti, drīkst izmantot dabīgos 
astaksantīna avotus (piemēram, Phaffia 



AM\1066371LV.doc 79/79 PE560.821v01-00

LV

raugu).

Or. en

Grozījums Nr. 1282
Ivan Jakovčić, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.1.3.3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lašu un foreļu fizioloģisko vajadzību 
robežās barības devā drīkst iekļaut 
astaksantīnu, kuram jābūt iegūtam 
galvenokārt no bioloģiskiem avotiem, 
piemēram, no bioloģiski audzētu 
vēžveidīgo čaulām. Ja nav pieejami 
bioloģiski avoti, drīkst izmantot dabīgos 
astaksantīna avotus (piemēram, Phaffia 
raugu).

Or. en

Grozījums Nr. 1283
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.1.4.1. punkts – 1. daļa – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) ektoparazītu bioloģiskajā kontrolē 
priekšroku dod tīrītājzivīm.

j) ektoparazītu bioloģiskajā kontrolē 
priekšroku dod tīrītājzivīm tikai 
gadījumos, kad apstākļi ir pielāgoti sugas 
vajadzībām. Savvaļā notvertas zivis 
nevajadzētu izmantot kā tīrītājzivis 
bioloģiskajā ražošanā, kā noteikts šā 
pielikuma 4.1.2.1. punkta d) apakšpunktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 1284
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.1.4.2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) alopātisko ārstēšanu ierobežo līdz 
diviem ārstniecības kursiem gadā, izņemot 
vakcināciju un obligātās slimību 
izskaušanas shēmas. Tomēr, ja ražošanas 
cikls ir īsāks par gadu, drīkst noteikt tikai 
vienu alopātiskās ārstēšanas kursu. Ja 
minētie alopātiskās ārstēšanas limiti ir 
pārsniegti, attiecīgos akvakultūras 
dzīvniekus nevar pārdot kā bioloģiskus 
produktus;

d) alopātisko ārstēšanu ierobežo līdz 
diviem ārstniecības kursiem gadā, izņemot 
vakcināciju, parazītu apkarošanu un 
obligātās slimību izskaušanas shēmas. 
Tomēr, ja ražošanas cikls ir īsāks par gadu, 
drīkst noteikt tikai vienu alopātiskās 
ārstēšanas kursu. Ja minētie alopātiskās 
ārstēšanas limiti ir pārsniegti, attiecīgos 
akvakultūras dzīvniekus nevar pārdot kā 
bioloģiskus produktus;

Or. en

Pamatojums

Parazīti bieži tika apkaroti, izmantojot produktus, kas ir iekļauti alopātiskās ārstēšanas 
kategorijā. Šā iemesla dēļ, kā arī nolūkā nodrošināt saskanību ar 4.1.4.2. punkta 
e) apakšpunktu 4.1.4.2. punkta d) apakšpunktā ir jāparedz izņēmums.

Grozījums Nr. 1285
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.1.4.2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) parazītu apkarošanas kursu, izņemot 
dalībvalstu īstenotās obligātās kontroles 
shēmas, var veikt divas reizes gadā vai 
vienu reizi gadā, ja ražošanas cikls ir 
īsāks par 18 mēnešiem;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1286
Ivan Jakovčić

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.1.4.2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) parazītu apkarošanas kursu, izņemot 
dalībvalstu īstenotās obligātās kontroles 
shēmas, var veikt divas reizes gadā vai 
vienu reizi gadā, ja ražošanas cikls ir 
īsāks par 18 mēnešiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1287
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.1.5.3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akvakultūra būtu jāatļauj tikai attiecībā 
uz sugām, par kurām ir pieejamas 
pietiekamas zināšanas par standartiem, 
kas attiecas uz to vajadzībām, lai varētu 
nodrošināt pareizu piemērošanu.

Or. it

Grozījums Nr. 1288
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.1.5.3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienmēr jāizmanto tikai piemērotākās 
sugas un šķirnes. Aizliegts audzēt 
vienpatīgās un plēsīgās zivis, kurām 
nebrīvībā nav iespējams nodrošināt 
vienpatību un medīšanas apstākļus.
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Or. en

Grozījums Nr. 1289
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.1.6.6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.1.6.6. Jāveic atbilstīgi pasākumi, lai līdz 
minimumam ierobežotu akvakultūras 
dzīvnieku transportēšanas ilgumu.

4.1.6.6. Jāveic atbilstīgi pasākumi, lai līdz 
minimumam ierobežotu akvakultūras 
dzīvnieku transportēšanas ilgumu, kas 
nedrīkst pārsniegt sešas stundas.

Or. en

Grozījums Nr. 1290
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.1.6.7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.1.6.7. Visas dzīvnieka dzīves laikā, 
tostarp kaušanas laikā, līdz minimumam 
samazina jebkādu ciešanu nodarīšanu.

4.1.6.7. Visas dzīvnieka dzīves laikā, 
tostarp transportēšanas un kaušanas laikā, 
izvairās no jebkādu ciešanu nodarīšanas. 
Kaušanas laikā obligāti jāveic dzīvnieku 
pienācīga un humāna iepriekšēja 
apdullināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 1291
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.1.6.8. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.1.6.8. Zivju nogalināšanas paņēmieniem 
jābūt tādiem, lai zivis tūlīt zaudētu 
samaņu un kļūtu nejūtīgas pret sāpēm. 
Pirms kaušanas dzīvniekus pārvieto tā, lai 
nepieļautu ievainojumus un lai līdz 
minimumam samazinātu ciešanas un 
stresu. Apsverot optimālās nogalināšanas 
metodes, ir jāņem vērā zivju ieguves 
izmēra, sugas un ražošanas vietu atšķirības.

4.1.6.8. Iepriekšēja apdullināšana
nogalināšanas laikā ir obligāta, un tās 
rezultātā zivīm tūlīt jāzaudē samaņa un 
jākļūst nejūtīgām pret sāpēm. Pirms 
kaušanas dzīvniekus pārvieto tā, lai 
nepieļautu ievainojumus un lai līdz 
minimumam samazinātu ciešanas un 
stresu. Dzīvu zivju pārdošana ir aizliegta. 
Apsverot optimālās nogalināšanas 
metodes, ir jāņem vērā zivju ieguves 
izmēra, sugas un ražošanas vietu atšķirības. 
Ir aizliegta zivju nonāvēšana, ļaujot tām 
noasiņot vai izmantojot oglekļa dioksīdu. 
Vēžveidīgos nonāvē tikai ar tādām 
metodēm, kas paredz elektriskās 
apdullināšanas/nonāvēšanas aprīkojuma 
izmantošanu. Regulā paredz skaidrus 
nosacījumus par humānu nogalināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1292
Ricardo Serrão Santos

Regulas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4.2.2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) bioloģiskajām gliemju audzētavām līdz 
minimumam jāsamazina riski attiecībā uz 
aizsargājamām sugām. Ja tiek izmantoti 
tīkli pret plēsējiem, to konstrukcijai jābūt 
tādai, kas neļauj savainoties nirējputniem.

c) bioloģiskās gliemju audzētavas nerada 
riskus attiecībā uz aizsargājamām sugām. 
Ja tiek izmantoti tīkli pret plēsējiem, to 
konstrukcijai jābūt tādai, kas neļauj 
savainoties nirējputniem.

Or. pt

Grozījums Nr. 1293
Norbert Lins, Renate Sommer

Regulas priekšlikums
II pielikums – IV daļa – 1.1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. Attiecībā uz pārtikas un barības 
piedevām, pārstrādes palīglīdzekļiem un 
citām vielām un sastāvdaļām, kuras 
izmanto pārtikas un barības pārstrādei vai 
jebkādai pārstrādes darbībai, piemēram, 
kūpināšanai, ievēro labas ražošanas prakses 
principus76.

1.1. Attiecībā uz pārtikas un barības 
piedevām, pārstrādes palīglīdzekļiem un 
citām vielām un sastāvdaļām, kuras 
izmanto pārtikas un barības pārstrādei vai 
jebkādai pārstrādes darbībai, piemēram, 
kūpināšanai, ievēro labas ražošanas prakses 
principus76. Kūpinot pārtikas produktus, ir 
vēlams izmantot procedūras, kas atbilst 
pārtikas nekaitīguma, vides un resursu 
aizsardzības nosacījumiem.

__________________ __________________
76 Laba ražošanas prakse, kas definēta 
3. panta a) punktā Komisijas 2006. gada 
22. decembra Regulā (EK) Nr. 2023/2006 
par materiālu un izstrādājumu, kam 
paredzēta saskare ar pārtiku, labu 
ražošanas praksi (OV L 384, 29.12.2006., 
75. lpp.).

76 Laba ražošanas prakse, kas definēta 
3. panta a) punktā Komisijas 2006. gada 
22. decembra Regulā (EK) Nr. 2023/2006 
par materiālu un izstrādājumu, kam 
paredzēta saskare ar pārtiku, labu 
ražošanas praksi (OV L 384, 29.12.2006., 
75. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Dūmu radīšana tradicionālajā veidā vidē rada piesārņojošas emisijas un kaitīgu vielu, 
piemēram, darvas un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO), atliekas kūpinātajos 
pārtikas produktos. Šā iemesla dēļ ar ES finansējumu ir nodrošināts atbalsts alternatīvu 
kūpināto produktu izstrādei. Attīrītu dūmu (tīro dūmu) izmantošana ir drošāka, un šādi dūmi 
rada mazāku ietekmi uz vidi (LESD 11. pants) un veselību (LESD 168. panta 1. punkts).

Grozījums Nr. 1294
Maria Noichl

Regulas priekšlikums
II pielikums – IV daļa – 1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. Attiecībā uz pārtikas un barības 
piedevām, pārstrādes palīglīdzekļiem un 
citām vielām un sastāvdaļām, kuras 
izmanto pārtikas un barības pārstrādei vai 
jebkādai izmantotai pārstrādes praksei, 
piemēram, kūpināšanai, ievēro labas 

1.1. Attiecībā uz pārtikas un barības 
piedevām, pārstrādes palīglīdzekļiem un 
citām vielām un sastāvdaļām, kuras 
izmanto pārtikas un barības pārstrādei vai 
jebkādai izmantotai pārstrādes praksei, 
piemēram, kūpināšanai, ievēro labas 
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ražošanas prakses principus76. ražošanas prakses principus76. Attiecībā uz 
rūpniecisko ražošanu jāizvēlas tādas 
metodes, kas veicina veselības, vides un 
resursu aizsardzību, kā arī pārtikas 
nekaitīgumu un darba drošību.

__________________ __________________
76 Laba ražošanas prakse, kas definēta 
3. panta a) punktā Komisijas 2006. gada 
22. decembra Regulā (EK) Nr. 2023/2006 
par materiālu un izstrādājumu, kam 
paredzēta saskare ar pārtiku, labu 
ražošanas praksi (OV L 384, 29.12.2006., 
75. lpp.).

76 Laba ražošanas prakse, kas definēta 
3. panta a) punktā Komisijas 2006. gada 
22. decembra Regulā (EK) Nr. 2023/2006 
par materiālu un izstrādājumu, kam 
paredzēta saskare ar pārtiku, labu 
ražošanas praksi (OV L 384, 29.12.2006., 
75. lpp.).

Or. de

Pamatojums

nav

Grozījums Nr. 1295
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Regulas priekšlikums
II pielikums – IV daļa – 1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. Attiecībā uz pārtikas un barības 
piedevām, pārstrādes palīglīdzekļiem un 
citām vielām un sastāvdaļām, kuras 
izmanto pārtikas un barības pārstrādei vai 
jebkādai pārstrādes darbībai, piemēram, 
kūpināšanai, ievēro labas ražošanas prakses 
principus76.

1.1. Attiecībā uz pārtikas un barības 
piedevām, pārstrādes palīglīdzekļiem un 
citām vielām un sastāvdaļām, kuras 
izmanto pārtikas un barības pārstrādei vai 
jebkādai pārstrādes darbībai, piemēram, 
kūpināšanai, ievēro labas ražošanas prakses 
principus76. Attiecībā uz pārtikas produktu 
kūpināšanu operatoriem ir jādod 
priekšroka tādu procesu izmantošanai, 
kas nodrošina pārtikas nekaitīgumu, 
patērētāju veselību, vides aizsardzību, 
taupīgu resursu izmantošanu un darba 
drošību.

__________________ __________________
76 Laba ražošanas prakse, kas definēta 
3. panta a) punktā Komisijas 2006. gada 
22. decembra Regulā (EK) Nr. 2023/2006 

76 Laba ražošanas prakse, kas definēta 
3. panta a) punktā Komisijas 2006. gada 
22. decembra Regulā (EK) Nr. 2023/2006 
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par materiālu un izstrādājumu, kam 
paredzēta saskare ar pārtiku, labu 
ražošanas praksi (OV L 384, 29.12.2006., 
75. lpp.).

par materiālu un izstrādājumu, kam 
paredzēta saskare ar pārtiku, labu 
ražošanas praksi (OV L 384, 29.12.2006., 
75. lpp.).

Or. fr

Grozījums Nr. 1296
Franc Bogovič

Regulas priekšlikums
II pielikums – IV daļa – 1.6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.a Pārstrādātas pārtikas un barības 
ražošanā aizliegts izmantot tehnoloģijas, 
produktus un vielas, kas ražotas, 
izmantojot nanotehnoloģiju.

Or. sl

Grozījums Nr. 1297
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Regulas priekšlikums
II pielikums – IV daļa – 2.1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) produktu ražo galvenokārt no 
lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļām; 
lai noteiktu, vai produkts ir ražots 
galvenokārt no lauksaimnieciskas 
izcelsmes sastāvdaļām, neņem vērā 
pievienoto ūdeni un sāli;

a) produktu ražo galvenokārt no 
lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļām
un rauga; lai noteiktu, vai produkts ir 
ražots galvenokārt no lauksaimnieciskas 
izcelsmes sastāvdaļām, neņem vērā 
pievienoto ūdeni un sāli;

Or. fr

Grozījums Nr. 1298
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
II pielikums – IV daļa – 2.2.2. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) minerālvielas (tostarp mikroelementi), 
vitamīnus, aminoskābes un 
mikrouzturvielas, kuru lietošana ir atļauta 
un tikai tiktāl, cik to izmantošana ir 
likumīgi nepieciešama pārtikas produktos, 
kuros tie ir iekļauti.

e) minerālvielas (tostarp mikroelementus), 
vitamīnus, aminoskābes un 
mikrouzturvielas ar diētu saistītiem 
nolūkiem, kuru lietošana ir atļauta un tikai 
tiktāl, cik to izmantošana ir saskaņā ar 
noteikumiem, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2013. gada 
12. jūnija Regulā (ES) Nr. 609/2013 par 
zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu 
pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura 
aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ 
Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas 
Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 
2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) 
Nr. 953/2009.

Or. hu

Pamatojums

Regulai par bioloģisko lauksaimniecību ir jābūt saskaņā ar vispārējiem pārtikas aprites 
tiesību aktiem. Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt saskaņotību ar Regulas (ES) Nr. 609/2013 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 1299
Norbert Lins, Albert Deß, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
II pielikums – IV daļa – 2.2.2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) minerālvielas (tostarp mikroelementi), 
vitamīnus, aminoskābes un 
mikrouzturvielas, kuru lietošana ir atļauta 
un tikai tiktāl, cik to izmantošana ir 
likumīgi nepieciešama pārtikas produktos, 
kuros tie ir iekļauti.

e) minerālvielas (tostarp mikroelementus), 
vitamīnus, aminoskābes un 
mikrouzturvielas, lai nodrošinātu uztura 
prasību izpildi, ja pārtikas produkti ir 
paredzēti zīdaiņiem un maziem bērniem, 
kā arī īpašiem medicīniskiem nolūkiem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 



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

LV

Padomes Regulu (ES) Nr. 609/20131 a

__________________
1 a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 12. jūnija Regula (ES) 
Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem 
bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem 
medicīniskiem nolūkiem paredzētu 
pārtiku un par pilnīgiem uztura 
aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ 
Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas 
Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 
2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) 
Nr. 953/2009.

Or. en

Pamatojums

Bioloģisku produktu ražošana ir jāatbalsta visos līmeņos, un tas ietver arī vajadzību 
atjaunināt EK bioloģiskās lauksaimniecības regulu atbilstoši vispārējiem pārtikas aprites 
tiesību aktiem, jo īpaši nodrošinot uztura prasību izpildi, ja pārtikas produkti ir paredzēti 
zīdaiņiem un maziem bērniem, kā arī īpašiem medicīniskiem nolūkiem.

Grozījums Nr. 1300
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
II pielikums – IV daļa – 2.2.4. punkts – b apakšpunkts – iii punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– aļģes, tostarp jūras aļģes; – aļģes, tostarp jūras aļģes un litotamns

Or. hu

Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs litotamns ir svarīga sastāvdaļa bioloģiskas izcelsmes alternatīvajā 
pienā (piemēram, sojas pienā). Tāpēc regulai par bioloģiskajiem pārtikas produktiem ir 
jāaptver arī litotamna izmantošana.
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Grozījums Nr. 1301
Maria Noichl, Ismail Ertug, Susanne Melior

Regulas priekšlikums
II pielikums – IV daļa – 2.2.4. punkts – b apakšpunkts – iii punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– aļģes, tostarp jūras aļģes; – aļģes, tostarp jūras aļģes un litotamns;

Or. de

Pamatojums

Litotamns satur ļoti daudz kalcija, un tāpēc dažās dalībvalstīs to jau izmanto kā piedevu, 
izgatavojot bioloģiskos piena aizstājējus uz augu bāzes. Tādēļ ES līmenī būtu jānodrošina 
iespēja litotamnu izmantot bioloģiskajos produktos.

Grozījums Nr. 1302
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
II pielikums – IV daļa – 2.2.4. punkts – b apakšpunkts – iii punkts – 1.a ievilkums 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lapačo;

Or. es

Pamatojums

Kombuča ir bioloģisks produkts, kas ir izgatavots, raudzējot sēnes. Viena no tā sastāvdaļām 
ir „lapačo”, kas nav pieejams kā bioloģiskas izcelsmes produkts.

Grozījums Nr. 1303
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums
II pielikums – IV daļa – 2.2.5.a punkts (jauns)



PE560.821v01-00 90/90 AM\1066371LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.5.a Aromātu var atzīt par bioloģisku, 
ja tas atbilst turpmāk minētajiem 
nosacījumiem, kas attiecas uz aromātiem:

– ja tas ir dabisks aromāts Regulas (EK) 
Nr. 1334/2008 16. panta 2. punkta 
izpratnē;

– ja tas vismaz 95 % sastāv no 
bioloģiskām sastāvdaļām un tā 
aromatizējošā sastāvdaļa, kas ir tikai 
lauksaimnieciskas izcelsmes, pati sastāv 
vismaz no 95 % bioloģisko sastāvdaļu;

– ja aromāta nesējs (izņemot sāli, ūdeni 
un atļautās piedevas) 100 % sastāv no 
bioloģiskas izcelsmes sastāvdaļām;

– ja ne vairāk kā uz 5 % nebioloģisko 
lauksaimniecisko sastāvdaļu 
aromatizējošā sastāvdaļā obligāti attiecas 
valsts noteikta pagaidu atkāpe saskaņā ar 
II pielikuma IV daļas 2.2.4. punktu.

Bioloģiskajam aromātam arī jāatbilst šīs 
regulas vispārīgajiem noteikumiem par 
pārtikas produktu ražošanu.

Or. fr

Pamatojums

Svarīgi ir noteikt saskaņotu definīciju bioloģiskajiem aromātiem.

Grozījums Nr. 1304
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
II pielikums – IV daļa – 2.2.5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.5.a Papildus šajā regulā noteiktajām 
prasībām nodrošina arī turpmāk izklāstīto 
papildu prasību izpildi attiecībā uz 
bioloģisko aromatizētāju apstrādi:
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1) par bioloģiskiem aromatizētājiem 
uzskata tikai aromatizētāju ekstraktus un 
dabiskos aromatizētājus, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. 1334/2008 16. panta 4. 
un 5. punktā;

2) bioloģisku aromatizētāju sastāvā ir 
95 % bioloģisku aromātvielu;

3) lauksaimniecības sastāvdaļu 
procentuālā īpatsvara aprēķināšanā ņem 
vērā un iekļauj tikai bioloģiskās 
nesējvielas;

4) izmanto bioloģiskas pārtikas piedevas, 
šķīdinātājus un pārstrādes palīglīdzekļus, 
ja tie ir pieejami.

Or. en

Grozījums Nr. 1305
Annie Schreijer-Pierik

Regulas priekšlikums
II pielikums – IV daļa – 2.2.5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.5.a Papildus šajā regulā noteiktajām 
prasībām nodrošina arī turpmāk izklāstīto 
papildu prasību izpildi attiecībā uz 
bioloģisko aromatizētāju apstrādi:

1) par bioloģiskiem aromatizētājiem 
uzskata tikai aromatizētāju ekstraktus un 
dabiskos aromatizētājus, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. 1334/2008 16. panta 4. 
un 5. punktā;

2) bioloģisku aromatizētāju sastāvā ir 
95 % bioloģisku aromātvielu;

3) lauksaimniecības sastāvdaļu 
procentuālā īpatsvara aprēķināšanā ņem 
vērā un iekļauj tikai bioloģiskās 
nesējvielas;

4) izmanto bioloģiskas pārtikas piedevas, 
šķīdinātājus un pārstrādes palīglīdzekļus, 
ja tie ir pieejami.
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Or. en

Grozījums Nr. 1306
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Regulas priekšlikums
II pielikums – IV daļa – 2.2.5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.5.a Aromātu var atzīt par bioloģisku, 
ja tas atbilst šīs regulas vispārīgajiem 
noteikumiem par pārtikas produktiem, kā 
arī turpmāk minētajiem īpašajiem 
nosacījumiem:

1) tas ir dabisks aromāts Regulas (EK) 
Nr. 1334/2008 16. panta 2. punkta 
izpratnē;

2) tas vismaz 95 % sastāv no bioloģiskām 
sastāvdaļām, un tā aromatizējošā
sastāvdaļa, kas ir tikai lauksaimnieciskas 
izcelsmes, pati sastāv vismaz no 95 % 
bioloģisko sastāvdaļu;

3) aromāta nesējs (izņemot sāli, ūdeni un 
atļautās piedevas) 100 % sastāv no 
bioloģiskas izcelsmes sastāvdaļām.

Or. fr

Grozījums Nr. 1307
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums
II pielikums – V daļa – 3.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1. Neskarot 1. un 2. iedaļu un 3.2.–
3.5. punktā paredzētos konkrētos 
aizliegumus un ierobežojumus, ir atļauts 
izmantot tikai pirms 2010. gada 1. augusta 
izmantotas vīndarības metodes, procesus 
un apstrādi, tostarp ierobežojumus, kas 
paredzēti Regulas (EK) Nr. 1308/2013 

3.1. Ir atļauts izmantot tikai pirms 
2010. gada 1. augusta izmantotas 
vīndarības metodes, procesus un apstrādi, 
ņemot vērā ierobežojumus, kas paredzēti 
Regulas (ES) Nr. 1308/2013 80. pantā un 
83. panta 2. punktā un Regulas (EK) 
Nr. 606/2009 3. pantā, 5.–9. pantā un 11.–
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80. pantā un 83. panta 2. punktā un 
Regulas (EK) Nr. 606/2009 3. pantā, 5.–
9. pantā un 11.–14. pantā, un minēto regulu 
pielikumos.

14. pantā, un minēto regulu pielikumos.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1308
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums
II pielikums – V daļa – 3.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2. Ir aizliegtas šādas vīndarības 
metodes, procesi un apstrāde:

svītrots

a) daļēja koncentrēšana ar atdzesēšanas 
paņēmienu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1308/2013 VIII pielikuma I daļas 
B iedaļas 1. punkta c) apakšpunktu;

b) sēra dioksīda izdalīšana ar fizikāliem 
procesiem saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 606/2009 IA pielikuma 8. punktu;

c) elektrodialīzes apstrāde, lai nodrošinātu 
vīna vīnskābes stabilizāciju, saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 606/2009 IA pielikuma 
36. punktu;

d) spirta satura korekcija vīnā saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 606/2009 IA pielikuma 
40. punktu;

e) apstrāde ar katjonītiem, lai nodrošinātu 
vīna vīnskābes stabilizāciju, saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 606/2009 IA pielikuma 
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43. punktu.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1309
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Alberto Cirio, Esther Herranz García, Aldo 
Patriciello

Regulas priekšlikums
II pielikums – V daļa – 3.2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sēra dioksīda izdalīšana ar fizikāliem 
procesiem saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 606/2009 IA pielikuma 8. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1310
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Alberto Cirio, Aldo 
Patriciello

Regulas priekšlikums
II pielikums – V daļa – 3.2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) elektrodialīzes apstrāde, lai nodrošinātu 
vīna vīnskābes stabilizāciju, saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 606/2009 IA pielikuma 
36. punktu;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1311
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Aldo Patriciello, Alberto 
Cirio

Regulas priekšlikums
II pielikums – V daļa – 3.2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) spirta satura korekcija vīnā saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 606/2009 IA pielikuma 
40. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1312
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Aldo Patriciello, Alberto 
Cirio

Regulas priekšlikums
II pielikums – V daļa – 3.2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apstrāde ar katjonītiem, lai nodrošinātu 
vīna vīnskābes stabilizāciju, saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 606/2009 IA pielikuma 
43. punktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1313
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums
II pielikums – V daļa – 3.3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) termiskajā apstrādē saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 606/2009 IA pielikuma 2. punktu 
temperatūra nepārsniedz 70 °C;

a) termiskajā apstrādē saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 606/2009 IA pielikuma 2. punktu 
temperatūra nepārsniedz 75 °C;
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Or. fr

Pamatojums

Termiskā vinifikācija ļauj vīndariem vieglāk risināt mainīgās ražas novākšanas problēmas, 
un tā ir interesanta alternatīva sēra dioksīda izmantošanai. Sēra neizmantošana ir labāka 
veselībai un ļauj apmierināt tirgus pieprasījumu eksporta jomā. Termiskā vinifikācija ir 
fizikāls process, kas nemaina vīna sastāvu. Temperatūras paaugstināšana no 70 līdz 75° ļauj 
nodrošināt šai alternatīvai praksei optimālu rezultātu.

Grozījums Nr. 1314
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums
II pielikums – V daļa – 3.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.4. Komisija līdz 2015. gada 1. augustam 
atkārtoti pārbauda šādas vīndarības 
metodes, procesus un apstrādi, lai 
pakāpeniski izbeigtu vai vēl vairāk 
ierobežotu šādu praksi:

svītrots

a) termiskā apstrāde, kā minēts Regulas 
(EK) Nr. 606/2009 IA pielikuma 
2. punktā;

b) jonu apmaiņas sveķu izmantošana, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 606/2009 
IA pielikuma 20. punktā;

c) apgrieztā osmoze saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
VIII pielikuma I daļas B iedaļas 1. punkta 
b) apakšpunktu.

Or. fr

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 1315
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
II pielikums – V daļa – 3.5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.5.a Bioloģisko vīnu marķēšana

Lai patērētājiem nodrošinātu 
pārredzamību, bioloģisko vīnu 
marķējumā jānorāda šāda informācija:

a) rauga pievienošana;

b) sulfītu saturs, izmantojot trīspakāpju 
norādes 0–50 mg/l, 50–100 mg/l un 100–
150 mg/l.

Or. fr

Grozījums Nr. 1316
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
II pielikums – VI daļa – 1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2. Bioloģiskās pārtikas vai barības 
sastāvā vienlaikus neizmanto bioloģisko 
raugu un nebioloģisko raugu.

1.2. Bioloģiskās pārtikas vai barības 
sastāvā vienlaikus neizmanto bioloģisko 
raugu un nebioloģisko raugu. Raugs, kuru 
izmanto bioloģisko vīnu vinifikācijai, 
drīkst būt tikai bioloģiskas izcelsmes.

Or. fr

Grozījums Nr. 1317
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot
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Regulas priekšlikums
II pielikums – VI daļa – 1.3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) nebioloģiska rauga ekstrakta vai 
autolizāta pievienošana substrātam (kas 
aprēķināts sausnā) līdz 5 % ir atļauta, 
ražojot bioloģisko raugu, ja tas nav 
pieejams bioloģiskā veidā;

Or. fr

Pamatojums

Bioloģisko raugu var ražot no dažādām vielām, arī no rauga ekstraktiem vai autolizātiem. Ja 
šīs vielas bioloģiskā veidā nav pieejamas pietiekamā daudzumā, tās līdz 5 % var pievienot, 
izmantojot tradicionālā rauga ekstraktu. Turklāt rauga autolizātu izmantošana ļauj arī aizstāt 
amonija fosfātu, kas ir aizliegts ar ASV bioloģiskajiem tiesību aktiem. Dažām bioloģiskajām 
vīna darītavām tie ļauj iziet no tehniskā strupceļa, nodrošinot eksportu.

Grozījums Nr. 1318
Clara Eugenia Aguilera García

Regulas priekšlikums
II pielikums – VI daļa – 1.3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) līdz 5 % nebioloģiskā rauga ekstrakta 
vai autolizāta (aprēķina kā sausnu) 
pievienošana substrātam bioloģiskā rauga 
ražošanai;

Or. es

Pamatojums

Spēkā esošie tiesību akti, kas reglamentē bioloģiskā rauga ražošanu, tiek grozīti, lai 
paredzētu stingrākas prasības.

Grozījums Nr. 1319
Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Regulas priekšlikums
II pielikums – VI daļa – 1.3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) nebioloģiska rauga ekstrakta vai 
autolizāta pievienošana substrātam (kas 
aprēķināts sausnā) līdz 5 % ir atļauta, 
ražojot bioloģisko raugu;

Or. fr

Grozījums Nr. 1320
Norbert Lins

Regulas priekšlikums
II pielikums – VI daļa – 1.3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) bioloģiskā rauga ražošanā substrātam 
ir atļauts pievienot līdz 5 % nebioloģiskā 
rauga ekstrakta vai autolizāta (aprēķina 
kā sausnu);

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 1321
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
II pielikums – VI daļa – 1.3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) bioloģiskā rauga ražošanā substrātam 
ir atļauts pievienot līdz 5 % nebioloģiskā 
rauga ekstrakta vai autolizāta (aprēķina 
kā sausnu);

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 1322
Norbert Lins, Jens Gieseke

Regulas priekšlikums
Pielikums Va (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums Va (jauns)

Eiropas koordinācijas iestādes īpašie 
noteikumi

1. iedaļa

MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1. Koordinācijas iestādes darbības mērķis

Strauji augošajā bioloģisko produktu 
tirgū koordinācijas iestāde izveido 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem 
operatoriem un godīgu konkurenci starp 
Savienības bioloģiskajiem operatoriem un 
ražotājiem trešās valstīs. Koordinācijas 
iestāde nodrošina pastāvīgu apmaiņu ar 
svarīgu informāciju operatoru un 
kompetento iestāžu starpā un veic 
nepieciešamo kontroli, lai nozare varētu 
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netraucēti darboties. Pēc Komisijas 
pieprasījuma koordinācijas iestāde sniedz 
novērtējumus par šīs regulas noteikumu 
vai pielikumu papildināšanu, 
pamatojoties uz uzraudzības rezultātiem, 
zinātniskiem konstatējumiem un 
konsultācijām ar bioloģiskās nozares 
pārstāvjiem un citām ieinteresētajām 
personām.

2. Koordinācijas iestādes uzdevumi

Koordinācijas iestādes uzdevumi ir šādi:

a) sniegt zinātniskas konsultācijas un 
tehnisku atbalstu regulas uzlabotai 
īstenošanai un nodrošināt nepieciešamo 
uzraudzību attiecībā uz atbilsmi regulai;

b) vākt, analizēt, uzglabāt un apkopot 
zinātniskus un tehniskus datus, kas 
norādīti šajā regulā un kas svarīgi tās 
īstenošanā dalībvalstīs un trešās valstīs;

c) izveidot saziņas procedūras un 
instrumentus, datu apmaiņu un 
informācijas apmaiņu starp koordinācijas 
iestādi, dalībvalstīm un akreditācijas 
iestādēm, kā tas prasīts šajā regulā;

d) atzīt trešo valstu kontroles iestādes vai 
kontroles institūcijas un atbalstīt to 
uzraudzību;

e) koordinēt saskaņotu kontroles 
pasākumu īstenošanu un koordinēt 
informāciju un darbības, ja pastāv 
aizdomas par neatbilstību, kurā iesaistīta 
vairāk nekā viena dalībvalsts vai trešā 
valsts (20.a un 26.b pants);

f) pārvaldīt un atjaunināt visus attiecīgos 
to atzīto kontroles iestāžu un kontroles 
institūciju sarakstus, kurām saskaņā ar 
29. panta 4. punktu atļauts darboties 
trešās valstīs;

g) veicināt un koordinēt līdzvērtīgu 
standartu pieņemšanu saskaņā ar 
30.b pantu un attiecīgi pārvaldīt un 
atjaunināt līdzvērtīgo standartu sarakstu, 
kā arī atkāpju no Savienības tiesību 
aktiem publikāciju;
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h) veicināt un koordinēt vielu 
novērtēšanas procedūras un atļauto 
produktu un vielu sarakstu pārskatīšanu 
saskaņā ar 19. pantu;

i) uzraudzīt un koordinēt bioloģisko sēklu 
nozares un bioloģiskās dzīvnieku barības 
tirgus attīstību;

Or. de

Pamatojums

Precīzs šīs Eiropas koordinācijas iestādes nosaukums un izveidošanas apraksts jāparedz 
citviet šajā regulā. Jāapsver, vai Eiropas Komisijas Pārtikas un veterinārā biroja (PVB) 
attiecīgās nodaļas pilnvaras satura ziņā var pārveidot/paplašināt atbilstīgi šeit minētajiem 
uzdevumiem. Tādēļ līdztekus atbilstīgi būtu jāpalielina šīs nodaļas darbinieku skaits. Tādējādi 
varētu izvairīties no jaunas iestādes izveidošanas.
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